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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  13 -آذار/مارس و 23-15حزيران/يونيه 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحايةة مجية حقةوق اإلنسةانمل ايدنيةة والسياوةية وادية ةا ية
وادجةماعية والثقافيةمل مبا يف ذلك احلق يف الةنمية

يرار اعةمده جملس حقوق اإلنسان يف  22حزيران/يونيه

2020

 -16/43ودية ايقرر اخلاص ايعين حبالة ايدافعني عن حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد ددد مبقاصد ددد مياد دداق األمد ددا اه ،د دددن ومبامليد دده ،ونإلعد د ن ال د دداه
وال هدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة،

قد ددوق اإلنسد ددان،

وإذ يشد ددري إىل ق د درار اةم يد ددة ال امد ددة  144/53اه د د ر  9كد ددانون األول/مليسد ددمرب  ،1998ال د د
اع،مدت اةم ية مبوجبه ب،وافق اآلراء اإلع ن اه ،لق حبق ومس ولية األفرامل واةماعات وهيئات اجمل،مع
يف ت زيددز ويايددة حقددوق اإلنسددان وا ددر ت األفافددية اه ددرت ددا عاهيد اً اهرفددق بد لك القدرار ،وإذ يكددرر
أتكيد أمهية اإلع ن وأمهية ت زيزه وتنفي ه،
وإذ يشري أيضاً إىل اف،مرار ص حية وتطبيق مجيع أحكام اإلع ن اه كور أع ه،

وإذ يشري ك لك إىل فاير القرارات السابقة اه،خ ن بشأن هد ا اهوودو  ،مبدا فيهدا قدرارات جملدس
حقد د ددوق اإلنسد د ددان  5/16اهد د د ر  24آذار/مد د ددارس  2011و 18/25اهد د د ر  28آذار/مد د ددارس  2014و32/31
اهد د ر  24آذار/مد ددارس  2016و 5/34اهد د ر  23آذار/مد ددارس  2017و 11/40اهد د ر  21آذار/مد ددارس ،2019
وق درارات اةم ي ددة ال ام ددة  181/68اه د ر  18ك ددانون األول/مليس ددمرب  2013و 161/70اه د ر  17ك ددانون
األول/مليسد ددمرب  2015و 247/72اهد د ر  24كد ددانون األول/مليسد ددمرب  2017و 146/74اهد د ر  18كد ددانون
األول/مليسمرب ،2019
وإذ يشددري إىل ق درار جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5بشددأن بندداء م فسددات اجمللددس و 2/5بشددأن
مدون د ددة قواعد د ددد الس د ددلوك للمكلفد د ددني ب د ددول ت يف إاد د ددار اإلجد د دراءات اخلاصد د ددة للم ل د ددس ،اهد د د ر ني 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدمل على أن ي مل اهكلف نلولية واجباته وفقاً هل ين القرارين ومرفقيهما،
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وإذ يشدددمل علد ى الدددور اهلددام الد ي مليدده كدداد مددن األفدرامل وم فسددات اجمل،مددع اهددد  ،مبددا فيهددا
اهنظمات غدري ا كوميدة واةماعدات واه فسدات الوانيدة قدوق اإلنسدان ،علدى الصد د احمللد والدوا
واإلقليم والدويل يف جمال ت زيز كا حقوق اإلنسان وا ر ت األفافية وياي،ها لل ميع،
وإذ يك ددرر أتكي ددد القل ددق الش ددديد ال د أعرب ددع عن دده اةم ي ددة ال ام ددة وجمل ددس حق ددوق اإلنس ددان
فيم د ددا ي ،ل د ددق نهخ د دداار اةس د دديمة ال د ددن يواجهه د ددا اه د ددداف ون ع د ددن حق د ددوق اإلنس د ددان بس د ددب ال،هدي د دددات
والع،داءات واألعمال الن،قامية وأعمال الرتهي اهمارفة ودها،
وإذ ي كد من جديد أن الددول ملزمدة حبمايدة حقدوق اإلنسدان وا در ت األفافدية كافدة ةميدع
األشخاص،
وإذ يش دددمل علد ددى أن احد درتام وملعد ددا أنشد ددطة مجيد ددع اهد ددداف ني عد ددن حقد ددوق اإلنسد ددان ،مبد ددن فد دديها
اهداف ات عن حقوق اإلنسان ،أمر ورور لل،م،ع الشاما حبقوق اإلنسان،
وإذ يضع يف اع،باره أن فن القوانني واألحكام اإلملارية احملليدة وتطبيقهدا ينب د أن ييسدرا عمدا
اه ددداف ني ع ددن حق ددوق اإلنس ددان ،بس ددبا منه ددا أن د ت رو ددها أل أ ددر أو وص ددا أو عواي ددق أو عراقي ددا
أو قيومل على حنو ي ،ارض مع القانون الدويل قوق اإلنسان؛
وإذ يش دددمل عل ددى أن ال،ش دري ات الواني ددة اه،س ددقة م ددع أحك ددام ميا دداق األم ددا اه ،دددن والق ددانون
ال دددويل ق ددوق اإلنس ددان تش ددكا اإلا ددار الق ددانو ال د ي م ددا يف سل دده اه ددداف ون ع ددن حق ددوق اإلنس ددان
بشكا فلم على ت زيز حقوق اإلنسان وا ر ت األفافية وياي،ها،
وإذ يس دداوره قل ددق ش ددديد ألن ال،ش دري ات اه ،لق ددة نألم ددن الق ددوم ومكاف ددة اإلره ددا وت دددابري
أ ددرم م ددن قبي ددا الق دوانني الددن تك ددا منظم ددات اجمل،م ددع اهددد أف د ء اف دد،خدامها ،يف ب د ا ددالت،
لف،هدا اهداف ني عن حقوق اإلنسان أو ألهنا أعاقع عملهدا وعرودع فد م،ها للخطدر علدى حندو
منا للقانون الدويل،
وإذ يس ددلا ن اج ددة اهل ددة إىل ال،ص ددد لف دد،خدام ال،ش دري ات ددد إعاق ددة أو تقيي ددد ق دددرن
اهداف ني عن حقوق اإلنسان على ممارفة عملها من ملون مربر ،وإىل اختاذ طوات ملموفة هنع ذلك
ووقفه ،بوفايا منها اف ،راض ال،شري ات ذات الصلة واريقة إنفاذها ،وت ديلها عند الق،ضاء لضمان
الم،اال للقانون الدويل قوق اإلنسان،
1
-1
يرحد ب مددا اهقدرر اخلدداص اه د حبالددة اهددداف ني عدن حقددوق اإلنسدان( ) وحيدديع علمداً
مددع ال،قدددير ب،قريددره ،وحيددي بشدددن مجيددع الدددول علددى اختدداذ طدوات ملموفددة ل،هيئددة بيئددة آمنددة ومواتيددة ،يف
القانون واهمارفة ،ميكن أن ي ما فيها اهداف ون عن حقوق اإلنسان ملون ال ،رض لل وايق وان دام األمن؛

يقرر متديد ولية اهقرر اخلاص اه حبالة اهداف ني عن حقوق اإلنسان لفرتن ث ث
-2
فنوات نلشروط نفسها الن حدملها جملس حقوق اإلنسان يف قراره 5/16؛
حيي مجيع الدول على ال ،اون مع اهقرر اخلاص ومساعدته يف أملاء مهامه ،وتزويده
-3
جبميع اه لومات ،والرمل ملون إبطاء ل موج له على الرفايا الن حييلها إليها؛
يهي د نل دددول أن تنظد ددر جبدي ددة يف الفد دد ،ابة للطلب ددات ال ددن يوجههد ددا إليه ددا اهقد ددرر
-4
اخلداص لددز رن بلددداهنا ،وحياهددا علددى الشددرو يف حدوار بنداء مددع اهقددرر اخلدداص فيمددا ي ،لددق مب،اب ددة توصددياته
وتنفي ها ك ي،سىن له الوط نلولية مبزيد من الف الية؛
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يطلد إىل األمددني ال ددام ومفوود ة األمددا اه ،دددن السددامية قددوق اإلنسددان أن يقدددما
-5
مجيع اهوارمل واهساعدات ال زمة إىل اهقرر اخلاص ل،مكينه من إجناز ولي،ه بف الية؛
يش د ع مجيددع وك ددالت األمددا اه ،دددن وم فسدداىا اه نيددة عل ددى أن تقدددم ،يف ح دددومل
-6
ول ىددا ،كددا مددا ميكددن مددن مسدداعدن وملعددا إىل اهقددرر اخلدداص يف فددبيا الوفدداء بولي،دده علددى حنددو ف ددال،
مبدا يف ذلدك يف فددياق الدز رات القطريدة الددن يقدوم دا وعددن اريدق تقدد مقرتحددات بشدأن فدبا ووفددايا
ومان ياية اهداف ني عن حقوق اإلنسان؛
-7

يقرر مواصلة النظر يف ه ه اهسألة وفقاً لربانمج عمله السنو .
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[اعُ،مد من ملون تصويع].
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