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 مجلس حقوق اإلنسان
 االستثنائية الرابعة والعشرونالدورة 
    2015كانون األول/ديسمرب   17

 2015كانون األول/ديسمبر   17اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 

 منع تدهور حالة حقوق اإلنسان في بوروندي  -24/1-دإ  
 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
واحلقهــــــديل احلــــــدوحلي  ا اصــــــ   قــــــوق  ،اإلعــــــان احلقــــــاملن  قــــــوق اإلنســــــانإىل  يشــــــروإذ  

 اإلنسان وغر ذحلك مل احلصكوك احلدوحلية ذات احلصلة  قوق اإلنسان،
وقـــ اجل  2006آذاجل/مـــاجل   15املـــ جل   60/251إىل قـــ اجل ايمقيـــة احلقامـــة  أيضـــا   يشـــروإذ  

 ،2007حزي ان/يونيه  18 امل جل  5/1لس حقوق اإلنسان جم
 2015تشـ يل األول/أكتـو    2املـ جل   30/27إىل ق اجل جملس حقوق اإلنسـان وإذ يشر كذحلك  

 املتقلق  تقدمي املساعدة احلتقنية و ناء احلقدجلات حلتحس  حاحلة حقوق اإلنسان يف  وجلوندي؛
أن احلـــــدول ســـــن املســــ وحلة يف املقـــــا  األول عـــــل تقزيــــز  يـــــ  حقـــــوق ي كــــد مـــــل  ديــــد وإذ  

 اإلنسان وا  يات األساسية ومحايتها،
ا احلسياســـن وســـامة احلتزامـــه احلقـــوي  ســـيادة  وجلونـــدي واســـتقاهوإذ ي كـــد مـــل  ديـــد أيضـــا   

 ،أجلاضيها ووحدهتا
أن مبقـدوجل اتتمـ  احلـدومب، مبـا يف ذحلـك جملـس حقـوق اإلنسـان، أن يضـ ل   ـدوجل يدجلك وإذ  

سا  وُمِق  يف من  حـدو  املزيـد مـل احلتـدسوجل يف حاحلـة حقـوق اإلنسـان يف  وجلونـدي  تسـلي  احلضـوء 
 د احلنزاع،على ما ي ال حقوق اإلنسان مل انتهاكات وجتاوزات وخ   تصقي

أمهيــــــة منــــــ  اتنتهاكــــــات واحلتوــــــاوزات احلــــــ  ت ــــــال حقــــــوق اإلنســــــان يف وإذ يــــــدجلك أيضــــــا   
  وجلوندي، ت سيما يف سياق احلفظائ  ايماعية احل  تق ضت ها املن قة يف املاضن، 
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 ـــان احلتوـــاوزات واتنتهاكـــات ايســـيمة  قـــوق اإلنســـان قـــد تكـــون م شـــ ا  مبكـــ ا  وإذ يقـــ   
   تصقيده كما قد تكون نتيوة حله، على نشوب نزاع أو

إزاء تفــاقم احلقنــل واحلتوــاوزات واتنتهاكــات ايســيمة احلــ  ت ــال يقــ ب عــل قلقــه احلبــاحل  وإذ  
األف يقــــن يف  يا ــــا حقــــوق اإلنســــان يف  وجلونــــدي، وســــو قلــــق أع  ــــت عنــــه جلئيســــة مفوضــــية ات ــــاد 

ــــه يف إحا ــــة ت2015تشــــ يل احلثــــا /نوفمرب  4 املــــ جل   9لــــس األمــــل نُظمــــت يف ، كمــــا أعــــ ب عن
كـ  مـل مفـوأل األمـم املتحـدة احلسـامن  قـوق اإلنسـان، ووكيـ  األمـ    2015تش يل احلثـا /نوفمرب 

 احلقا  حللش ون احلسياسية، ومفوأل احلسلم واألمل حلا اد األف يقن،
أن اتفــاق أجلوشــا، احلــذي قــا  عليــه احلدســتوجل احلبوجلونــدي، يــن  علــى أســس وإذ ي كــد جمــددا   

 املصا ة احلو نية وتو يد أجلكان احلدميق ا ية وسيادة احلقانون، ناء احلسلم و 
علــــى أن  هــــود احلوســــا ة وتســــوية املنازعــــات  احلوســــائ  احلســــلمية ومنــــ  نشــــوب وإذ يشــــدد  

احلنزاعــات وحلهــا مــل شــا ا، يف  لــة وســائ  أخــ ا، أن تــ دي دوجلا  سامــا  يف منــ  تصــقيد املنازعــات 
عـــل تقزيـــز فـــ ل تســـوية احلنزاعـــات ومنـــ  مـــا تتقـــ أل حلـــه  ومنـــ  تفـــاقم احلنزاعـــات، فضـــا  إىل نزاعـــات 

 حقوق اإلنسان مل جتاوزات وانتهاكات و/أو ا د منها،
 احلــدعم املقــد  مــل اتتمــ  احلــدومب يف احلســقن إىل حــ  ســلمن حل زمــة وإذ حيــي  علمــا  مــ  احلتقــدي   

واحللونــة األف يقيــة  قــوق احلــ  توا ههــا  وجلونــدي، مبــا يشــم   هــود ات ــاد األف يقــن و اعــة شــ ق أف يقيــا 
 اإلنسان واحلشقوب وا رباء املستقل  احلسا ق  املقني   ا احلة يف  وجلوندي وينة  ناء احلسا ،

، 2015تشــ يل احلثــا /نوفمرب  12( املــ جل  2015)2248 قــ اجل جملــس األمــل وإذ ي حــ   
 وجلونــدي حللتنســيق واحلقمــ   احلــذي دعــا فيــه اتلــس، يف  لــة أمــوجل، األمــ  احلقــا  إىل ا تقــا  ف يــق إىل

مــ  حكومـــة  وجلونـــدي وات ـــاد األف يقــن وشـــ كاء آخـــ يل، و تقيـــ  األمــ  احلقـــا  مستشـــاجلا  خاصـــا  يف 
 2015كــانون األول/ديســمرب   1منــ  احلنزاعــات حللرتكيــز علــى ا احلــة يف  وجلونــدي، و احل ســاحلة امل جلخــة 

 ،(1)يف  وجلوندياملو هة مل األم  احلقا  إىل جلئيس جملس األمل  شان ا احلة 
تشــــــ يل  13 اعتمـــــاد ينــــــة احلســـــلم واألمـــــل احلتا قــــــة حلا ـــــاد األف يقـــــن يف وإذ ي حـــــ  أيضـــــا   

قـــ اجلا   شـــان ا احلـــة يف  وجلونـــدي أع  ـــت فيـــه عـــل قلقهـــا احلبـــاحل  إزاء تفشـــن انقـــدا   2015احلثـــا /نوفمرب 
 تكــ  مــل جتــاوزات األمــل واحلقنــل يف احلبلــد ومــا حلــذحلك مــل عواقــ  إنســانية، وأدانــت فيــه  شــدة مــا يُ 

وانتهاكــــــات  قــــــوق اإلنســــــان، وأدانــــــت  شــــــدة أيضــــــا  احلتصــــــ حيات احلتح يضــــــية حللزعمــــــاء احلسياســــــي  
ميكـل  احلبوجلوندي  وما ها مل أث  حمتمـ  علـى تفـاقم حاحلـة احلتـوت  احل اسنـة وهتيرـة احلظـ وة املواتيـة حلقنـل ت

حلتصـدي هــذه املسـائ ، ومستق ضــة احلـتكهل  قواقبـه علــى  وجلونـدي واملن قـة، مق  ــة  عـل تصــميمها علـى ا
 هــود ات ــاد األف يقــن يف ســذا اتــال، مبــا يف ذحلــك تقيــ  مــ اقب   قــوق اإلنســان وخــرباء عســك ي  
حللشــ وع يف  قيقــات شــاملة يف احلتوــاوزات واتنتهاكــات احلــ  ت ــال حقــوق اإلنســان، وفــ أل عقو ــات 

__________ 

 (1) S/2015/926. 
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 حــ  حل زمــة، وإعــداد خ ــ  حلل ــواجلئ علــى مــل يســاسم يف مواصــلة احلقنــل ويق قــ  احلســقن حللتوصــ  إىل
 و ذل املزيد مل  هود احلوسا ة احل امية إىل استرناة ا واجل حلتسوية سذه املسائ ،

تشــــ يل احلثــــا /  12 احلبيــــان املشــــرتك  شــــان  وجلونــــدي املــــ جل  وإذ حيــــي  علمــــا  مــــ  احلتقــــدي   
األف يقــن، واملمثــ   جلئــيس ات ــادواحلصــادجل عــل نائــ  األمــ  احلقــا  حل مــم املتحــدة، و  2015 نــوفمرب

 األعلى حللسياسة ا اجل ية واألمنية حلا اد األوجلويب ونائ  جلئيس املفوضية األوجلو ية، 
 احلبيــان احلــذي أحلقــاه املستشــاجل ا ــال املقــ  مبنــ  اإل ــادة وإذ حيــي  علمــا  مــ  احلتقــدي  أيضــا   

ضـــحايا   ميـــة اإل ـــادة ايماعيـــة  شـــان  وجلونـــدي مبناســـبة انققـــاد احليـــو  احلـــدومب األول إلحيـــاء ذكـــ ا 
، وإذ يشــــر أيضــــا  إىل 2015كــــانون األول/ديســــمرب   9ايماعيــــة وتكــــ ميهم ومنــــ  ســــذه اي ميــــة، يف 

 حللحد مل خ   اجلتكاب   ائم فظيقة،أمهية كفاحلة احرتا  حقوق اإلنسان وسيادة احلقانون 
احلصــادجل عــل  2015تشــ يل احلثــا /نوفمرب  13 احلبيــان املــ جل  وإذ حيــي  علمــا  مــ  احلتقــدي  كــذحلك  

زاحلــت  فيــه إىل أن ا احلــة يف  وجلونــدي تف يــق مــل املكلفــ   وتيــات يف إ ــاجل اإل ــ اءات ا اصــة، أشــاجلوا 
يف تـــدسوجل حيـــت تـــ د تقـــاجلي  يوميـــة عـــل وقـــوع انتهاكـــات  ســـيمة  قـــوق اإلنســـان، تشـــم  أعمـــال قتـــ  

علــى وســائ  اإلعــا   خــاجلا احلقضــاء، وحــاتت توقيــل واحتوــاز تقســفية، وأعمــال تقــذي ، واعتــداءات
املســتقلة، واحلتنكيــ   املـــدافق  عــل حقــوق اإلنســـان وقــتلهم، وفــ أل قيـــود غــر مــربجلة علـــى ح يــة احلتومـــ  

 شخ    اء أعمال احلقنل، 200 000واحلتقبر احلسلمي ،  اإلضافة إىل تش د أكث  مل 
عــــات أن إقامــــة حــــواجل شــــام   وســــا ة دوحليــــة وجت يــــد  يــــ  األفــــ اد وايما علــــىوإذ يشــــدد  

املسلحة  صوجلة غر قانونية مـل سـاحها، يشـكان عنصـ يل أساسـي  حللمسـامهة يف منـ  وقـوع املزيـد 
 مل احلتواوزات واتنتهاكات  قوق اإلنسان يف  وجلوندي، 

احلضــ وجلة امللحــة حلققــد حــواجل  ــ  األ ــ اة احلبوجلونديــة  احلتنســيق مــ  حكومــة  علــىوإذ ي كــد  
 داخـــ لمية صـــاحبة املصـــلحة، ســـواء أكانـــت تلـــك ايهـــات  وجلونـــدي و يـــ  ايهـــات املقنيـــة واحلســـ

حمي ــا  ،  غيــة احلتوصــ  إىل حــ ق تــوافقن حل زمــة احل اسنــة ينبــ  مــل احلقناصــ  احلو نيــة، هــاخاجل    وجلونــدي أ
ومشــددا  علــى أمهيــة أن ذــاجل  ســذه   إنشــاء احللونــة احلو نيــة حللحــواجل  ــ  األ ــ اة احلبوجلونديــة، علمــا  

 شفافة وأن تنققد على عو ،احللونة عملها  صوجلة  امقة و 
تـــدعيم  هـــود احلوســـا ة اإلقليميـــة، مبـــا فيهـــا ايهـــود احلـــ  تبـــذها  اعـــة شـــ ق  إىلوإذ يـــدعو  

ـــاب أف يقيــا وات ــاد األف يقــن، داعيــا  أيضــا  إىل  ـــ  أصحـ إ ــ اء مشــاوجلات مــ  حكومــة  وجلونــدي وسائـ
ـــة،  حللحــواجل، مبــا يف ذحلــك إ ــ اء مشــاوجلة علــى ضــــ وجلة احلتقويــ   احلقمليــة احلتحضــرية ومشــددا  املصلحـ

لحـــواجل  ـــ  حلضـــمان  ضـــرات وافيـــة حلســـا قة حللحـــواجل تشـــم   يـــ  امليســـ يل احلـــدوحلي  ذوي احلصـــلة، 
 ،ا واجل جناحإاأل  اة احلبوجلوندية و 

إزاء أعمـــال احلقتـــ  خـــاجلا احلقضـــاء واحلشـــ وع يف احلقتـــ  احلـــ  وققـــت وإذ يقـــ ب عـــل قلقـــه احلبـــاحل   
ومقتــ  صــه   يــر كافــ   2015كــانون األول/ديســمرب   11لقــة  اعتــداءات مــ خ ا ، مبــا فيهــا تلــك املتق

مبونيمبـا يف تشــ يل األول/أكتـو   وا نــه يف تشـ يل احلثــا /نوفمرب، وتقـ أل احلســيد مبونيمبـا نفســه إل ــاق 
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نـــاجل يف آب/أغســـ س، حمي ـــا  علمـــا   ســـو  اإل ـــ اءات احلقضـــائية املتقلقـــة  ـــذه ا ـــواد ، ومشـــوقا  
احلســــماح  ديــــة علــــى إ ــــ اء  قيقــــات شــــاملة ومســــتقلة يف  يــــ  ســــذه ا ــــواد ، أواحلســــل ات احلبوجلون

  إ  ائها، على حنو يضمل تقدمي ك  مل ي تك  أعمال قت  خاجلا احلقضاء إىل احلقداحلة،
 10 إزاء احلتقــاجلي  احلــ  وجلدت مــ خ ا   شــان جتميــد عمــ  أكثــ  مــلوإذ يقــ ب عــل قلقــه احلبــاحل  أيضــا   

، إيواكــومنظمــات حللموتمــ  املــد ، ومضــايقة احلناشــ يل يف وســائ  اإلعــا  املســتقلة، مبــا يف ذحلــك صــحيفة 
واســــتم اجل غلــــق اا ــــات اإلذاعيــــةا حم ــــة اإلذاعــــة احلقامــــة األف يقيــــة وإيســــانغانرو و ونيشــــا، منــــذ حزيــــ ان/ 

ي احلقـانون واملماجلســة،  يرــة ، وإذ حيــت احلســل ات احلبوجلونديـة علــى أن هتيــل وتـدمي، علــى صــقيد2015 يونيـه
 آمنة ومواتية يقم  فيها احلصحافيون واتتم  املد  يف  و خيلو مل احلق اقي  وانقدا  األمل،

أنه ينبغـن يميـ  احلـدول األعضـاء يف جملـس حقـوق اإلنسـان أن تتمسـك  ـاعلى وإذ ي كد مل  ديد  
 لى أن تض  نص  عينها سذه املقاير، مقاير تقزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإذ حيت حكومة  وجلوندي ع

إزاء تـــدسوجل حاحلـــة حقـــوق اإلنســـان وا احلـــة اإلنســـانية يف  وجلونـــدي، يقـــ ب عـــل قلقـــه احلبـــاحل   -1 
 ويشدد على أن تقزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغن أن يظان حموجلا  ألي ح  يُنشد حل زمة يف  وجلوندي؛

حقـــــوق اإلنســـــان وا  يـــــات  وكفاحلـــــةحكومـــــة  وجلونـــــدي إىل احـــــرتا  ومحايـــــة  يـــــدعو -2 
احلتقيــد  ســيادة احلقــانون وإ ــ اء عمليــة إىل األساســية حللوميــ ، ذشــيا  مــ  اتحلتزامــات احلدوحليــة حللبلــد، و 

احلســـامية  مســـاءحلة شـــفافة عـــل أعمـــال احلقنـــل، واحلتقـــاون  شـــك  كامـــ  مـــ  مفوضـــية األمـــم املتحـــدة
 يف اتض اع  وتيتها؛  قوق اإلنسان

األ ـــ اة احلفاعلـــة علـــى هتيرـــة منـــا  مـــوات  حلققـــد حـــواجل حقيقـــن  يـــ  حيـــت  شـــدة  -3 
و ـاِم  يتضـمل مشـاجلكة فقليـة حللنسـاء، ويقـو  علــى احـرتا  اتفـاق أجلوشـا،  غيـة احلتوصـ  إىل حـ  سياســن 
 توافقن ي من إىل حفظ احلسلم وتقزيز احلدميق ا ية وكفاحلة احلتمت   قوق اإلنسان حللومي  يف  وجلوندي؛

ت واتنتهاكـات ا  ــرة واملسـتم ة  قــوق اإلنسـان يف  وجلونــدي احلتوــاوزايـديل  شـدة  -4 
مــل  يــ  األ ــ اة ذات احلصــلة، وت ســيما احلقيــود املف وضــة علــى ح يــة احلتقبــر، مبــا يف ذحلــك يف وســائ  

وح ية احلتومـ  احلسـلمن وتكـويل ايمقيـات، واحلتوـاوزات احلـ  تن ـوي علـى اتسـتخدا  املفـ   اإلعا ، 
ألمــل ضـد املتظــاس يل واملــدني  امبخـ يل، مبــا يف ذحلــك اسـتخدا  احلــذخرة ا يــة حللقـوة مــل  انـ  قــوات ا

ـــــ  خـــــاجلا احلقضـــــاء واتحتوـــــاز احلتقســـــفن  ضـــــد ااتوـــــ  ومـــــا ينـــــتا عنهـــــا مـــــل إزســـــاق حلـــــ جلواح واحلقت
حللمحتوـــ ، وتقـــذي  ااتوـــزيل وإســـاءة مقـــاملتهم، واحلتنكيـــ   املـــدافق  عـــل حقـــوق اإلنســـان وأفـــ اد 

 وتــ سيبهم  اســاحلي  شــ ي، مبــا يف ذحلـك اســتخدا  جمموعــات مســلحة مــل احلشــباب املقاجلضـة واحلصــحافي 
املنتمـن إىل أحـزاب سياسـية، منهـا حـزب األغلبيـة، وأعمــال احلقنـل اتنتقاميـة، مبـا فيهـا اتغتيـاتت احلــ  

 تستهدة أشخاصا   قينهم، و يرة اإلفات مل احلققاب احل  تُ تك  فيها سذه األعمال؛ 
يميــ  اتنتهاكــات واحلتوــاوزات احلــ  ت ــال حقــوق اإلنســان احلصــاجلمة يكــ جل إدانتــه  -5 

 على يد  ي  األ  اة، وحللتص حيات املهيوة احل  تدمب  ا  قض ايهات احلفاعلة يف احلبلد؛
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ملـــا شـــهدته األســـا ي  األخـــرة مـــل اســـتقاجل وتصـــقيد مقلـــق حللقنـــل وتفـــاقم ياســـل  -6 
 ق اإلنسان؛شديد يف اتنتهاكات واحلتواوزات احل  ت ال حقو 

أفقال  ي  األ ـ اة احلـ  تسـهم يف اسـتم اجل احلقنـل وتق قـ  احلسـقن يستنك   شدة  -7 
 إىل ح  سلمن حل زمة، مبا يف ذحلك ايماعات املسلحة مث  اميبونراكوجل؛ 

 كومـــة  وجلونـــدي و ـــاأل  اة األخـــ ا أن تكـــل عـــل أي تصـــ حيات أو أفقـــال يهيـــ   -8 
قــد تلهــ  املشــاع  وأن تــديل علنــا  أي تصــ حيات مــل ســذا احلنــوع، م اعيــة يف ذحلــك املصــلحة احلقليــا حللبلــد، 

 وأن  رت  على أكم  و ه اتفاق أجلوشا، قلبا  وقاحلبا ، كونه يشك  دعامة حللسلم واحلدميق ا ية؛ 
ــــدعو -9  ات احلبوجلونديــــة إىل أن تتقهــــد  مايــــة شــــق   وجلونــــدي مــــل أعمــــال احلســــل  ي

احلتنكي  واحلقنـل غـر املشـ وعة، وأن تلتـز   ـاحرتا  ومحايـة وتقزيـز حقـوق اإلنسـان وا  يـات األساسـية 
حللوميــــ ، مبــــا ينســــوم مــــ  احلتزامــــات احلبلــــد احلدوحليــــة، وأن تتمســــك  ســــيادة احلقــــانون وتقــــزز املســــاءحلة 

 ات واحلتواوزات احل  ت ال حقوق اإلنسان؛احلشفافة عل  ي  اتنتهاك
احلســـل ات احلبوجلونديـــة إىل إ ـــ اء  قيقـــات شـــاملة ومســـتقلة يف احلتوـــاوزات يـــدعو أيضـــا   -10 

 ؛واتنتهاكات ايسيمة  قوق اإلنسان، مبا يكف  مساءحلة  ي  ايناة، أيا  كان انتماؤسم
إىل كفاحلــة عمليـــات سياســية منصــفة واحلتمكـــ   احلســـل ات احلبوجلونديــةيــدعو كــذحلك  -11 

 مل إ  اء انتخا ات دميق ا ية ح ة وعادحلة وشفافة؛
 ـــايهود املبذوحلـــة علـــى احلصـــقيديل اإلقليمـــن ودون اإلقليمـــن، مبـــا يف ذحلـــك ي حـــ   -12 

ايهـود احلــ  تبــذها  اعــة شــ ق أف يقيــا وينــة احلســلم واألمــل احلتا قــة حلا ــاد األف يقــن، يف ســبي  جلصــد 
 حاحلة حقوق اإلنسان يف  وجلوندي واملسامهة يف  سينها؛ 

ــه احلبــاحل   -13  ـــ ــل يقــ ب عــل قــلقـ ــ  مـ ــا أكثــ ــهـ ــاع احلــ  يوا هــ ـــ ــ ــة األوضــ ــو ــ ــ ــ  220 000إزاء صقـ
ت ـــل  وجلونـــدي تذوا  ـــاحلف اجل إىل احلبلـــدان اتـــاوجلة، وعـــدد ت حيصـــى مـــل املشـــ ديل داخليـــا ، ويـــدعو 

تقبلة واتتمـــ  احلـــدومب إىل مواصـــلة تـــوفر ا مايـــة واملســـاعدة، يف حـــ  ياحـــظ  اجلتيـــاح احلبلـــدان املســـ
 احلتقد  اا ز يف عملية احلقودة احل وعية حلا ر ؛

مببــــادجلة ات ــــاد األف يقــــن إىل نشــــ  مــــ اقب   قــــوق ي حــــ  علــــى و ــــه ا صــــول  -14 
و إجلســال احللونــة األف يقيــة  قــوق اإلنســان يف  وجلونــدي  صــوجلة عا لــة ومبــا يضــ لقون  ــه مــل عمــ ، 

اإلنســــان واحلشــــقوب  قثــــة حلتقصــــن ا قــــائق إىل  وجلونــــدي، و احلبيــــان ا تــــامن هــــذه احلبقثــــة، احلصــــادجل 
، ويـــدعو احلســـل ات احلبوجلونديـــة إىل احلتقـــاون  شـــك  كامـــ  مـــ  2015كـــانون األول/ديســـمرب   13 يف

 م؛ س تء املس وحل  وتيسر وصوهم إىل حيت يلز  حلاض اع  وتيته
ذكينهــا اإلقليميــة احل اميــة إىل علــى احلتقــاون مــ  احلوســا ة  حكومــة  وجلونــدي يشــو  -15 

 ــ  األ ــ اة احلبوجلونديــة يضــم  يــ  ايهــات املقنيــة واحلســلمية إقامــة حــواجل فــوجلي  ــاِم  وحقيقــن  مــل
،  غيــة احلتوصــ  إىل حــ ق أ  خاجل هــا وجلونــدي  داخــ صــاحبة املصــلحة، ســواء أكانــت تلــك ايهــات 

 حل زمة احل اسنة ينب  مل احلقناص  احلو نية؛  توافقن
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تقزيــز ا ــواجل احلتفــاعلن  شــان حاحلــة حقــوق اإلنســان يف  وجلونــدي، احلــذي دعــا يقــ جل  -16 
، يف دوجليت اتلــس ا اديــة واحلثاثــ  واحلثاحلثــة واحلثاثــ ، 30/27إحليــه جملــس حقــوق اإلنســان يف قــ اجله 

اصــــة اثلــــن ات ــــاد األف يقــــن واحللونــــة علـــى حنــــو يضــــمل مشــــاجلكة أصــــحاب املصــــلحة امبخـــ يل، وخ
األف يقيـــة  قـــوق اإلنســـان واحلشـــقوب، واتتمـــ  املـــد ، واملكلفـــ   ـــاإل  اءات ا اصـــة ذات احلصـــلة 

 املقني   احلة حقوق اإلنسان يف  وجلوندي؛
ــة  إىلي لــ   -17  مفــوأل األمــم املتحــدة احلســامن  قــوق اإلنســان أن يــنظم  صــوجلة ملحق

 قل  ا احلي  وي سلها إىل  وجلوندي  اقصى س عة اكنة حلاض اع مبا يلنا قثة حللخرباء املست
إ ـــ اء  قيقــــات ســـ يقة يف اتنتهاكــــات واحلتوـــاوزات احلــــ  ت ـــال حقــــوق اإلنســــان  )أ( 

  غية من  املزيد مل احلتدسوجل يف حاحلة حقوق اإلنسان؛
قنيــــة تقــــدمي توصــــيات  شــــان  ســــ  حاحلــــة حقــــوق اإلنســــان و شــــان املســــاعدة احلت )ب( 

 احلازمة حلدعم  هود املصا ة وتنفيذ اتفاق أجلوشا؛
احلقمـ  مــ  احلســل ات احلبوجلونديــة و يــ  أصـحاب املصــلحة املقنيــ  امبخــ يل، مبــا يف  )ا( 

ذحلــــك وكــــاتت األمــــم املتحــــدة واتتمــــ  املــــد  واحلا رــــون واحلو ــــود امليــــدا  حللمفوضــــية احلســــامية يف 
ونــة األف يقيــة  قــوق اإلنســان واحلشــقوب، حللتوصــ  علــى  وجلونــدي، وســل ات ات ــاد األف يقــن، واحلل

و ــــه ا صــــول إىل مســــاعدة احلدوحلــــة علــــى احلوفــــاء  احلتزاماهتــــا يف جمــــال حقــــوق اإلنســــان، وضــــمان 
املســاءحلة عــل مــا تتقــ أل حلــه حقــوق اإلنســان مــل انتهاكــات وجتــاوزات،  وســائ  تشــم   ديــد اينــاة 

 املناسبة واحلتمسك   وح اتفاق أجلوشا؛املزعوم  واعتماد تدا ر احلقداحلة اتنتقاحلية 
ضــمان تكامــ  ســذه ايهــود وتنســيقها مــ   هــود األمــم املتحــدة وات ــاد األف يقــن  )د( 

واحلكيانـــات اإلقليميـــة واحلدوحليـــة األخـــ ا ذات احلصـــلة،  اتســـتفادة قـــدجل اإلمكـــان مـــل خـــربات ات ـــاد 
 صدد؛األف يقن واحللونة األف يقية  قوق اإلنسان واحلشقوب يف سذا احل

تكليــــل اثــــ  حللخــــرباء  تقــــدمي  ــــديت شــــفوي واملشــــاجلكة يف حــــواجل تفــــاعلن مقــــزز  )ه( 
ــــدوجلة ا اديــــة واحلثاثــــ  تلــــس حقــــوق اإلنســــان،   شــــان حاحلــــة حقــــوق اإلنســــان يف  وجلونــــدي يف احل
و إصداجل تق يـ  ختـامن واملشـاجلكة يف  لسـة  ـاوجل مقـزز  شـان حاحلـة حقـوق اإلنسـان يف  وجلونـدي يف 
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