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جملس حقوق اإلنسان

الدورة األربعون
 52شباط/فرباير  55 -آذار/مارس 5102
البند  01من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2102
 -22/01املساعدة 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  520/01املؤرخ  02آذار/مارس ،5110
وإذ يش أيضا إىل قراريه  0/2بشأن بناء مؤسسا اجمللس و 5/2بشأن مدونن قواعند
السلوي للمولفني بوالاي يف إطار اإلجراءا اخلاص جمللنس حقنوق اإلنسنان ،املنؤر ني كليهمنا 01
حزيران/يونيه ،5112
وإذ يش ن ك ن ل إىل قراراتننه  02/51املننؤرخ  0متوز/يوليننه  5105بشننأن حال ن حقننوق
اإلنسننان يف منناي ،و 01/55املننؤرخ  50آذار/مننارس  5102بشننأن إنشنناء والين بن مسننتق مانني
حبال حقوق اإلنسان يف ماي ،و 20/52املؤرخ  51آذار/مارس  ،5102و 51/20املؤرخ 52
آذار/من ننارس  ،5100و 22/22املن ننؤرخ  52آذار/من ننارس  ،5102و 22/22املن ننؤرخ  52آذار/
مارس  ،5101اليت مدد مبوجبها والي اخلب املستق ،
وإذ يؤكد من جديد أن الدول مجياها تتحم املسؤولي الرئيسي عنن تازينز وياين وإعمنال
حقوق اإلنسان واوراي األساسي املورسن يف امليثناق واإلعننن الاناملحل وقنوق اإلنسنان والاهندين
الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان واللووي الدولي األ نر ذا اللنل حبقنوق اإلنسنان النيت نحل
أطراف فيها،
وإذ يؤكد من جديد أيضا التزامه بسيادة ماي واستقنهلا ووحدهتا وسنمتها اإلقليمي ،
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وإذ يسنناورا لننق القل ن إزاء تنند ور اوال ن األمني ن يف منناي ،وال سننيما توسننط األنش ن
اإلر ابي  ،وتلاعد الت رف الانيف ،وانتشار األسلح اخلفيف  ،واالجتنار ملدندرا واملهناجرين،
واالجتار لبشر ،وم ذل من أشوال اجلرمي املنظم عرب الوطني يف من قيت الوسن والشنمال،
وإزاء تزايد الانف ال ائفحل يف وس البلد،
وإذ ياننرع عننن لننق قلقننه أيضننا إزاء اسننتمرار انتهاكننا حقننوق اإلنسننان واملسنناس ننا،
مبا يف ذل التجاوزا  ،و رق أحوام القنانون الندوي اإلنسنا  ،والتقندم الب نحلء يف تنفين بان
األحوننام ذا اللننل مننن اتفنناق السنننم وامللنناو يف منناي ،ومننا يقلق ن مننن صنناو يف إعننادة
نشر اخلدما الاام  ،وإمواني حلول السوان عل اخلدما االجتماعي األساسي ،
وإذ يساورا القل إزاء األزم الغ ائي واإلنساني النيت يانا منهنا السنوان املتضنررون منن
الننزاو وحالن انانندام األمننن الننيت تاننوق إيلننال املسنناعدة اإلنسنناني  ،وياننرب عننن إدانتننه لنعتننداءا
اليت تستهدف الااملني يف اوق اإلنسا ،
ن طنوارد مندهتا سننا سننوا تغ نحل
وإذ ينحظ رتياح أن حووم ماي وضنا
الفرتة  5151-5101الستاادة اخلدما االجتماعي األساسي يف من قتنني وسن البلند ،ويناشند
اوووم أن تنف ا اخل ،
وإذ ينحظ رتياح أيضا أن حووم مناي واجلماعنا املوقان علن اتفناق السننم وامللناو
يف مناي أكنند منن جدينند التزامهنا إلسنراو يف تنفين االلتزامننا النيت تقننط علن عاتقهننا مبوجن
االتفنناق ،وخباص ن التننداب املنلننوا عليهننا يف ق نرار جملننس األمننن  )5101(5252امل ننؤرخ 51
حزيران/يونيه ،5101
وإذ ينوا يف ا اللدد بتوقيط ميثاق السنم يف ماي بني اووومن املالين ومنظمن األمنم
املتحدة ،بتاريخ  02تشرين األول/أكتوبر  ،5101و و امليثاق ال ي تلتزم مبوجبه األطراف املالي
مبواصل عملي السنم وتاجيلها ب ريق شامل للجميط،
وإذ يرح إبطنق عملي ماجل لنزو السنح والتسريح وإعادة اإلدماج تشنم 0 011
موزع ن عل ن مننناط كينندال ،وميناكننا،
مقات ن  ،وإبنشنناء  01إدارا مؤقت ن عل ن مسننتو النندوائر َّ
ومتبوتو ،واتود ،
وإذ يرح بقرار جملس األمن  )5102(5222املؤرخ  2أيلول/سنبتمرب  ،5102الن ي
يقضحل بوضط نظام جنزاءا يسنتهدف بوجنه اخللنوا اجلهنا النيت تارقن تنفين اتفناق السننم
وامللاو يف ماي وك ل اجلهنا الضنالا يف ي ني وتوجينه أفانال تشنو انتهاكنا وقنوق اإلنسنان
أو مساسنا نا أو تنتهن القنانون الندوي اإلنسنا  ،مبنا فيهنا األفانال النيت تسنتهدف السنوان املنندنيني،
مبننن فننيهم النسنناء واألطفننال ،أو اجلهننا الننيت ترتو ن ن ا األفاننال ،وينحننظ اعتم ناد جملننس األمننن
جمموع أوىل من اجلزاءا يف  51كانون األول/ديسمرب ،5101
وإذ ينحننظ أن حووم ن منناي التزم ن يف عنندد مننن دورا جملننس حقننوق اإلنسننان بتفضنني
اووار وامللاو الوطني يف تسوي األزم ،
وإذ حيني علمنا أيضنا أبن حوومن مناي التزمن إبعنادة بسن سنيادة القنانون ومبوافحن
اإلفن من الاقاع موافح فاال ،
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وإذ يرح ن بتانناون السننل ا يف منناي مننط االيننا الدولي ن وقننوق اإلنسننان ،وخباص ن
مشننارك منناي يف اجلولن الثالثن لنسننتارال النندوري الشننام  ،وبتوجيههننا دعنوا إىل مولفنني بنوالاي
يف إطار اإلجراءا اخلاص التابا جمللس حقوق اإلنسان،
وإذ حينني علمننا لتقريننر األ ن لعمننني الاننام عننن اوال ن يف منناي( ،)0ال ن ي ح ن فيننه
السل ا يف ماي عل أال تند ر جهندا يف سنبي منحقن املسنؤولني عنن انتهاكنا حقنوق اإلنسنان
أو املساس ا ،أو عن انتهاكا القانون الدوي اإلنسا ومسناءلتهم عنن األفانال النيت اقرتفو نا،
مؤكنندا يف ن ا اللنندد ضننرورة إح نراز تقنندم ملحننوت يف موافح ن اإلفننن مننن الاقنناع إذا أقرينند
ملبننادرا امللنناو أن تولَّن لنجنناح كيمننا تسننهم يف إعننادة بنناء النسننيا االجتمنناعحل وتاننزز الثقن
وتايد توحيد اجملتمط وتفسح اجملال لتحقي سنم دائم،
وإذ حي ن اوووم ن عل ن مضنناعف جهود ننا للتحقي ن يف اجل نرائم الننيت قنند تزعننزو عملي ن
السنم ،مبا يف ذل اجلرائم املرتب إلر ناع وانتهاكنا القنانون الندوي و نرق أحوامنه ،وعلن
تقدمي مرتويب ا اجلرائم واالنتهاكا إىل الادال ،
وإذ حيي علما رتياح بتقرير اخلب املستق املاي حبال حقوق اإلنسان يف ماي(،)5
وإذ ينحننظ التنزام القننوة املشننرتك التابان جملموعن دول السنناح اخلمننس األفريقين مبراعنناة
سياس ب ل الاناي الواجبن يف جمنال حقنوق اإلنسنان يف إطنار الندعم الن ي تقدمنه منظومن األمنم
املتحدة إىل قوا األمن م التابا هلا،
وإذ ينحننظ أيضننا وضننط إطننار االمتثننال الن ي يرمننحل إىل ضننمان احنرتام حقننوق اإلنسننان
والقانون الدوي اإلنسا يف سياق الامليا اليت تض لط ا القوة املشرتك امل كورة،
 -0يدين بشدة انتهاكنا حقنوق اإلنسنان واملسناس ن ا اوقنوق ،و نرق أحونام
القننانون النندوي ،مبنا يف ذلن األعمننال الننيت تن ننوي علن انتهنناي حقننوق املنرأة واملسنناس ننا ،مبننا يشننم
الانف اجلنسحل أو القائم عل نوو اجلنس ،واألعمال اليت تشو انتهاكا وقنوق ال فن ومساسنا
ننا ،وخباصن جتنينند األطفننال واسننتددامهم ،يف انتهنناي للقننانون النندوي ،واإلعنندام ننارج ن نناق القضنناء
وإبج نراءا مننوجزة ،واالعتقننال واالحتجنناز التاسننفيان ،وإسنناءة ماامل ن السننجناء ،والقت ن  ،والتش نويه،
وك ل اهلجما عل املدارس واملستشفيا ؛
 -5ي ل إىل مجيط األطراف أن حترتم ال ابط املد للمدارس وفقا للقانون الدوي
اإلنسننا  ،وأن توننف عننن احتجنناز األطفننال بسننب املسنناس ألمننن القننومحل ،يف انتهنناي للقننانون
النندوي السنناري ،ويهين ألميننط األطنراف أن تضننط حنندا هلن ا االنتهاكننا والتجنناوزا وأن تفننحل
اللتزامننا الننيت يفرضننها عليهننا القننانون النندوي السنناري ،مبننا يف ذل ن القننانون النندوي وقننوق اإلنسننان
والقانون الدوي اإلنسا ،
 -2يش يف ن ا اللندد إىل ضنرورة منحقن مجينط منرتويب ن ا األفانال أمنام السنل ا
القضائي املدتل  ،الوطني والدولي عل حد سواء ،ضماان للمساءل ؛
__________
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 -2يدين بشدة اهلجمنا  ،مبنا فيهنا اهلجمنا اإلر ابين  ،النيت اسنتهدف املندنيني،
وممثلننحل املؤسسننا ا لي ن واإلقليمي ن واملركزي ن  ،وك ن ل ق نوا النندفاو واألمننن املالي ن  ،وباث ن األمننم
املتحدة املتوامل املتاددة األبااد لتحقي االسنتقرار يف مناي ،والقنوا الفرنسني املنتشنرة يف إطنار
عملي ر ان ،ويؤكد أمهي تقدمي مرتويب ا اهلجما واجلها املنظم والراعي واملمول هلا إىل
الادال  ،ويهي وووم املالي أن تتد تداب توف منحق مرتويب ا األفاال؛
 -2يدين بشدة أيضا احتدام الانف ال ائفحل نل السن املاضي  ،ويدعو حووم
ماي إىل أن تواص  ،بدعم من باث األمم املتحدة املتوامل املتاددة األبااد لتحقين االسنتقرار يف
منناي واجملتمننط النندوي ،بن ل جهود ننا الرامين إىل حتقين امللنناو الوطنين وإىل منننط الانننف يف بننؤر
التوتر اليت يتم حتديد ا؛
 -0يؤك نند أن اسن ننتقرار األوضن نناو يف وس ن ن م نناي ال ميون ننن أن يتحق ن ن دون
متوامل متاما تتو يف آن واحد مواصل التقدم يف جماال األمنن واووكمن والتنمين وامللناو ،
فضن عن احرتام حقوق اإلنسان ويايتها وتازيز ا؛
نن

 -2يرحن يف ن ا اللنندد لتننداب الننيت اين هتا حوومن منناي دعمننا لتنفين اخل ن
املتوامل ن لتننأمني مننناط الوس ن  ،و ننحل ن شننامل هتنندف إىل إعننادة تثبي ن حضننور الدول ن يف
وسن منناي ،وينحننظ يف ن ا اإلطننار حتسننن اوالن يف املينندان بانند التوقيننط ،يف آع/أمسن س ،5101
عل اتفاق كورو للسنم ،ونشر قنوا الندفاو واألمنن املالين يف دايلنوئ (دائنرة منوبيت) ،وكواكنورو
(دائرة دجيي) ،وديونغا (دائرة كورو) ،ويشدد عل ضرورة مواصل اجلهود يف ا االجتاا؛
 -1يورر دعوته إىل الوقف الفوري جلميط انتهاكا حقوق اإلنسان واملساس ا،
وخلن ن ننرق أحون ن ننام القن ن ننانون الن ن نندوي اإلنسن ن ننا  ،وإىل التقين ن نند اللن ن ننارم ح ن ن نرتام حقن ن ننوق اإلنسن ن ننان
واوراي األساسي ؛
 -2ي ل إىل مجيط األطراف أن تيسر حري مرور املساعدة اإلنساني بشنو آمنن
ودون ماوقننا كيمننا يتسننع توزياهننا بسننرع علن مجيننط مننن ننم يف حاجن إىل املسنناعدة يف مجيننط
أراضحل ماي ،وأن تضمن أمن وياي املدنيني ال ين يتلقنون املسناعدة ومنو فحل الشنؤون اإلنسناني
الااملني يف ماي؛
 -01يدعو حووم ماي إىل مواصل وتوثيف جهود ا الرامي إىل ضمان ياي حقوق
اإلنس ننان واحرتامه ننا وإعماهل ننا وإىل تش ننجيط املل نناو الوطنين ن  ،وال س ننيما م ننن نننل تازي ننز اجله نناز
القضائحل وإنشاء آليا للادال االنتقالي وإعادة نشر أجهزة الدول فان يف مجيط أحناء البلد؛
 -00يشننجط حوومن منناي عل ن اينناذ التننداب الضننروري لتنفي ن التوصننيا الننيت قبلتهننا
نننل اجلول ن الثالث ن لنسننتارال النندوري الشننام اخلنناا وال ن يف منناي ،وينندعو خللننوا إىل
تاجي اجلهود الرامي إىل اعتماد قانون موافح الانف القائم عل نوو اجلنس؛
 -05ينندعو مجيننط األطنراف املوقان علن اتفنناق السنننم وامللنناو يف منناي إىل تنفين
مجي ننط أحوام ننه ،مب ننا فيه ننا األحو ننام املتالقن ن بن ننزو س نننح املق نناتلني الس ننابقني وتس ننرحيهم وإع ننادة
إدم نناجهم ،وإبع ننادة نش ننر الق نوا املس ننلح املالي ن يف اإلقل ننيم برمت ننه ،و تب نناو ننا النمركزي ن  ،وموافح ن
اإلفننن مننن الاقنناع ،وأداء السننل ا اإلداري ن املؤقت ن يف بننال البلنند و يفتَهننا ،ومشننارك امل نرأة،
ويرح بتااون مركز كارتر بوصفه مراقبا مستقن لاملي تنفي االتفاق؛
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 -02يشننجط السننل ا يف منناي عل ن اي ناذ مجيننط التننداب الضننروري ملنننط جتنينند األطفننال
واستددامهم يف انتهاي للقانون الدوي ،ووضط حد هل ا املمارسا  ،وعل وضنط بنراما مسنتدام
إلعادة اإلدماج والتأ ي تراعحل فيها مجل َ أمور منها الباد اجلنسا ؛
 -02ينح ننظ فن ننتح املدعي ن ن الاام ن ن للمحوم ن ن اجلنائي ن ن الدولي ن ن  ،يف كن ننانون الثن ننا /
ين نناير  ،5102حتقيق ننا يف اجلن نرائم املرت َوبن ن علن ن أراض ننحل م نناي منن ن ك ننانون الثا /ين نناير ،5105
وينحظ أيضا أن ا ومن أصندر يف  52أيلول/سنبتمرب  5100حومنا يقضنحل إبدانن شند
رتونناع جرمي ن حننرع بسننب تام ندا تنفي ن جمننا عل ن مبننان ذا طننابط دينني واتر ننحل يف
متبوت نو ،وي ن كر ،مننن جه ن أ ننر  ،أبن مجيننط األطنراف املاني ن يف منناي قننرر أن تسنناند ا وم ن
وتتااون ماها؛

 -02ينندعم يف ن ا اللنندد اجلهننود الننيت تب ن هلا حووم ن منناي مننن أج ن مثننول مجيننط
املسؤولني عن انتهاكا حقوق اإلنسان واملساس ا وعن رق أحوام القانون الدوي اإلنسنا
أمننام ناكم اينندة ومسننتقل  ،وحيثهننا عل ن تازيننز اإلج نراءا املتدن ة ملوافح ن اإلفننن مننن الاقنناع،
وينحظ التزامها مبواصل تااو ا مط ا وم اجلنائي الدولي ؛
 -00يرحن لتحقيقننا الننيت فتحتهننا حوومن منناي يف االدعنناءا املتالقن نتهاكننا
حقننوق اإلنسننان املرتوبن يف حن منندنيني ،وحيثهننا علن اسننتومال املنحقننا ضننماان ملسنناءل م نرتويب
ا األفاال أمام الادال ؛
 -02يندين بشندة حناال اإلعندام نارج ن نناق القضناء النيت بلن عنددا كبن ا مننن
املدنيني ،ال سيما يف كو كا ،واننتاكا ،وبولويسحل ،يف أاير/منايو وحزيران/يونينه  ،5101ويشنيد
بباثن األمننم املتحنندة املتواملن املتاننددة األبانناد لتحقين االسننتقرار يف منناي الننيت فتحن حتقيقننا يف
األحداا اليت جد يف بولويسحل يف  02أاير/مايو  ،5101و لسل ا املالي لفتحهنا حتقيقنا
قضائيا دف تقدمي املسؤولني عن االنتهاكا اجلسيم وقوق اإلنسان إىل الادال ؛
 -01يشننجط حووم ن منناي عل ن التأكنند مننن أن التننداب املتد ن ة مننن أج ن حتقي ن
الوفنناق الننوطي تشننم اجلميننط وتسننتجي لت لاننا اجملتمننط املنند مننن نننل ضننمان املسنناءل
القضائي عن أشد اجلرائم ورة ومنح تاويضا كافي للضحااي؛
 -02يرح ن ببنندء أعمننال جلن ن التحقي ن الدولي ن املنلننوا عليهننا يف اتفنناق السنننم
وامللنناو يف منناي ،والننيت أنشننأ ا األمننني الاننام ألج ن التحقي ن يف االنتهاكننا اجلسننيم وقننوق
اإلنسننان واملسنناس ن ا اوقننوق ،ويف انتهاكننا القننانون النندوي اإلنسننا املرتوب ن يف منناي من ن
كننانون الثا /يننناير  5105ويشننجط اللجن ن عل ن تنظننيم عملهننا مننط السننل القضننائي يف منناي
وآليا الادال وامللاو املنشأة مبوج االتفاق؛
 -51يرح أيضا لتزام حوومن مناي بضنمان زايدة مشنارك املنرأة يف عملين امللناو
الوطنين ويف مجيننط ياكن اينناذ القنرارا املتالقن باملين السنننم ،بوسننائ منهننا تشننوي حوومن يف
أيلول/سبتمرب  5102توف مشارك أفض للمرأة ،وفقا لقرارا جملس األمن ذا اللل وللقانون
ال ن ي يفننرل حل ن  21يف املائ ن مننن النسنناء يف املؤسسننا الوطني ن وال ن ي اعتمدتننه اوووم ن يف
كانون األول/ديسمرب  ،5102وبزايدة متوني املرأة سياسيا عل مجيط املستواي ؛
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أول وزارة خملل لتحقي النومم
 -50يارع عن ارتياحه إلنشاء السل ا يف ماي َ
االجتماعحل تتمث واليتها يف تنسي الام اوونومحل منن أجن تنفين اتفناق السننم وامللناو يف
منناي ،وينننوا بتقنندم أعمننال جلنن اوقيقن والادالن وامللنناو الننيت حن بتلقننحل إفننادا الضننحااي
اليت فاق عدد ا  01 111إفادة يف مناط عديدة يف ماي ،ويشجط سل ا ماي عل ضنمان
استقنل اللجن فيما يتال لوسائ املتاح هلا حىت تتمون من إجناز مهمتها و حل دعم ضحااي
األزما اليت وقا يف ماي؛
 -55يشننجط سننل ا منناي ومجيننط اجلهننا الفاعلن اإلقليمين والدولين علن مواصننل
جهود ا لتازيز التقدم ا رز يف استتباع السلم واألمن يف ماي؛
 -52يرحن ن لامن ن الن ن ي أجنزت ننه باثن ن األم ننم املتح نندة املتواملن ن املتا ننددة األبا نناد
لتحقي ن االس ننتقرار يف م نناي دعم ننا جله ننود حووم ن منناي الرامي ن إىل إع ننادة بس ن س ننل الدول ن وس ننيادة
القننانون يف البلنند ،وياننرع عننن أسننفه للدسننائر يف األرواح الننيت تتوب ند ا الباث ن  ،وال سننيما نتيج ن اهلجننوم
ال ي ننقف يف  51كانون الثا /يناير  5101وأود حبياة عشرة أفراد اتباني لقوة حفظ السنم؛
 -52يؤكنند أن جهننود القننوة املشننرتك التابان جملموعن دول السنناح اخلمننس األفريقين
الرامي ن إىل التلنندي لعنش ن الاننابرة للحنندود الننيت تض ن لط ننا اجلماعننا اإلر ابي ن وم ننا مننن
مجاعننا اجلرمين املنظمن ستسننهم يف هتيأن بيأن أكثننر أمنننا وإجينناد الظننروف املناسننب لتحسننني حالن
حقوق اإلنسان يف ماي ،ويشدد علن ضنرورة تفاين آلينا اوماين واملسناءل يف جمنال حقنوق اإلنسنان،
إطار االمتثال ملبادد حقوق اإلنسان؛
ويرح مبا أق َ
قجنز من عم يف وضط وتنفي القوة املشرتك َ
 -52ي ل ن إىل القننوة املشننرتك التابا ن جملموع ن دول السنناح اخلمننس األفريقي ن أن
تواص ا اجلهود ،عن طري التأكد بوجه اخللوا منن كفناءة آلينا املسناءل التابان هلنا النيت
تننؤدي دورا أساسننيا يوفن التحقين السنريط والنزيننه واملسننتق والشننام يف كن حننادا يسننق فيننه
ضحااي مدنيون أو ين وي علن انتهاكنا مندعاة وقنوق اإلنسنان أو علن مسناس ن ا اوقنوق
أو ننرق ألحوننام القننانون النندوي اإلنسننا  ،ويضننمن اينناذ تننداب فوري ن يف ح ن الوحنندا أو األف نراد
ال ين يقدع ضلوعهم يف تل األفاال؛
 -50ي ل ن إىل مجي ننط األطن نراف أن حت ننرتم حق ننوق اإلنس ننان وتس ننهر علن ن االمتث ننال
اللننارم للقننانون النندوي وقننوق اإلنسننان والقننانون النندوي اإلنسننا  ،اص ن يف سننياق عمليننا
موافح اإلر اع؛

 -52ياننرع مننن جدينند عننن ارتياحننه للمسنناعدة اإلنسنناني الننيت قنندم لفا ن إىل
املنندنيني ،وحي ن اجملتم ننط ال نندوي عل ن أن يواص ن  ،لتشنناور م ننط حووم ن م نناي والبل نندان اجمل نناورة
املاني  ،تقدمي مساعدة إنساني مناسب ومأمون إىل النجأني واملشردين ،وال سنيما يف وسن مناي
وباهلننا ،بغننرل تيس ن حلننول السننوان عل ن اخلنندما االجتماعي ن األساسنني وهتيأ ن الظننروف
املواتي لتاايف البلد تدرجييا؛
 -51يرح ن بوض ننط االسن نرتاتيجي اخلاصن ن
اووومن علن مواصننل أعمننال التنمين مننن نننل تنفين
الشننمالي وب نرانما التام ن واإلناننان االقتلننادي ،وحي ن
واخلدما األساسي يف وس البلد وباله والام عل
6

بتنمين ن املن نناط الش ننمالي يف م نناي ،وحين ن
بنرانما ال نوارد إلناننان التنمين يف املننناط
اوووم ن أيضننا عل ن تاجي ن عننودة اإلدارة
استاادة مستو مقبول من األمن؛
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 -52يدعو البلدان اللديق واملنظما الشريو النيت تاهند بتربعنا يف املنؤمترا
املتااقب اليت قعني بتنمي ماي إىل الوفاء بتل التاهدا ملساعدة اووومن علن اإلسنراو بتنفين
اتفاق السنم وامللاو يف ماي تنفي ا فااال وكامن؛
 -21ين ننوا بنج نناح االنتد ننا الرمس نني يف ع ننام  5101ويؤك نند م ننن جدي نند ض ننرورة
االسننتمرار يف عملي ن انتدابي ن عادل ن وحننرة وشننفاف وشننامل للجميننط بغي ن القيننام يف عننام 5102
بتنظيم االستفتاء الدستوري واالنتدا التشرياي وانتدا جملس الشنيوخ واالنتدنا ا لين
اليت قحترتم فيها حري التاب وإرادة الشا ؛
 -20ينحننظ رتي نناح تا نناون حووم ن م ناي الوسي ن م ننط اخلب ن املس ننتق املا نني حبال ن
حقوق اإلنسان يف ماي يف إطار اض نعه لوالي اليت قكلف ا؛

 -25ينحننظ مننط التقنندير أن حووم ن منناي التزم ن مبراعنناة التوصننيا الننيت قنندمها
اخلب املستق عق زايراته إىل ماي؛

 -22يقننرر متدي نند والي ن اخلب ن املس ننتق املانني حبال ن حق ننوق اإلنس ننان يف م نناي س ننن
واحدة كحل يتسع له مواصنل تقينيم حالن حقنوق اإلنسنان يف البلند ومسناعدة اووومن يف اجلهنود
اليت تب هلا لضمان تازيز وياي حقوق اإلنسان وتوطيد سيادة القانون؛
 -22ي نندعو مجي ننط األط نراف يف م نناي إىل التا نناون تا نناوان ك ننامن م ننط اخلب ن املس ننتق
ومساعدته يف االض نو بواليته؛
 -22ي لن إىل اخلبن املسننتق أن يامن  ،يف ن نناق واليتننه ،بتانناون وسين مننط مجيننط
يأ ننا األم ننم املتح نندة ،واالحت نناد األفريق ننحل ،واجلماعن ن االقتل ننادي ل نندول م ننرع أفريقي ننا ،وال نندول
اجملاورة ،وأي منظم دولي أ ر ماني  ،وك ل مط اجملتمط املد يف ماي؛
 -20ي ل أيضنا إىل اخلبن املسنتق أن يقندم إىل اجمللنس يف دورتنه الثالثن واألربانني
تقريرا عن حال حقوق اإلنسان؛
 -22يقرر عقد جلس حتاور يف دورته الثالث واألرباني حبضور اخلب املسنتق وممثلنحل
حوومن منناي ألجن تقيننيم ت ننور حال ن حقننوق اإلنسننان يف البلنند ،مننط الرتكيننز بوجننه نناا عل ن
مسأل مشارك اجملتمط املد  ،وخباص النساء والشباع ،يف عملي السنم وامللاو ؛
 -21يدعو األمني الاام ومفوض األمم املتحدة السامي وقوق اإلنسان إىل مواصنل
تقدمي ك ما حيتاج إليه اخلب املستق من مساعدة ألداء واليته لوام ؛
 -22ي ل ن إىل مفوضنني األمننم املتحنندة السننامي وقننوق اإلنسننان أن تواص ن تقنندمي
املساعدة التقني اليت التمستها حووم مناي بغين بنناء قندرا اللجنن الوطنين وقنوق اإلنسنان يف
ماي ويرح إلجراءا اليت اين هتا السنل ا يف مناي كنحل تسنتجي اللجنن للمبنادد املتالقن
مبركننز املؤسسننا الوطني ن لتازيننز حقننوق اإلنسننان ويايتهننا (مبننادد ريننس) كمننا يرح ن بتزوينند
اللجنن لوسننائ النزمن إلجننناز عملهننا يف كنننف االسننتقنل ،ويشننجط حوومن منناي علن تنفين
التداب النزم حىت تل اللجن أ ن لنرتقاء إىل الفأ ألف؛
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 -21حي اجملتمط الدوي عل مواصل تقدمي ما يلنزم منن مسناعدة إىل مناي لضنمان
اس ننتقرار ا ألجن ن تازي ننز احن نرتام مجي ننط حق ننوق اإلنس ننان وموافحن ن اإلف ننن م ننن الاق نناع حب ننزم،
مما يشجط امللاو الوطني والسلم والومم االجتماعحل؛
 -20يقرر إبقاء ا املسأل قيد نظرا.

اجللس 22
 55آذار/مارس 5102
[اعتقمد بدون تلوي ].
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