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قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  30أيلول/سبتمبر 2016
 -27/33المساااعدة التقنيااة وبنااا القاادرا فااي مجااال حقااوق اإلنسااان فااي

الوسطى
جمهورية أفريقيا
إن جملس حقوق اإلنسان،

ومقاصده،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة

اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق
وإذ يذ ذ ك بامليث ذذاق األي يق ذذي حلق ذذوق اإلنس ذذان والو ذذعو وب ذ ذ ه م ذذن ص ذ ذ و حق ذذوق
اإلنسان الدولية واألي يقية ذات الصلة،
وإذ ي ك أيضا بق ار اجلمعية العامة  251/60املؤرخ  15آذار/مارس  ،2006وق اري
جمل ذ ذذس حق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان  1/5و 2/5امل ذ ذذؤر  18حزي ان/يونيذ ذ ذ  ،2007وق اراتذ ذ ذ 18/23
امل ذ ذذؤرخ  13حزي ان/يونيذ ذ ذ  ،2013و 34/24امل ذ ذذؤرخ  27أيلول/س ذ ذذبتم  ،2013ودإ1/20-
املذذؤرخ  20كذذانون الثاي/ينذذاي  ،2014و 28/27املذذؤرخ  26أيلول/سذذبتم  ،2014و19/30
املؤرخ  2تو ين األول/أكتوب ، 2015
وإذ يذ ذ ك كذ ذ ل بقذ ذ ارات جمل ذذس األم ذذن  )2013(2088امل ذذؤرخ  24ك ذذانون الث ذذاي/
ينذذاي  ،2013و )2013(2121املذذؤرخ  10توذ ين األول/أكتذذوب  ،2013و)2013(2127
املذذؤرخ  5كذذانون األول/ديسذذم  ،2013و )2014(2134املذذؤرخ  28كذذانون الثاي/ينذذاي ،2014
و )2014(2149امل ذ ذذؤرخ  10نيس ذ ذذان/أب ي  ،2014و )2015(2217امل ذ ذذؤرخ  28نيس ذ ذذان/
أب ي ذ  ،2015و )2016(2281املذذؤرخ  26نيسذذان/أب ي ذ  ،2016و )2016(2301املذذؤرخ 26
متوز/يولي ،2016
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وإذ يؤكد من جديد أن مجيع الدول تتحم املسذؤولية ال ييسذية عذن تعزيذز و ايذة حقذوق
اإلنس ذذان واحل ي ذذات األساس ذذية امل ثس ذذة ع امليث ذذاق واإلع ذذالن الع ذذاملي حلق ذذوق اإلنس ذذان والع ذذدين
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،
وإذ ي ذ ك ب ذ ن سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوس ذمجى تتحمذ املسذذؤولية ال ييسذذية عذذن ايذذة
مجيذذع السذ ان املوجذذودين ع البلذذد مذذن اإلبذذادة اجلماعيذذة وجذ ايم احلذ والتمج ذ الع قذذي واجلذ ايم
امل ت بة ضد اإلنسانية،
وإذ ي حذ بعقذذد املوذذاورات الوذذعبية وإنوذذان ي ذ بذذان ي للمصذذاحلة الوطنيذذة الذ ي تذذاله
اعتم ذذاد امليث ذذاق اجلم ذذوري للس ذذال م واملص ذذاحلة الوطني ذذة وإع ذذادة اإلعم ذذار ،وات ذذاق لن ذذز الس ذذال
والتسذ ي وإعذذادة اإلدمذاّ وقذذع عليذ طثلذذو األطذ ال ال اعلذة ال ييسذذية ع النذزا ع مج وريذذة أي يقيذذا

الوسمجى،
وإذ ي ح أيضا بتنظيم است تان دستوري سذلمي ع  13كذانون األول/ديسذم 2015
وانتخابذذات تو ذ يعية ورياس ذية ع ك ذذانون األول/ديس ذذم  2015وش ذذبارب/ي اي وآذار/م ذذارس ،2016
وبتنصي ال ييس يوستان  -أرشانج توادي ا ع  30آذار/مارس ،2016
وإذ يؤك ذذد م ذذن جدي ذذد متس ذ ذ
وسالمة أراضي ا،

بس ذذيادة مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى واس ذذتقال ا ووح ذذد ا

وإذ يسذاوره القلذ إزان اسذتم ار الوضذع األمذذش ا ذه ع مج وريذة أي يقيذا الوسذمجى بسذذب
اسذذتم ار تواجذذد اجلماعذذات املسذذلحة ،وإذ يذذدين بص ذ ة اصذذة أعمذذال العن ذ واإلج ذ ا م األ ذ ة
واملستم ة ع بان ي واحلوادث اليت ش دها البلد ،مبا أدى إىل التو يد القس ي،
وإذ يسذذاوره قل ذ بذذال إزان احلالذذة اإلنسذذانية احل جذذة الذذيت ا ت ذزال سذذايدة ،وا سذذيما ينذذة
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،
وإذ يس ذذاوره قل ذ ذ ب ذذال أيض ذذا إزان انت اكذ ذذات حق ذذوق اإلنس ذذان امل ت بذ ذذة ض ذذد الس ذ ذ ان
املذذدني  ،مبذذا ع ذل ذ حذذاات اإلعذذدا م ب ذ ج انات مذذوجزة وأعمذذال القت ذ ذذارّ نمجذذاق القذذانون،
وااعتقذذال وااحتزذذاز التعس ذ يان ،وحذذاات اا ت ذذان القس ذ ي ،وونيذذد األط ذذال واسذذتخدام م،
وااغتصذا وغذ ه مذن أشذ ال العنذ اجلنسذي وأعمذال التعذ ي والن ذ وهذد م املمتل ذات غذ
القانوي واانت اكات والتزاوزات اخلمج ة األ ى للقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
وإذ يوذذدد علذذى احلاجذذة إىل وضذذع ب ذ امج حقيقيذذة لنذذز السذذال والتس ذ ي وإعذذادة اإلدمذذاّ
واإلعادة إىل الذوطن ،متوذيا مذع اسذرتاتيزية شذاملة إلصذال قمجذا األمذن ،وإذ ي حذ بنزذا األنوذمجة
األولية املضمجلع هبا ع ه ا اجملال ،وهو ما ساهم ع احلد من وجود أعضان اجلماعات املسلحة،
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وإذ حييط علما بتعبئة اجملتمع الدويل من أج تقذد املسذاعدة التقنيذة إىل سذ ان أي يقيذا
الوس ذذمجى املتض ذ ذ رين مذ ذذن األزمذ ذذة ،مث ذ ذ م ذ ذؤمت املذ ذذاع ال ذ ذ ي اعق ذذد ب ذ ذ ديس أبابذ ذذا ع  1شذ ذذبارب/
ي اي  ،2014ومؤمت ب وكس ال ي اعقذد ع  26أيار/مذايو  ،2015والعديذد مذن ااجتماعذات
رييعة املستوى بو ن العم اإلنساي ع مج ورية أي يقيا الوسمجى،
وإذ حييط علما ك ل ب ن مؤمت ا للماع واملسذتثم ين سذيعقد ق يبذا ع ب وكسذ ع 17
تو ين الثاي/نويم ،2016
وإذ ي ك بض ورة أن تدعم السلمجات الوطنية واجملتمع الدويل واجل ذات ال اعلذة ع جمذال
العم اإلنساي عودة املو دين ع الدا والالجئ المجوعية ،وأن تضمن استدامة ه ه العودة ،
وإذ ي ح ذ بذذاجل ود الذذيت تب ذ ا بعثذذة الذذدعم الدوليذذة بقيذذادة أي يقيذذة ع مج وريذذة أي يقيذذا
الوسمجى ،وااحتاد األي يقي ،وبعثة عملية سذان اريس الذيت تذدي ها ي نسذا ،وعمليذة ااحتذاد األورويب
العسذ ية ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذمجى ،وبعثذذات التذذدري العسذ ي العاملذة وغذ اجلذذاهزة للعمذ
بعد اليت نظم 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،
وإذ يذ ذ ك ب نذ ذ جيذ ذ عل ذذى القذ ذوات الدولي ذذة املوج ذذودة ع مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى أن
تتص ل ،لدى ااضمجال بواجبا ا ،ع ظ احرتا م األح ا م املنمجبقة من أح ذا م القذانون الذدويل
اإلنساي وقانون حقذوق اإلنسذان الذدويل وقذانون الالجئذ الذدويل احرتامذا كذامال ،وإذ يعذ عذن
قلق إزان ادعانات ااعتدان اجلنسي وغ ه من انت اكات حقوق اإلنسان اليت قذد ت ذون ارتا بذ
مذذن قب ذ مذذوظ ي الق ذوات الدوليذذة ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى ،وإذ ي ذ ك ب ن ذ ينب ذذي يذذت حتقي ذ
متعمذ ع تلذ اادعذذانات وب نذ جيذ تقذذد املسذذؤول عذذن ارت ذذا هذ ه األيعذذال إىل العدالذذة،
وإذ ي حذ بذذالتزا م األمذ العذذا م بتمجبيذ سياسذذة األمذم املتحذذدة القاضذذية بعذذد م التسذذام ممجلقذذا مذذع
ااست الل وااعتدان اجلنسي تمجبيقا صارما،
وإذ يودد على احلاجة امللحة واحلتمية إىل وضع حذد لفيذالت مذن العقذا ع مج وريذة
أي يقيا الوسمجى وتقد م ت يب انت اكات وواوزات حقوق اإلنسان وانت اكات القذانون اإلنسذاي
ال ذذدويل إىل العدال ذذة ،واحلاج ذذة إىل تعزي ذذز اتلي ذذات الوطني ذذة لض ذذمان مس ذذانلة اجلن ذذاة ،مب ذذا ع ذلذ ذ
اإلس ا ب نوان ي مة جنايية اصة يعالة،
وإذ يودد على املسذؤولية ال ييسذية للسذلمجات الوطنيذة عذن يئذة الظذ ول الالزمذة إلجذ ان
التحقيقات ومالحقة امل نب وإصدار األح ا م ب انة واستقاللية،
وإذ ي ح بالتزا م سلمجات مج ورية أي يقيا الوسمجى ب عادة إرسذان سذيادة القذانون ووضذع
ح ذذد لفي ذذالت م ذذن العق ذذا وتق ذذد م ذ ت يب اجل ذ ايم إىل العدال ذذة مبقتض ذذى ق ذذانون روم ذذا األساس ذذي
للمح م ذذة اجلنايي ذذة الدولي ذذة ،ال ذذيت تع ذذد مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى ط ي ذذا يي ذذا ،وإذ حي ذذيط علم ذذا
بذالق ارات الصذذادرة عذن املدعيذذة العامذة للمح مذذة ع  7شذبارب/ي اي  2014بوذ ن إجذ ان دراسذذة
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أولية للوضع ع مج ورية أي يقيا الوسمجى ،والق ار الصادر ع  24أيلول/سبتم  2014والقاضي
ب ت حتقي  ،بنان على المجل ال ي تقدم ب السلمجات اانتقالية،
وإذ ي ح أيضا بق ار سلمجات مج ورية أي يقيا الوسمجى القاضذي بت عيذ ي مذة جناييذة
اصة حبلول كانون األول/ديسم ،2016
وإذ ي ذ ك ب ذ ن جلنذذة التحقيذ الدوليذذة امل ل ذذة بذذالتحقي ع ادعذذانات انت اكذذات القذذانون
الدويل اإلنساي والقذانون الذدويل حلقذوق اإلنسذان وانت اكذات حقذوق اإلنسذان ع مج وريذة أي يقيذا
الوسذذمجى لصذ إىل أن األطذ ال ال ييسذذية ع النذزا ارت بذ  ،منذ كذذانون الثاي/ينذذاي ،2013
انت اكات وواوزات قد تو ج ايم ح وج ايم ضد اإلنسانية(، )1
 -1يذذدين بوذذدة انت اكذذات ووذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان الذذيت يتواصذ ارت اهبذذا علذذى
أيدي مجيع األط ال ال اعلة ،ويودد على ض ورة مسانلة م ت بي ا وتقدمي م إىل العدالة؛
 -2ي ر ممجالبت بوق يوري جلميع واوزات وانت اكات حقوق اإلنسان وأعمال
العن غ القانونية اليت ت ت ب ا مجيع األط ال ،والتقيد الصار م جبميع حقوق اإلنسان واحل يات
األساسية ،وك ا ب عادة إرسان سيادة القانون ع البلد؛
 -3حي ذذيط علم ذذا بارتي ذذا بتق يذ ذ اخلبذ ذ ة املس ذذتقلة املعني ذذة حبال ذذة حق ذذوق اإلنس ذذان ع
مج ورية أي يقيا الوسمجى( )2وبالتوصيات الواردة يي ؛
 -4حي ذ مجيذذع األط ذ ال ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى علذذى ايذذة املذذدني كايذذة،
وخباصة النسان واألط ال ،من العن اجلنسي واجلنساي؛
 -5ي ح ذ بتزديذذد وايذذة بعثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األبعذذاد لتحقي ذ
ااسذذتق ار ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى ،ويوذذزع ا علذذى انت ذذاّ ذذج اسذذتباقي وقذذاطع ب ذ ح ذز م
ييما يتعل حبماية املدني  ،وذل على النحو املنصوص علي ع وايت ا؛
 -6يوذذزع سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى علذذى أن مذذود ب ذ ح ذز م ،بذذدعم
من بعثة األمم املتحدة املت املة املتعذددة األبعذاد لتحقيذ ااسذتق ار ع مج وريذة أي يقيذا الوسذمجى،
غمذذار عمليذذة ن ذز السذذال والتس ذ ي وإعذذادة اإلدم ذذاّ وإعذذادة املق ذذاتل األجان ذ إىل أوط ذذا م،
متوذذيا مذذع اس ذرتاتيزية شذذاملة إلصذذال قمجذذا األمذذن هبذذدل الت عي ذ الس ذ يع ياك ذ التعذذاون الذذيت
وض ذذعت ا وتق ذذد مقرتح ذذات بو ذ ذ ن ن ذذز السذ ذذال والتس ذ ذ ي وإع ذذادة اإلدم ذذاّ واإلع ذذادة إىل الذ ذذوطن،
ويمجل ذ إىل الذذدول األعضذذان واملنظمذذات الدوليذذة تذذوي التموي ذ الذذالز م لعمليذذة نذذز السذذال والتس ذ ي
وإعادة اإلدماّ واإلعادة إىل الوطن ،وهو ما يو مسامهة أساسية ع أمن الس ان واستق ار البلد؛
__________

()1
()2

4

انظ .S/2014/928
.A/HRC/33/63

GE.16-17469

A/HRC/RES/33/27

 -7حيذ سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى علذذى أن تقذو م ،بذذدعم مذذن بعثذذة األمذذم
املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األبعذذاد لتحقيذ ااسذذتق ار ع مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى وبعثذذة التذذدري
العس ذ ي لالحت ذذاد األورويب ع مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى ،باعتم ذذاد وتن يذ ذ سياس ذذة أمني ذذة وطني ذذة
واس ذرتاتيزية ش ذذاملة إلص ذذال قمج ذذا األمذذن ،مب ذذا ع ذل ذ إج ذ انات حتق ذ ق ذوات ال ذذديا واألم ذذن
املسب من حقوق اإلنسان؛
 -8ي حذ ذ ذ ب ذ ذذاالتزا م الذ ذ ذ ي تع ذ ذذدت مبوجبذ ذ ذ ع ذ ذذدة جمموع ذ ذذات مس ذ ذذلحة ع  5أي ذ ذذار/
مذذايو  2015بتس ذ ي األط ذذال مذذن ص ذ وي ا ووق ذ ومنذذع ونيذذد األط ذذال واسذذتخدام م ،ويمجل ذ إلي ذذا
الويان بالتزام ا ع ه ا الصدد؛
 -9حيذ مجيذذع األطذ ال علذذى ايذذة األط ذذال املسذ ح أو املن صذذل بذ ي شذ
آ ذ مذذن األش ذ ال عذذن الق ذوات واجلماعذذات املسذذلحة واعتبذذار هذذؤان األط ذذال ضذذحايا ،ويوذذدد
على احلاجة إىل إيالن اهتما م اص حلماية وتس ي وإعادة إدماّ مجيع األط ال ال ين م صلة
بالقوات واجلماعات املسلحة؛
 -10يذ ذذدعو سذ ذذلمجات مج وريذ ذذة أي يقيذ ذذا الوسذ ذذمجى إىل الس ذ ذ علذ ذذى اح ذ ذرتا م حقذ ذذوق
اإلنسذذان واحل يذذات األساسذذية للسذ ان كايذذة وإىل امذذاذ كذ التذذداب الالزمذذة مذذن أجذ وضذذع حذذد
إليذذالت مذ ت يب أعمذذال العنذ وبذذاقي انت اكذذات ووذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان مذذن العقذذا  ،بمجذ ق
من ا تعزيز النظا م القضايي واتليات الوطنية لضمان املسانلة؛
 -11حي ذذيط علم ذذا بقذ ذ ار س ذذلمجات مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى أن تمجلذ ذ إىل املدعي ذذة
ثعى أ ا ارت ب ع مج ورية أي يقيذا
العامة للمح مة اجلنايية الدولية يت حتقي ع اجل ايم اليت يد َ
الوسمجى وقد تندرّ ضمن ا تصاص احمل مة؛
 -12ي ح ذ ب ذذاجل ود ال ذذيت تب ذ ا س ذذلمجات مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى ،مب ذذا ع ذل ذ
اعتم ذذاد وإص ذذدار التو ذ ذ يعات ذات الص ذذلة ال امي ذذة إىل إنو ذذان ي م ذذة جنايي ذذة اص ذذة ع النظ ذذا م
القض ذذايي ةول ذذة با تص ذذاص النظذ ذ ع اانت اك ذذات اجلس ذذيمة حلق ذذوق اإلنس ذذان والق ذذانون ال ذذدويل
اإلنساي ،وحي السلمجات الوطنية على اماذ مجيع التداب املناسبة لتن ي القانون املتعل ب نوذان
احمل مة ،مبا ع ذل تزويدها بقدرات تن ي ية وتو يلية يعالة؛
 -13يمجل إىل سلمجات مج ورية أي يقيا الوسمجى اماذ تداب يورية وملموسة حتظى
باألولويذذة لتعزيذذز النظذذا م القضذذايي وم ايحذذة اإليذذالت مذذن العقذذا  ،م ذن أج ذ املسذذامهة ع حتقي ذ
ااستق ار واملصاحلة ،مبا ع ذل إصال إدارة القضذان ونظذا م العدالذة اجلناييذة ونظذا م السذزون ع
مجيذذع أعذذان البلذذد ،وك الذذة متتذذع اجلميذذع ب م انيذذة التقاضذذي أمذذا م عدالذذة منص ذ ة ونزي ذذة ،وت عي ذ
احمل مة اجلنايية اخلاصة ع أس وق ط ن؛
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 -14يمجل أيضا إىل سلمجات مج ورية أي يقيا الوسمجى مواصذلة ج ودهذا ال اميذة إىل
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؛
 -15يمجل ذ إىل ال ذذدول األعض ذذان ع األم ذذم املتح ذذدة واملنظم ذذات الدولي ذذة واإلقليمي ذذة
تقذذد الذذدعم العاجذ إىل سذذلمجات مج وريذذة أي يقيذذا الوسذذمجى إلجذ ان اإلصذذالحات املذ كورة أعذذاله
وإعذذادة بسذذط سذذلمجة الدولذذة ع مجيذذع أعذذان اإلقلذذيم ،ويالحذذل أن م ذؤمت إعذذالن الت عذذات ال ذ ي
سيعقد ع ب وكس ع  17تو ين الثاي/نويم  2016سيو ي صة لتقد ذل الدعم؛
 -16حيذ ذ س ذذلمجات مج وري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذمجى عل ذذى تن يذ ذ التوص ذذيات املقدم ذذة ع
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؛
 -17يظذ ذ يو ذذع بب ذذال القلذ ذ إزان أوض ذذا املوذ ذ دين والالجئذ ذ  ،ويو ذذزع اجملتم ذذع
الدويل على دعذم السذلمجات الوطنيذة والبلذدان املضذي ة لضذمان احلمايذة والذدعم املاليمذ لضذحايا
العن  ،وا سيما للنسان واألط ال واألشخاص ذوي اإلعاقة؛
 -18يمجل مذن السذلمجات اانتقاليذة مواصذلة ج ودهذا ال اميذة إىل ايذة وتعزيذز حذ
اجلميذذع ع ح يذذة التنق ذ  ،مبذذن ع ذل ذ املو ذ دون ،دون متييذذز ،واح ذرتا م حق ذذم ع ا تيذذار م ذذان
إقامت م أو العودة إىل ديارهم أو طل احلماية ع م ان آ ؛
 -19يذ ذذدعو مجيذ ذذع األط ذ ذ ال املعنيذ ذذة واجملتمذ ذذع الذ ذذدويل إىل احل ذ ذذا علذ ذذى التعبئذ ذذة ب يذ ذذة
ااستزابة للمجوارئ واألولويات الذيت حتذددها مج وريذة أي يقيذا الوسذمجى ،مبذا ع ذلذ تقذد املسذاعدة
املالية والتقنية ،وديع ت الي ال عاية الن سية بعد الصدمة لألشخاص املتض رين من األزمة؛
 -20يمجل ذ ذ إىل مجي ذ ذذع األط ذ ذ ال تس ذ ذ ي حص ذ ذذول الض ذ ذذحايا م ذ ذذن الس ذ ذ ان عل ذ ذذى
املسذذاعدة اإلنسذذانية ود ذذول العناصذ ال اعلذذة ع جمذذال العم ذ اإلنسذذاي إىل كامذ اإلقلذذيم الذذوطش
وذل بتعزيز األمن على المج قات؛
 -21يوزع الدول األعضان ع منظمة األمم املتحذدة علذى أن تذزود مج وريذة أي يقيذا
الوسذذمجى ،ع إطذذار التعذذاون الذذدويل ،وك ذ ل أج ذذزة األمذذم املتحذذدة املختصذذة واملؤسسذذات املاليذذة
الدولي ذذة وس ذذاي املنظم ذذات الدوليذ ذة املعني ذذة واجل ذذات املاع ذذة ،مبس ذذاعدة تقني ذذة ومس ذذاعدة ع بن ذذان
القدرات من أج تعزيز احرتا م حقوق اإلنسان وإصال قمجاعي العدالة واألمن؛
 -22يو ذذزع بعث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األبع ذذاد لتحقي ذ ااس ذذتق ار ع
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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 -23يقذ ذ ر أن جي ذذدد واي ذذة اخلبذ ذ ة املس ذذتقلة س ذذنة واح ذذدة ك ذذي ت ص ذذد حال ذذة حق ذذوق
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؛
 -24يمجل ذ إىل مجي ذذع األط ذ ال التع ذذاون م ذذع اخلب ذ ة املس ذذتقلة ع إط ذذار اض ذذمجالع ا
بوايت ا تعاونا كامال؛
 -25يمجل ذ ذ إىل اخلبذ ذ ذ ة املس ذ ذذتقلة أن تعمذ ذ ذ عل ذ ذذى ع ذ ذذو و يذ ذ ذ م ذ ذذع مجي ذ ذذع هيئ ذ ذذات
األمذذم املتحذذدة وااحتذذاد األي يقذذي واجلماعذذة ااقتصذذادية لذذدول وسذذط أي يقيذذا ،مبذذا ع ذلذ ع عقذذد
موذذاورت مع ذذا ،وكذ ل مذذع مجيذذع املنظمذذات الدوليذذة املعنيذذة واجملتمذذع املذذدي وكذ آليذذات حقذذوق
اإلنسان ذات الصلة؛
 -26يمجلذ ذ أيض ذذا إىل اخلبذ ذ ة املس ذذتقلة أن تذ ذواع جمل ذذس حق ذذوق اإلنس ذذان ،ع دورتذ ذ
ال ابعة والثال  ،بتحدي ش وي لتق ي ها املتعلذ باملسذاعدة التقنيذة وبنذان القذدرات ع جمذال حقذوق
اإلنسان ع مج ورية أي يقيا الوسمجى ،وأن تقد م إلي تق ي ا كتابيا ع دورت السادسة والثال ؛
 -27يمجل ذ إىل م ذذود األمذذم املتحذذدة السذذامي حلقذذوق اإلنسذذان املضذذي ع تزويذذد
اخلب ة املستقلة جبميع املوارد املالية والبو ية الالزمة اضمجالع ا بوايت ا على النحو ال ام ؛
 -28يق ر إبقان ه ه املس لة قيد نظ ه.

[اعتمد دون تصوي ].
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