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ميددان حقدوق اإلنسدان

يةور دة

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يذ ذ ك ابمليث ذذاق األي يق ذذي حلق ذذوق اإلنس ذذان والو ذذعو و ذ ذ ه م ذذن ص ذ ذ و حق ذذوق
اإلنسان الدولية واألي يقية ذات الصلة،
وإذ يذ ك أي ذذا قذ اا اعمعيذذة العامذذة  ٢5١/6٠املذذؤا  ١5آذاا/مذذاا  ،٢٠٠6وقذ اا
جمل ذ ذ ذذس حق ذ ذ ذذوق اإلنس ذ ذ ذذان  ١/5و ٢/5املذ ذ ذ ذؤاخني  ١٨حزي ان/يونيذ ذ ذ ذ  ،٢٠٠7وق اااتذ ذ ذ ذ ١٨/٢3
امل ذ ذ ذذؤا  ١3حزي ان/يوني ذ ذ ذ ذ  ،٢٠١3و 34/٢4امل ذ ذ ذذؤا  ٢7أيلول/س ذ ذ ذذبتمرب  ،٢٠١3ودإ١/٢٠-
امل ذذؤا  ٢٠ك ذذانون الثاا/ين ذذاي  ،٢٠١4و ٢٨/٢7امل ذذؤا  ٢6أيلول/س ذذبتمرب  ،٢٠١4و١9/3٠
املذذؤا  ٢تو ذ ين األول/أكتذذو  ،٢٠١5و ٢7/33املذذؤا  3٠أيلول/سذذبتمرب  ،٢٠١6و٢5/36
املؤا  ٢9أيلول/سبتمرب ،٢٠١7
وإذ يذ ذ ك كذ ذ ل قذ ذ ااات جمل ذذس األم ذذن  )٢٠١3(٢٠٨٨امل ذذؤا  ٢4ك ذذانون الث ذذاا/
ين ذ ذ ذذاي  ،٢٠١3و )٢٠١3(٢١٢١امل ذ ذ ذذؤا  ١٠توذ ذ ذ ذ ين األول/أكت ذ ذ ذذو  ٢٠١3و)٢٠١3(٢١٢7
املذذؤا  5كذذانون األول/ديسذذمرب  ،٢٠١3و )٢٠١4(٢١34املذذؤا  ٢٨كذذانون الثاا/ينذذاي ،٢٠١4
__________

*
**

دولة غ ع و يف جملس حقوق اإلنسان
ابسم الدول األع اء يف األمم املتحدة األع اء يف جمموعة الدول األي يقية.
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و )٢٠١4(٢١49امل ذ ذ ذ ذ ذؤا  ١٠نيس ذ ذ ذ ذذان/أ ي  ،٢٠١4و )٢٠١5(٢٢١7امل ذ ذ ذ ذذؤا  ٢٨نيس ذ ذ ذ ذذان/
أ ي ذ  ،٢٠١5و )٢٠١6(٢٢٨١امل ذذؤا  ٢6نيس ذذان/أ ي  ،٢٠١6و )٢٠١6(٢3٠١امل ذذؤا ٢6
متوز/يولي ذ ذ  ،٢٠١6و )٢٠١7(٢339املذ ذذؤا  ٢7كذ ذذانون الثاا/ينذ ذذاي  ،٢٠١7و)٢٠١7(٢3٨7
املؤا  ١5تو ين الثاا/نويمرب  ٢٠١7و )٢٠١٨(٢399املؤا  3٠كانون الثاا/يناي ،٢٠١٨
وإذ يؤكد من جديد أن مجيع الدول تتحم املسذؤولية ال ييسذية عذن تعزيذز و ايذة حقذوق
اإلنسذذان واحلذ ألت األساسذذية امل مسذذة يف ميثذذاق األمذذم املتحذذدة واإلعذذالن العذذاملي حلقذذوق اإلنسذذان
والعهذذدين الذذدوليني احباصذذني سقذذوق اإلنسذذان وغ ذ ذل ذ مذذن ص ذ و حقذذوق اإلنسذذان الدوليذذة
واألي يقية ذات الصلة اليت هي أط اف ييها،
وإذ يو إىل أن مجهواية أي يقيا الوسذى تقذع عليهذا املسذؤولية ال ييسذية عذن ايذة مجيذع
السذ ذ ان املوج ذذودين يف إقليمه ذذا م ذذن اإلابدة اعماعي ذذة وجذ ذ ايم احلذ ذ والتىهذ ذ الع ق ذذي واعذ ذ ايم
امل ت بة ضد اإلنسانية،
وإذ ي ح ذ عقذذد موذذاواات شذذعبية وإنوذذاء ل ذ ابن ذذي للمصذذاحلة الوطنيذذة ال ذ تذذاله
اعتماد امليثاق اعمهوا للسالم واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعماا وتوقيع ممثلذي اعهذات اللاعلذة
ال ييسذذية يف الن ذزاو يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى اتلاقذذا لنذذزو السذذالد والتس ذ ي وإعذذادة اإلدمذذا ،
وإذ يكز عل ض واة تىبيق التوصيات والتدا الواادة يي تىبيقا يعاال،
وإذ ي ح ذ أي ذذا تنظذذيم اسذذتلتاء دسذذتوا سذذلمي يف  ١3كذذانون األول/ديسذذمرب ٢٠١5
وانتخاابت توذ يعية واسسذية يف كذانون األول/ديسذمرب  ٢٠١5وشذبا//يرباي وآذاا/مذاا ،٢٠١6
و تنصي ال ييس يوستان  -أاشانج توادي ا يف  3٠آذاا/ماا ،٢٠١6
وإذ ي ح ذ ك ذ ل ابعتمذذاد خ يىذذة الى ي ذذق للسذذالم واملصذذاحلة وذذان املبذذاداة األي يقي ذذة
للسالم واملصاحلة يف مجهواية أي يقيا الوسى يف  ١7متوز/يولي  ٢٠١7يف ليربيي  ،و تعيني ي يق
مذذن امليسذ ين مذذن أجذ تنليذ ها ،وإذ يوذذدد علذ ضذ واة إجذ اء حذواا شذذام لل ميذذع ،متوذذيا مذذع
توصيات منتدى ابن ي للمصاحلة الوطنية،
وإذ يؤك ذذد م ذذن جدي ذذد متس ذ ذ
وسالمة أااضيها،

س ذذيادة مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى واس ذذتقال ا ووح ذذد ا

وإذ يسذذاواه ابلذذق القلذذق إزاء تذذدهوا احلالذذة األمنيذذة يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى سذذب
انتواا اعماعات املسلحة عل اعزء األكرب من أااضيها ،وإذ يدين صلة خاصة أعمال العنذ
ال ذذيت ال تذ ذزال ت ت به ذذا مجاع ذذات مس ذذلحة يف ابن ذذي ويف أم ذذاكن أخذ ذ ى يف البل ذذد ،ض ذذد امل ذذدنيني،
وحلظة السالم التا عني لألمم املتحدة واعهات اإلنسذانية اللاعلذة ،ي ذال عذن انتهاكذات القذانون
اإلنسذذاا الذذدوه وانتهاكذذات حقذذوق اإلنسذذان ،مبذذا يف ذل ذ االنتهاكذذات امل ت بذذة ضذذد األطلذذال
والعن اعنسي واعنساا يف حاالت النزاو ،اليت تؤد إىل عدد غ مقبول من القتل واع ح
واملو دين والالجئني،
وإذ يسذذاواه ابلذذق القلذذق أي ذذا إزاء زألدة اسذذتخدام اسذذاي ال اهيذذة والتحذ يع علذ العنذ
ال ذذيت م ذذن ش ذذااا أن تل ذذاقم التميي ذذز والوص ذذم االجتم ذذاعي ،وإذ ي حذ ذ ابعتم ذذاد احبى ذذة الوطني ذذة ملن ذذع
التح يع عل التمييز وال اهية والعن يف حزي ان/يوني  ٢٠١٨ويو ع عل تنلي ها ابل ام ،
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وإذ يس ذذاواه ابل ذذق القل ذذق إزاء جت ذذدد ا م ذذات عل ذ الع ذذاملني يف اع ذذال اإلنس ذذاا وعلذ ذ
معذذدا م يف سذذياق ح يتحسذذن إىل جانذ زألدة عذذدد املوذ دين ،واسذذتم اا ااتلذذاو عذذدد الالجئذذني،
وألن نصذ سذ ان البلذد ،أ  ٢,5مليذون مذن مذواطه مجهوايذة أي يقيذا الوسذى  ،مذا زالذوا ساجذة
إىل املساعدة اإلنسانية للبقاء عل قيد احلياة،
وإذ حيذذي علمذذا تنلي ذ خىذذة االسذذت ا ة اإلنسذذانية لللذذرتة  ٢٠١9-٢٠١7وإذ يسذذاواه
القل ذذق إزاء االحتياج ذذات اإلنس ذذانية املتزاي ذذدة عمهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى  ،وال س ذذيما احتياج ذذات
األشخاص ذو اإلعاقة واحتياجات ال حاأل يف جمال العال النلسي،
وإذ ي ذ ك ح ومذذة أي يقيذذا الوس ذذى واعتمذذع الذذدوه واعه ذذات اللاعلذذة يف جمذذال العم ذ
اإلنساا واة دعم عودة املو دين والالجئني طوعيا والسه عل استدامة ه ه العودة،
وإذ حيي علما تعبئة اعتمع الدوه من أج تقدمي مساعدة إنسانية إىل سذ ان أي يقيذا
الوسذ ذذى املت ذ ذ اين مذ ذذن األزمذ ذذة ،مذ ذذن خذ ذذالل م ذ ذؤمت املذ ذذا ني ال ذ ذ عقذ ذذد يف أديذ ذذس أاباب يف ١
شذ ذذبا//يرباي  ،٢٠١4وم ذ ذؤمت وكس ذ ذ ال ذ ذ عقذ ذذد يف  ٢6أألا/مذ ذذايو  ،٢٠١5والعديذ ذذد مذ ذذن
االجتماع ذذات اييع ذذة املس ذذتوى و ذذان العمذ ذ اإلنس ذذاا يف مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى مثذ ذ مذ ذؤمت
الت ذ ذذامن ال ذ ذ نظم ذ ذ االئذ ذذاد األي يقذ ذذي للايذ ذذدة مجهوايذ ذذة أي يقيذ ذذا الوسذ ذذى يف أديذ ذذس أاباب يف
شبا//يرباي ،٢٠١7
وإذ ي ح ذ ابلوثيق ذذة احبتامي ذذة للم ذؤمت ال ذذدوه لتق ذذدمي الذذدعم ال ذ عق ذذد يف وكس ذ يف
تو ذ ين الثذذاا/نويمرب  ٢٠١6واملسذذاتات ال ذيت أعلذذن عنهذذا خذذالل ه ذ ا امل ذؤمت  ،وإذ يذذدعو الذذدول
األع اء إىل التع ي ديع ه ه املساتات،
وإذ يس ذذاواه قل ذذق ابل ذذق إزاء انتهاك ذذات وجت ذذاوزات حق ذذوق اإلنس ذذان وانتهاك ذذات الق ذذانون
الذذدوه اإلنسذذاا ،مبذذا ييهذذا تل ذ الذذيت تنىذذو علذ حذذاالت اإلعذذدام خذذاا الق ذذاء أو جذ اءات
م ذذوجزة ،واالعتق ذذاالت واالحت ذذازات التعس ذذلية ،وح ذذاالت االختل ذذاء القسذ ذ  ،وجتني ذذد األطل ذذال
واستخدامهم ،واالغتصا وغ ه من أش ال العن اعنسي ،وأعمال التع ي  ،والنه  ،وهذدم
املمتل ذذات صذذواة غ ذ قانونيذذة ،وإزاء االنتهاكذذات والت ذذاوزات احبى ذ ة األخ ذ ى للقذذانون الذذدوه
حلقوق اإلنسان والقانون الدوه اإلنساا،
وإذ يودد عل وجو مسذاءلة أولئذ الذ ين ي ت بذون أيعذاال تعذ م السذالم أو االسذتق اا
أو األمذذن يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى للخى ذ أو يذذدعمون ه ذ ه األيعذذال ،وال ذ ين يهذذددون العمليذذة
السياسذذية ال اميذذة إىل ئقيذذق االسذذتق اا واملصذذاحلة أو يع قلواذذا ،والذ ين يسذذتهديون م مذذات املذذدنيني
أو جنود السالم ،وال ين حي ضون عل العن  ،ال سيما العن دوايع إثنية ودينية،
وإذ ي ح عم عثة الدعم الدولية قيادة أي يقية يف مجهواية أي يقيا الوسى  ،واالئذاد
األي يق ذذي ،و عث ذذة عملي ذذة س ذذان اايس ال ذذيت ت ذذدي ها ي نس ذذا ،وعملي ذذة االئ ذذاد األواويب العسذ ذ ية يف
مجهوايذ ذذة أي يقيذ ذذا الوسذ ذذى  ،و عثذ ذذة االئذ ذذاد األواويب العس ذ ذ ية االستوذ ذذااية يف مجهوايذ ذذة أي يقيذ ذذا
الوسى  ،و عثات التداي العس العمليايت وغ العمليايت للقذوات املسذلحة عمهوايذة أي يقيذا
الوسذذى ال ذذيت يقوده ذذا االئ ذذاد األواويب و عث ذذة األمذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق
االستق اا يف مجهواية أي يقيا الوسى ،
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وإذ يذ ذ ك أبنذ ذ لذ ذ علذ ذ القذ ذوات الدولي ذذة املوج ذذودة يف مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى أن
تتص ذ ف ،لذذدى االضذذىالو مبهامهذذا ،ابح ذرتام كام ذ ألح ذذام القذذانون الذذدوه ،وال سذذيما القذذانون
الذذدوه اإلنسذذاا ،والقذذانون الذذدوه حلقذذوق اإلنسذذان ،والقذذانون الذذدوه لالجئذذني الواجبذذة التىبيذذق،
وإذ يع عن قلق إزاء ادعاءات االعتداء اعنسي وغ ه من انتهاكذات حقذوق اإلنسذان الذيت قذد
ت ون اات بت من قب أي اد القوات الدولية املوجودة يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى  ،وإذ يذ ك أبن
ه ذ ه االدعذذاءات ينب ذذي أن ت ذذون موضذذوو ئقيذذق مع ممذذق وأبن املسذذؤولني عذذن اات امذذا ل ذ أن
يقذدمموا إىل العدالذذة ،وإذ ي حذ ابلتذزام األمذذني العذذام تىبيذذق سياسذذة األمذذم املتحذذدة القاضذذية عذذدم
التسذذام إطالق ذذا م ذذع االس ذذت الل واالعت ذذداء اعنس ذذيني تىبيق ذذا ص ذذااما ،و توقي ذذع وتوك ذذول تقاس ذذم
املعلومات واإل الغ عن مزاعم االست الل واإلي اء اعنسيني ،يف  3أيلول/سبتمرب ،٢٠١٨
وإذ يودد عل احلاجة امللحة واحلتمية إىل وضع حذد لفيذالت مذن العقذا يف مجهوايذة
أي يقيذذا الوسذذى وتقذذدمي مذ ت ا انتهاكذذات وجتذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتهاكذذات القذذانون الذذدوه
اإلنساا إىل العدالذة ،وايذع أ علذو عذام ملذ ت ا هذ ه االنتهاكذات والت ذاوزات ،وعلذ احلاجذة
إىل تعزيز اآلليات الوطنية ل مان مساءلة اعناة،
وإذ يوذذدد أي ذذا عل ذ املسذذؤولية ال ييسذذية للسذذلىات الوطنيذذة عذذن يئذذة الظذ وف الالزمذذة
إلج اء التحقيقات ومالحقة امل نبني وإصداا األح ام لاءة واستقاللية،
وإذ ي ح ابلتزام سلىات مجهواية أي يقيا الوسى عادة إاسذاء سذيادة القذانون ووضذع
ح ذذد لفي ذذالت م ذذن العق ذذا وتق ذذدمي مذ ذ ت ا اعذ ذ ايم إىل العدال ذذة مبقت ذ ذ نظ ذذام اوم ذذا األساس ذذي
للمح مة اعنايية الدولية ،ال تعد مجهوايذة أي يقيذا الوسذى ط يذا ييذ  ،وإذ حيذي علمذا ابلقذ اا
الصذذادا عذذن املدعيذذة العامذذة للمح مذذة يف  7شذذبا//يرباي  ٢٠١4القاضذذي ج ذ اء دااسذذة أوليذذة
للوضع يف مجهواية أي يقيا الوسى  ،والق اا الصادا يف  ٢4أيلول/سذبتمرب  ٢٠١4القاضذي لذت
ئقيق ناء عل الىل ال تقدمت السلىات االنتقالية،
وإذ ي حذ ذ أي ذذا ابحبىذ ذوات ال ذذيت احلذ ذ ا احل وم ذذة م ذذن أجذ ذ تلعيذ ذ ا م ذذة اعنايي ذذة
احباصذذة ،مث ذ اعتم ذذاد قواعذذد اإلثب ذذات والقواع ذذد اإلج اييذذة وت ذذوي مب ذ مؤقذذت مل ات ذ م ذذو لي
ا مذذة ،وإذ يو ذ ع اعتم ذذع الذذدوه عل ذ مواصذذلة تق ذذدمي الذذدعم للمح م ذذة اعناييذذة احباص ذذة يف
األج الىوي ،
وإذ ي ذ ك أبن عنذذة التحقيذذق الدوليذذة امل للذذة ابلتحقيذذق يف ادعذذاءات انتهاكذذات القذذانون
الذذدوه اإلنسذذاا والقذذانون الذذدوه حلقذذوق اإلنسذذان وجتذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان يف مجهوايذذة أي يقيذذا
الوسذذى خلصذذت إىل أن األطذ اف ال ييسذذية يف النذزاو اات بذذت ،منذ كذذانون الثاا/ينذذاي ،٢٠١3
انتهاكات وجتاوزات قد تو ج ايم ح وج ايم ضد اإلنسانية،
وإذ يو ذذدد علذ ذ أتي ذذة مواص ذذلة التحقي ذذق يف ادع ذذاءات انته ذذا الق ذذانون ال ذذدوه اإلنس ذذاا
واالنتهاكات والت اوزات اليت متثذ خ قذا للقذانون الذدوه حلقذوق اإلنسذان مذن أجذ اسذت مال عمذ
عنذذة التحقيذذق الدوليذذة وإرذذاز تق يذ موذ وو امل صذذاد الذ يوثذذق االنتهاكذذات احبىذ ة للقذذانون الذذدوه
حلقذذوق اإلنسذذان ،والقذذانون الذذدوه اإلنسذذاا امل ت بذذة يف إقلذذيم مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى يف اللذذرتة مذذن
ك ذذانون الثاا/ين ذذاي  ٢٠٠3إىل ك ذذانون األول/ديس ذذمرب  ،٢٠١5الذ ذ ت ذذع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة
املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق اا يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى وملوضذذية األمذذم املتحذذدة
حلقوق اإلنسان،
4
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 -١يذذدين وذذدة مجيذذع انتهاكذذات وجتذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتهاكذذات القذذانون
الذذدوه اإلنسذذاا مثذ أعمذذال القتذ والتع ذ ي واملعاملذذة الالإنسذذانية واملهينذذة ،واالعتذذداء اعنسذذي،
وعمليذ ذذات االختىذ ذذاف ،وسذ ذذل احل يذ ذذة ،واالعتقذ ذذاالت التعسذ ذذلية ،واال ت ذ ذزاز ،والنه ذ ذ  ،وجتنيذ ذذد
األطلذذال واسذذتخدامهم ،واحذذتالل ومهامجذذة املذذداا واالعتذذداء عل ذ اع حذ وامل ض ذ  ،واملذذو لني
الىبيني ،واملؤسسات الصحية ،ووسذاي النقذ الصذحية ،ي ذال عذن ع قلذة املسذاعدات اإلنسذانية،
ويؤكد ض واة مساءلة م ت ا ه ه االنتهاكات والت اوزات عن أعما م وتقدميهم إىل العدالة؛
 -٢يذذدين وذذدة أي ذذا ا مذذات ا ذذددة ا ذذدف الذذيت ت ت بهذذا اعماعذذات املسذذلحة
ضد مدنيني ومو لي املنظمات اإلنسانية ومعدا ا ومو لي منظمة األمم املتحدة؛
 -3ي ا مىالبت وق يوا عميع جتاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وكذ ل
انتهاكذذات القذذانون الذذدوه اإلنسذذاا الذذيت ت ت بهذذا مجيذذع األط ذ اف ،والتقيذذد الصذذاام ميذذع حقذذوق
اإلنسان ومجيع احل ألت األساسية ،وك ا عادة إاساء سيادة القانون يف البلد؛
 -4يع عن ابلق قلق إزاء احلالة اإلنسانية ،ويو إىل أن نقص التموي وانعذدام
األمذذن يو ذ الن عايقذذا أمذذام تقذذدمي املسذذاعدة اإلنسذذانية ،ويهي ذ ابعتمذذع الذذدوه أن يزيذذد دعم ذ
لل هود اإلنسانية يف البلد؛
 -5يهي ذ ابحل ومذذة ،والزعمذذاء السياسذذيني والذذدينيني ،ومنظمذذات اعتمذذع املذذدا احلذذاذ
إج اءات عامة منسقة ملنع التح يع عل العن  ،مبا يف ذل العن القايم علذ أسذس ع قيذة ودينيذة،
ويو إىل أن جملس األمن قد يل م جزاءات عل األي اد أو ال ياانت اليت ئ م عل العن ؛
 -6حي ذذي علم ذذا اباتي ذذاد تق يذ ذ احببذ ذ ة املس ذذتقلة املعني ذذة سال ذذة حق ذذوق اإلنس ذذان يف
مجهواية أي يقيا الوسى ( )١وابلتوصيات الواادة يي ؛
 -7حي ذ مجيذذع األط ذ اف يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى عل ذ
وخباصة النساء واألطلال ،من العن اعنسي واعنساا؛
-٨

ايذذة املذذدنيني كايذذة،

حي السلىات عل دعم امل صد الوطه للت ايؤ ني ال ج وامل أة؛

 -9يو ذ ع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق االس ذذتق اا يف
مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى عل ذ أن تتب ذذع ص ذ اا وع ذذزم ا ذذا اس ذذتباقيا وق ذذوأل ييم ذذا يتعل ذذق سماي ذذة
املدنيني ،عل النحو املنصذوص عليذ يف واليتهذا ،كمذا يوذ عها علذ تقذدمي املسذاعدة الالزمذة إىل
سلىات أي يقيا الوسى للتع ي ابنىالق أعمال ا مة اعنايية احباصة؛
 -١٠يوذ ع األمذم املتحذدة والبلذدان املسذذاتة يف قذوات عثذة األمذم املتحذدة املت املذذة
املتعددة األ عاد لتحقيق االستق اا يف مجهواية أي يقيا الوسى والقوات احبااجيذة الذيت تعمذ ئذت
واليذذة جملذذس األمذذن عل ذ احلذذاذ التذذدا الالزمذذة ل ذذمان االح ذرتام ال امذ لسياسذذة األمذذم املتحذذدة
القاضية عدم التسام إطالقا مع االست الل واالعتداء اعنسيني ،ويدعو البلدان املساتة قوات
والق ذوات احبااجيذذة الذذيت تعم ذ ئذذت واليذذة جملذذس األمذذن إىل احلذذاذ التذذدا الالزمذذة ملنذذع أ عم ذ
مذ ذذن أعمذ ذذال االسذ ذذت الل اعنسذ ذذي واالعتذ ذذداء اعنسذ ذذي وم ايحذ ذذة إيذ ذذالت أي ادهذ ذذا مذ ذذن العقذ ذذا
إلنصاف ال حاأل؛

__________
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 -١١يذذدعو سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى إىل أن حلذذوم ذ حذذزم ،ذذدعم مذذن
عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق اا يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى ،
غم ذذاا عملي ذذة ن ذذزو الس ذذالد والتس ذ ي وإع ذذادة اإلدم ذذا وإع ذذادة املق ذذاتلني األجان ذ إىل أوط ذذاام،
متاشذذيا مذذع اس ذرتاتي ية شذذاملة إلصذذالد قىذذاو األمذذن مذذدف التلعي ذ السذ يع ياكذ التعذذاون الذذيت
وضذذعتها وتقذذدمي مقرتحذذات وذذان نذذزو السذذالد والتس ذ ي وإعذذادة اإلدمذذا واإلعذذادة إىل الذذوطن،
وي جو الدول األع اء واملنظمات الدولية أن تذوي األمذوال الالزمذة لعمليذة نذزو السذالد والتسذ ي
وإعذذادة اإلدمذذا واإلعذذادة إىل الذذوطن ،وهذذو مذذا يوذ مسذذاتة أساسذذية يف أمذذن السذ ان وئقيذذق
استق اا البلد؛
 -١٢يعذ عذذن اسذذتياي مذذن تزايذذد جتنيذذد األطلذذال واسذذتخدامهم مذذن قبذ اعماعذذات
املسذذلحة كمقذذاتلني أو داوو و ذ ية أو خذذدم أو اقيذذق جنسذذي وك ذ ل تزايذذد عمليذذات اختىذذاف
األطلال ،وحي اعماعات املسلحة علذ ئ يذ األطلذال اعنذدين يف صذلويها وال ذ عذن جتنيذد
األطلال واستخدامهم ومنع ذل  ،ويوج عليها يف ه ا الصذدد الويذاء اباللتزامذات الذيت قىعتهذا
مجاعات عديدة من ينها عل نلسها يف اتلاق مؤا  5أألا/مايو ٢٠١5؛
 -١3ي حذ ذ ذ تص ذ ذذديق مجهواي ذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذى ع ذ ذذام  ٢٠١7علذ ذ ذ الربوتوك ذ ذذول
االختياا التلاقية حقوق الىل وان اشرتا األطلال يف املنازعذات املسذلحة ،ويوذ ع اعهذود
املتواص ذذلة ال ذذيت تب ذ ا احل وم ذذة يف جم ذذال اي ذذة األطل ذذال م ذذن خ ذذالل اعتم ذذاد تو ذ يع حيظ ذ جتني ذذد
األطلذال واسذذتخدامهم يف النزاعذات املسذذلحة وتنليذ ه تنليذ ا يعذاال ،ويوذ ع احل ومذة علذ النظذ
يف التصديق عل الربوتوكول االختياا التلاقية حقوق الىل املتعلق ج اء تقدمي البالغات؛
 -١4حيذ مجيذذع األطذ اف علذ ايذذة األطلذذال املسذ حني أو املنلصذذلني عذذن القذوات
املسلحة واعماعات املسلحة واعتبذااهم ضذحاأل ،ويوذدد علذ احلاجذة إىل ايذة وتسذ ي وإعذادة
إدمذذا مجيذذع األطلذذال ال ذ ين ذذم صذذلة ق ذوات ومجاعذذات مسذذلحة ،وتنلي ذ ذ امج إعذذادة هي ذ
وإعادة إدما ت اعي االحتياجات احباصة لللتيات؛
 -١5يذ ذذدعو سذ ذذلىات مجهوايذ ذذة أي يقيذ ذذا الوسذ ذذى إىل السذ ذذه عل ذ ذ اح ذ ذرتام حقذ ذذوق
اإلنسذذان واحلذ ألت األساسذذية للسذ ان كايذذة وإىل احلذذاذ كذ التذذدا الالزمذذة مذذن أجذ وضذذع حذذد
إليذذالت م ذ ت ا أعمذذال العن ذ مذذن العقذذا عذذن ط يذذق تعزيذذز النظذذام الق ذذايي واآلليذذات املنوذذاة
ل مان املساءلة؛
 -١6حيذذي علمذذا ق ذ اا سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى يف حزي ان/يوني ذ ٢٠١4
أبن تىل ذ إىل املدعيذذة العامذذة للمح مذذة اعناييذذة الدوليذذة يذذت ئقيذذق يف اع ذ ايم الذذيت ي ذدمع أاذذا
اات ب ذذت يف مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى وق ذذد تن ذذدا ض ذذمن اختص ذذاص ا م ذذة ،وي ح ذ يف ه ذ ا
الصدد لت ا مة اعنايية الدولية يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١4ئقيقذا يتعلذق أساسذا ذ ايم احلذ
واع ايم ضد اإلنسانية امل ت بة من  ١آ /أغسىس ٢٠١٢؛
 -١7يوذ ذذيد هذ ذذود سذ ذذلىات مجهوايذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوسذ ذذى ال اميذ ذذة ،يف إطذ ذذاا النظ ذ ذذام
الق ايي الوطه ،إىل استحداث ا مة اعنايية احباصة املختصة يف اكمة م ت ا االنتهاكات
اعسيمة حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدوه اإلنساا ،ويو ع احل ومذة علذ احلذاذ مجيذع
التذذدا الالزمذذة ل ذذمان اإلنوذذاء اللعلذذي للمح مذذة وتلعيذ قذذداا ا التو ذ يلية ال املذذة ،والو ذ وو
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يف املالحقذذات يف أقذ وقذذت مم ذذن ،ذذدعم مذذن اعتمذذع الذذدوه ،وعلذ التعذذاون مذذع املذذدعي العذذام
احباص للمح مة لتحديد هويذة املسذؤولني عذن اعذ ايم الدوليذة ،مهمذا كذان وضذعهم أو انتمذاههم،
وتوقيلهم وتقدميهم إىل العدالة يف أق اآلجال؛
 -١٨حيي علما ابعهود اليت تب ا سلىات مجهواية أي يقيا الوسى  ،ويوذدد علذ
احلاجذذة امللحذذة إىل إعذذادة التوزيذذع اللعذذال للق ذذاة يف مجيذذع أ ذذاء البلذذد ،وإعذذادة تنوذذي احبذذدمات
الق ذذايية ،وتنليذ االسذرتاتي ية الوطنيذذة حلمايذذة ال ذذحاأل والوذذهود الذ ين يوذذااكون يف اإلجذ اءات
الق ايية ،ووضع امج جرب ماليمة ل حاأل االنتهاكات وأس هم مبا يتي تقدمي تعوي ات مادية
وامزية ،ي دية ومجاعية عل حد سواء؛
 -١9ي ح ابعهود اليت تب ا سذلىات مجهوايذة أي يقيذا الوسذى لتنظذيم اكمذات
جناييذذة يف ا مذذة ويىلذ إليهذذا مواصذذلة تعزيذذز النظذذام الق ذذايي وم ايحذذة اإليذذالت مذذن العقذذا
من أج املساتة يف ئقيذق االسذتق اا واملصذاحلة ،ويوذدد علذ ال ذ واة امللحذة إلقامذة العذدل مذن
جديذد وتعزيذذز نظذذام العدالذذة اعناييذذة ونظذذام السذ ون مذذن أجذ ضذذمان الوجذذود اللعلذذي للسذذلىات
الق ايية يف البلد أبكمل  ،ابلسه عل إم انية تقاضي اعميع أمام عدالة منصلة ونزيهة؛
 -٢٠يالحظ اعهود اليت تب ا سلىات مجهواية أي يقيذا الوسذى السذتعادة السذلىة
اللعليذذة للدولذذة علذ كامذ البلذذد ،مذذع الرتكيذذز علذ م ايحذذة اللسذذاد ،وإعذذادة سذ إدااة الدولذذة،
مبذذا يف ذل ذ السذذلىة الق ذذايية يف املقاطعذذات مذذدف ضذذمان حوكمذذة مسذذتق ة ومسذذؤولة وشذذاملة
وش ذذلاية ،ويىل ذ ذ إىل السذ ذذلىات دع ذذم ه ذ ذ ه اعهذ ذذود ع ذذن ط ي ذذق ضذ ذذمان ت ذذوي امل ذ ذوااد ال اييذ ذذة
للسلىات املعاد توزيعها؛
 -٢١يىل إىل سلىات مجهواية أي يقيذا الوسذى تنليذ إصذالد القىذاو األمذه مذن
أج ت ذوين قذوات ديذاو وطذه وقذوات أمذن داخلذي ت ذون متعذددة األعذ اق ومهنيذة وجمهذزة جتهيذزا
جيدا ،ويودد عل ض واة أن ئرتم ه ه القوات مبادئ املساءلة وسيادة القانون من أجذ إاسذاء
وتىوي الثقة مع اعتمعات ا لية ،مبا يف ذل إج اءات التحقق املسذبمقة املتعلقذة سقذوق اإلنسذان
من جان قوات الدياو واألمن؛
 -٢٢ي حذ ابلتعذذاون اعيذذد القذذايم ذذني سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى والوذكاء
الدوليني ،مبا يف ذل عثة األمم املتحدة املت املة املتعذددة األ عذاد لتحقيذق االسذتق اا يف مجهوايذة
أي يقيذا الوسذى  ،و عثذة االئذاد األواويب للتذداي العسذ يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى  ،مذذدف
النو ذ التذذدالي للق ذوات املسذذلحة ألي يقيذذا الوسذذى وق ذوات األمذذن الذذداخلي ال ذ ين دا ذذتهم عثذذة
االئ ذذاد األواويب للت ذذداي العسذ ذ يف مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى وشذ ذكاء دولي ذذون آخذ ذ ون ،يف
السياق األوسع لبس سلىة الدولة وتوطيد األمن ،ويدعو عثذة األمذم املتحذدة املت املذة املتعذددة
األ عذذاد لتحقي ذذق االسذذتق اا يف مجهواي ذذة أي يقيذذا الوس ذذى إىل مواصذذلة تنلي ذ سياسذذة ذ ل العناي ذذة
الواجبة يف جمال حقوق اإلنسان ل مان ال صد واملساءلة عن سلو قوات األمن الوطه؛
 -٢3يىل إىل الدول األع اء يف األمم املتحذدة واملنظمذات الدوليذة واإلقليميذة تقذدمي
الذذدعم العاج ذ إىل سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى إلج ذ اء اإلصذذالحات امل ذ كواة أعذذاله وإعذذادة
س سلىة الدولذة يف مجيذع أ ذاء اإلقلذيم ،ويف الوقذت نلسذ تىذوي دوا اعماعذة االقتصذادية لذدول
وس أي يقيا يف جهود السالم واملواضيع العا ة للحدود ،ال سيما الرتحال وااء امل ع ؛
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 -٢4حيذ ذ س ذذلىات مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى علذ ذ تنليذ ذ التوص ذذيات املقدم ذذة يف
منتدى ابن ي وان املصاحلة الوطنية ،وي ح ابلتقدم ا ز صو إنواء عنذة للحقيقذة والعدالذة
واعرب واملصاحلة ،وحي السلىات عل الس يف ه ا الى يق؛
 -٢5حيذ سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى أن ت ذذع ،علذ ذذو شذذام لل ميذذع،
و ذذدعم مذذن عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق اا يف مجهوايذذة أي يقيذذا
الوسى  ،خ يىة ط يق شاملة للعدالذة االنتقاليذة ،ويوذ ع السذلىات علذ ئديذد منذاطق التىبيذق
ال ألد لوضع االسرتاتي يات ا لية للعدالة االنتقالية؛
 -٢6يودد عل احلاجة إىل إش ا مجيع قىاعذات اعتمذع املذدا يف مجهوايذة أي يقيذا
الوس ذذى  ،وتعزي ذذز املو ذذااكة ال امل ذذة واللعال ذذة للنس ذذاء والو ذذبا يف احل ذواا ذذني س ذذلىات مجهواي ذذة
أي يقيذذا الوس ذذى واعماع ذذات املس ذذلحة يف إط ذذاا املب ذذاداة األي يقي ذذة للس ذذالم واملص ذذاحلة يف مجهواي ذذة
أي يقيا الوسى وخ يىة الى يذق الذيت وضذعتها ،كرطذاا اييسذي للحذ السياسذي يف مجهوايذة أي يقيذا
الوسذذى  ،ي ذذال عذذن ض ذ واة أن تتمحذذوا عمليذذة السذذالم حذذول العدالذذة االنتقاليذذة ،مبذذا يل ذذي إىل
املصاحلة الوطنية؛
 -٢7يظ ذ يوذذع بذذالق القلذذق إزاء جسذذامة أعمذذال العن ذ اعنسذذي املتصذذلة ابلن ذزاو،
وال سذذيما العن ذ اعنسذذي ضذذد النسذذاء واللتيذذات الل ذوايت جتنذذدهن اعماعذذات املسذذلحة ،ويو ذ ع
السلىات الوطنية وا مة اعنايية احباصة عل اية ال حاأل وتعزيز مت ذني املذ أة ،وتقذدمي مجيذع
امل ت بني املزعومني ه اع ايم إىل العدالة؛
 -٢٨يظ يوع ابلقلق إزاء تزايد عدد األطلال الذ ين جتنذدهم اعماعذات املسذلحة،
ويدعو إىل وضع وتنلي امج إعادة اإلدمذا االجتمذاعي واملسذاعدة النلسذية للقصذ مذن ضذحاأل
االنتهاكات اعسيمة الست اليت ت ت ضد األطلال يف النزاعات املسلحة ،ويو ع عل تعزيز
جه ذذود ال ذذدعوة م ذذن أج ذ ذ ئس ذذني اي ذذة األطل ذذال يف النزاع ذذات املس ذذلحة ،س ذذب منه ذذا م اع ذذاة
االحتياج ذذات احباص ذذة لللتي ذذات ،وحي ذ الس ذذلىات واعماع ذذات املس ذذلحة عل ذ إا ذذاء ومن ذذع ه ذ ه
االنتهاكات والت اوزات احبى ة حلقوقهم؛
 -٢9يظ يوع بالق القلق إزاء أوضاو املو دين والالجئني ويوذ ع اعتمذع الذدوه
عل ذ دع ذذم الس ذذلىات الوطني ذذة والبل ذذدان امل ذذيلة لتذذوي م ذذا يالي ذذم م ذذن اي ذذة ومس ذذاعدة ل ذذحاأل
العن  ،وال سيما للنساء واألطلال واألشخاص ذو اإلعاقة؛
 -3٠يذذدعو الس ذذلىات الوطني ذذة إىل مواصذذلة جهوده ذذا ال امي ذذة إىل ايذذة وتعزي ذذز ح ذذق
اعميذذع يف ح يذذة التنق ذ  ،مبذذن يف ذل ذ املو ذ دون داخ ذ البلذذد ،دون أ متييذذز ،واح ذرتام حقهذذم يف
اختياا م ان إقامتهم أو العودة إىل دألاهم أو طل احلماية يف م ان آخ ؛
 -3١يذذدعو مجيذذع األط ذ اف املعنيذذة واعتمذذع الذذدوه إىل البقذذاء عل ذ أهبذذة االسذذتعداد
ي ذذة االس ذذت ا ة للى ذواائ واألول ذذوألت ال ذذيت ئ ذذددها مجهواي ذذة أي يقي ذذا الوس ذذى  ،وال س ذذيما تق ذذدمي
املساعدة املالية والتقنية ،وديع ت الي ال عاية النلسية لألشخاص املت اين من األزمة؛
 -3٢يىل ذ إىل مجيذذع األط ذ اف أن تتذذي وتسذذه وصذذول املسذذاعدة اإلنسذذانية دون
عوايق ووصول اعهذات اللاعلذة يف جمذال العمذ اإلنسذاا إىل كامذ اإلقلذيم الذوطه ،وذلذ تعزيذز
األمن عل الى قات؛
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 -33يو ع الدول األع اء يف منظمة األمذم املتحذدة علذ أن تذزود مجهوايذة أي يقيذا
الوسذذى  ،يف إطذذاا التعذذاون الذذدوه ،وك ذ ل أجهذذزة األمذذم املتحذذدة املختصذذة واملؤسسذذات املاليذذة
الدولي ذذة وس ذذاي املنظم ذذات الدولي ذذة املعني ذذة واعه ذذات املا ذذة ،مبس ذذاعدة تقني ذذة ومس ذذاعدة يف ن ذذاء
القداات من أج تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإصالد قىاعي العدالة واألمن؛
 -34يو ذ ع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق االس ذذتق اا يف
مجهواية أي يقيا الوسى عل نو تقااي عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى ،
ويقا لواليتها ،قصد مت ني اعتمع الدوه من اصد الوضع؛
 -35يق ذ ا أن ميذ ذدد لل ذذرتة س ذذنة واح ذذدة والي ذذة احببذ ذ ة املس ذذتقلة املعني ذذة سال ذذة حق ذذوق
اإلنسذان يف مجهوايذذة أي يقيذا الوسذذى  ،املتمثلذة يف تقيذذيم واصذد حالذذة حقذوق اإلنسذذان يف مجهوايذذة
أي يقيا الوسى وإعداد تق ي عنها ية تقدمي توصيات وان املساعدة التقنيذة و نذاء القذداات يف
جمال حقوق اإلنسان؛
 -36يىل إىل مجيع األط اف أن تتعاون تعاوان كذامال مذع احببذ ة املسذتقلة يف إطذاا
اضىالعها واليتها؛
 -37يق ذ ا تنظذذيم ح ذواا تلذذاعلي اييذذع املسذذتوى أثنذذاء دوات ذ األا عذذني يذذة تقيذذيم تىذذوا
حالذذة حقذذوق اإلنسذذان عل ذ أام الواقذذع ،مذذع الرتكيذذز وج ذ خذذاص عل ذ موذذااكة اعتمذذع املذذدا،
وال سيما املنظمات النسايية وممثلذو ال ذحاأل يف عمليذة السذالم واملصذاحلة ،مبوذااكة احببذ ة املسذتقلة،
وممثلي ح ومة مجهواية أي يقيا الوسى  ،ومنظمة األمم املتحدة ،واالئاد األي يقي ،واعتمع املدا؛
 -3٨يىلذ ذ إىل احببذ ذ ة املس ذذتقلة أن تعمذ ذ تع ذذاون وثي ذذق م ذذع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة
املت املة املتعددة األ عذاد لتحقيذق االسذتق اا يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى وهيئذات األمذم املتحذدة،
ال سيما يف جمال العدالة االنتقالية؛
 -39يىل ذ إىل احبب ذ ة املسذذتقلة أي ذذا أن تعم ذ عل ذ ذذو وثيذذق مذذع مجيذذع هيئذذات
األمذذم املتحذذدة واالئذذاد األي يقذذي واعماعذذة االقتصذذادية لذذدول وس ذ أي يقيذذا ،وك ذ ل مذذع مجيذذع
املنظمذ ذذات الدوليذ ذذة املعنيذ ذذة واعتمذ ذذع املذ ذذدا يف أي يقيذ ذذا الوسذ ذذى وك ذ ذ آليذ ذذات حقذ ذذوق اإلنسذ ذذان
ذات الصلة؛
 -4٠يىلذ إىل احبب ذ ة املسذذتقلة أي ذذا أن تعم ذ عل ذ ذذو وثيذذق مذذع املمثلذذة احباصذذة
لألم ذذني الع ذذام املعني ذذة ابلعنذ ذ اعنس ذذي يف ح ذذاالت النذ ذزاو واملمثل ذذة احباص ذذة لألم ذذني الع ذذام املعني ذذة
ابألطلال والنزاو املسل ؛
 -4١يىلذ إىل احببذ ة املسذذتقلة أن تذوايف جملذذس حقذذوق اإلنسذذان ،يف دواتذ احلاديذذة
واألا عذذني ،تحذذدي شذذلو لتق ي هذذا املتعلذذق ابملسذذاعدة التقنيذذة و نذذاء القذذداات يف جمذذال حقذذوق
اإلنسان يف مجهواية أي يقيا الوسى وأن تقدم إلي تق ي ا كتا يا يف دوات الثانية واألا عني؛
 -4٢يىلذ إىل ملوضذة األمذم املتحذدة السذامية حلقذوق اإلنسذان أن مت ذي يف تزويذد
احبب ة املستقلة ميع املوااد املالية والبو ية الالزمة الضىالعها واليتها عل النحو ال ام ؛
 -43يق ا أن يبقي املسالة قيد نظ ه.
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