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جملس حقوق اإلنسان

الدورة األربعون
 25شباط/فرباير  22 -آذار/مارس 2019
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2019
 16/40والية ة املق ةةرر(ة) اخل ةةا (ة) املع ةةي(ة) بتعزي ةةز ومحاية ة حق ةةوق اإلنس ةةان واحل ةةر
األساسي يف سياق مكافح اإلرهاب
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبقاصددد ميثدداق األم د املتحددد ومبادئ د  ،واإلع د ن العددامل حلقددوق اإلنسددان،
والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اخلداص ابحلقدوق
املدنية والسياسية ،وغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يضد يف اعتبددار قدرارات اجلمعيددة العامددة  251/٦0املددخر  15آذار/مددارس ،200٦
و 219/٦2املخر  22كانون األول/ديسمرب  ،200٧و 2٨1/٦5املخر  1٧حزيران/يوني ،2011
وإذ يشددري إىل قدرار جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5بشد ن بنددا مخسسددات جملددس حقددوق
اإلنسددان ،و 2/5بش د ن مدونددة قواعددد السددلوك ألصددحا الددوال ت يف إطددار اإلجدرا ات اخلاصددة
للمجلددس ،املددخر ْ  1٨حزيران/يونيد  ،200٧وإذ يشدددد علد أن يضددعل املكلددة) ابلواليددة
بواجبات )ا طبقا للقرارين املذكورين ومرفقيهما،
وإذ يعر عن ابلغ قلق من ارتكا انتهاكات حلقدوق اإلنسدان واحلدر ت األساسدية يف
سددياق مكافحددة اإلرهددا  ،ومددن أثددر اإلرهددا علد التمتد حبقددوق اإلنسددان واحلددر ت األساسددية،
ال سيما فيما يتعلق ابلضحا ،
وإذ يشري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان  ٨٧/2004املخر  21نيسان/أبريل ،2004
و ٨0/2005املددخر  21نيسددان/أبريل  ،2005وق درارات اجلمعيددة العامددة  191/59املددخر 20
كد د د ددانون األول/ديسد د د ددمرب  ،2004و 15٨/٦0املد د د ددخر  1٦كد د د ددانون األول/ديسد د د ددمرب ،2005
و 1٧1/٦1املدخر  19كدانون األول/ديسدمرب  ،200٦وقدرارات جملدس حقدوق اإلنسدان 2٨/٦
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املخر  14كانون األول/ديسمرب  ،200٧و 15/15املخر  24أيلول/سبتمرب  ،2010و٨/22
املد ددخر  21آذار/مد ددارس  ،2013و 3/31امل د ددخر  20نيسد ددان/أبريل  ،201٦املعند ددون "محاي د ددة
حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية يف سياق مكافحة اإلرها  :والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز
ومحاية حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية يف سياق مكافحة اإلرها "،
 -1يقرر متديد والية املقرر اخلاصدة املعنيدة بتعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان واحلدر ت
األساسية يف سياق مكافحة اإلرها ث ث سنوات ابلشروط نفسها اليت حددها جملدس حقدوق
اإلنسان يف قرار 3/31؛
 -2ين ددو ابلعم ددل ال ددذ تض ددعل ب د د املق ددرر اخلاص ددة يف معاجل ددة حق ددوق اإلنس ددان
واحلر ت األساسية لضحا اإلرها  ،ويشج املقرر اخلاصة عل مواصلة معاجلدة هدذ املسد لة،
ابلتشاور م احلكومات ،واألفراد املعني وأسره وممثليه  ،ومنظمات اجملتم املدين؛
 -3يعلد إىل مجيد احلكومددات أن تتعدداون تعدداو اتمددا مد املقددرر اخلاصددة يف أدا
توجهد املقددرر اخلاصددة مددن
مددا ُكلّفد بد مددن مهددا وواجبددات ،بوسددائل منهددا سددرعة االسددتجابة ملددا ّ
ندا ات عاجلة ،وتقدمي املعلومات املعلوبة؛
 -4يهي جبمي احلكومدات أن تنظدر جدد يف االسدتجابة لعلبدات املقدرر اخلاصدة
بش ن ز ر بلداهنا؛
 -5يعل د إىل األم د العددا ومفوضددة األم د املتحددد السددامية حلقددوق اإلنسددان أن
يددوفرا للمقددرر اخلاصددة مجيد مددا يلددز مددن مسدداعد بشدرية وتقنيددة وماليددة لتمكينهددا مددن أدا الوالي دة
بفعالية؛
-٦

يقرر مواصلة النظر يف هذ املس لة وفقا لرب مج عمل السنو .
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