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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 10البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في  قرار اعتمده  
بناء القدرات والتعاون التقنيي ميك تيوت ويريوار فيي مييدان حقيوق  -٣0/٣2 

 اإلنسان
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
بأهداف ميثاق األمم املتحدد  ومبائهد ، وبداإلعان اليداملو  قدوق اإلنسدان،  إذ يسرتشد 

  وبغريمها من الصكوك ذات الصلة املتيلقة حبقوق اإلنسان،
 ،2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251إىل قرار اجلميية اليامة  وإذ يشري 
مدونددددة بشددددأن  5/2ات اجمللددددس وبشددددأن بنددددا  مؤ سدددد 5/1إىل قراريدددد   وإذ يشددددري  ي ددددا   

حزيددران/  18 ددلوك املكل ددال بو يددات   إجددار اإلجددرا ات اسا ددة للم لددس، املددؤر ال  قواعددد
، وإذ يشدئ على  ن  ينبغدو للمكلدب بالو يدة  ن يدؤئا م امد  وهلقدا  لدرين القدرارين 2007يوني  

 وملرهلقي ما،
 2010كدانون األول/ئيسدم    23املؤرخ  14/1-إىل قرارا اجمللس ئإ وإذ يشري كرلك 
اإلنسدددددان   كدددددوت ئي دددددوار، بشدددددأن حالدددددة حقدددددوق  2011آذار/مدددددارس  25املدددددؤرخ  16/25و

واملتيلدددإ بانشدددا  و يدددة اسبدددري املسدددتق  امليددد   2011حزيران/يونيددد   17املدددؤرخ  17/21 وقراراتددد 
 2012متوز/يوليدددد   6املددددؤر ال  23/22و 20/19حبالددددة حقددددوق اإلنسددددان   كددددوت ئي ددددوار، و

يددددة اسبددددري املسددددتق ، وكددددرلك ، علددددى التددددوال، واملتيلقددددال بتمديددددد و 2013حزيران/يونيدددد   14و
املتيلدددإ بانشدددا  و يدددة بندددا  القددددرات والتيددداون  2014حزيران/يونيددد   27املدددؤرخ  26/32 قراريددد 

بشددأن  2015متوز/يوليدد   3املددؤرخ  29/24التقدد  مددت كددوت ئي ددوار   جمددال حقددوق اإلنسددان و
  متديد و ية اسبري املستق ،
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علددددى  ن مددددن مسددددؤولية زيددددت الدددددول تيزيددددز و ايددددة حقددددوق اإلنسددددان  ذ يؤكددددد جمدددددئا  وإ 
وا ريدددددات األ ا دددددية املكر دددددة   ميثددددداق األمدددددم املتحدددددد ، واإلعدددددان اليددددداملو  قدددددوق اإلنسدددددان، 
والي ددددين الددددوليال اسا دددال حبقدددوق اإلنسدددان، وكدددري ذلدددك مدددن الصدددكوك ذات الصدددلة املتيلقدددة 

 حبقوق اإلنسان،
على  مهية املساعو الرامية إىل مصا ة ئاهمة اليت تبرلا جلنة التحقيإ الوجنية  وإذ يشدئ 

وجلنة ا وار وا قيقة واملصا ة والل نة الوجنية للمصا ة وتيويض ضحايا األزمات الديت حدد   
  كدددوت ئي دددوار، وإذ يشددد ت ا كومدددة اإلي واريدددة علدددى ا  دددت ابة إىل تو ددديات هدددر  الي دددات 

 املصا ة،إ  اما    
 ن حالة حقوق اإلنسان   كوت ئي وار قد حتّسدن  بصدور  ملحو دة و ند   وإذ ياحظ 

ينبغو مت ذلك  ن يبقى الوضت حت  املراقبة بالنظر إىل وجوئ اليديد من التحدِّيات القاهمة هليمدا 
 يتيلإ با تتباب السلم واملصا ة الوجنية ومكاهلحة اإلهلات من اليقاب،

إزا  ا دددتمرار ال مددددات املسدددلحة املتققيددددة علدددى القددددوات اجلم وريددددة  إوإذ يسددداور  القلدددد 
 لكوت ئي وار   نا  اضقاع ا بو ية  اية املدنيال املنوجة هبا،

 آذار/ 13 با دددددا ،   - الددددديت حدددددد     كدددددران ال مدددددات اإلرهابيدددددة يددددددين -1 
الدول مدن ج دوئ  ، واليت من شأهنا  ن تنسب ما يبرل  الشيب اإلي وارا واجملتمت2016 مارس

  مشرتكة    بي  تأمال البلد وإحال السا    ربوع ؛
، الديت 2015حبسن  ري ا نتخابات الرها دية   تشدرين األول/ كتدوبر  يرّحب -2 

اعت هتددا كدد  اجل ددات ال اعلددة الوجنيددة والدوليددة انتخابددات حددر  وشدد اهلة، ويرّحددب با  ددتقرار اليددا  
علددى النحددو املشددار إليدد    التقريددر اسددا  لأمددال اليددا  بشددأن  للوضددت األمدد    كددوت ئي ددوار،

وبتقريدددر اسبدددري املسدددتق  بشدددأن بندددا  القددددرات والتيددداون  (1)يدددة األمدددم املتحدددد    كدددوت ئي دددوارعمل
 ؛(2)وت ئي وار   جمال حقوق اإلنسانالتق  مت ك

ة حقدوق بتياون حكومة كدوت ئي دوار املثدال واملتوا د  مدت آليدات  ايد يرّحب -3 
اإلنسان التابية لأمم املتحد ، وبالتزام ا بتيزيز حقوق اإلنسان و ايت دا، ويشد ت علدى موا دلة 
اجل وئ الرامية إىل وضت حد جلميدت انت اكدات حقدوق اإلنسدان   إقلديم كدوت ئي دوار، وماحقدة 

 املسؤولال عن ا  ما  الق ا ، وتقدمي املساعد  إىل ال حايا؛
شا  وزار  الت امن والتاحم ا جتماعو وتيدويض ال دحايا، إن ياحظ بارتياح -4 

اليت تشك   قو  ملحو ة إىل األما   تسمح بتيزيز التقدد  اردرز علدى ئرب املصدا ة الوجنيدة، 
ويشددد ت   اذن ذاتددد  ا كومدددة اإلي واريدددة علدددى تزويدددد هدددر  الدددوزار   دددا يك دددو مدددن املدددوارئ ألئا  

 م مت ا؛
__________ 

(1) S/2016/297 . 
(2) A/HRC/32/52 . 
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ج وئ ا كومة اإلي وارية    بي  جيد  إجارهدا القدانو   ياحظ بارتياح  ي ا   -5 
الددددا لو منسددد ما  مدددت نظدددا  رومدددا األ ا دددو للمحكمدددة اجلناهيدددة الدوليدددة،  دددا   ذلدددك مبائرهتدددا 
الرامية إىل إلغا  عقوبة اإلعدا  وت مال إجارِها القانو  الددا لو جدراهمد ئوليدة كاإلبدائ  اجلماعيدة 

وجددراهم ا ددرب ومسددؤولية الرل ددا  الرتاتبيددال عددن جددراهم ا ددرب وعددد  واجلددراهم   حددإ اإلنسددانية 
 إ  اع هر  اجلراهم الدولية للتقائ ؛

كدددوت ئي دددوار علدددى موا دددلة ج وئهدددا    دددبي  بندددا  قددددرات نظام دددا   يشددد ت -6 
الق دددداهو ويدددددعو ا كومددددة اإلي واريددددة إىل ضددددمان بنددددا  قدددددرات املددددوارئ البشددددرية وك الددددة اتسدددداق 

اهية مت امليايري الدولية للمحاكمة املنص ة ومقاضا  زيت من ُيشتب    ضلوع م اإلجرا ات الق 
  انت اكدددددات  قدددددوق اإلنسدددددان، و   ددددديما تلدددددك الددددديت ارُتكبددددد      ندددددا  األزمدددددة الددددديت  عقبددددد  

 ا نتخابات؛
با ددتمرار  عمددال  ليددة التحددرا والتحقيددإ اسا ددة، ويشدد ت السددلقات  يرحّددب -7 

  تزويدددها بداملوارئ الازمددة، كمدا يشدد ت تسدريت اليمليددات الوجنيدة املتيلقددة اإلي واريدة علددى امل دو 
 2011-2010ا  ال درت  ا نتخابيدة بالتحقيإ و قاضا  املسؤولال عن  عمال الينب املرتكدبة     ند

 ومن ُيشتب    ارتكاهبم تلك األعمال؛
سددال  ددروف السددلقات اإلي واريددة علددى موا ددلة ج وئهددا الراميددة إىل حت يشدد ت -8 

ا حت از   مراكز ا بس وعلى اختاذ تدابري من  جد  خت يدب اكتظدال السد ون هبددف حتسدال 
 التيام  مت القّصر، ويدعو   هرا الصدئ اجملتمت الدول إىل ئعم ج وئ ا كومة اإلي وارية؛

بتقدددمي تقريددر الل نددة الوجنيددة للمصددا ة وتيددويض ضددحايا األزمددات الدديت  يرحّددب -9 
، وبالتو ديات املقدمدة 2016نيسدان/ بري   19  وار إىل رهيس اجلم وريدة  كوت ئيحد      

 من هرا األ ري بنشر هرا التقرير وكرلك تقرير جلنة ا وار وا قيقة واملصا ة؛
 ي ا  با تمرار ا وار بال ك  اجل ات ال اعلدة   ا قد  السيا دو بغيدة  يرّحب -10 

لل ميددددت، مددددرّكرا  بأمهيددددة مشدددداركة النسددددا  مشدددداركة كاملددددة    تيسددددري التيدئيددددة السيا ددددية الشدددداملة
عمليات ا وار مت ك  األجراف، وياحدظ التيداون املسدتمر مدت اركمدة اجلناهيدة الدوليدة واعتمدائ 
قوانال جديد ، وما يشّكل  ذلك من تقد  م م لتدعيم اإلجار التشدرييو وتيزيدز حقدوق اإلنسدان 

 و ايت ا؛
سلقات اإلي وارية ب مان عدالة منصد ة جلميدت ضدحايا األزمدة التزا  ال ياحظ -11 

اإلي وارية، باعتبار تلك اليدالة مكونا  رهيسديا  مدن مكوندات املصدا ة، وذلدك  وا دلة املاحقدات 
الق اهية،  ا هلي دا ااكمدات  هلدرائ   القدوات اجلم وريدة لكدوت ئي دوار، وتسدريت عمليدة التحقيدإ 

ومددن  2011-2010ل الينددب املرتكبددة     نددا  ال ددرت  ا نتخابيددة ومقاضددا  املسددؤولال عددن  عمددا
 ُيشتب    ارتكاهبم تلك األعمال؛
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با ددتمرار اليمليددة ا نتخابيددة ولميددت التدددابري املتخددر  مددن  جدد  تنظدديم  يرحّددب -12 
 انتخابات عامة عائلة وحر  وش اهلة وشاملة وهائهة، تك   حرية التيبري واحرتا  إرائ  الشيب؛

بتقريدددرا اسبدددري املسدددتق  وبالتو ددديات املقدمدددة إىل جملدددس حقدددوق  حيددديل علمدددا   -13 
 ؛ (3)اإلنسان   ئورتي  ا ائية والثا ال والثانية والثا ال

علددى ن سدد ا   نددا   تلددب  با لتزامددات الدديت ققيت ددا ا كومددة اإلي واريددة يرحّددب -14 
ئورات جملددس حقددوق اإلنسددان هليمددا  ددص تأييدددد تو دديات اسبددري املسددتق ، وبتياوهنددا املثمددر مدددت 

 اسبري املستق    إجار الو ية املنوجة ب ؛
بالتقدددددد  الدددددرا  حرزتددددد  ا كومدددددة اإلي واريدددددة   جمدددددال احدددددرتا  حقدددددوق  يرحّدددددب -15 

املكل دال بو يدات   إجدار اإلجدرا ات اسا دة وهي دات  اإلنسان و ايت ا، و   ديما بتياوهندا مدت
املياهدات، كما يرحب باجل وئ اليت تبرلا هليما  ّص التصديإ على الصكوك الدولية واإلقليميدة 
املتيلقددددة حبقددددوق اإلنسددددان، ويشدددد ي ا علددددى امل ددددو   تلددددك اإلجددددرا ات وكددددرلك علددددى موا ددددلة 

ت قددة مددت الصددكوك الدوليددة واإلقليميددة الدديت  ددّدق  ج وئهددا الراميددة إىل جيدد  تشددريياهتا الوجنيددة م
 علي ا مت ا ر  على تن ير هر  الصكوك تن يرا  هليا  ؛

التحسددن املسددتمر   الوضددت اإلنسددا    امليدددان ويقلددب إىل  بارتيدداح ياحددظ -16 
 ج ددز  األمددم املتحددد  وكريهددا مددن اجل ددات ال اعلددة املختصددة  ن توا دد ، بنددا   علددى جلددب البلددد، 

ويددد الاج ددال واملشددرئين ئا ليددا ، وهلقددا  للرتتيبددات الدديت وضدديت ا ا كومددة اإلي واريددة، باملسدداعد  تز 
 املنا بة تيسريا  ليوئهتم إىل ئيارهم جواعية     روف آمنة وكرمية؛

  هرا الصدئ باجرا ات وزار  الت امن والتاحم ا جتماعو وتيويض  يرّحب -17 
ارا   لي يددا إىل كددوت ئي ددوار قرابددة  ل ددو  جددي ومن ددو إي ددو ال ددحايا الدديت  دداعدت علددى عددوئ  

 ؛2016 يار/مايو  3  
مدددن ج دددوئ    دددبي  مكاهلحدددة  عمدددال  مدددا تبرلددد  السدددلقات اإلي واريدددة ياحدددظ -18 

الينب اجلنسو اليت تست دف النسا  واألج ال، و   يما اعتمائ ا رتاتي ية وجنية للتغلب على 
هددر  الظدداهر ، كمددا ياحددظ مددا تبرلدد  مددن ج ددوئ    ددبي   ايددة األج ددال، ويقلددب إىل ا كومددة 

  نسا  واألج ال؛موا لة التحقيقات   ا ئعا ات املتواتر  املتيلقة بالينب بال
يتيلددددإ  2016حزيران/يونيدددد   3  هددددرا السددددياق باعتمددددائ مر ددددو     يرحّددددب -19 

بانشا  الل نة الوجنية املينية  كاهلحة الينب اجلنسو   حا ت الندزاع وبا تصا داهتا وتنظيم دا 
إىل  وتشغيل ا، واملكل ة بتنسيإ ج وئ ا كومة اإلي وارية ئا   مؤ سدات األمدن الدوج ، الراميدة

منت الينب اجلنسو   حا ت النزاع والتصدا لرا الينب، وبدأن تدن ض  كاهلحدة اإلهلدات مدن 
  اليقاب على جراهم الينب اجلنسو اليت يرتكب ا رجال مسلحون؛

__________ 

(3) A/HRC/31/78 وA/HRC/32/52.  
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إىل اجملتمدددت الددددول  ن يوا ددد ، عندددد ال دددرور ، ئعمددد  ليمليدددة اإلعمدددار  يقلدددب -20 
  اليددون املقلددوب   اجملددا ت اردددئ  الدديت يلددز  هلي ددا واملصددا ة اجلاريددة   كددوت ئي ددوار، و ن يقدددّ 

  تقدمي هر  املساعد  و   يما تيزيز قدرات آليات مكاهلحة الينب بالنسا  واألج ال؛
إىل ا كومدددة اإلي واريدددة  ن ليددد  عمليدددة تنقددديح الد دددتور م توحدددة  مدددا   يقلدددب -21 

السيا دددية واجملتمدددت املدددد  وو ددداهل  اجلميدددت، وي يدددب لميدددت األجدددراف املينيدددة،  دددا هلي دددا األحدددزاب
اإلعددددا ،  ن توا دددد  اليمدددد  ميددددا  علددددى تيزيددددز املصددددا ة الوجنيددددة والددددتاحم ا جتمدددداعو، ويدددددعو 
السددلقات اإلي واريددة إىل اكتنددا  هددر  ال ر ددة لتدددعيم اإلجددار القددانو   مايددة حقددوق اإلنسددان   

 البلد؛
ق اإلنسدان  ن تقدد  املسداعد  إىل م وضية األمم املتحدد  السدامية  قدو  يقلب -22 

التقنية اليت التمست ا من دا ا كومدة اإلي واريدة، لبندا  قددرات الل ندة اإلي واريدة  قدوق اإلنسدان    
، 2017كددوت ئي ددوار، نظددرا  إىل إهنددا  عمليددة األمددم املتحددد    كددوت ئي ددوار   حزيران/يونيدد  

للمبائئ املتيلقدة  ركدز املؤ سدات ويش ت السلقات اإلي وارية على جي  هر  الل نة تست يب 
مبائئ باريس( وعلى تزويدها باملوارئ الازمة ألئا  عمل دا )الوجنية لتيزيز و اية حقوق اإلنسان 

   ا تقال تا ؛
اجملتمت الدول إىل ئعم اجل دوئ املبرولدة علدى الصدييد الدوج  مدن جاندب   يدعو -23 

كددوت ئي ددوار ومؤ سدداهتا هبدددف تدددعيم ئولددة القددانون وا  ددت ابة إىل جلبددات املسدداعد  التقنيددة 
 اليت قدمت ا   اجملال اإلنسا  والتيليمو والصحو وا قتصائا وا جتماعو؛

مل دو   ئعدم الل ندة الوجنيدة  قدوق اإلنسدان اجملتمدت الددول إىل ا يدعو  ي دا   -24 
  كوت ئي وار، بنا  على جلب ا،   إجدار بدراما املسداعد  التقنيدة وبندا  القددرات، بغيدة متكين دا 
من املسامهة ال يالة    اية حقوق اإلنسان وا ريات األ ا ية للسدكان وتيزيزهدا، وهلقدا  ملبدائئ 

 باريس؛
 دنة  واحدد    دري  و يدةد بندا  القددرات والتيداون التقد   بندا   عليد   ن ميددئ يقرر -25 

 ؛ 2017حزيران/ يوني   30إىل كاية  مت كوت ئي وار   جمال حقوق اإلنسان،  ا
إىل اسبددددري املسددددتق   ن يقددددد  إىل اجمللددددس   ئورتدددد  اسامسددددة والثا ددددال  يقلددددب -26 

  تقرير  وتو يات  استامية.
45اجللسة   

2016متوز/يولي   1  
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