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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  19حزيران/يونيه

2020

 -8/43حقوق األشخاا املنتمخإ أ لقليخاو قو يخة لو نيخة و أ لقليخاو دينيخة ول ويخة
والية املقرر اخلا املعين بقضااي األقلياو
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يش ري ري إىل اإلع ري ريريعن الحل ري ريريانس نق ري ريريوق اإلنس ري ريريان ،والحلا ري ريريد ال ري ريريدو ا ري ريريا نق ري ريريوق اندني ري ري
والسياسي  ،والحلاريد الريدو ا ريا نقريوق ااديةريااي وااجيماعيري وال،قافيري  ،واحقاديري حقريوق ال قري ،
واحقادي ري القءريرياى علريريأ كيريريا تشريريزال اليمييريريز الريريد ان ريرتو ،وااحقادي ري الدولي ري للقءريرياى علريريأ كيريريا تشريريزال
اليميي ريريز الحلنة ريريرف ،واحقادي ري حق ريريوق األش ري ا ذوف اإلعاد ري  ،وإع ريريعن حق ريريوق األش ري ا اننيم ري إىل
تدليريرياق دومي ري تو إوني ري وإىل تدلي ريرياق ايني ري ولموي ري ال ريريلف اعيمدح ريريه ارمحلي ري الحلام ري يواف ري ا راى وج ري
درارها  135/47انؤرخ  18كانون األول/ايسمرب ،1992
وإذ يءا يف اعيباره انريااو  27مرين الحلاريد الريدو ا ريا
انحلاي الدولي واليشريحلاق الوطني القائم ذاق الةل ،

نقريوق اندنيري والسياسريي و ري ه مرين

وإذ يش إىل كيا القراراق السا ق اليت اعيمدهتا ارمحليري الحلامري ورنري حقريوق اإلنسريان وجملريس
حقوق اإلنسان شأن حقوق األش ا اننيم إىل تدلياق دومي تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي ،
وإذ يش تيءريا إىل دريراره  1/5انيحللري بنرياى مؤسسرياق جملريس حقريوق اإلنسريان ودريراره  2/5انيحللري
دون ري دواعريريد الس ريريلوف للمزلق ري ريريواجق يف إطريريار اإلج ريراىاق ا ا ري للم ل ريريس ،انريريؤر  18حزي ريران/
يونيه  ،2007وإذ يؤكد تن علأ انزلف(و) لواي تااى واجباحه(ا) وفقا هللين القرارين ومرفقياما،
وإذ يش كريلل إىل الققريراق الريواراو يف إعريعن و ريرعمل عمري فيينريا ويف إعريعن و ريرعمل عمري
اير ن اليت حيناول حقوق األش ا اننيم إىل تدلياق دومي تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي ،
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ري عمري تايريريس ت
وإذ يرحري عيمريرياا ري الينميري انسريرييدام لحلريريا  ،2030الريرييت حشري خطز
الةاارو عن انؤمتر الدو ال،الث ليموي الينمي جزىا ا يي زت مناا ،وإذ يش إىل تن تهداف و اجق
الينميري انسريرييدام حسريريحلأ إىل إعمريريال حقريريوق اإلنسريريان لل ميريريا ،وإذ يش ري خدا علريريأ الريريرورو تن حقريريو الريريدول
األعءريرياى مامريرياة ري عريريا  2030يف سياسريرياهتا الوطني ري وتطرهريريا اإلاائي ري ان يلق ري  ،حس ري ااديءريرياى،
ليش يا حنقيلها وميا حلياا واسيحلراالاا قحلالي حزق عد ختلخف تف تحد عن الرك ،
وإذ يل خكر لسن الدولي للماق الشحلوب األ لي اليت نُ طظخمت يف عا  2019ووجات اانيباه
إىل الوالا انرة انداثر لماق الشحلوب األ لي واناج انلحري إىل انقرياع علياريا وإحيائاريا وححلزيزهريا،
ا يف ذل كوسيل لليحلليم ،وإىل اختاذ واق عاجل هللا المرض علأ الةحليدين الوطين والدو ،

وإذ يشدا علأ الرورو ححلزيز اراوا انبلول ليحقي هدف إعمال حقوق األش ا اننيم
إىل تدليري ريرياق دوميري ري تو إونيري ري وإىل تدليري ريرياق اينيري ري ولمويري ري إعمري ريرياا كري ريريامع ،سري ريريب مناري ري ا محلارري ري توالري ريرياعام
ااديةااي وااجيماعي واليةدف لياميشام ،وكلل لوالا حد ألف نوع من تنواع اليمييز الدهم،
وإذ يسلم أبن اليحلليم لماق األدلياق وحدريس هريله اللمرياق يسريامان يف انقرياع علريأ الينريوع
ال،قريريايف واللمريريوف وكريريلل يف اإلامريرياة ااجيمريرياعس وانسريرياواو لل ميريريا واليماسري ااجيمريرياعس والوحريريدو يف
الدول اليت حزون محلرف اللماق الرمسي عامع فياا،
وإذ يش ريريدا عل ريريأ ت ي ري اإلد ريرار وج ريريوا تش ريريزال ميحل ريريداو وميقادم ري وميدا ل ري م ريرين اليميي ريريز ال ريريد
األشري ا اننيمري إىل تدليريرياق دوميري تو إونيري وإىل تدليريرياق اينيري ولمويري و يأو هريريا السريريل انءريرياعف يف
متيحلام حبقودام ،وعلأ ت ي اليةدف ألشزال اليمييز حل ،
وإذ يشدا تيءا علأ األ ي األساسي للي،قيريف واليريدري والرييحللخم يف جمريال حقريوق اإلنسريان ،وعلريأ
ت ي انوار ،ريا يف ذلري انريوار ري ال،قافرياق واألاجن ،واليقاعري ري كيريا ارارياق انحلنيري رياحب انةريلح
وتف ريراا اميمريريا شريريأن ححلزيريريز وياي ري حقريريوق األش ري ا اننيمري إىل تدليريرياق دومي ري تو إوني ري وإىل تدليريرياق ايني ري
ولموي عيبار ذل جزىا ا يي ريزت مرين اريو اميمريا كزري  ،سريب مناريا حبرياال انمارسرياق القءريلأ انيةريل  ،يف
كلري تمريور ،يحلزيريز القاريريم انيبرياال لقءرياج األدليريرياق وإاارو الينريوع مرين ريعل ااعري اف وجريوا هريوجق ميحلريريداو
وحش يا إدام جميمحلاق حيخسا لل ميا وحيسم لحلدال واليسامح وااسيقرار واليماس ااجيماعس؛
حيريرييع علمريريا يقريريرير انقريريرر ا ريريا انحلريريين قءريرياج األدليريرياق( ،)1وحقريريريره عريرين اليو ريريياق
-1
2
الةاارو عن اننيدى انحلين قءاج األدلياق يف اورحه ال،اني عشريرو( ) ،وحقريريره انقري خد إىل ارمحليري الحلامري
يف اورهتا الرا حل والسبحل ()3؛
يشري ري إىل ا ييري ريريا تعمري ريريال الري ريريدورو ال،انيري ري عشري ريريرو للمنيري ريريدى انحلري ريريين قءري ريرياج األدليري ريرياق،
-2
انحلقواو يف حشرين ال،اين/نوفمرب  ،2019شأن ححلليم األدلياق ولميام وحقودام اإلنساني  ،اليت تاتحت،
مريرين ريريعل انشريريارك الواسريريحل لل اريرياق ريرياحب انةريريلح  ،منريربا هامريريا ليحلزيريريز انريوار حريريول هريريلا انوالريريوع،
ويش طخ ا الدول علأ مراعاو حو ياق اننيدى ذاق الةل ؛
يرح يقرير مقوال األمم انيحدو السامي نقوق اإلنسان عن حقوق األشري ا
-3
()4
اننيم إىل تدلياق دومي تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي ؛

__________

( )1
( )2
( )3
( )4
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يشيد نقرر ا ا انحلين قءاج األدلياق نريا دريا ريه مرين عمري وللريدور اهلريا الريلف
-4
اال ري لا ريريه يف رفريريا مسريرييوى الريريوعس حبقريريوق األش ري ا اننيم ري إىل تدليريرياق دومي ري تو إوني ري وإىل تدليريرياق
ايني ري ولموي ري ويف حسريريليع مزيريريد مريرين الءريريوى علريريأ هريريله انقريريوق ،وللريريدور اليريريوجياس الريريلف اال ري لا ريريه يف
اليحء ري للمني ريريدى انحل ريريين قء ريرياج األدلي ريرياق ويف تعم ريريال انني ريريدى ،ي ريريا يس ريريام يف جا ريريوا ححلزي ريريز اليحل ريرياون
فيما كيا آلياق األمم انيحدو انحلني حبقوق األش ا اننيم إىل تدلياق؛
ياي لدول تن حقريو بريااراق حزقري وعريس األشري ا اننيمري إىل تدليرياق دوميري
-5
تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي حبقودام ومتزنام من يارس هله انقوق علأ النحو انب خ يف إععن
حق ريريوق األش ري ا اننيم ري إىل تدلي ريرياق دومي ري تو إوني ري وإىل تدلي ريرياق ايني ري ولموي ري ويف ري ذل ري م ريرين
االيزاماق واليحلاداق الدولي يف جمال حقوق اإلنسان ،ويو س أبن حزق مشارك األش ا اننيمري
إىل تدلياق دومي تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي  ،إىل تدةأ حد يزن ،مشارك كاملري وفحلالري وعلريأ
دد انساواو يف والا كيا اليدا الرامي إىل حنقيل اإلععن و يا ياا وحنقيلها واسيحلراالاا؛
حيث الدول علأ اختاذ اليدا انعئم هبريدف ححلزيريز حنقيريل اإلعريعن والريمان إعمريال
-6
حق ريريوق األش ري ا اننيم ري إىل تدلي ريرياق دومي ري تو إوني ري وإىل تدلي ريرياق اينيري ري ولموي ري  ،ريرين ف ريرييام ش ريريباب
األدليريرياق ،واال ريريحل يف اعيباره ريريا موال ريريوع ال ريريدورو ال،اني ري عشريريرو للمني ريريدى انحل ريريين قء ريرياج األدلي ريرياق ،وذل ري
سب مناا ما يلس:
اخترياذ حريدا حشريريحلي تو سياسرياحي تو عمليري لءريمان حةريول شريباب األدليرياق علريريأ
(ت)
دد انساواو ما هم علأ ححللرييم ميسرياوف ارريواو يُقريد يف يتري حيخسريا لل ميريا وحشري حلام علريأ قيري
مزيد من اإلجنازاق؛
(ب) النظر يف اليةدي علأ زوف حقوق اإلنسان الدولي واإلدليميري ذاق الةريل الرييت
م ريريس وححل ريريزز حق ريريوق األش ري ا اننيم ري إىل تدليري اق لموي ري  ،ريريا فيا ريريا حل ري انيحللق ري ن ري يف اليحلل ريرييم،
واانءما إلياا واليقيد هبا؛
(ة) ح ري ريريوف ف ري ريرير كافي ري ري للش ري ريريباب اننيم ري ري إىل تدلي ري ريرياق ،حي،م ري ريريا تمز ري ريرين ،ل ري ريرييحللم لم ري ريرياهتم
تو للحةول علأ اليحلليم لماهتم ،ما كقال حةول األدلياق تيءا علأ اليحلليم للماق الرمسي ؛
النظريرير يف ححللريرييم لمريرياق األدليريرياق عنريريد حنقيريريل اهلريريدف  4مريرين تهريريداف الينميري انسريرييدام
(ا)
الرامس إىل المان ححلليم جيد منةف وشام لل ميا وححلزيز فر اليحللخم مدى انياو لل ميا؛
(هري) حش ري يا يت ريرياق ححلليمي ري ري الين ريريوع اللم ريريوف وال،ق ريريايف واليح ريريرر م ريرين اليميي ريريز والو ريريم
والزراهي و اب الزراهي الد األش ا اننيم إىل تدلياق ،سريب مناريا الي،قيريف الحلريا وانمريعق
اإلععمي وحوف اليدري للمحللم ؛
ااميناع عن اسريييحلاب األشري ا اننيمري إىل تدليرياق اسريييحلا دسريرج وسريائ مناريا
(و)
حظر اليحلليم للم األ لألدلياق تو حدريس هله اللماق؛
هتيت ري يت ري آمن ري ومتزيني ري نم،ل ريريس اميم ريريا ان ريريدين الحل ريريامل يف جم ريريال حق ريريوق اإلنس ريريان
(ز)
لألشري ري ا اننيمري ري إىل تدليري ريرياق يف انس ريريائ اللمويري ري ور ري ريريد حنقي ريريل اليزامري ريرياق الري ريريدول م ريرين تجري ري الري ريريمان
الو ول إىل لماق األدلياق واليحلليم هبا وحدريساا؛
(ح) ححلزي ريريز حة ريريول األشري ري ا اننيم ري إىل تدلي ريرياق عل ريريأ ا ريريدماق اإلااريري ري والقانونيري ري
والةحي لنظر يف حقدمي هله ا دماق تيءا لماق األدلياق؛
(ط)
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(ف)
جميمحلاق األدلياق؛
(ف)

والا ومتوي رامل لي وير وحدري محللمس لماق األدلياق ،وححلزيز هله الربامل

ختةيص انوارا العزم ليحلزيز فر انةول علأ اليحلليم لماق األدلياق وحدريساا؛

(ل) المان تا حيءمن انناهل اليحلليميري مريواا دائمري علريأ حنمرييع األدليرياق ،ريا يف ذلري
النساى والقيياق اننيمياق إىل تدلياق ،علأ تساس األ اإلوين تو نوع ارنس؛
اختريرياذ كيريريا اليريريدا العزم ري لءريريمان حةريريول النسريرياى والقييريرياق يف جميمحلريرياق األدليريرياق
()
علريريأ اليحللريرييم لمريرياق األدليريرياق وحريريدريس هريريله اللمريرياق ،حي،مريريا ان بري ذلري  ،مريريا مراعريرياو األشريريزال انيحلريريداو
وانيقاطحل من اليمييز والياميش وااسيبحلاا اليت البا ما ييحلرالن هلا سب نوع جنسان ومركزهن كأدلي ؛
ي ريريدعو ان نظم ريرياق الدوليري ري واإلدليميري ري إىل موا ريريل إي ريريعى ااهيم ريريا ألوال ريرياع وحقري ريريوق
-7
األشري ا اننيمري إىل تدليريرياق دوميري تو إونيري وإىل تدليريرياق اينيري ولمويري  ،وإىل مراعريرياو اليو ريريياق ذاق
الةل الةاارو عن اننيدى انحلين قءاج األدلياق يف هلا الةدا؛
يرح زون اننيدى ال،اين عشرير انحلريين قءرياج األدليرياق حظريس كري فوريري كاملري
-8
لم اإلشارو ،ويشدا علأ ت ي تن حظ اننادشاق يف اننيدى مياح متاما لألش ا ذوف اإلعاد ؛
يريريدعو مقوالريريي حقريريوق اإلنسريريان وهيتريرياق األمريريم انيحريريدو والريريدول األعءريرياى إىل حقريريدمي
-9
الدعم واليحلاون من تج حنظيم اننيدجق اإلدليميري انحلنيري قءرياج األدليرياق هبريدف حزملري وإوريراى الحلمري
اللف يء لا ه اننيدى انحلين قءاج األدلياق واليو ياق اليت حةدر عنه؛
 -10يرح ليحلاون ري وكريااق األمريم انيحريدو و ريناايقاا و راجماريا شريأن دءرياج األدليرياق،
قي ريريااو مقوال ريريي األم ريريم انيح ريريدو الس ريريامي نق ريريوق اإلنس ريريان ،وحي ريريث ه ريريله الوك ريريااق والة ريرينااي وال ريربامل عل ريريأ
موا ل زجاو حنسيقاا وححلاوهنا وسائ مناريا والريا سياسرياق حيحللري يحلزيريز ويايري حقريوق األشري ا اننيمري
إىل تدلياق دومي تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي  ،ما ااسيقااو تيءريا مرين النيريائل الرييت حو ري إلياريا اننيريدى
انحلين قءاج األدلياق يف هلا الةدا ،وما مراعاو عم اننظماق اإلدليمي ذاق الةل ؛
 -11حي ريرييع علم ريريا وج ريريه ريريا يف ه ريريلا الة ريريدا ب ريريااراق وتنش ري ش ريريبز األم ريريم انيح ريريدو
انحلنيري ري ليميي ريريز الحلنة ريريرف وحبمايري ري األشري ري ا اننيم ري إىل تدلي ريرياق دوميري ري تو إونيري ري وإىل تدلي ريرياق اينيري ري
ولموي  ،اليت حنسقاا مقوالي حقوق اإلنسان واليت هتدف إىل ححلزيريز انريوار واليحلرياون ري وكريااق األمريم
انيحدو و ناايقاا و راجماا انحلني  ،ويدعو الشبز إىل موا ل اليحلرياون مريا انقريرر ا ريا انحلريين قءرياج
األدلي ريرياق وانقري ريريررو ا ا ري ري انحلنيري ري ألشري ريريزال انحلا ريريرو للحلنةري ريري واليمييري ريريز الحلنة ريريرف وكراهيري ري األجانري ري
وما يية لل من ححلة وإىل اليشاور واليوا ما األشري ا اننيمري إىل تدليرياق دوميري تو إونيري
وإىل تدلياق ايني ولموي وما األطراف القاعل يف اميما اندين؛
 -12ي لري ري إىل انقوالري ري السري ريريامي تن حسري ريرييمر يف موافري ريرياو جملري ريريس حقري ريريوق اإلنسري ريريان يقريري ريرير
سنوف ييءمن محللوماق عن الي وراق ذاق الةل اليت حشادها هيتاق وآلياق حقوق اإلنسان اليا حل
لألمريريم انيحريريدو ،وعريرين األنشري الريرييت حءري لا هبريريا انقوالريريي يف انقريرير ويف انيريريدان وحسريريام يف ححلزيريريز تحزريريا
إععن حقوق األش ا اننيم إىل تدلياق دومي تو إوني وإىل تدلياق ايني ولموي واح اماا؛
 -13ي ل إىل األم الحلا وانقوال السامي تن يوا ع حقدمي كيا انساعداق البشري
واليقنيري واناليري العزمري االري عع انقريريرر ا ريريا انحلريريين قءريرياج األدليريرياق واييريريه علريريأ وريريو فحلريريال ولقيريريا
انقوالي السامي أبنش ياا يف جمال حقوق األشري ا اننيمري إىل تدليرياق دوميري تو إونيري وإىل تدليرياق
ايني ولموي ؛
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 -14يقرر متديد واي انقرر ا ا انحلين قءاج األدلياق لق و وعث سنواق لشريروط
نقساا اليت حداها جملس حقوق اإلنسان يف دراره 5/25؛
 -15ياي ري جبميريريا الريريدول تن حيحلريرياون مريريا انقري خريرر(و) ا ريريا (و) يف تااى اناريريا والواجب ريرياق
اننوط ه(ا) وتن حساعده(ا) يف ذل وتن حزواه(ا) ز انحللوماق العزم اليت ي لباا/ح لباا وتن حنظر
جري ري خطدج يف ااسري ريريي ا علري ريريأ وجري ريريه السري ريريرع ل لبري ريرياق انقري ريريرر(و) ا ري ريريا (و) لري ريريزجرو لري ريريداهنا ليمزينري ريريه(ا) مري ريرين
ااال عع واجباحه(ا) علأ وو فحلال؛
 -16يشري ري ا الوكري ريريااق اني ةة ري ري واننظمري ريرياق اإلدليمي ري ري وانؤسسري ريرياق الوطني ري ري نقري ريريوق
اإلنسريريان واننظمريرياق ري انزومي ري علريريأ إدام ري وإ قريرياى ح ريوار منريرييظم مريريا انزلريريف لواي ري واليحلريرياون محلريريه
وعل ريريأ موا ريريل اإلس ريرياا يف ححلزي ريريز وياي ري حق ريريوق األش ري ا اننيم ري إىل تدلي ريرياق دومي ري تو إوني ري وإىل
تدلياق ايني ولموي ؛
 -17ي ل ري إىل األم ري الحلريريا ومقوال ري األمريريم انيحريريدو السريريامي نقريريوق اإلنسريريان تن يريريوفرا
كيا انوارا البشري واليقني وانالي العزم اال عع انقرر ا ا انحلين قءاج األدلياق واييريه علريأ
وو فحلال؛
-18

يقرر موا ل النظر يف هله انسأل وفقا لربعمل عمله.

ارلس
 19حزيران/يونيه 2020
44

[اعيُ طمد اون حةويت].

GE.20-08712

5

