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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس ٢٠١٧
البند  ١٠من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -٣9/٣4المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق اإلنسان في مالي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكد منن جديند اإلعننن الاناملحل وقنوق اإلنسنان ومن ا منن اللنووي الدولين ذا
اللل حبقوق اإلنسان،
وإذ يش إىل قرار اجلماي الاام  ٢5١/6٠املؤرخ  ١5آذار/مارس ،٢٠٠6
وإذ يش أيضا إىل قراريه  ١/5بشأن بناء مؤسسا اجمللس و ٢/5بشأن مدونن قواعند
إ ننار اإلج نراءا اصاص ن جمللننس حقننوق اإلنسننان ،املننؤر ال ١8
السننلوي للمول ننال بو يننا
حزيران/يونيه ،٢٠٠٧
وإذ يش ن ك ن ل إىل قراراتننه  ١٧/٢٠املننؤرخ  6متوز/يوليننه  ٢٠١٢بشننأن حال ن حقننوق
اإلنسننان مننا  ،و ١8/٢٢املننؤرخ  ٢١آذار/مننارس  ٢٠١3بشننأن إنشنناء و ي ن ب ن مسننتق
ما ننل حبال ن ن حق ننوق اإلنس ننان م ننا  ،و 36/٢5امل ننؤرخ  ٢8آذار/م ننارس  ،٢٠١٤و٢8/3١
املؤرخ  ٢٤آذار/مارس  ٢٠١6الل ين مدد مبوجبهما و ي اصب املستق ،
وإذ يؤكد من جديد أن مجيع الدول مسؤول عن تازيز ومحاي حقوق اإلنسنان واورينا
األساسي املورس امليثاق واإلعنن الااملحل وقوق اإلنسان والاهدين الدوليال اصاصال حبقوق
اإلنسان واللووي الدولي األ رى ذا اللل حبقوق اإلنسان اليت هحل أ راف فيها،
وإذ يؤكد من جديد أيضا التزامه بسيادة ما واستقنهلا ووحدهتا وسنمتها اإلقليمي ،
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وإذ يساورا بالغ القلن إزاء تلناعد هممنا اجلماعنا اإلرهابين منال منا وتوسناها
وس ننوها وجنوو ننا ،وك ن ن ل إزاء تزاي نند التو ننرف الاني نن ،،وانتش ننار األس ننلح اص ي ن ن  ،وا ننار
باملخدرا واملهاجرين ،وا ار بالبشر ،وم ذل من أشوال اجلرمي املنظم عرب الو ني ،
وإذ ياننرع عننن بننالغ قلقننه أيضننا إزاء اسننتمرار التمنناوزا وانتهاكننا حقننوق اإلنسننان،
تن ي ن باننا األحونناص ذا اللننل مننن ات نناق السنننص وامللنناو مننا  ،وهشاش ن
والتننأ
اوال ن األمني ن واللنناوبا املواجه ن إعننادة نشننر اصنندما الاام ن  ،الننيت تنزال تاننوق إيلننال
املس نناعدة اإلنس نناني م ننال البل نند وع ننودة املش ننردين وع ننا وإمواني ن ن حل ننول الس ننوان عل ن ن
اصدما ا جتماعي األساسي ،
وإذ يرحن بالتننداب اإلجيابين الننيت ا ن هتا حوومن مننا بنندعم مننن اجلماعننا املسننلح
املوقا ن عل ن ات نناق السنننص و نندف تن ي ن ا ،و اص ن التق نندص او ننرز عملي ن مراجا ن الدس ننتور،
وتاين ننال أعضن نناء السن ننلوا املؤقت ن ن واهليان ننا ا نتقالي ن ن واملستشن ننارين اصاصن ننال لن نندى املسن ننؤولال
اوووميال املننا الشنمالي  ،وتاينال املمثن السنامحل املولن ،بتن ين ات ناق السننص ،والتشنديد
الوقت ن سه عل اواج إىل مواصل اجلهود الرامي إىل تن ي ه ا ا ت اق بالوام ،
وإذ ينح ن ن أن حووم ن ن من ننا التزمن ننت
وامللاو الو ني تسوي األزم ،

عن نندد من ننن دورا اجمللن ننس بت ضن نني او ن نوار

وإذ ينح أيضا أن حووم ما التزمت بإعادة إقرار سنيادة القنانون ومبوافحن رناهرة
اإلفن من الاقاع موافح فاال ،
وإذ يؤكد أمهي تقارير حقوق اإلنسان كمزء من و ي تازيز ومحاي حقوق اإلنسنان النيت
تضولع وا باث األمم املتحدة املتوامل املتاددة األبااد لتحقي ا ستقرار ما ،
وإذ يشن إىل فننتا املدعين الاامن للمحومن اجلنالين الدولين  ،كننانون الثا /يننناير ،٢٠١3
حتقيقننا اجل نرالم املرت عوب ن عل ن أرانننحل مننا من ن كننانون الثا /يننناير  ،٢٠١٢وإىل إحال ن شننخ
يُشتبه ارتوابه جرالم حرع إىل اووم  ٢6أيلول/سنبتمرب  ،٢٠١5سنياق هن ا التحقين ،
وإذ ي ِّكر بأن من املهم أن تساند مجيع األ راف املاني ما اووم وتتااون ماها،
وإذ حييط علما بارتياح بتقرير اصب املستق املال حبال حقوق اإلنسان

ما (،)١

 -١يدين بشدة انتهاكا حقوق اإلنسان والقانون اإلنسا الدو واملساس و ا
اوقوق ،مبا ذل نيد األ نال ومن ذلن منن أشنوال انتهناي حقنوقهم وحقنوق املنرأة ،النيت
ارتُ ِوبننت مننا من ن بداي ن األزمن  ،وك ن ل اهلممننا اإلرهابي ن الننيت ارتوبننت كننانون الثننا /
يناير  ٢٠١٧ند ماسورا باث األمم املتحدة املتوامل املتانددة األباناد لتحقين ا سنتقرار
ماو؛
أميلهوي وآلي تنسي الامليا
ما
 -٢يوننرر دعوتننه إىل الوق نن ،ال ننورت جلميننع التم نناوزا وا عتننداءا وانتهاك ننا
حقن ننوق اإلنسن ننان ومجين ننع أعمن ننال الانن نن ،،وإىل التقين نند اللن ننارص بن نناحرتاص مجين ننع حقن ننوق اإلنسن ننان
واوريا األساسي ؛
__________
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 -3ينندعو حووم ن مننا إىل مواصننل وتوثينن ،جهودهننا الرامي ن إىل نننمان محاي ن
حق ننوق اإلنس ننان وإىل تش ننميع املل نناو الو ني ن  ،و س ننيما م ننن نننل تازي ننز اجله نناز القض ننالحل
وإنشاء آليا للادال ا نتقالي وإعادة نشر أجهزة الدول فان مجيع أحناء البلد؛
 -٤ينندعو مجيننع األ نراف املوقان علن ات نناق السنننص وامللنناو مننا إىل تن ين
مجيننع أحوامننه ،مبننا فيهننا األحونناص املتالق ن بنننزن سنننح املقنناتلال املتمننردين السننابقال وتسننرحيهم
وإعادة إدماجهم ،وبإعادة نشر القوا املسلح املالي اإلقليم برمته ،وباتبان هنج النمركزي ؛
 -5يدعو األ راف املوقا عل ات ناق السننص إىل او نال علن حنوار بنناء وامتنناص
فرص مؤمتر امللاو الو نين املقنرر عقندا آذار/منارس  ٢٠١٧لتهيان الظنروف النزمن ملناقشن
مامق بال مجيع مووننا اجملتمنع املنا بشنأن األسنباع اجل رين لللنران ،وذلن وندف التوصن
إىل صيام ميثاق للوحدة وامللاو الو ني  ،وفقا للمادة  5من ات اق السنص؛
 -6يدعم اجلهود اليت تب هلا حووم منا منن أجن مثنول مجينع منرتوا انتهاكنا
حقننوق اإلنسننان أمنناص ةنناكم ةاينندة ومسننتقل  ،وحيثهننا عل ن تازيننز اإلج نراءا املتخ ن ة ه ن ا
ا اا ،ويشماها عل مواصل تااوهنا مع اووم اجلنالي الدولي ؛
 -٧يدعو حووم ما إىل نمان زيادة مشارك املنرأة عملين امللناو الو نين ،
وفقا لقرارا جملس األمن ذا اللل وللقنانون الن ت ي نرص حلن  3٠املالن منن النسناء
املؤسس ننا الو نين ن والن ن ت اعتمدت ننه اووومن ن ك ننانون األول/ديس ننمرب  ،٢٠١5وإىل حتس ننال
التموال السياسحل للمرأة عل مجيع املستويا ؛
 -8يرح بارتياح باعتماد حووم ما سياس و ني بشأن حقوق اإلنسان ،إىل
جان ن و ن عم ن وقننانون وماي ن املنندافاال عننن حقننوق اإلنسننان ،والقننانون ال ن ت حينندد تنظ نيم
و رال ن عم ن اللمن ن الو ني ن وقننوق اإلنسننان ،وك ن ل فننتا املوات ن اإلقليمي ن للمن ن اوقيق ن
والادال ن واملل نناو  ،ويش ننمع الس ننلوا املالي ن عل ن ا نناذ مجي ننع اصو نوا النزم ن لتن ي ن ه ن ا
التداب اجلديدة ونمان استقنل جلن اوقيق والادال وامللاو ؛
 -٩يشننمع سننلوا مننا ومجيننع اجلهننا ال اعلن اإلقليمين والدولين علن مواصننل
جهودها من أج تازيز التقدص اورز سبي استتباع السلم واألمن ما ؛
 -١٠يش ن إىل تازيننز و ي ن باث ن األمننم املتحنندة املتوامل ن املتاننددة األبانناد لتحقي ن
ا سنتقرار مننا مبوجن قنرار جملنس األمننن  )٢٠١6(٢٢٩5املننؤرخ  ٢٩حزيران/يونيننه ٢٠١6
ويؤكد أمهي تزويد الباث مبا يو نحل منن الوسنال لتضنولع بو يتهنا بشنو كامن  ،ويرحن بالامن
الن ت أتزتننه الباثن مننع اجلننيا ال رنسننحل مننن نننل عملين بر ننان ،عملين حتقين ا سننتقرار
ما  ،ويأس ،للخسالر األرواح اليت تتوبدها فرنسا والبلدان املسامه بقوا أو بأفراد شر ؛
 -١١يش ن ن أيض ننا ،ه ن ن ا السن ننياق ،إىل ق ن نرار جمموع ن ن نس ن ن بلن نندان من ننن منوق ن ن
الساح إنشاء آلي هتدف إىل تازيز التااون األمل اإلقليمحل وتُن َّ ن إ ارهنا عملينا عسنوري
مشرتك عرب اوندود ،وعملين نواكشنوط النيت بندأها ا حتناد األفريقنحل ،ويشندد علن األ نر اإلجينا
ال ت ميون أن يوون هل ا املبادرا عل حال حقوق اإلنسان ما ؛
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 -١٢يول ن إىل مجي ننع األ ن نراف أن تس ننهر علن ن ا متث ننال الل ننارص للق ننانون ال نندو
وقننوق اإلنسننان والقننانون النندو اإلنسننا  ،اصن سننياق عمليننا موافحن اإلرهنناع الرامين
إىل مأنن السنوان اولينال وننمان أمننهم منال البلند ووسنوه واولنول علن دعمهنم لاننودة
السلوا اووومي ؛
 -١3ياننرع مننن جدينند عننن ارتياحننه للمسنناعدة اإلنسنناني الننيت قُنندِّمت بال ا ن إىل
الس ننوان املت ننأ رين باألزم ن وحي ننيل اجملتم ننع ال نندو عل ن أن يواص ن  ،بالتش نناور م ننع حووم ن م ننا
والبلن نندان اجملن نناورة املاني ن ن  ،تقن نندس مسن نناعدة إنسن نناني مناسن ننب ومأمون ن ن إىل النجان ننال واملشن ننردين،
و سننيما مننال مننا  ،بسننرص تيس ن حلننول السننوان عل ن اصنندما ا جتماعي ن األساسنني
وهتيا الظروف املواتي لتاا البلد تدرجييا؛
 -١٤يرح ن بونننع ا س نرتاتيمي اإلةالي ن اصاص ن بتنمي ن املنننا الشننمالي مننا
وحييل اوووم عل مواصل أعمنال التنمين منن ننل تن ين برننامج الونوارئ إلناناة التنمين
املنا الشمالي وبرنامج التام واإلنااة ا قتلادت؛
املنؤمترا
 -١5يدعو البلدان اللديق واملنظما الشريو النيت تاهند بتربعنا
املتااقب بشأن تنمي ما إىل الوفاء بتل التاهدا ملساعدة اوووم عل اإلسران بتن ي ات اق
السنص تن ي ا فاا وكامن؛
 -١6يش ننيد بتنظ ننيم ا نتخاب ننا اولين ن  ٢٠تشن نرين الث ننا /نوفمرب  ،٢٠١6ال ننيت
شهدها ماظم إقليم ما  ،بالرمم من اووادث اليت عرقلت ا قرتان باا املنا ؛
 -١٧ينح ن ن بارتين نناح تان نناون حووم ن ن من ننا الو ي ن ن من ننع اصب ن ن املسن ننتق
انونعه بالو ي اليت ُكلِّ ،وا؛

إ ن ننار

 -١8ينح ن مننع التقنندير أن حووم ن م ننا التزمننت بتن ي ن التوصننيا الننيت ق نندمها
اصب املستق عق زياراته إىل ما ؛
 -١٩يقننرر متدي نند و ي ن اصب ن املس ننتق املاننل حبال ن حق ننوق اإلنس ننان م ننا س ننن
واحنندة كننحل يتسننق لننه تقيننيم حال ن حقننوق اإلنسننان البلنند ومسنناعدة اوووم ن اجلهننود الننيت
تب هلا لضمان تازيز ومحاي حقوق اإلنسان وتو يد سيادة القانون؛
 -٢٠ي نندعو مجي ننع األ نراف
ومساعدته ا نونن بو يته؛

م ننا إىل التا نناون تااون ننا ك ننامن م ننع اصب ن املس ننتق

 -٢١يولن إىل اصبن املسننتق أن يامن  ،نونناق و يتننه ،بتاناون و ين مننع مجيننع
هياا األمنم املتحندة وا حتناد األفريقنحل واجلماعن ا قتلنادي لندول منرع أفريقينا والندول اجملناورة
ما ؛
وأت منظم دولي أ رى ماني  ،وك ل مع اجملتمع املد
 -٢٢يول أيضا إىل اصب املستق أن يقدص إىل اجمللس
تقريرا عن حال حقوق اإلنسان؛

دورته السنابا والثن نال

 -٢3يق ننرر عق نند جلس ن حت نناور دورت ننه الس ننابا والثن ننال حبض ننور اصب ن املس ننتق
وممثلحل حووم ما من أج تقييم توور حال حقوق اإلنسان البلد ،مع الرتكيز بوجه اص
عل مسأل الادال وامللاو ؛
4
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 -٢٤يدعو األمال الااص وم وص األمم املتحدة السامحل وقوق اإلنسان إىل مواصل
تقدس ك ما حيتاج إليه اصب املستق من مساعدة ألداء و يته بالوام ؛
 -٢5يول إىل امل وص السامحل أن يقدص مساعدة تقني إىل حووم منا  ،و اصن
إىل جلن اوقيق والادال وامللاو  ،وأن يام مع اوووم من أج حتديد امليادين األ نرى النيت
اإلجنراءا الننيت تتخن ها لتازيننز حقننوق اإلنسننان ومحايتهننا
حتتناج إىل املسنناعدة بسين دعننم مننا
ولبناء قدراهتا املؤسسي ؛
 -٢6حييل اجملتمع الدو عل مواصل تقدس ما يلزص من املسناعدة إىل منا لضنمان
اسننتقرارها مننن أج ن تازيننز اح نرتاص مجيننع حقننوق اإلنسننان وموافح ن اإلفننن مننن الاقنناع حبننزص،
مما يشمع امللاو الو ني والسلم والولاص ا جتماعحل؛
 -٢٧يقرر إبقاء ه ا املسأل قيد نظرا.

اجللس 5٩
 ٢٤آذار/مارس ٢٠١٧
[اعتمد من دون تلويت].
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