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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسيية واالقتصيايية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  6تشرين األول/أكتوبر

2020

 -10/45املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضماانت عدم التكرار
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد ددد مد ددن جديد ددد اإلعد ددلن ال د دداملإل سقد ددوق اإلنسد ددان ،وال قد ددد الد دددو ا د ددا سقد ددوق
االقتصدادي واالجتماعيد والثقاةيد  ،وال قدد الددو ا ددا سقدوق املدنيد والسياسددي  ،وإعدلن وبددر م
عم ددي ةيين ددا ،وات اقي ددا جني د املؤرخد د  12آب/أغسد د س  1949وبروتوكوليق ددا اإلي دداةيخ املد ددؤرخخ 8
حزيران/يونيه  ،1977وغري ذلد مدن صد ول القدانون الددو سقدوق اإلنسدان والقدانون الددو اإلنسدا
ذا الصل ،
وإذ يؤكد من جديد أيضا أمهيد ات اقيد مندر جراد اإل دة ايماعيد وامل اقبد عليقدا ،وإذ يشدري
يف هذا الصددد إ ات اقيد عددق تقدادق جدرائم اسدرب وايدرائم املرت بد يدد اإلنسداني  ،عتبارمهدا صد خ
دوليخ ة الخ ملنر جرا اإل دة ايماعي وجرائم اسرب وايرائم يد اإلنساني وامل اقب عليقا،
وإذ يشددري إ االت اقيد الدوليد سمايد شيددر األشددتا مددن االخت دداع القسددر الد اعتمددد ا
ايم ي د ال ام د يف قراره ددا  177/61امل ددؤر  20ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،2006وال د ت ددنر ال ق ددرة  2م ددن
ماد ددا  24عل ددق ح ددا الض ددحا يف م رة د اسقيقد د املت لق د بي ددروا االخت دداع القس ددر وس ددري التحقي ددا
ونتائج دده ومص ددري الش ددتر املتت ددإل ،وعل ددق التزام ددا ال دددول األا دراا ا دداذ الت دددابري املناس ددب يف ه ددذا
الصدد ،وال تؤكد ديباجتقا جمددا علق اسا يف حري شر امل لوما وتلقيقا ونشرها لذل الغرض،
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وإذ يشري أيضد ا إ جمموعد املبدادا املت لقد يمايد حقدوق اإلنسدان وت زيزهدا عدن اريدا ااداذ
إجراعا مل اةح اإلةل من ال قاب( ،)1والنست املست مل من تل املبادا(،)2
وإذ يش ددري ك ددذل إ قد درار ايم يد د ال امد د رق ددم  147/60امل ددؤر  16ك ددانون األول/ديس ددمرب ،2005
الددذ اعتمددد ةيدده ايم دي املبددادا األساسددي واملبددادا التوجيقيد بشددالن اسددا يف االنتصدداا وايددرب لضددحا
االنتقاكا ايسيم للقانون الدو سقوق اإلنسان واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسا ،
وإذ يش ددري إ ق درارا ين د حق ددوق اإلنس ددان  70/2005امل ددؤر  20نيس ددان/أبريي  2005بش ددالن
حقد ددوق اإلنسد ددان وال دالد د االنتقاليد د  ،و 81/2005املد ددؤر  21نيسد ددان/أبريي  2005بشد ددالن اإلةد ددل مد ددن
ال قد دداب ،و 66/2005املد ددؤر  20نيسد ددان/أبريي  2005بشد ددالن اسد ددا يف م رةد د اسقيقد د  ،وقد درارا جملد ددس
حقدوق اإلنسددان  10/9املددؤر  24أيلول/سددبتمرب  ،2008و 11/12املددؤر  1تشدرين األول/أكتددوبر ،2009
و 15/21املددؤر  27أيلول/سددبتمرب  ،2012و 19/33املددؤر  30أيلول/سددبتمرب  2016و 17/42املددؤر 26
أيلول/سبتمرب  2019بشالن حقوق اإلنسان وال دال االنتقالي  ،و 11/9املدؤر  18أيلول/سدبتمرب ،2008
و 12/12املددؤر  1تش درين األول/أكتددوبر  ،2009و 7/21املددؤر  27أيلول/سددبتمرب  2012بشددالن اسددا يف
م رةد د د د اسقيقد د د د  ،و 26/10املد د د ددؤر  27آذار/مد د د ددار  ،2009و 5/15املد د د ددؤر  29أيلول/سد د د ددبتمرب 2010
بشدالن علدم ال دا الشدرعإل الدوراحإل وحقدوق اإلنسدان ،ومقدرر اجمللدس  105/2املدؤر  27تشدرين الثدا /
ند ددوةمرب  2006بشد ددالن اسد ددا يف م رةد د اسقيقد د  ،و 102/4املد ددؤر  23آذار/مد ددار  2007بشد ددالن ال دالد د
االنتقاليد  ،وقدرار ايم يد ال امد  165/68املددؤر  18كددانون األول/ديسددمرب  2013بشددالن اسددا يف م رةد
اسقيق ،
وإذ يؤكددد مددن جديددد قدرار جملددس حقددوق اإلنسددان  7/18املددؤر  29أيلول/سددبتمرب  2011الددذ قددرر
اجمللس مبوجبه إنشاع والي املقرر ا ا امل ين بت زيز اسقيق وال دال وايرب ويما عدق الت رار،
وإذ يش ددري إ تقري ددر األم ددخ ال دداق ع ددن س دديادة الق ددانون وال دال د االنتقالي د يف جمتم ددا الن دزا
وجمتم ددا مددا ب ددد الندزا ( ،)3وتقريددر املتاب د الددذ قدمدده يف عدداق  2011بشددالن املويددو ن سدده( ،)4مبددا يف
ذل التوصيا ذا الصل الواردة ةيقما ،وتقاريره الصادرة يف األعواق  2006و 2012و 2013و )5(2014ال
حتدددد ملمددان بددر م عمددي لتحسددخ ة اليد الدددعم الددذ تقدمدده منيومد األمددم املتحدددة مددن أجددي ت زيددز
سيادة القانون يف حاال النزا وما ب د النزا ،
وإذ يسلم أبن من شالن م اةح اإلةل من ال قاب وإعمال آليا ال دال االنتقالي  ،مبا يف
ذل ت زيز اسقيق وال دال وايرب ويما عدق الت رار ،أن ان ا ت رار االنتقاكا ايسيم سقدوق
اإلنسان واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسا ،
وإذ يش ددري إ ق درار ايم ي د ال امد د  262/70امل ددؤر  27نيس ددان/أبريي  2016بش ددالن اس ددت راض
هي ددي األم ددم املتح دددة لبن دداع الس ددلق وق درار جمل ددس األم ددن  )2016(2282امل ددؤر  27نيس ددان/أبريي ،2016
حيث شدد كي من ايم ي واجمللس علق شل أمور منقا أن اتبا هن شامي إزاع ال دال االنتقالي  ،مبا
يف ذل ت زيز الت ايف واملصاس  ،وج ي ق ا األمن ق اعا مقنيا وة اال وخاي ا للمساعل  ،مبا يف ذل
مددن خددلل إصددلحه ،وويددر ب درام شددامل وة ال د للتس دريان ونددز السددل وإعددادة اإلدمددا  ،مبددا يشددمي

__________

()1
()2
()3
()4
()5
2

 ،E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1املرةا الثا .
.E/CN.4/2005/102/Add.1
.S/2004/616
.S/2011/634
 A/61/636-S/2006/980و ،Corr.1و ،A/66/749و ،S/2013/341و ،A/68/213/Add.1و.A/69/181
GE.20-13213

A/HRC/RES/45/10

االنتقال من التسريان ونز السل إ إعدادة اإلدمدا  ،هدإل مسدائي حا د لتوايدد السدلق واالسدتقرار،
وت زيز اسد من ال قر وسديادة القدانون وإم انيد اللجدوع إ القضداع واس دم الرشديد ،دا يزيدد مدن بسد
سل الدول الشرعي وحيول دون وقو البلدان يف النزا أو ال ودة إليه،
وإذ يلحد مددر التقدددير املشددارك النشد لامددم املتحدددة ،مبددا يف ذلد م ويددي األمددم املتحدددة
الس ددامي سق ددوق اإلنس ددان ،يف مس دداعدة ال دددول عل ددق التص ددد للنتقاك ددا ايس دديم سق ددوق اإلنس ددان
واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسا لت اون مر الدول وبناع علق البقا،
وإذ يشددري إ قدرار جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5بشددالن بندداع مؤسسددا اجمللددس ،و 2/5بشددالن
يف إا ددار اإلج دراعا ا اص د للمجل ددس ،امل ددؤرخخ 18
مدون د قواع ددد الس ددلول للم ل ددخ وامل ل ددا ب دوال
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدد علق أن يض لر امل ل /امل ل لوالي بواجباته/بواجبا ا وةقا هلدذين
القرارين ومرةقيقما،
وإذ يُس ددلم أبن املق ددرر ا ددا امل ددين بت زي ددز اسقيق د وال دال د واي ددرب وي ددما ع دددق الت درار
سيواص ددي م اي د اس دداال ال د ارتُ ب د ةيق ددا انتقاك ددا جس دديم سق ددوق اإلنس ددان وانتقاك ددا خ ددرية
للقانون الدو اإلنسا ،
وإذ يشدددد علددق أندده ،عنددد تصددميم وتن يددذ اس درتاتيجيا وسياسددا وتدددابري مددن أجددي التصددد
للنتقاكا ايسيم سقوق اإلنسان واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسدا  ،بدا مراعداة السدياق
احملدددد ل ددي حالد عدددا منددر ت درار األزمددا وانتقاكددا حقددوق اإلنسددان يف املسددتقبي ،ويددمان الددتلحم
االجتماعإل وبناع الدول وامتلل زماق األمور والشمول علق الص يدين الواين واحمللإل ،وت زيز املصاس ،
وإذ يشدددد علددق أمهي د اتبددا هن د شددامي يضددم كامددي ن دداق التدددابري القضددائي وغددري القضددائي ،
مبددا يشددمي أمددورا مددن بينقددا امللحقددا القضددائي ال رديد  ،وعمليددا ايددرب ،وتقصددإل اسقددائا ،واإلصددل
املؤسس ددإل ،والت دددقيا يف اختي ددار امل ددو خ واملس ددؤولخ ال م ددوميخ ،ومب ددادرا الي ددد ال ددذكرو ،وعملي ددا
التوصي إ روا سردي مشدرتك  ،أو مزبدا مدن هدذه التددابري بدر تصدوره علدق دو مناسدا لتحقيدا
أم ددور م ددن بينق ددا ي ددمان املس دداعل  ،وخدم د ال دال د  ،وت ددوةري س ددبي االنتص دداا للض ددحا  ،وت زي ددز الت ددايف
واملصدداس  ،وإقامد رقابد مسددتقل علددق النيدداق األمددين ،واسددت ادة الثقد مبؤسسددا الدولد  ،وت زيددز سدديادة
القانون وةقا للقانون الدو سقوق اإلنسان،
حي ددي علم ددا م ددر التق دددير لتق ددارير ال د ق دددمقا املق ددرر ا ددا امل ددين بت زي ددز اسقيق د
-1
وال دالد وايددرب ويددما عدددق الت درار إ جملددس حقددوق اإلنسددان يف دوراتدده التاسد والثلحددخ والثانيد
واألرب ددخ وا امسد واألرب ددخ( )6وكددذل بتقدداريره املقدمد إ ايم يد ال امد يف دورا ددا الثانيد والسددب خ
والثالثد والسددب خ والراب د والسددب خ( )7وي لددا إ الدددول إيددلع االعتبددار الواجددا للتوصدديا الدواردة يف
هذه التقارير عند تصميم وتن يذ اسرتاتيجيا وسياسا وتدابري للتصد للنتقاكا ايسيم سقوق
اإلنسان واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسا يمن سياققا الواين؛
حيي علما مر التقدير أيضا لدراس املشرتك عن مسامه ال دال االنتقالي يف منر
-2
االنتقاكا والتجاوزا ايسيم سقوق اإلنسان واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسدا  ،مبدا يف
ذل جرائم اإل دة ايماعي وجرائم اسرب وجرائم الت قري اإلحين وايرائم يد اإلنساني  ،ومنر ت رارها،
__________

()6
()7
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ال أعدها املقرر ا ا واملستشار ا ا لامخ ال اق امل ين مبنر اإل دة ايماعي ( )8وال قُدم إ
جم لس حقوق اإلنسان يف دورته الساب والثلحخ ،و الستنتاجا والتوصيا الواردة ةيقا؛
يرحد ددا ل مد ددي الد ددذ يضد د لر بد دده املقد ددرر ا د ددا ألداع مقد دداق واليتد دده ،واملشد دداورا
-3
الشامل والش اة وايام ال بريقا مر ايقا ال اعل امل ني من شير املندااا لغدرض إعدداد تقداريره
املوايي ي  ،وقيامه بز را ق ري ؛
يرحا أيضا بت اون الدول ال استقبل املقرر ا ا يف بلداهنا ،وتل ال قبلد
-4
البا للقياق بز را املقرر ا ا إ بلدداهنا ،وتلد الد وجقد إ املقدرر ا دا دعدوا لز ر دا،
وكذل ال استجاب ل لباته املت لق سصول علق م لوما ؛
يقرر متديد والي املقرر ا ا امل دين بت زيدز اسقيقد وال دالد وايدرب ويدما
-5
الت رار ملدة حلث سنوا  ،حيث ستشمي مقامه ما يلإل:

عددق

القي د دداق ،بند د دداع علد د ددق ال لد د ددا ،إلسد د ددقاق يف تد د ددوةري املسد د دداعدة التقنيد د د أو ا د د دددما
(أ)
االستشاري بشالن املسائي املت لق لوالي  ،وبتيسري ذل عند االقتضاع؛
(ب) شر امل لوما ذا الصل بشالن األويا الواني  ،مبا يف ذل عدن األادر امل ياريد
واملمارسددا وا دربا الواني د  ،مثددي يددان تقصددإل اسقددائا واملصدداس وا ليد ا األخددرو املتصددل بت زيددز
اسقيقد د وال دالد د وايد ددرب ويد ددما عد دددق الت د درار ،يف سد ددياق التصد ددد للنتقاكد ددا ايسد دديم سقد ددوق
اإلنسددان واالنتقاك ددا ا ددرية للق ددانون ال دددو اإلنسددا  ،ودراس د االااه ددا والت ددورا والتح ددد ،
وتقدمي توصيا بشالهنا؛
( ) حتديد ددد املمارسد ددا اييد دددة والد دددرو املسد ددت ادة وتبادهلد ددا وت زيزهد ددا ،وكد ددذل حتديد ددد
ال ناصر اإلياةي احملتمل من أجي التوصي بسبي ووسائي لتحسخ وتقوي ت زيز اسقيق وال دال وايرب
ويما عدق الت رار؛
إقام د د ح د دوار من د ددتيم وت د دداون م د ددر جق د ددا منق د ددا اس وم د ددا  ،واملنيم د ددا الدولي د د
(د)
واإلقليمي د  ،واملؤسس ددا الواني د سق ددوق اإلنس ددان ،واملنيم ددا غ ددري اس ومي د  ،وهي ددا األم ددم املتح دددة
وآليا ا امل ني ؛
(هد) تقدمي توصيا بشالن شل أمور منقا ما يُتتذ من تدابري قضائي وغري قضائي عندد
تصد ددميم وتن يد ددذ اس د درتاتيجيا وسياس د ددا وتد دددابري للتصد ددد للنتقاك د ددا ايسد دديم سقد ددوق اإلنس د ددان
واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسا ؛
مواصل دراس إسقاق ال دال االنتقالي يف منر االنتقاكا ايسيم سقوق اإلنسان
(و)
واالنتقاكددا ا ددرية للقددانون الدددو اإلنسددا  ،مبددا يف ذل د اإل دة ايماعي د وج درائم اسددرب والت قددري
اإلحين وايرائم يد اإلنساني  ،ومنر ت رارها؛
(ز)

إجراع ز را ق ري واالستجاب ةورا للدعوا املوجق من الدول؛

( ) املشددارك واإلسددقاق يف امل دؤمترا واملناسددبا الدولي د ذا الصددل عدددا ت زيددز اتبددا
هن منتيم ومتسا إزاع القضا املتصل لوالي ؛
__________

()8
4

.A/HRC/37/65
GE.20-13213

A/HRC/RES/45/10

(ط) إذكاع الوعإل بشالن قيم اتبا هن منتيم ومتسا عند التصدد للنتقاكدا ايسديم
سقوق اإلنسان واالنتقاكا ا رية للقانون الدو اإلنسا وتقدمي توصيا يف هذا الصدد؛
( )

دم منيور جنسا يف شير األعمال ال تدخي يمن إاار الوالي ؛

(ل)

دم هن يركز علق الضحا يف شير األعمال ال تدخي يمن إاار الوالي ؛

(ل) ال م ددي بتنس دديا وحي ددا م ددر م وي ددي األم ددم املتح دددة الس ددامي سق ددوق اإلنس ددان وس ددائر
ال يا امل ني التاب لامان ال ام لامم املتحدة ،ووكاال األمم املتحددة وصدناديققا وبراجمقدا ذا
الصددل  ،واملنيمددا اس ومي د الدولي د واملنيمددا غددري اس ومي د وغريهددا مددن اإلج دراعا ا اص د التاب د
جمللس حقوق اإلنسان ،وايقا ال اعل األخرو ذا الصل  ،وانا االزدوا غري املربر يف ال مي؛
حيد ددث شيد ددر الد دددول علد ددق الت د دداون مد ددر املقد ددرر ا د ددا ومسد دداعدته كد ددإل يتسد دده لد د دده
-6
االي د ل بواليت دده ب الي د  ،ب ددرق منق ددا ال ددرد عل ددق الب ددا ال ددز رة ردا إبابي ددا وس دري ا ،م ددر األخ ددذ يف
االعتبار أن الز را الق ري ت د من األدوا األساسي لوةاع املقرر ا ا بواليتده ،وتزويدده يف الوقد
املناسا جبمير امل لوما الضروري ال ي لبقا؛
ي لا إ املقدرر ا دا
-7
وإ ايم ي ال ام ؛

أن يواصدي تقددمي تقدارير سدنوي إ جملدس حقدوق اإلنسدان

ي لددا إ األمددخ ال دداق وم ويد األمددم املتحدددة السددامي سقددوق اإلنسددان أن يقدددما
-8
إ املقرر ا ا كي ما يلدزق مدن مسداعدة بشدري وتقنيد وماليد مدن أجدي االيد ل لواليد علدق دو
ة ال؛
-9
لرب م عمله.

يقرر أن يواصي نيره يف هذه املسالل يف إاار البند ن سه من جدول األعمال ووةقا

ايلس
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