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املقرر اخلاا
التكرار

امليناب عتينزياز اقق قاة واليندالاة وامارب وعاما

عاد

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
قددوق
وإذ يؤكددد مددن جديددد اإلعد ن الملدداملو قددوق اإلنسددان ،والمل ددد الدددو ا ددا
قددوق املدنيددو والسياسدديو ،وإع د ن
االقتصدداديو واالجتماعيددو والثقا يددو ،والمل ددد الدددو ا ددا
وبددج مم عمددا يينددا ،وانياقيدداة جني د املؤ ددو  12آب/أغس د س  1949وبجونوكولي ددا اإليددا ين
املددؤ ن  8حزيجان/يونيدده  ،1977وغددذ ذل د مددن صددنون القددانون الدددو قددوق اإلنسددان والقددانون
الدو اإلنساين ذاة الصلو،
وإذ يؤكد من جديد أيضا على أمهيو انياقيو منع ججميو اإل دة اجلماعيدو واململاقبدو علي دا،
وإذ يشددذ ه اددلا الصدددد إق انياقيددو عدددا نقددادا جدجائم ا ددجب واجلدجائم املجننبددو ي دد اإلنسددانيو،
عتبا مها صنن دولين ملالن ملنع ججميو اإل دة اجلماعيو وججائم ا دجب واجلدجائم يدد اإلنسدانيو
واململاقبو علي ا،
وإذ يش ددذ إق االنياقي ددو الدولي ددو ماي ددو صي ددع األش دداا م ددن اال تي ددا القس ددج  ،ال د
اعتمددداا اجلممليددو الملامددو ه قجا اددا  177/61املددؤ  20كددانون األول/ديسددمرب  ،2006وال د
نددنا اليقددجة  2مددن ماداددا  24علددى حددض الضددحار ه مملج ددو ا قيقددو املتمللقددو بظددجوا اال تيددا
القس ددج  ،وس د دذ التحقي ددض ونتائم دده ومص ددذ الش دداا املاتي ددو ،ون ددنا عل ددى التزام دداة ال دددول
األطدجاا ذدداذ التدددابذ املناسددبو ه اددلا الصدددد ،والد نؤكددد ديباجت ددا مدن جديددد علددى ا ددض ه
حجيو صع اململلوماة ونلقي ا ونشجاا للل الغجض،
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وإذ يشذ أيضا إق جمموعدو املبدادا املتمللقدو يمايدو حقدوق اإلنسدان ونملزيزادا مدن د ل
اذاذ إججا اة ملنا حو اإل ة من الملقاب( ،)1والنساو املستو اة من نل املبادا(،)2
وإذ يش ددذ ك ددلل إق ق د دجا اجلممليد ددو الملام ددو ق ددم  147/60امل ددؤ  16كد ددانون األول/
ديسددمرب  ،2005الددل اعتمدددة يدده اجلممليددو املبددادا األساسدديو واملبددادا التوجي يددو بشد ن ا ددض
ه االنتصاا واجلرب لضحار االنت اكاة اجلسديمو للقدانون الددو قدوق اإلنسدان واالنت اكداة
ا ذة للقانون الدو اإلنساين،
وإذ يش ددذ إق ق دجا اة جلن ددو حق ددوق اإلنس ددان  70/2005امل ددؤ  20نيس ددان/أبجيا 2005
بش د د ن حق ددوق اإلنس ددان والملدال ددو االنتقالي ددو ،و 81/2005امل ددؤ  21نيس ددان/أبجيا  2005بش د د ن
اإل د ة مدن الملقداب ،و 66/2005املدؤ  20نيسددان/أبجيا  2005بشد ن ا دض ه مملج دو ا قيقددو،
وإق ق دجا اة جملددس حقددوق اإلنسددان  10/9املددؤ  24أيلول/سددبتمرب  ،2008و 11/12املددؤ 1
نشد دجين األول/أكتد دوبج  ،2009و 15/21امل ددؤ  27أيلول/س ددبتمرب  ،2012و 19/33املد دؤ 30
أيلول/س د ددبتمرب  ،2016بشد د د ن حق د ددوق اإلنس د ددان والملدال د ددو االنتقالي د ددو ،و 11/9امل د ددؤ  18أيل د ددول/
سد ددبتمرب  ،2008و 12/12املد ددؤ  1نش د دجين األول/أكت د دوبج  ،2009و 7/21املد ددؤ  27أيلد ددول/
سبتمرب  ،2012بشد ن ا دض ه مملج دو ا قيقدو ،و 26/10املدؤ  27آذا /مدا  ،2009و5/15
امل ددؤ  29أيلول/س ددبتمرب  ،2010بشد د ن عل ددم ال ددا الش ددجعو ال ددو ا و وحق ددوق اإلنسد دان ،ومق ددج
اجمللددس  105/2املددؤ  27نش دجين الثدداين/نو مرب  ،2006بش د ن ا ددض ه مملج ددو ا قيقددو ،و102/4
املددؤ  23آذا /مددا  ،2007بشد ن الملدالددو االنتقاليددو ،وقدجا اجلممليددو الملامددو  165/68املددؤ 18
كانون األول/ديسمرب  2013بش ن ا ض ه مملج و ا قيقو،
وإذ يؤكددد مددن جديددد قدجا جملددس حقددوق اإلنسددان  7/18املددؤ  29أيلول/سددبتمرب 2011
الل قج اجمللس مبوجبه إنشا واليو املقج ا ا اململين بتملزيز ا قيقو والملدالو واجلرب ويدما ة
عدا التنجا ،
وإذ يشذ إق نقجيج األمن الملاا عن سيادة القانون والملدالو االنتقاليو ه جمتمملاة النزاع
وجمتمملاة ما بملد النزاع( ،)3ونقجيج املتابملدو الدل قدمده ه عداا  2011بشد ن املويدوع نيسده(،)4
مبددا ه ذل د التوصددياة ذاة الصددلو ال دوا دة ي مددا ،وكددلل إق نقددا يجا الصدداد ة ه األع دواا ،2006
و ،2012و ،2013و )5(2014ال د ددددد م مددج بددج مم عمددا لتحسددن ملاليددو الدددعم الددل
نقدمه منظومو األمم املتحدة من أجا نملزيز سيادة القانون ه حاالة النزاع وما بملد النزاع،
وإذ يسددلم أبن منا حددو اإل د ة مددن الملقدداب وإعمددال آليدداة الملدالددو االنتقاليددو ،مبددا ه
ذل نملزيز ا قيقو والملدالو واجلدرب ويدما ة عددا التندجا  ،مينن مدا أن مينملدا نندجا االنت اكداة
اجلسيمو قوق اإلنسان واالنت اكاة ا ذة للقانون الدو اإلنساين،
وإذ يش ددذ إق قد دجا اجلمملي ددو الملام ددو  262/70امل ددؤ  27نيس ددان/أبجيا  2016بشد د ن
اسددتملجاض اينددا األمددم املتحدددة لبنددا الس د ا وق دجا جملددس األمددن  )2016(2282املددؤ 27
نيسددان/أبجيا  2016حيددش شدددد كددا مددن اجلممليددو واجمللددس علددى صلددو أمددو من ددا أن انبدداع ددم
__________
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()4
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شاما إزا الملدالو االنتقاليو ،مبا ه ذل نملزيز التملاه واملصا و ،وجملا ق اع األمن ق اعا م نيا
و ملاال و ايملا للمسا لو ،مبا ه ذل من ل إص حه ،وويع بجامم شداملو و ملالدو للتسدجيج
ون ددزع السد د وإع ددادة اإلدم دداق ،مب ددا ه ذلد د االنتق ددال م ددن التسد دجيج ون ددزع السد د إق إع ددادة
اإلدم دداق ،ا ددو مس ددائا حاد ددو ه نوطي ددد الس د ا واالس ددتقجا  ،ونملزي ددز ا ددد م ددن اليق ددج ،وس دديادة
القانون ،وإمنانيو اللمو إق القضا  ،وا نم الجشيد ،مما يزيد من بسط سدل و الدولدو الشدجعيو،
وحيول دون وقوع البلدان ه النزاع أو الملودة إليه،
وإذ ي حظ مع التقديج املشاكو النش و لألمم املتحدة ،مبدا ي دا ميويديو األمدم املتحددة
الساميو قوق اإلنسان ،ه مساعدة الدول على التصد ل نت اكاة اجلسيمو قوق اإلنسان
واالنت اكاة ا ذة للقانون الدو اإلنساين ،لتملاون مع الدول وبنا على طلب ا،
وإذ يشذ إق قجا جملس حقدوق اإلنسدان  1/5بشد ن بندا مؤسسداة اجمللدس ،و2/5
بش ن مدونو قواعدد السدلون للمنليدن بدوالرة ه إطدا اإلجدجا اة ا اصدو للمملدس ،املدؤ ن 18
حزيجان/يوني د دده  ،2007وإذ يش د دددد عل د ددى أن يضد د د لع املنلد د د لوالي د ددو بواجبان د دده و ق د ددا د ددلين
القجا ين ومج قي ما،
وإذ يُسددلم أبن املقددج ا ددا اململددين بتملزيددز ا قيقددو والملدالددو واجلددرب ويددما ة عدددا التندجا
سيواصا مملاجلو ا االة ال ا نُنبت ي دا انت اكداة جسديمو قدوق اإلنسدان وانت اكداة دذة
للقانون الدو اإلنساين،
وإذ يشدددد علددى أندده ،عنددد نصددميم وننييددل اس درتانيمياة وسياسدداة وندددابذ مددن أجددا
التصددد ل نت اكدداة اجلسدديمو قددوق اإلنسددان واالنت اكدداة ا ددذة للقددانون الدددو اإلنسدداين،
جيا مجاعاة السياق احملدد لنا حالو هبدا منع ننجا األزمداة وانت اكداة حقدوق اإلنسدان ه
املستقبا ،ويمان الت حم االجتماعو وبنا الدولدو وامدت ن زمداا األمدو والشدمول علدى الصدمليدين
الوطين واحمللو ،ونملزيز املصا و،
وإذ يشدددد علددى أمهيددو انبدداع ددم شدداما يضددم كامددا ن دداق التدددابذ القضددائيو وغددذ القضددائيو،
مبا يشما أمو ا مدن بين دا امل حقداة القضدائيو اليجديدو ،وعمليداة اجلدرب ،ونقصدو ا قدائض ،واإلصد
املؤسسددو ،والتدددقيض ه ا تيددا املددوؤين واملسددؤولن الملمددومين ،ومبدداد اة ذليددد الددلكجى ،وعمليدداة
التوصددا إق الددجوارة السددجديو املشددرتكو ،أو مزجيددا مددن اددلا التدددابذ جيددج نصددو ا علددى مددو مناسددا
لتحقيددض أمددو مددن بين ددا يددمان املسددا لو ،و دمددو الملدالددو ،ونددو ذ سددبا االنتصدداا للضددحار ،ونملزيددز
التملداه واملصددا و ،وإقامددو قابددو مسدتقلو علددى النظدداا األمددين ،واسدتملادة الثقددو مبؤسسدداة الدولددو ،ونملزيددز
سيادة القانون و قا للقانون الدو قوق اإلنسان،
 -1حيدديط علمددا مددع التقددديج لتقددا يج ال د قدددم ا املقددج ا ددا اململددين بتملزيددز ا قيقددو
والملدالو واجلرب ويما ة عدا التنجا إق جملدس حقدوق اإلنسدان ه دو انده الث دن والجابملدو والث دن
والسادسو والث ن( )6وكلل بتقا يجا املقدمو إق اجلممليو الملامدو ه دو اادا التاسدملو والسدتن والسدبملن
وا اديددو والسددبملن( ،)7وي لددا إق الدددول إي د االعتبددا الواجددا للتوصددياة ال دوا دة ه اددلا التقددا يج
عندد نصددميم وننييدل اسدرتانيمياة وسياسدداة ونددابذ للتصددد ل نت اكدداة اجلسديمو قددوق اإلنسددان
واالنت اكاة ا ذة للقانون الدو اإلنساين يمن سياق ا الوطين؛
__________

()6
()7
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 -2يجحا لملما الدل يضد لع بده املقدج ا دا ألدا م داا واليتده ،واملشداو اة
اجلامملو ال جيجي ا مع اجل داة ِ
الشاملو والشيا و و ِ
الياعلدو اململنيدو مدن صيدع املنداطض لغدجض إعدداد
نقا يجا املواييمليو ،وقيامه بزر اة ق جيو؛
 -3يجحا أيضا بتملاون الدول ال اسدتقبلت املقدج ا دا ه بلددا ا ،ونلد الد
قبلددت طلباندده للقيدداا بددزر اة إق بلدددا ا ،ونل د الد وج ددت إليدده دعدواة لزر اددا ،وكددلل ال د
استمابت ل لبانه املتمللقو صول على ممللوماة؛
 -4يقج متديد واليو املقدج ا دا اململدين بتملزيدز ا قيقدو والملدالدو واجلدرب ويدما ة
عدا التنجا ملدة ث سنواة ،حيش ستشما م امه ما يلو:
القياا عند ال لا إلس اا ه نو ذ املساعدة التقنيو أو ا دماة االستشا يو
(أ)
بش ن املسائا املتمللقو لواليو ،وبتيسذ ذل حسا االقتضا ؛
(ب) صع اململلوماة ذاة الصلو املتمللقدو ألويداع الوطنيدو ،مبدا ه ذلد عدن األطدج
اململيا يو واملما سداة وا درباة الوطنيدو ،مثدا جلدان نقصدو ا قدائض واملصدا و ،واخليداة األ دجى،
املتصددلو بتملزيددز ا قيقددو والملدالددو واجلددرب ويددما ة عدددا التندجا  ،ه سددياق التصددد ل نت اكدداة
اجلس دديمو ق ددوق اإلنس ددان واالنت اك دداة ا ددذة للق ددانون ال دددو اإلنس دداين؛ ود اس ددو اال اا دداة
والت و اة والتحدرة ،ونقدمي نوصياة بش ا؛
(ق) دديد املما ساة اجليددة والدد و املسدتيادة ونباد دا ونملزيزادا ،وكدلل دديدد
الملناصدج اإليددا يو احملتملدو هبدددا التوصديو بسددبا ووسددائا لتحسدن ونقويددو نملزيدز ا قيقددو والملدالددو
واجلرب ويما ة عدا التنجا ؛
(د) إقامددو ح دوا منددتظم ونملدداون مددع ج دداة من ددا ا نومدداة ،واملنظمدداة الدوليددو
واإلقليمي ددو ،واملؤسس دداة الوطني ددو ق ددوق اإلنس ددان ،واملنظم دداة غ ددذ ا نومي ددو ،واي دداة األم ددم
املتحدة وآليااا اململنيو؛
(اد) نقدمي نوصياة بش ن صلو أمو من ا ما يُتال من ندابذ قضائيو وغذ قضائيو
عن ددد نص ددميم وننيي ددل اسد درتانيمياة وسياس دداة ون دددابذ للتص ددد ل نت اك دداة اجلس دديمو ق ددوق
اإلنسان واالنت اكاة ا ذة للقانون الدو اإلنساين؛
(و) مواصددلو د اسددو إس د اا الملدالددو االنتقاليددو ه منددع االنت اكدداة اجلسدديمو قددوق
اإلنسددان واالنت اكدداة ا ددذة للق ددانون الدددو اإلنسدداين ،مب ددا ه ذل د اإل دة اجلماعيددو وج دجائم
ا جب والت ذ الملجقو واجلجائم يد اإلنسانيو ،ومنع ننجا اا؛
(ز)

إججا زر اة ق جيو واالستمابو و ا للدعواة املوج و من الدول؛

( ) املشدداكو واإلس د اا ه امل دؤمتجاة واليملاليدداة الدوليددو ذاة الصددلو هبدددا نملزيددز
انباع م منتظم ومتسض إزا القضار املتصلو لواليو؛
(ط) إذكا الوعو بش ن قيمو انباع م منتظم ومتسض عند التصدد ل نت اكداة اجلسديمو
قوق اإلنسان واالنت اكاة ا ذة للقانون الدو اإلنساين ونقدمي نوصياة ه الا الصدد؛
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( )

دمم منظو جنساين ه صيع األعمال ال ند ا ه إطا الواليو؛

(ن)

دمم م يجكز على الضحار ه صيع األعمال ال ند ا ه إطا الواليو؛
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(ل) الملمددا بتنسدديض و يددض مددع ميويدديو األمددم املتحدددة السدداميو قددوق اإلنسددان ،وغددذ
ذل من النيا ة اململنيو التابملو لألمانو الملامدو لألمدم املتحددة ،ووكداالة األمدم املتحددة وصدناديق ا
وبجاجم ا ذاة الصلو ،واملنظماة ا نوميو الدوليو واملنظماة غذ ا نوميو ،وغذاا مدن اإلجدجا اة
ا اصو التابملو جمللدس حقدوق اإلنسدان ،واجل داة الياعلدو األ دجى ذاة الصدلو ،مددع ندا االزدواق
غذ املرب ه الملما؛
 -5حيددش صيددع الدددول علددى التملدداون مددع املقددج ا ددا ومسدداعدنه لنددو يتسد لدده
االي ع بواليته بيملاليو ،وذلد ب دجق من دا الدجد علدى طلبداة الدزر ة دا إجيابيدا وسدجيملا ،أ دلا
ه االعتبا أن الزر اة الق جيو نملد مدن األدواة األساسديو لو دا املقدج ا دا بواليتده؛ ونزويددا
ه الوقت املناسا جبميع اململلوماة الضجو يو ال ي لب ا؛
 -6ي ل ددا إق املق ددج ا ددا
اإلنسان وإق اجلممليو الملامو؛

أن يواص ددا نق دددمي نق ددا يج س ددنويو إق جمل ددس حق ددوق

 -7ي لا إق األمن الملاا وميدوض األمدم املتحددة السدامو قدوق اإلنسدان أن يقددما
إق املقج ا ا كا ما يلزا من مساعدة بشجيو ونقنيو وماليو ل ي ع بواليته على مو ملال؛
 -8يقج أن يواصا النظج ه الا املس لو ه إطا البند نيسه من جدول األعمدال
وو قا لرب مم عمله.

اجللسو 39
 28أيلول/سبتمرب 2017
[اعتمد بدون نصويت].
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