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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 األعمال جدول من 10 البند

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  

 فااي اإلنسااان حقااوق مجااال فااي القاادرا  وبنااا  التقنيااة المساااعدة -33/27
 الوسطى أفريقيا جمهورية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ومقاصده، املتحدة األمم ميثاق مببادئ يسرتشد إذ 

 اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن جديد من يؤكد وإذ 

بامليثذذذذاق األي يقذذذذي حلقذذذذوق اإلنسذذذذان والوذذذذعو  وب ذذذذ ه مذذذذن صذذذذ و  حقذذذذوق  وإذ يذذذذ ك   
 اإلنسان الدولية واألي يقية ذات الصلة،

، وق اري 2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251العامة  اجلمعية بق ار أيضا   ي ك   وإذ 
 23/18، وق اراتذذذذذذ  2007حزي ان/يونيذذذذذذ   18املذذذذذذؤر    5/2و 5/1جملذذذذذذس حقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذان 

 20/1-ودإ ،2013أيلول/سذذذذذذبتم   27املذذذذذذؤرخ  24/34و ،2013حزي ان/يونيذذذذذذ   13 املذذذذذذؤرخ
 30/19، و2014م  أيلول/سذذبت 26املذذؤرخ  27/28، و2014كذذانون الثاي/ينذذاي    20 املذذؤرخ
 ،2015تو ين األول/أكتوب   2املؤرخ 

كذذذذانون الثذذذذاي/   24( املذذذذؤرخ 2013)2088بقذذذذ ارات جملذذذذس األمذذذذن  وإذ يذذذذ ك   كذذذذ ل  
( 2013)2127، و2013توذذ ين األول/أكتذذوب   10( املذذؤرخ 2013)2121، و2013 ينذذاي 

، 2014الثاي/ينذذذاي   كذذانون  28( املذذذؤرخ 2014)2134، و2013كذذذانون األول/ديسذذم    5املذذؤرخ 
 نيسذذذذذذان/ 28( املذذذذذذؤرخ 2015)2217، و2014نيسذذذذذذان/أب ي   10( املذذذذذذؤرخ 2014)2149و

 26 املذذذؤرخ( 2016)2301و ،2016 أب يذذ /نيسذذان 26 املذذؤرخ( 2016)2281و ،2015أب يذذ  
 ،2016 يولي /متوز
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وق أن مجيع الدول تتحم  املسذؤولية ال ييسذية عذن تعزيذز و ايذة حقذ وإذ يؤكد من جديد 
اإلنسذذذان واحل يذذذات األساسذذذية امل  ثسذذذة ع امليثذذذاق واإلعذذذالن العذذذاملي حلقذذذوق اإلنسذذذان والع ذذذدين 
الدولي  اخلاص  حبقوق اإلنسان وغ  ذل  من ص و  حقوق اإلنسان الدولية واألي يقية ذات 

 الصلة اليت ت ون ه ه الدول أط ايا  يي ا،

مجى تتحمذذ  املسذذؤولية ال ييسذذية عذذن  ايذذة بذذ ن سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذ وإذ يذذ ك   
مجيذذع السذذ ان املوجذذودين ع البلذذد مذذن اإلبذذادة اجلماعيذذة وجذذ ايم احلذذ   والتمج ذذ  الع قذذي واجلذذ ايم 

 امل ت بة ضد اإلنسانية،

بعقذذد املوذذاورات الوذذعبية وإنوذذان ي ذذ  بذذان ي للمصذذاحلة الوطنيذذة الذذ ي تذذاله  وإذ ي ح ذ  
وات ذذذذاق لنذذذذز  السذذذذال   م واملصذذذذاحلة الوطنيذذذذة وإعذذذذادة اإلعمذذذذار، للسذذذذالم ذذذذوري اجليثذذذذاق املاعتمذذذذاد 

والتسذ ي  وإعذذادة اإلدمذّا وق ذذع عليذ  طثلذذو األطذذ ال ال اعلذة ال ييسذذية ع النذزا  ع مج وريذذة أي يقيذذا 
 الوسمجى،

 2015كذانون األول/ديسذم    13بتنظيم است تان دستوري سذلمي ع  وإذ ي ح   أيضا   
 ،2016وشذذذبارب/ي اي  وآذار/مذذذارس  2015ية ع كذذذانون األول/ديسذذذم  وانتخابذذذات توذذذ يعية ورياسذذذ
 ،2016آذار/مارس  30أرشانج توادي ا ع  -وبتنصي  ال ييس يوستان 

ذذذذ   جديذذذذد مذذذذن يؤكذذذذد إذو    ووحذذذذد ا واسذذذذتقال ا الوسذذذذمجى أي يقيذذذذا مج وريذذذذة بسذذذذيادة متس 
 أراضي ا، وسالمة

إزان اسذتم ار الوضذع األمذذش ا ذه ع مج وريذة أي يقيذا الوسذمجى بسذذب   وإذ يسذاوره القلذ  
اسذذذتم ار تواجذذذد اجلماعذذذات املسذذذلحة، وإذ يذذذدين بصذذذ ة  اصذذذة أعمذذذال العنذذذ  واإلجذذذ ا م األ ذذذ ة 

 واملستم ة ع بان ي واحلوادث اليت ش دها البلد، مبا أدى إىل التو يد القس ي،

نية احل جذذة الذذيت ا تذذزال سذذايدة، وا سذذيما ينذذة إزان احلالذذة اإلنسذذا وإذ يسذذاوره قلذذ  بذذال  
األشخاص املو دين والالجئ ، وإذ يساوره القل  إزان تدي  الالجئ  وانع اسات  على احلالذة ع 

 البلدان اجملاورة وغ ها من بلدان املنمجقة، ويساوره القل  أيضا  إزان  مج  العن  المجاي ي،

اكذذذذات حقذذذذوق اإلنسذذذذان امل ت بذذذذة ضذذذذد السذذذذ ان إزان انت  وإذ يسذذذذاوره قلذذذذ  بذذذذال  أيضذذذذا   
املذذدني ، مبذذا ع ذلذذ  حذذذاات اإلعذذدا م بذذ ج انات مذذوجزة وأعمذذذال القتذذ   ذذاّر نمجذذاق القذذذانون، 
وااعتقذذال وااحتزذذاز التعسذذ يان، وحذذاات اا ت ذذان القسذذ ي، وونيذذد األط ذذال واسذذتخدام م، 

لن ذ  وهذد م املمتل ذات غذذ  وااغتصذا  وغذ ه مذن أشذذ ال العنذ  اجلنسذي وأعمذال التعذذ ي  وا
 القانوي واانت اكات والتزاوزات اخلمج ة األ  ى للقانون الدويل حلقوق اإلنسان،

علذذذى احلاجذذذة إىل وضذذذع بذذذ امج حقيقيذذذة لنذذذز  السذذذال  والتسذذذ ي  وإعذذذادة اإلدمذذذّا  وإذ يوذذذدد 
بنزذا  األنوذمجة واإلعادة إىل الذوطن، متوذيا  مذع اسذرتاتيزية شذاملة إلصذال  قمجذا  األمذن، وإذ ي ح ذ  

 األولية املضمجلع هبا ع ه ا اجملال، وهو ما ساهم ع احلد من وجود أعضان اجلماعات املسلحة،
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بتعبئة اجملتمع الدويل من أج  تقذد  املسذاعدة التقنيذة إىل سذ ان أي يقيذا  وإذ حييط علما   
 شذذذذبارب/ 1ع مذذذذؤمت  املذذذذاع  الذذذذ ي عاقذذذذد بذذذذ ديس أبابذذذذا مثذذذذ  الوسذذذذمجى املتضذذذذ  رين مذذذذن األزمذذذذة، 

، والعديذد مذن ااجتماعذات 2015أيار/مذايو  26، ومؤمت  ب وكس  ال ي عاقذد ع 2014 ي اي 
 رييعة املستوى بو ن العم  اإلنساي ع مج ورية أي يقيا الوسمجى،

 17ب ن مؤمت ا  للماع  واملسذتثم ين سذيعقد ق يبذا  ع ب وكسذ  ع  ك ل   وإذ حييط علما   
 ،2016تو ين الثاي/نويم  

 جمذال ع ال اعلذة واجل ذات الدويل واجملتمع الوطنية السلمجات تدعم أن بض ورة ي ك   وإذ 
 ،نساي عودة املو دين ع الدا   والالجئ  المجوعية، وأن تضمن استدامة ه ه العودةاإل العم 

 أي يقيذذذا مج وريذذذة ع أي يقيذذذة بقيذذذادة الدوليذذذة الذذذدعم بعثذذذة تبذذذ  ا الذذذيت بذذذاجل ود ي ح ذذذ  وإذ 
 األورويب ااحتذاد وعمليذة ي نسذا، تذدي ها الذيت سذان اريس عملية وبعثة األي يقي، وااحتاد الوسمجى،

اجلذذاهزة للعمذذ  العسذ  ية ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذمجى، وبعثذذات التذذدري  العسذذ  ي العاملذة وغذذ  
بعد اليت نظ م ا ااحتاد األورويب وبعثة األمم املتحدة املت املة املتعذددة األبعذاد لتحقيذ  ااسذتق ار 

 ع مج ورية أي يقيا الوسمجى ل ايدة القوات املسلحة جلم ورية أي يقيا الوسمجى،

 أن وسذذذذمجىال أي يقيذذذذا مج وريذذذذة ع املوجذذذذودة الدوليذذذذة القذذذذوات علذذذذى جيذذذذ  ب نذذذذ  يذذذذ ك   وإذ 
 الذدويل القذانون أح ذا م من املنمجبقة األح ا م احرتا م ظ  ع بواجبا ا، ااضمجال  لدى تتص ل،
ن عذ يعذ   وإذ كذامال ، احرتامذا   الذدويل الالجئذ  وقذانون الذدويل اإلنسذان حقذوق وقانون اإلنساي

ت ذون ارتا بذ  قلق  إزان ادعانات ااعتدان اجلنسي وغ ه من انت اكات حقوق اإلنسان اليت قذد 
مذذن قبذذ  مذذوظ ي القذذوات الدوليذذة ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى، وإذ يذذ ك   ب نذذ  ينب ذذي يذذت  حتقيذذ  
 متعمذذ  ع تلذذ  اادعذذانات وب نذذ  جيذذ  تقذذد  املسذذؤول  عذذن ارت ذذا  هذذ ه األيعذذال إىل العدالذذة،

تسذذام  ممجلقذذا  مذذع ي حذ  بذذالتزا م األمذذ  العذذا م بتمجبيذذ  سياسذذة األمذم املتحذذدة القاضذذية بعذذد م ال وإذ
 ،صارما   ااست الل وااعتدان اجلنسي  تمجبيقا  

على احلاجة امللحة واحلتمية إىل وضع حذد لفيذالت مذن العقذا  ع مج وريذة  وإذ يودد 
أي يقيا الوسمجى وتقد  م ت يب انت اكات وواوزات حقوق اإلنسان وانت اكات القذانون اإلنسذاي 

ىل تعزيذذذذز اتليذذذذات الوطنيذذذذة لضذذذذمان مسذذذذانلة اجلنذذذذاة، مبذذذذا ع ذلذذذذ  الذذذذدويل إىل العدالذذذذة، واحلاجذذذذة إ
 اإلس ا  ب نوان ي مة جنايية  اصة يعالة،

على املسذؤولية ال ييسذية للسذلمجات الوطنيذة عذن  يئذة الظذ ول الالزمذة إلجذ ان  وإذ يود د 
 التحقيقات ومالحقة امل نب  وإصدار األح ا م ب  انة واستقاللية، 

 ووضذع القذانون سذيادة إرسذان ب عادة الوسمجى أي يقيا مج ورية سلمجات ا مبالتز  ي ح   وإذ 
 األساسذذذي رومذذذا قذذذانون مبقتضذذذى العدالذذذة إىل اجلذذذ ايم مذذذ ت يب وتقذذذد  العقذذذا  مذذذن لفيذذذالت حذذذد

 وريذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذمجى ط يذذذذا  يي ذذذذا، وإذ حيذذذذيط علمذذذذا  مج تعذذذذد الذذذذيت الدوليذذذذة، اجلناييذذذذة للمح مذذذذة
إجذ ان دراسذذة وذذ ن ب 2014شذبارب/ي اي   7عذن املدعيذذة العامذة للمح مذذة ع  ةالصذذادر  اتبذالق ار 
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والقاضي  2014أيلول/سبتم   24أولية للوضع ع مج ورية أي يقيا الوسمجى، والق ار الصادر ع 
 ب ت  حتقي ، بنان  على المجل  ال ي تقدم  ب  السلمجات اانتقالية،

 يقيا الوسمجى القاضذي بت عيذ  ي مذة جناييذة بق ار سلمجات مج ورية أي وإذ ي ح   أيضا   
 ،2016 اصة حبلول كانون األول/ديسم  

 القذذانون انت اكذذات اد عذذانات ع بذذالتحقي  امل ل  ذذة الدوليذذة التحقيذذ  جلنذذة بذذ ن يذذ ك   وإذ 
الذدويل حلقذوق اإلنسذان وانت اكذات حقذوق اإلنسذان ع مج وريذة أي يقيذا  والقذانون اإلنساي الدويل

، 2013الوسذذمجى  لصذذ  إىل أن األطذذ ال ال ييسذذية ع النذذزا  ارت بذذ ، منذذ  كذذانون الثاي/ينذذاي  
 ،(1)انت اكات وواوزات قد تو   ج ايم ح   وج ايم ضد اإلنسانية

لذذيت يتواصذذ  ارت اهبذذا علذذى انت اكذذات ووذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان ا بوذذدة يذذدين -1 
 أيدي مجيع األط ال ال اعلة، ويودد على ض ورة مسانلة م ت بي ا وتقدمي م إىل العدالة؛

ممجالبت  بوق  يوري جلميع واوزات وانت اكات حقوق اإلنسان وأعمال  ي  ر -2 
ان واحل يات العن  غ  القانونية اليت ت ت ب ا مجيع األط ال، والتقي د الصار م جبميع حقوق اإلنس

 األساسية، وك ا ب عادة إرسان سيادة القانون ع البلد؛

 ع اإلنسذذذان حقذذذوق حبالذذذة املعنيذذذة املسذذذتقلة اخلبذذذ ة بتق يذذذ  بارتيذذذا  علمذذذا   حيذذذيط -3 
  يي ؛ الواردة وبالتوصيات (2)الوسمجى أي يقيا مج ورية

مجيذذذع األطذذ ال ع مج وريذذذة أي يقيذذذا الوسذذمجى علذذذى  ايذذة املذذذدني  كايذذذة،  حيذذ    -4 
 وخباصة النسان واألط ال، من العن  اجلنسي واجلنساي؛

بتزديذذذد وايذذذة بعثذذذة األمذذذم املتحذذذدة املت املذذذة املتعذذذددة األبعذذذاد لتحقيذذذ   ي حذذ  -5 
اقي وقذذاطع ب ذذ  حذذز م ااسذذتق ار ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى، ويوذذزع ا علذذى انت ذذّا  ذذج اسذذتب
 ييما يتعل  حبماية املدني ، وذل  على النحو املنصوص علي  ع وايت ا؛

سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى علذذى أن مذذود ب ذذ  حذذز م، بذذدعم  يوذذز ع -6 
من بعثة األمم املتحدة املت املة املتعذددة األبعذاد لتحقيذ  ااسذتق ار ع مج وريذة أي يقيذا الوسذمجى، 

ز  السذذذال  والتسذذذ ي  وإعذذذادة اإلدمذذذّا وإعذذذادة املقذذذاتل  األجانذذذ  إىل أوطذذذا م، غمذذذار عمليذذذة نذذذ
مذذع اسذذرتاتيزية شذذاملة إلصذذال  قمجذذا  األمذذن هبذذدل الت عيذذ  السذذ يع  ياكذذ  التعذذاون الذذيت  متوذذيا  

وتقذذذذد  مقرتحذذذذات بوذذذذ ن نذذذذز  السذذذذال  والتسذذذذ ي  وإعذذذذادة اإلدمذذذذّا واإلعذذذذادة إىل الذذذذوطن، وضذذذذعت ا 
األعضذذذان واملنظمذذات الدوليذذذة تذذذوي  التمويذذ  الذذذالز م لعمليذذذة نذذز  السذذذال  والتسذذذ ي  الذذذدول  إىل ويمجلذذ 

 وإعادة اإلدمّا واإلعادة إىل الوطن، وهو ما يو   مسامهة أساسية ع أمن الس ان واستق ار البلد؛

__________ 

 .S/2014/928انظ   (1)

(2) A/HRC/33/63. 
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سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى علذذى أن تقذذو م، بذذدعم مذذن بعثذذة األمذذم  حيذذ  -7 
عذذددة األبعذذاد لتحقيذذ  ااسذذتق ار ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى وبعثذذة التذذدري  املتحذذدة املت املذذة املت

العسذذذ  ي لالحتذذذاد األورويب ع مج وريذذذة أي يقيذذذا الوسذذذمجى، باعتمذذذاد وتن يذذذ  سياسذذذة أمنيذذذة وطنيذذذة 
واسذذذرتاتيزية شذذذاملة إلصذذذال  قمجذذذا  األمذذذن، مبذذذا ع ذلذذذ  إجذذذ انات حتقذذذ  قذذذوات الذذذديا  واألمذذذن 

 ن؛املسب  من حقوق اإلنسا

 أيذذذذذذار/ 5بذذذذذذاالتزا م الذذذذذذ ي تع ذذذذذذدت مبوجبذذذذذذ  عذذذذذذدة جمموعذذذذذذات مسذذذذذذلحة ع  ي ح ذذذذذذ  -8 
بتسذذ ي  األط ذذال مذذن صذذ وي ا ووقذذ  ومنذذع ونيذذد األط ذذال واسذذتخدام م، ويمجلذذ  إلي ذذا  2015 مذذايو

 الويان بالتزام ا ع ه ا الصدد؛

مجيذذع األطذذ ال علذذى  ايذذة األط ذذال املسذذ ح  أو املن صذذل  بذذ ي شذذ    حيذذ  -9 
آ ذذ  مذذن األشذذ ال عذذن القذذوات واجلماعذذات املسذذلحة واعتبذذار هذذؤان األط ذذال ضذذحايا، ويوذذدد 
على احلاجة إىل إيالن اهتما م  اص حلماية وتس ي  وإعادة إدمّا مجيع األط ال ال ين  م صلة 

 بالقوات واجلماعات املسلحة؛

سذذذذذلمجات مج وريذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذمجى إىل السذذذذذ   علذذذذذى احذذذذذرتا م حقذذذذذوق  يذذذذذدعو -10 
اإلنسذذان واحل يذذات األساسذذية للسذذ ان كايذذة وإىل امذذاذ كذذ  التذذداب  الالزمذذة مذذن أجذذ  وضذذع حذذد 
إليذذالت مذذ ت يب أعمذذال العنذذ  وبذذاقي انت اكذذات ووذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان مذذن العقذذا ، بمجذذ ق 

 يات الوطنية لضمان املسانلة؛من ا تعزيز النظا م القضايي واتل

بقذذذ ار سذذذلمجات مج وريذذذة أي يقيذذذا الوسذذذمجى أن تمجلذذذ  إىل املدعيذذذة  حيذذذيط علمذذذا   -11 
العامة للمح مة اجلنايية الدولية يت  حتقي  ع اجل ايم اليت يدثَعى أ ا ارت ب  ع مج ورية أي يقيذا 

 الوسمجى وقد تندّر ضمن ا تصاص احمل مة؛

بذذذاجل ود الذذذيت تبذذذ  ا سذذذلمجات مج وريذذذة أي يقيذذذا الوسذذذمجى، مبذذذا ع ذلذذذ   ي حذذذ  -12 
اعتمذذذذاد وإصذذذذدار التوذذذذ يعات ذات الصذذذذلة ال اميذذذذة إىل إنوذذذذان ي مذذذذة جناييذذذذة  اصذذذذة ع النظذذذذا م 
القضذذذذايي ةو لذذذذة با تصذذذذاص النظذذذذ  ع اانت اكذذذذات اجلسذذذذيمة حلقذذذذوق اإلنسذذذذان والقذذذذانون الذذذذدويل 

ى اماذ مجيع التداب  املناسبة لتن ي  القانون املتعل  ب نوذان اإلنساي، وحي  السلمجات الوطنية عل
 احمل مة، مبا ع ذل  تزويدها بقدرات تن ي ية وتو يلية يعالة؛

إىل سلمجات مج ورية أي يقيا الوسمجى اماذ تداب  يورية وملموسة حتظى  يمجل  -13 
ن أجذذ  املسذذامهة ع حتقيذذ  باألولويذذة لتعزيذذز النظذذا م القضذذايي وم ايحذذة اإليذذالت مذذن العقذذا ، مذذ

ااستق ار واملصاحلة، مبا ع ذل  إصال  إدارة القضذان ونظذا م العدالذة اجلناييذة ونظذا م السذزون ع 
مجيذذذع أعذذذان البلذذذد، وك الذذذة متتذذذع اجلميذذذع ب م انيذذذة التقاضذذذي أمذذذا م عدالذذذة منصذذذ ة ونزي ذذذة، وت عيذذذ  

 احمل مة اجلنايية اخلاصة ع أس   وق  ط ن؛
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إىل سلمجات مج ورية أي يقيا الوسمجى مواصذلة ج ودهذا ال اميذة إىل  يمجل  أيضا   -14 
استعادة الدولة لسلمجت ا ال علية على كامذ  أعذان البلذد، مبذا ع ذلذ  إعذادة بسذط إدارة الدولذة ع 

 املقاطعات هبدل ضمان إرسان إدارة مستق ة ومسؤولة وشاملة وش اية؛

واملنظمذذذات الدوليذذذة واإلقليميذذذة ة ع األمذذذم املتحذذذدإىل الذذذدول األعضذذذان  يمجلذذذ  -15 
تقذذد  الذذدعم العاجذذ  إىل سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى إلجذذ ان اإلصذذالحات املذذ كورة أعذذاله 
وإعذذذادة بسذذذط سذذذلمجة الدولذذذة ع مجيذذذع أعذذذان اإلقلذذذيم، ويالحذذذل أن مذذذؤمت  إعذذذالن الت عذذذات الذذذ ي 

 تقد  ذل  الدعم؛سيو   ي صة ل 2016تو ين الثاي/نويم   17 سيعقد ع ب وكس  ع

سذذذذلمجات مج وريذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذمجى علذذذذى تن يذذذذ  التوصذذذذيات املقدمذذذذة ع  حيذذذذ  -16 
منتدى بان ي بو ن املصاحلة الوطنية، مبا ع ذلذ  إنوذان جلنذة احلقيقذة والعدالذة واجلذ  واملصذاحلة، 

 باعتماد  ج شام  مي ن أن ي ضي إىل مصاحلة حقيقية ودايمة؛

لذذذذ  إزان أوضذذذذا  املوذذذذ دين والالجئذذذذ ، ويوذذذذزع اجملتمذذذذع يوذذذذع  ببذذذذال  الق يظذذذذ  -17 
الدويل على دعذم السذلمجات الوطنيذة والبلذدان املضذي ة لضذمان احلمايذة والذدعم املاليمذ  لضذحايا 

 العن ، وا سيما للنسان واألط ال واألشخاص ذوي اإلعاقة؛

يذز حذ  مذن السذلمجات اانتقاليذة مواصذلة ج ودهذا ال اميذة إىل  ايذة وتعز  يمجل  -18 
اجلميذذذع ع ح يذذذة التنقذذذ ، مبذذذن ع ذلذذذ  املوذذذ دون، دون متييذذذز، واحذذذرتا م حق ذذذم ع ا تيذذذار م ذذذان 

 إقامت م أو العودة إىل ديارهم أو طل  احلماية ع م ان آ  ؛

مجيذذذذع األطذذذذ ال املعنيذذذذة واجملتمذذذذذع الذذذذدويل إىل احل ذذذذا  علذذذذى التعبئذذذذة ب يذذذذذة  يذذذذدعو -19 
ددها مج وريذة أي يقيذا الوسذمجى، مبذا ع ذلذ  تقذد  املسذاعدة ااستزابة للمجوارئ واألولويات الذيت حتذ

 املالية والتقنية، وديع ت الي  ال عاية الن سية بعد الصدمة لألشخاص املتض رين من األزمة؛ 

إىل مجيذذذذذع األطذذذذذ ال تسذذذذذ ي  حصذذذذذول الضذذذذذحايا مذذذذذن السذذذذذ ان علذذذذذى  يمجلذذذذذ  -20 
  اإلنسذذاي إىل كامذذ  اإلقلذذيم الذذوطش املسذذاعدة اإلنسذذانية ود ذذول العناصذذ  ال اعلذذة ع جمذذال العمذذ

 وذل  بتعزيز األمن على المج قات؛ 

الدول األعضان ع منظمة األمم املتحذدة علذى أن تذزود مج وريذة أي يقيذا  يوز ع -21 
الوسذذذمجى، ع إطذذذار التعذذذاون الذذذدويل، وكذذذ ل  أج ذذذزة األمذذذم املتحذذذدة املختصذذذة واملؤسسذذذات املاليذذذة 

ة املعنيذذذذة واجل ذذذذات املاعذذذذة، مبسذذذذاعدة تقنيذذذذة ومسذذذذاعدة ع بنذذذذان الدوليذذذذة وسذذذذاي  املنظمذذذذات الدوليذذذذ
 القدرات من أج  تعزيز احرتا م حقوق اإلنسان وإصال  قمجاعي العدالة واألمن؛ 

بعثذذذة األمذذذم املتحذذذدة املت املذذذة املتعذذذددة األبعذذذاد لتحقيذذذ  ااسذذذتق ار ع  يوذذذزع -22 
مج ورية أي يقيا الوسمجى على أن تعمد، ويقا  لوايت ا، إىل نو  تقاري  عن حالة حقذوق اإلنسذان 

 ع مج ورية أي يقيا الوسمجى قصد مت   اجملتمع الدويل من رصد الوضع؛ 
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سذذذذتقلة سذذذذنة واحذذذذدة كذذذذي ت صذذذذد حالذذذذة حقذذذذوق أن جيذذذذدد وايذذذذة اخلبذذذذ ة امل يقذذذذ  ر -23 
اإلنسان ع مج ورية أي يقيا الوسمجى وتعد تق ي ا  عن ا ب ية تقد  توصيات بو ن املساعدة التقنيذة 

 وبنان القدرات ع جمال حقوق اإلنسان؛ 

إىل مجيذذذع األطذذذ ال التعذذذاون مذذذع اخلبذذذ ة املسذذذتقلة ع إطذذذار اضذذذمجالع ا  يمجلذذذ  -24 
 ال ؛ كام تعاونا  بوايت ا 

إىل اخلبذذذذذ ة املسذذذذذتقلة أن تعمذذذذذ  علذذذذذى عذذذذذو و يذذذذذ  مذذذذذع مجيذذذذذع هيئذذذذذات  يمجلذذذذذ  -25 
املتحذذدة وااحتذذاد األي يقذذي واجلماعذذة ااقتصذذادية لذذدول وسذذط أي يقيذذا، مبذذا ع ذلذذ  ع عقذذد  األمذذم

موذذاورت  مع ذذا، وكذذ ل  مذذع مجيذذع املنظمذذات الدوليذذة املعنيذذة واجملتمذذع املذذدي وكذذ  آليذذات حقذذوق 
 الصلة؛  اإلنسان ذات

إىل اخلبذذذذ ة املسذذذذتقلة أن تذذذذواع جملذذذذس حقذذذذوق اإلنسذذذذان، ع دورتذذذذ   يمجلذذذذ  أيضذذذذا   -26 
ال ابعة والثال  ، بتحدي  ش وي لتق ي ها املتعلذ  باملسذاعدة التقنيذة وبنذان القذدرات ع جمذال حقذوق 

 ة والثال  ؛ اإلنسان ع مج ورية أي يقيا الوسمجى، وأن تقد م إلي  تق ي ا  كتابيا  ع دورت  السادس

إىل م ذذذود األمذذذم املتحذذذدة السذذذامي حلقذذذوق اإلنسذذذان املضذذذي ع تزويذذذد  يمجلذذذ  -27 
 اخلب ة املستقلة جبميع املوارد املالية والبو ية الالزمة اضمجالع ا بوايت ا على النحو ال ام ؛ 

 إبقان ه ه املس لة قيد نظ ه. يق ر -28 
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