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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  28أيلول/سبتمرب 2017
-10/36حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشريريري أي ريريا إىل مجيريريا القريتاااس السريايتقا الريريا اعتمريريدقا إلنريريا حقريريوق اإلنسريريان وجملريريس
حقوق اإلنسان واإلمعيا العاما يتشأن حقوق اإلنسان والتدايتري القستيا االنفتاديا،
وإذ يؤكري ري ريريد مري ري ريرين جديري ري ريريد ق ري ري ري ريتاا جمل ري ري ريريس حق ري ري ريريوق اإلنسري ري ري ريريان  13/34امل ري ري ريريؤا  24آذاا/
مااس  2017وقتاا اإلمعيا العاما  193/71املؤا  19كانون األول/ديسمرب ،2016

وإذ ِّ
يشدد على أن التريدايتري والتشريتيعاس القسريتيا االنفتاديريا رتعريااا مريا القريانون الريدو ،
والقريريانون الريريدو اإلنسريرياث ،وميثريرياق األمريريم املتحريريدة ،والقواعريريد واملبريرياد ا ِّ
ملنظمريريا للعالقريرياس السريريلميا
يتني الدول،
وإذ يس ريِّريلم أبن مجي ريريا حق ريريوق اإلنس ريريان عاملي ريريا وغ ريريري قايتل ريريا للتمرتئ ريريا ومشايتك ريريا ومتش ريايت ا،
وإذ يؤكد من جديد ،يف هذا الصدد ،أن احلق يف التنميا حق عاملي وغري قايتل للتصتف ويشري ِّل
جرتءا ال يتمرتأ من مجيا حقوق اإلنسان،
وإذ يعتب عرين قلقريه الشريديد إزاء مريا للتريدايتري القسريتيا االنفتاديريا مرين ألريت سريلو يف حقريوق
اإلنسان والتنميا والعالقاس الدوليا والتمااة واالستثماا والتعاون،

وإذ يؤكريريد مريرين جديريريد أنريريه ال جيريريوز ألد دولريريا أن رسريريت دو أد نريريود مريرين التريريدايتري ،ريريا فيهريريا
التريريدايتري االقتصريرياديا أو السياسريرييا ،علريريى سريريبيل الريريذكت ال احلصريريت ،أو أن رشريريما علريريى اس ريت دامها
إلك ريتاد دولريريا أعريريتا علريريى التبعيريريا ريريا يف ااسريريا حقوقهريريا السريريياديا وللحصريريول منهريريا علريريى أد نريريود
من املرتااي،
)GE.17-17639(A



A/HRC/RES/36/10

وإذ يسريِّريلم أبن التريريدايتري القس ريتيا االنفتاديريريا املت ريريذة يف ت ري ل عقريريو س اقتصريرياديا ل ري
ربعرياس يتعيريريدة املريريدا وريس إلقريريوق اإلنسريريان امل فولريا لعامريريا السري ان يف الريدول املسريريتهدفا ،و ريريد
ألتا لغا يقا على الفقتاء وأضع الكبقاس،
وإذ يثريريري جرتعريريه أن معظريريم التريريدايتري القسريتيا االنفتاديريريا فتضريريتها يتلريريدان متقدمريريا علريريى يتلريريدان
انميا وجنمت عنها ر لفا هظا على صعيد حقوق اإلنسان امل فولا ألفقت الفئاس ولألت اص
الذين يعيشون أحواال هشا،
وإذ يؤك ري ريريد أن ري ري ريريه ال ينبغ ري ري ريريي يف أد ا ري ري ريريتف م ري ري ريرين الظ ري ري ريريتوف حتم ري ري ريريان الن ري ري ريرياس م ري ري ريرين الس ري ري ريبل
األساسيا لبقائهم،

وإذ ِّ
يسلم أبن التريدايتري القسريتيا االنفتاديريا الكويلريا األجريل قريد رريؤدد إىل حريدو مشرياكل
اجتماعيا وقد رثري تواغل إنسانيا يف الدول املستهدفا،
وإذ ِّ
يسلط ال وء على املشاكل واملظامل ِّ
املشس ا يف النظاو الريدو وأييريا أن رقريوو األمريم
املتحدة إبعالء صوس مجيريا أع رياء امتمريا الريدو  ،مرين أجريل ضريمان التعدديريا واالحريشاو املتبريادل
ورسويا املنازعاس لوسائل السلميا،

وإذ يعتب عن قلقه الشديد من أن القوانني والرينظم الريا رفريتا وجبهريا التريدايتري القسريتيا
االنفتاديريريا رنكريريود ،يف يتعريريت احلريرياالس ،علريريى ألريريت ال يقتصريريت علريريى البلريريدان املسريريتهدفا فحس ري يتريريل
يتمريرياوز احلريريدود اإلقليميريريا ودتريريد إىل يتلريريدان لثريريا أي ريريا ،ويف ذلريرير عريريتق أليتسريريط مبريرياد القريريانون
الدو  ،ا يؤدد إىل إكتاد هذد البلدان األعرية أي ا على ركبيق التدايتري القستيا االنفتاديا،
وإذ يتح ري لوليقريريا ااتاميريريا و إلعريريالن املعتمريريدين يف مريريؤوت القمريريا السريايتا عشريريت لت سريرياء
دول وح وم ري ريرياس حتك ري ريريا يتل ري ريريدان ع ري ريريدو اال ي ري ريرياز ،املعق ري ريريود يف جرتي ري ريريتة مااغاايت ري ريريا مهواي ري ريريا فن ري ريريرتويال
البوليفاايريريا ،يف  17و 18أيلول/سريريبتمرب  ،2016واللريريذين أعريريادس فيهمريريا احلتكريريا ركيريريد أمريريوا مريرين
مجلتهريريا موقفهريريا املبريريدئي املتمثريريل يف إدانريريا إصريريداا وركبي ريريق رريريدايتري قسريريتيا انفتاديريريا ضريريد يتلريريدان م ريرين
احلتكريريا ،وهريريي رريريدايتري رنتهريرير ميثريرياق األمريريم املتحريريدة والقريريانون الريريدو ورقريريوا ،يف مجلريريا مريريا رقوضريريه،
مباد السيادة والسالما اإلقليميا واالستقالل السياسي ورقتيت املصري وعدو التدعل،
وإذ يؤكد من جديد أن ل ل دولا السيادة ال املا على جممود لتواقا ومواادها الكبيعيا
ونشاطها االقتصادد ،وااسها إلتيا وفقا لقتاا اإلمعيا العاما (1803د )17-املؤا  14كريانون
األول/ديسمرب ،1962
وإذ يش ريريري أي ريريا إىل أن امل ريريؤوت الع ريرياملي حلق ريريوق اإلنس ريريان ال ريريذد عق ريريد يف فيين ريريا يف الف ريريشة
م ريرين  14إىل  25حرتيتان/يوني ريريه  1993دع ريريا ال ريريدول إىل االمتن ريرياد ع ريرين ا ريرياذ أد رري ريديتري انفري ريتادد
ال يتفق ما القانون الدو وميثرياق األمريم املتحريدة وي ريون مرين تريأنه وضريا عقبرياس أمرياو العالقرياس
التماايريريا يتريريني الريريدول وعتقلريريا اإلعمريريال التريرياو إلميريريا حقريريوق اإلنسريريان وكريريذلر قديريريد حتيريريا التمريريااة
قديدا تديدا،
وإذ يسريرياواد قلريريق لري مريريتدد أنريريه علريريى الريريتغم مريرين القريتاااس الريريا اعتمريريدقا يتشريريأن هريريذد املسريريألا
اإلمعيريريا العامريريا وجملريريس حقريريوق اإلنسريريان وإلنريريا حقريريوق اإلنسريريان ،ورلريرير املعتمريريدة يف مريريؤوتاس األمريريم
املتحريريدة املعقريريودة يف التسريريعينياس مريرين القريريتن املاضريريي ويف استعتاضريرياقا الريريا ريريتا كريريل ،ريريس سريرينواس،
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ال ر ريرتال التريريدايتري القس ريتيا االنفتاديريريا رت ريريذ ور َّنفريريذ ورفريريتا لقريريوة ،ريريا خيريريال قواعريريد القريريانون الريريدو
وميث ريرياق األم ريريم املتح ريريدة ،م ريرين ع ريريالل أم ريريوا م ريرين يتينه ريريا اللم ريريوء إىل احل ريريتب والنرتع ريريا العسري ري تيا ،يت ريريل
م ريريا رنك ريريود علي ريريه م ريرين ربع ريرياس س ريريلبيا و ريريس األنش ريريكا االجتماعي ريريا  -اإلنس ريريانيا والتنمي ريريا االقتص ريرياديا
واالجتماعيا للبلدان الناميريا ،و ريا يف ذلرير آ اهريا عريااحل احلريدود اإلقليميريا ،ريا ي ريا عقبرياس إضريافيا
أماو وتا الشعوب واألفتاد اااضعني لواليا دول أعتا وتعا كامال ميا حقوق اإلنسان،
وإذ يسرياواد انرتعريرياحل لري إزاء األلريت السريريلو للتريريدايتري القسريتيا االنفتاديريريا يف احلريريق يف احليريرياة،
واحل ريريق يف الص ريريحا ويف التعاي ريريا الكبي ريريا ،واحل ريريق يف التح ريريتا م ريرين اإل ريريود ،واحلري ريق يف التمت ريريا س ريريتوا
معيشي الئق ،واحلق يف الغذاء والتعليم والعمل والس ن،
ٍّ
وإذ يثري جرتعه الت الي البشتيا املفتطا والعشوائيا الا رشر على العقريو س االنفتاديريا
وآ اها السلبيا الا وس الس ان املدنيني ،ال سيما النساء واألطفال ،يف الدول املستهدفا،
وإذ يؤكد من جديد أن التدايتري القستيا االنفتاديا رش ِّل عقبا ائيسيا أماو رنفيذ إعالن

احلق يف التنميا،

وإذ يسريرياواد قلريريق مريرين أن التريريدايتري القسريتيا االنفتاديريريا ونريريا املنظمريرياس اإلنسريريانيا مريرين ويريريل
أموال إىل الدول الا رعمل فيها،
وإذ يؤكد أن التدايتري القستيا االنفتاديا رنكود ،يف كل حالا على الصعيد العرياملي ،علريى
ألت سلو دس حقوق اإلنسان،
وإذ يؤكريريد أي ريريا ضريريتواة دااسريريا الكائفريريا الواسريريعا مريرين آ ا التريريدايتري القس ريتيا االنفتاديريريا يف
القريريانون الريريدو اإلنسريرياث والقريريانون الريريدو حلقريريوق اإلنسريريان ،ويف اقتصريرياد ال ريدول وسريريلمها وأمنهريريا
ونسيمها االجتماعي،
وإذ يربز احلاجا إىل اصد انتهاكاس حقوق اإلنسان املتربكا لتريدايتري القسريتيا االنفتاديريا
وإىل رعرتيرت املساءلا،
وإذ يشريريري إىل ق ريتااد جملريريس حقريريوق اإلنسريريان  1/5يتشريريأن يتنريرياء مؤسسريرياس املريريس و2/5
يتشأن مدونا قواعد سلوك امل لَّفني يتوالايس يف إطاا اإلجتاءاس اااصا للمملس ،املؤاعني 18
حرتيتان/يونيريريه  ،2007وإذ يش ريريدد علريريى أن امل لَّ ري لوالي ريريا جي ري أن يريريؤدد واليتريريه وفقريريا ريريذين
القتااين ومتفقيهما،
وإذ يشريريري أي ريريا إىل الفقريريتة  2مريرين املريريادة  1املشريريشكا يتريريني العهريريد الريريدو ااريرياص حلقريريوق
املدنيريريا والسياسريرييا والعهريريد الريريدو ااريرياص حلقريريوق االقتصريرياديا واالجتماعي ريا والثقافيريريا ،الريريا رريرين
على مجلا أموا منها أنه ال جيوز يف أد حال من األحوال حتمان أد تع من أسباب عيشه،
 -1يتحري يتعمريريل املقريريتا ااريرياص املعري أللريريت السريريلو للتريريدايتري القسريتيا االنفتاديريريا يف
التمتا إلقوق اإلنسان ،ا يف ذلر رقاايتد املواضيعيا وزايااره القكتيا؛
-2

يتح أي ا يتتقتيت املقتا اااص()1؛

__________

()1

GE.17-17639

.A/HRC/36/44
3

A/HRC/RES/36/10

 -3يقريريتا أن دريريدد لفريريشة لريريال سريرينواس واليريريا املقريريتا ااريرياص ،علريريى النحريريو املبريريني يف
قتاا جملس حقوق اإلنسان  21/27املؤا  26أيلول/سبتمرب 2014؛
 -4يكل ري إىل مفوضريرييا األمريريم املتحريريدة السريرياميا حلقريريوق اإلنسريريان أن رواصريريل إيريريالء
أولويريريا عاليريريا ملسريريألا حقريريوق اإلنسريريان والتريريدايتري القس ريتيا االنفتاديريريا ،ورواصريريل العمريريل يف هريريذا امريريال
لتع ريرياون ال ام ريريل م ريريا املق ريريتا اا ريرياص يف تل ري ري أنش ريريكته ،ورواص ريريل ررتوي ريريد املق ريريتا اا ريرياص يت ريريل
املساعدة الالزما لالضكالد يتواليته على و فعال؛
 -5يهي ميا احل وماس أن رتعاون ما املقتا اااص ورساعدد يف أداء مهامريه،
وأن رتيح مجيا املعلوماس الالزما الا يكلبها امل ل لواليا ،وأن رستمي لكلبارريه يتشريأن زاياة
يتلداهنا لتم ينه من االضكالد يتواليته رتيد من الفعاليا؛
 -6يريريدعو وكريرياالس األمريريم املتحريريدة وصريريناديقها ويتتاجمهريريا املعنيريريا وهيئريرياس املعاهريريداس
واإلهريرياس الفاعلريريا مريرين امتمريريا املريريدث ،ريريا فيهريريا املنظمريرياس غريريري احل وميريريا ،وكريريذلر القكريرياد ااريرياص،
إىل التعاون رعاوان كامال ما املقتا اااص لالضكالد يتواليته؛
-7
لربانمج عمله.

ِّ
يقتا مواصريلا نظريتد يف مسريألا حقريوق اإلنسريان والتريدايتري القسريتيا االنفتاديريا وفقريا
اإللسا 39
 28أيلول/سبتمرب 2017

[اعتمري ريريد يتتصري ريريويت مسري ريريمل أبغلبيري ريريا  30صري ريريوا مقايتري ريريل  15صري ريريوا ،وامتنري ريرياد ع ري ريريو واحري ريريد عري ريرين
التصويت .وكانت نتيما التصويت كما يلي:

املؤيدون:
إليويتيريا ،إكريوادوا ،اإلمريرياااس العتيتيريريا املتحريدة ،إندونيسريرييا ،ااغريواد ،الربازيريريل،
يتري ريرينغالديش ،يتورس ري ريواان ،يتواونري ريريدد ،يتوليفيري ريريا (دولري ريريا  -املتعري ريريددة القوميري ريرياس)،
رريريونس ،جنريريوب أفتيقيريريا ،اوانريريدا ،السريريلفادوا ،الصريريني ،العريتاق ،غريرياان ،الفلبريريني،
فنريريرتويال (مجهوايريريا  -البوليفاايريريا) ،قكريريت ،قريغيرتسريريتان ،كريريو  ،كريريوس ديف ريواا،
ال ونغو ،كينيا ،مصت ،اململ ا العتيتيا السعوديا ،منغوليا ،نيمرياي ،ا ند

املعااضون:
ألباني ري ريريا ،أملاني ري ريريا ،مجهواي ري ريريا ك ري ريريوااي ،جواجي ري ريريا ،الربرغ ري ريريال ،يتلمي ري ريريا ،س ري ريريلوفينيا،
سويسري ري ريتا ،كتواري ري ريريا ،الرفي ري ريريا ،اململ ري ريريا املتح ري ريريدة لربيكاني ري ريريا العظم ري ريريى وآيتلن ري ريريدا
الشماليا ،هنغاااي ،هولندا ،الوالايس املتحدة األمتي يا ،اليا ن

املمتنعون:
روغو].
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