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 مجلس حقوق اإلنسان
 ة والثالثونلثالدورة الثا

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في قرار   
حمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان والاريةةةا  ااساسةةةحة فةةةي سةةةحاق م افاةةةة  -33/21  

 اإلرهاب
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 6/28وقها اتدد   2006تشددهين اليندداف/نو م   27املددؤ    2/112مقدده    مددن جديددديؤّكددد  إذ 
 10/15و، 2008آذا /مددددددددا    27املددددددددؤ    7/7و، 2007كددددددددانون األول/ يسددددددددم    14املددددددددؤ   
 23املدددؤ    19/19و، 2010آذا /مدددا    26املدددؤ    13/26، و2009آذا /مدددا    26 املدددؤ  

 ،2015متوز/يولي   2املؤ    29/9و ،2014آذا /ما    27املؤ    25/7و، 2012آذا / ما   
 25املددددؤ    2003/68وقددددها اة حنددددإل حقددددوق اإلنسددددان ، 2016آذا /مددددا    23املددددؤ    31/3و

 21املددددددؤ    2005/80و، 2004نيسددددددان/  هي   21املددددددؤ    2004/87و، 2003نيسددددددان/  هي  
كدددددانون األول/   18املدددددؤ    57/219قدددددها اة احمليدددددإل اللامدددددإل  شددددد  إى، وإذ ي2005نيسدددددان/  هي  

  20املددددؤ    59/191و، 2003كددددانون األول/ يسددددم    22املددددؤ    58/187و، 2002 يسددددم  
 61/171و، 2005كددانون األول/ يسددم    16املددؤ    60/158و، 2004ل/ يسددم  كددانون األو 

، 2007كدددانون األول/ يسدددم    18املدددؤ    62/159و، 2006كدددانون األول/ يسدددم    19املدددؤ   
 األول/ كددددددددانون  18املدددددددؤ    64/168و، 2008كدددددددانون األول/ يسددددددددم    18املدددددددؤ    63/185و

  19املددددؤ    66/171و، 2010ألول/ يسددددم  كددددانون ا  21املددددؤ    65/221و، 2009 يسددددم  
 70/148و ،2013كددانون األول/ يسددم    18املددؤ    68/178و، 2011 يسددم  كددانون األول/

يهحددددد   وإذ ،2016متوز/يوليددددد   1املدددددؤ    70/291، و2015كدددددانون األول/ يسدددددم    17املدددددؤ   
 وهذ  القها اة، احهو  اليت يبذهلا مجيع  صحاب املصلحإل امللنيني لتنفيذ هذا املقه  
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والتطددده   الددددول  ن ت فددد  توا ددري  ُ تدددد   ي تإلدددذ مل ا حددإل اإل هددداب يهيدد   -1 
مدددع القدددانون الددددوا، وق نددديما القدددانون الددددوا  قدددوق اإلنسدددان اللنيدددمل املفإدددإل إى اإل هددداب 

 والقانون الدوا لالجئني والقانون الدوا اإلنساف؛
إزاء انتهاكدددداة حقددددوق اإلنسددددان وا هيدددداة األناندددديإل  يلددددهب عددددن  ددددال  القلددددري -2 

والتطده  اللنيدمل  والقانون الدوا لالجئني والقانون الدوا اإلنساف يف ندياق م ا حدإل اإل هداب
 ؛املفإإل إى اإل هاب

والتطددده  اللنيدددمل املفإدددإل إى  إ انتددد  القا لدددإل حميدددع  عمدددال اإل هددداب يؤكدددد -3 
 ينمددا ا ت  بددي و يدددار كددان مهت بوهدددا،  اومما نددداه األندداليبه، و اومظاهههدد ا،   دد   اددد اهلاإل هدداب

غد  ا  عمداقر  وصدفهوللدعم املاا  و املا ُ  و السيانإل لإل هاب،  صه  النظه عن  وا لهم، 
 دددالنظه إى آها هدددا الوليمدددإل علدددق التمتدددع  قدددوق  ق نددديما ،و قدددار للقدددانون الددددوا املنطبدددري مددد  ة

قها يددإل، وإى هديدددها السددالمإل اإلقليميددإل للدددول و منهددا وزع عتهددا اإلنسددان وعلددق ااتملدداة الدم
 ح وماة مشّ لإل  صو ة مشهوعإل؛

ويهيد ، يف وحما  تد   تل يد  التلداون الددوا ملندع اإل هداب وم ا حتد  الت امد    دجي -4 
هذا الشأن،  الدول واحهاة الفاعلدإل األلدهذ ذاة الصدلإل  ن تسدتمه،  سد  اققتإداء، يف تنفيدذ 
انرتاتيجيإل األمم املتحدة اللامليإل مل ا حإل اإل هاب و كائ ها األ  ع، اليت تؤكدد مدن جديدد  مدو ار منهدا 

  ن احرتام حقوق اإلنسان للجميع ونيا ة القانون مها القاعدة األنانيإل مل ا حإل اإل هاب؛
مسددؤوليإل الدددول املتمينلددإل يف ألايددإل األاددإلا  املقيمددني يف إقليمهددا علددق   شدددي -5 

هدددذ  األعمدددال، يف تقيدددد تدددام  الت اماهدددا دوجددد  القدددانون الددددوا، وق نددديما القدددانون الددددوا  مدددن
  قوق اإلنسان والقانون الدوا لالجئني والقانون الدوا اإلنساف؛

احرتامدد  لسدديا ة مجيددع الدددول ونددالمتها اإلقليميددإل وانددتقالهلا  يؤكددد مددن جديددد -6 
حقددوق اإلنسددان عامليددإل وغدد  با ئدد ، ويشددد  علددق  ن مجيددع و قددار ملقاصددد مييندداق األمددم املتحدددة وم

و ن علدق ااتمدع الددوا  ن يتلامد  مدع حقدوق اإلنسدان علدق  قا لإل للتج ئإل ومرتا طدإل ومتشدا  إل،
 ؛ساواة و نفس القد  من اقهتمام، وعلق قدم املوعا قر  ار منصف الصليد اللاملإل تلامالر 

 ن ت دددون ألايدددإل حقدددوق اإلنسدددان   مهيدددإل ا ددده  علدددق  يإدددار  يؤكدددد مدددن جديدددد -7 
يف عمدددددد  األمددددددم املتحدددددددة  ني نانددددددي ينعنصدددددده واحددددددرتام ندددددديا ة القددددددانون وا هيدددددداة األناندددددديإل 

والتطددده  اللنيدددمل  واندددرتاتيجياها مدددن  جددد   عدددم الددددول األعإددداء يف ندددياق م ا حدددإل اإل هددداب
 ؛املفإإل إى اإل هاب

ممدددا يسدددبب  اإل هددداب مدددن ملانددداة للإدددحايا و ندددههم،  هب عدددن  دددال  اندددتيائ لدددي -8 
ضددهو ة تل يدد  وألايددإل حقددوق ضددحايا اإل هدداب،  ندديما النسدداء واأل فددال، و ينمددا يشددد  علددق وق

  مهيدإل تدو   املسداعدة والددعم املالئمدني هلدم يشدد  علدقتإامن  الشديد ملهم، و يؤكد من جديد 
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منهدددا اقعتبدددا اة املتللقدددإل  كحيددداء الدددذكهذ مدددع ا ددده ، عندددد اققتإددداء، علدددق مهاعددداة مجلدددإل  مدددو  
 وال هامإل واقحرتام واللدالإل وا قيقإل، و قار للقانون الدوا؛

 ضدددمان ملاملدددإل ضدددحايا اإل هددداب  ددداحرتام وددددا  فددد  كدددهامتهم،ضدددهو ة  يؤكدددد -9 
ويشد  علق ضهو ة تل يد  التإدامن الددوا لددعم ضدحايا اإل هداب، ويقده  الددو  الدذُ م دن  ن 

 ؛م ا حإل اقجنذاب إى اإل هاب جمال يفحايا اإل هاب، دا يف ذلك يؤ ي  ض
إل هاب، حصول  ُ ادإل  ا ن تإمن، يف نياق م ا حتها  الدول  يهي  -10 

علدددق إم انيدددإل اللجدددوء إى اللدالدددإل و  حقوقددد  اإلنسدددانيإل  و حهياتددد  األنانددديإل علدددق يددددعإل انتهدددا 
 انتهاكداة حقدوق اإلنسدان ضدحاياوضدمان حصدول  ،ندبي  انتصدا   لدالحماكمإل عا لإل وعلدق 

تشدددم ،  سددد  اققتإددداء،    ا دددري والتلدددوي  و    علدددق  اددد ال جددد  مناندددبإل و لالدددإل و و يدددإل،
اقعتبا  وضماناة عدم الت ها ؛

إل هدددداب، مجيددددع االدددددول علددددق  ن ،ددددرتم و،مددددإل، يف نددددياق م ا حتهددددا  دددد   -11 
والينقا يإل، واضلإل يف اعتبا هدا  ن  لد  حقوق اإلنسان، دا  يها ا قوق اققتصا يإل واقجتماعيإل 

 تدا   م ا حإل اإل هاب قد ي ون هلا تأه  يف التمتع هبذ  ا قوق؛
 مهيددإل وضددع نظددم عدالددإل جنائيددإل  لةالددإل ومنصددفإل وإنسددانيإل واددفةا إل  علددقيشددد   -12 

ُِّ اندرتاتيجيإل ،  اعتبا هدا  كيد ةر  نانديإلر نطبدريوقا لإل للمساءلإل وتلهُّدها، و قار للقانون الددوا امل أل
 والتطه  اللنيمل املفإإل إى اإل هاب؛ مل ا حإل اإل هاب

لدددددذ تقددددد  وكدددداقة األمددددم املتحدددددة امللنيددددإل علددددق  ن تهاعددددإل،   شدددددة يشددددجع -13 
اللناصدده الإددهو يإل لبندداء القددد اة الو نيددإل  وعنددد اققتإدداء، مسدداعدها التقنيددإل مل ا حددإل اإل هدداب،

 إل ونيا ة القانون؛من  ج  تدعيم نظم اللدالإل احنائي
 أُ  هما ن اإل هاب والتطه  اللنيمل ق م ن وق ينبغإل   ط يؤكد من جديد -14 

  و  ائفإل إهنيإل؛  ين  و جنسيإل  و حإا ة
 الدول علق  ن تإمن  ن ت ون التددا   الديت تتإلدذها مل ا حدإل اإل هداب    -15 

ن تتجن  تصنيمل األ ها  علدق  ندا  تدا   غ  متيي يإل و  والتطه  اللنيمل املفإإل إى اإل هاب
القوالددد  النمطيدددإل القائمدددإل علدددق اقنتمددداء اإلهدددي  و اللهقدددإل  و الدددديي  و  ُ ندددب  آلددده للتمييددد  

، ويلددددهب عددددن األنددددمل ألن  لدددد  التدددددا   املتإلددددذة مل ا حددددإل اإل هدددداب  ظدددده  القددددانون الدددددوا
حندددو غددد  صدددحي   علدددقوالتطددده  اللنيدددمل املفإدددإل إى اإل هددداب قدددد ند ّفدددذة  طهيقدددإل تسدددتهد  

 جمموعاة حمد ة؛
اللمدد  الددذُ تقددوم  دد  اإلجددهاءاة اقاصددإل الددس حقددوق اإلنسددان يف   يهحدد  -16 

 جمال تل ي  وألايإل حقوق اإلنسان وا هياة األنانيإل يف نياق م ا حإل اإل هاب؛
 الددددو  اهلدددام للتللددديم، واحدددرتام التندددوا الينقدددايف، ومندددع التمييددد  وم ا حتددد ،  يقددده -17 

واللمالدددإل واإل مدددداا يف املسددداعدة علددددق منددددع اإل هددداب والتطدددده  اللنيدددمل املفإددددإل إى اإل هدددداب، 
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مدع الدددول األعإداء مددن  جد  تنفيددذ انددرتاتيجياة ويهحد   تلدداون وكداقة األمددم املتحددة امللنيددإل 
 ؛التطه  اللنيمل املفإإل إى اإل هابتلليميإل تهمإل إى منع 

 أمهيدددإل مندددع التطددده  اللنيددمل املفإدددإل إى اإل هددداب، ويف هدددذا الصدددد   يقدده  يإدددار  -18 
، الذُ  حبي  ي  احمليدإل 2016اباط/  ايه  12املؤ    70/254يش  إى قها  احمليإل اللامإل 

، كمدا يشد  ندع التطده  اللنيدملاللمد  الديت وضدلها مل دبدا  ة األمدني اللدام و حا دي  يد  علمدار  طدإل
اديار مدع الوقيداة املنو دإل هبدا، اكيانداة األمدم املتحددة، مت، الذُ ادجلي  يد   70/291إى قها ها 

علق تنفيذ التوصياة ذاة الصلإل من لطإل اللم ،  ونائ  منهدا تقدد  املسداعدة التقنيدإل إى الددول 
اإلقليميددإل و ون اإلقليميددإل إى النظدده  دعو الدددول األعإدداء واملنظمدداةيدداألعإدداء  ندداء علددق  لبهددا، و 

 إى اإل هاب؛ املفإإليف وضع لطط عم  و نيإل وإقليميإل ملنع التطه  اللنيمل 
م دن  ن تلد ز احهدو  ا  وميدإل احا يدإل  النشدطإل أن مشا كإل ااتمع املددف  يقهّ  -19 

  مايإل حقوق اإلنسان وا هياة األنانيإل يف نياق م ا حإل اإل هاب؛
 الددددول  ن ت فددد   ن ت دددون تددددا   م ا حدددإل اإل هددداب وحفددد  األمدددن   يهيددد -20 

القدددومإل متفقدددإل مدددع الت اماهدددا دوجددد  القدددانون الددددوا، وق نددديما دوجددد  القدددانون الددددوا  قدددوق 
تليددددري عمدددد  ونددددالمإل األ ددددها  واحماعدددداة وهيئدددداة ااتمددددع يف تل يدددد  حقددددوق  اإلنسددددان، و  ددددا ق

 اإلنسان والد اا عنها؛
الدددول علددق كفالددإل  لددذ املسداواة  ددني احنسددني وعدددم التمييدد  يف ا سددبان   د  -21 

 عند صياغإل مجيع تدا   م ا حإل اإل هاب ومهاجلتها وتنفيذها؛
 الددددول  ن تسدددلط الإدددوء علدددق  مهيدددإل  و  املددده ة يف م ا حدددإل اإل هددداب يهيددد   -22 

هده اندرتاتيجياة م ا حدإل  يف عند اققتإداء، و ن تنظه،  إى اإل هاب، املفإإلوالتطه  اللنيمل 
مدددع  سدددلق إى التشددداو و ن ت املنظمددداة النسدددائيإل، وعلدددقحقدددوق اإلنسدددان للمددده ة  علدددقاإل هددداب 

التطددده  اللنيدددمل مندددع النسددداء واملنظمددداة النسدددائيإل عندددد وضدددع اندددرتاتيجياة مل ا حدددإل اإل هددداب و 
 املفإإل إى اإل هاب؛

تملدددداة ا ليددددإل والقيددددا اة القيددددا اة واملؤنسدددداة الدينيددددإل واا  أمهيددددإل  و  قددددهي -23 
 األهليإل يف منع وم ا حإل اإل هاب والتطه  اللنيمل املفإإل إى اإل هاب؛

مدن  ولغد  وضع األ فدال ا تمد  كإدحايا لإل هداب   ن   النظه إى  يان ه  ي -24 
كدد   فدد  ي دددةعق  ندد  انتهددك القددانون  و ي ددتهم  ددذلك   ينبغددإل  ن يلامدد لقددانون الدددوا، اانتهاكدداة 

 شدددهو الواأل فدددال ضدددحايا احدددهائم و  املسدددلو إل حدددهيتهمينبدددي عليددد  ذلدددك، ق نددديما األ فدددال ي  و
هددا، ملاملدددإلر تتفدددري مدددع حقوقدد  وكهامتددد  واحتياجاتددد ، و قدددار للقددانون الددددوا املنطبدددري، ولصوصدددار علي

  الدددول األعإدداء علددق ا دداذ  ددو  ،اقلت امدداة املنصددو  عليهددا دوجدد  اتفاقيددإل حقددوق الطفدد 
مدن  جد  اللمدد   فلاليدإل علدق إعدا ة إ مداا األ فددال الدذين كدانوا مدهتبطني نددا قار ناندبإل التددا   امل
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مدددع مهاعددداة امللددداي  الدوليدددإل ذاة الصدددلإل  ،جبماعددداة مسدددلحإل، ددددا يف ذلدددك احماعددداة اإل ها يدددإل
  قوق اإلنسان يف جمال إقامإل اللدل يف هذا الصد ؛

اقصوصديإل علدق النحدو املبدني يف  ري يف علق احرتام وألايإل ا الدولمجيع     -25 
مددن اللهددد الدددوا اقددا   ددا قوق  17مددن اإلعددالن اللدداملإل  قددوق اإلنسددان واملددا ة  12املددا ة 

يف نددياق اقتصدداقة الهقميددإل، ويهيدد   الدددول، عنددد م ا حتهددا  املدنيددإل والسياندديإل، دددا يف ذلددك
نظدده يف إجهاءاهددا ومما ندداها  ن تليددد اللتطدده  اللنيددمل املفإددإل إى اإل هدداب، منلهددا اإل هدداب و ا

وتشددهيلاها املتللقددإل دهاقبددإل اقتصدداقة واعرتاضددها ومجددع البياندداة الشإلصدديإل، دددا يف ذلددك املهاقبددإل 
احماعيددإل لالتصدداقة واعرتاضددها ومجددع البياندداة، وذلددك هبددد  تأكيددد ا ددري يف اقصوصدديإل عددن 

قددانون الدددوا  قددوق اإلنسددان، ميددع الت اماهددا دوجدد  الجبال امدد  والفلددال  و دداء هيددري ضددمان ال
و   الدول علق ا اذ التدا   الالزمإل لإمان  ن ي ون التددل  يف ا دري يف اقصوصديإل منظمدار 

، و و  قددانون جيددد   ن ي ددون متاحدددار للجميددع  هدددذا  ق ي دددونواضدددحار و قيقدددار واددامالر وغددد  متييددُ 
 لإل لتحقيري األهدا  املشهوعإل؛مهاعاة ما هو ملقول يف الس التدل  تلسفيار  و غ  قانوف، مع

علق األمهيإل األنانيإل اليت ي تسيها اقحرتام التام للحدري يف حهيدإل الده ُ يشد   -26 
والتلبدد  يف نددياق جهددو  م ا حددإل اإل هدداب والتطدده  اللنيددمل املفإددإل إى اإل هدداب، وكددذلك يف 

هاعاة األح ام املبيندإل يف نياق م ا حإل الدعايإل اليت تقوم هبا ااموعاة اإل ها يإل واملتطه إل، مع م
 اللهد الدوا اقا   ا قوق املدنيإل والسيانيإل؛

 ن ي ددون ا دداذ  ُ تدددا    و انددتإلدام  ُ ونددائ  ضددمان الدددول علددق   دد  -27 
، دددددا يف ذلددددك انددددتإلدام الطددددائهاة والتطدددده  اللنيددددمل املفإددددإل إى اإل هدددداب مل ا حددددإل اإل هدددداب

وجد  القدانون الددوا، ددا يف ذلدك القدانون الددوا  قدوق املوجهإل عن  لد، متفقار مع الت اماها د
 اإلنسان والقانون الدوا اإلنساف؛

الددددول، يف ندددياق اضدددطالعها  أنشدددطإل م ا حدددإل اإل هددداب، علدددق ار    يإددد ددد -28 
احدددرتام الت اماهدددا الدوليدددإل  شدددأن احهددداة الفاعلدددإل يف اادددال اإلنسددداف واقعدددرتا   الددددو  الهئيسدددإل 

 املنظماة اإلنسانيإل يف املنا ري اليت تنشط  يها احماعاة اإل ها يإل؛الذُ تؤ ي  
علددددق  ن حتددددُه ،هيدددداة  و يددددإل مسددددتقلإل ون يهددددإل لتقصددددإل الدددددول  كددددذلك   دددد  -29 

ا قددائري كلمددا كانددي هنددا   قئدد  ملقولددإل تشدد  إى وقددوا انتهاكدداة قلت اماهددا دوجدد  القددانون 
إلدمإل مل ا حدددإل اإل هددداب، و ن ت فددد  حماندددبإل الددددوا نتيجدددإل  ُ تددددا   متإلدددذة  و وندددائ  مسدددت

 املسؤولني عن اقنتهاكاة اليت تش   جهائم دوج  القانون الو ي  و الدوا؛
التدددا   الدديت م ددن  ن تقددّوإل حقددوق اإلنسددان وندديا ة القددانون،  يالحدد   قلددري -30 

 دددددون وجددددو   نددددا  قددددانوف   عمددددال اإل هددددابميندددد  احتجدددداز األاددددإلا  املشددددتب  يف ا ت دددداهبم 
لالحتجدداز و دددون تددوا ه ضددماناة ا اكمددإل اللا لددإل، وا همددان غدد  املشددهوا مددن ا ددري يف ا يدداة، 

ا هيددإل دددا  ونددل وت ددوين احمليدداة،  تجمددع السددلمإلومددن حهيدداة  ناندديإل  لددهذ ميندد  حهيددإل ال
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الإدددماناة جيلددد  الشدددإل  ا تجددد  لدددا ا نطددداق ألايدددإل القدددانون، وحماكمدددإل املشدددتب  هبدددم  ددددون 
املشددتب  يف ا ت دداهبم   ددها ا هيددإل علددق حنددو لددالمل للقددانون، ونقدد  األ ونددل القإددائيإل األناندديإل، 

وجددو   نددباب  قحتمددالوإعددا ة املشددتب  هبددم إى  لدددان  ون إجددهاء تقيدديم  دده ُ  ، نشددطإل إ ها يددإل
د مددن لطدده التلددهإل للتلددذي ، والقيددو  الدديت ،دد ،دديحقيقيددإل تدددعو إى اقعتقددا    ددم نددي ونون 
 التدقيري الفلال يف تدا   م ا حإل اإل هاب؛

والتطددددده   علدددددق  ن مجيدددددع التددددددا   املسددددتإلدمإل يف م ا حدددددإل اإل هدددددابيشددددد   -31 
، دددا يف ذلدددك تصددنيمل األ ددها  واندددتإلدام الإددماناة الد لومانددديإل اللنيددمل املفإددإل إى اإل هددداب

ن ت ون متوا قإل مع الت اماة جي    ،ومذكهاة التفاهم وغ  ذلك من اتفاقاة  و تهتيباة النق 
الددددوا  قدددانونالالددددول دوجددد  القدددانون الددددوا، ددددا يف ذلدددك القدددانون الددددوا  قدددوق اإلنسدددان و 

 لالجئني والقانون الدوا اإلنساف؛
والتطدده  اللنيددمل  إل هدداباعلددق  ن ،ددرتم، يف نددياق م ا حتهددا  الدددول  دد  -32 

ا داكم واهليئداة القإدائيإل وا دري يف حماكمدإل عا لدإل،  ، ا دري يف املسداواة  مداماملفإإل إى اإل هاب
 14 و ري ما يدن  عليد  القدانون الددوا، ددا يف ذلدك القدانون الددوا  قدوق اإلنسدان، ميند  املدا ة

من اللهد الدوا اقا   ا قوق املدنيإل والسيانيإل، و س  اققتإاء، القانون الددوا اإلنسداف 
 والقانون الدوا لالجئني؛

الدددول علددق  ن تتإلددذ تدددا   تإددمن اتسدداق قددوانني م ا حددإل اإل هدداب   دد   يإددار  -33 
مدددن اإلعددددالن اللددداملإل  قددددوق اإلنسددددان  11و 10 املددددا تني امل هندددإل يفا قددددوق مدددع وتددددا   تنفيددددذها 

مدددددن اللهدددددد الددددددوا اقدددددا   دددددا قوق املدنيدددددإل  15و 14وغ هدددددا مدددددن األح دددددام املدوندددددإل يف املدددددا تني 
كفالدإل احدرتام مدن  جد   ق نيما تلك ا قوق مهاعاةر كاملإلر، طبيقها  طهيقإل تهاعإل توتإمن والسيانيإل، 

 مبد  اليقني القانوف عن  هيري  ح ام واضحإل و قيقإل؛
 شددأن التدددا   الدديت م ددن  ن تقددوإل حقددوق اإلنسددان  ي دده  اإلعددهاب عددن قلقدد  -34 

مدإل لإدمان متتدع األاددإلا  الدددول علدق ا داذ مجيدع اقطددواة الالز مجيدع ونديا ة القدانون، و د  
املسددلو إل حدددهيتهم،  غدد  النظددده عددن م دددان تددوقيفهم  و احتجدددازهم، دددا  دددري هلددم مدددن ضدددماناة 
دوجددد  القدددانون الددددوا، ددددا يف ذلدددك إعدددا ة النظددده يف احتجدددازهم وغددد  ذلدددك مدددن الإدددماناة 

 القإائيإل األنانيإل؛
، 2006 يلول/نددددبتم   8املددددؤ    60/288إى قددددها  احمليددددإل اللامددددإل  يشدددد  -35 

، ويهحددد  اندددرتاتيجيإل األمدددم املتحددددة اللامليدددإل مل ا حدددإل اإل هددداب دوجبددد احمليدددإل الدددذُ اعتمددددة 
الدددول  والددذُ  عددي  يدد  احمليددإل املتللددري  انددتلهاإل هددذ  اقنددرتاتيجيإل 70/291 قددها  احمليددإل 

إى  يف  عدددم احهدددو  املبذولدددإل مل ا حدددإل اإل هددداب الددديت تشدددا   األعإددداء وكيانددداة األمدددم املتحددددة
تيسدد  تل يدد  وألايددإل حقددوق اإلنسددان وا هيدداة األناندديإل واإلجددهاءاة القانونيددإل الواجبددإل  مواصددلإل

 ونيا ة القانون، يف نياق م ا حإل اإل هاب؛
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الددددول األعإددداء وكيانددداة األمدددم املتحددددة واملنظمددداة اإلقليميدددإل و ون  يشدددجع -36 
ليميددإل واحهدداة الفاعلددإل امللنيددإل علددق النظدده يف وضددع آليدداة إلاددها  الشددباب يف جهددو  تل يدد  اإلق

وذلدك  دأن تإدع التسدام  اإلهدي والدو ي والدديي، تل ي  و  ،هقا إل السالم واللدالإل والتنميإل البشهيإل
 مجيع قطاعاة ااتمع؛ شم لتوعيإل احمهو  تو  للتينقيمل هامج  ،  س  اققتإاء،وتشجع

 تقهيه املقه  اقدا  امللدي  تل يد  وألايدإل حقدوق اإلنسدان وا هيداة   يط علمار  -37 
 ؛(1)األنانيإل يف نياق م ا حإل اإل هاب

  إدددد  عددددن   تقهيدددده مفددددوإل األمددددم املتحدددددة السددددامإل  قددددوق اإلنسددددانيهحّدددد   -38 
 هددا يف املما نداة والددد و  املسددتفا ة  شددأن ال يفيددإل الدديت تسدهم هبددا ألايددإل حقددوق اإلنسددان وتل ي

 ؛(2)منع التطه  اللنيمل وم ا حت 
إى املقدده  اقددا   ن يسددتمه، و قددار لوقيتدد ، يف مجددع املللومدداة املتللقددإل يطلدد   -39 

 ا عاءاة انتهاكاة حقوق اإلنسان وا هياة األنانيإل يف ندياق م ا حدإل اإل هداب ويف  لد  
 جملس حقوق اإلنسان؛هذ  املللوماة وتلقيها وتبا هلا، و ن يقدم تقا يه  انتظام إى 

إى مجيدددع الددددول  ن تتلددداون  شددد   كامددد  مدددع املقددده  اقدددا  يف   اء  يطلددد  -40 
املهام والواجباة املوكلإل إلي ، دا يف ذلك اقندتجا إل الفو يدإل للندداءاة اللاجلدإل وتقدد  املللومداة 

 املطلو إل، و ن تنظه  صو ة جديإل يف اقنتجا إل لطلباة املقه  اقا  ل يا ة  لدا ا؛
املتحدددة ووكاقهددا وصددنا يقها و هاجمهددا املشددا  كإل يف  عددم هيئدداة األمددم  يشددجع -41 

جهددددو  م ا حددددإل اإل هدددداب علددددق اقنددددتمها  يف تيسدددد  تل يدددد  وألايددددإل حقددددوق اإلنسددددان وا هيدددداة 
 األنانيإل وضماناة ا اكمإل اللا لإل ونيا ة القانون، يف نياق م ا حإل اإل هاب؛

املسددددامهإل، علددددق النحددددو إى املفددددوإل السددددامإل واملقدددده  اقددددا  مواصددددلإل  يطلدددد  -42 
املناندد ، يف النقدداا احدداُ   شددأن احهددو  الدديت تبددذهلا الدددول األعإدداء يف األمددم املتحدددة لتددو   

إجدددهاءاة عا لدددإل وواضدددحإل، ق نددديما  يمدددا يتللدددري  ا ددداذضدددماناة كا يدددإل  قدددوق اإلنسدددان ت فددد  
 ائهم منها؛ وضع  مساء   ها  وكياناة علق قوائم اح اءاة املتصلإل  اإل هاب وحذ   مس

مواصدددلإل  إدددهو ة  يندددّلم، 70/148إى  ن احمليدددإل اللامدددإل، يف قها هدددا  يشددد  -43 
اللمدد  علددق تددولإل م يددد مددن اإلنصددا  والوضددومل يف اإلجددهاءاة املنصددو  عليهددا يف نظددام األمددم 

 ددداحهو  الددديت يواصددد  ي املتحددددة للجددد اءاة املتصدددلإل  اإل هددداب لتل يددد  كفاءهدددا وادددفا يتها، و حبددد
من  ذهلا لدعم هدذ  األهددا  وادجلت  علدق اقندتمها  يف هدذ  احهدو ،  وندائ  منهدا جملس األ

  عم الدو  املل ز مل ت   مني املظامل، ومواصدلإل اندتلهاإل  مسداء مجيدع األ دها  وال يانداة املشدمولني
 هبذا النظام، مع التشديد علق  مهيإل هذ  اح اءاة يف م ا حإل اإل هاب؛

__________ 

(1) A/HRC/31/65.  

(2) A/HRC/33/29.  
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واملنظمدداة  امللنيددإلتقددوم هيئدداة األمددم املتحدددة وكياناهددا علددق  مهيددإل  ن  يشددد  -44 
الدوليدإل واإلقليميدإل و ون اإلقليميدإل، و اصدإل املشدا  كإل منهددا يف  هقدإل اللمد  امللنيدإل  التنفيدذ يف جمددال 

 هدداب وقملدد  للدددول الدديت توا ددري م ا حددإل اإل هدداب والدديت تددو ه املسدداعدة التقنيددإل املتللقددإل دنددع اإل
املناندد  ودددا يتفددري مددع وقياهددا،  ددك  اا احددرتام القددانون الدددوا  قددوق ذلددك، علددق النحددو  علددق

اإلنسان، و سد  اققتإداء، القدانون الددوا اإلنسداف والقدانون الددوا لالجئدني، وكدذلك نديا ة 
م ا حدإل اإل هداب، وذلدك  جمدالاملساعدة التقنيإل الديت تقددمها للددول يف  القانون، كلنصه هام يف

ا ة مددن املشددو ة الدديت يقدددمها امل لفددون  وقيدداة يف إ ددا  اإلجددهاءاة اقاصددإل  ونددائ  منهددا اقنددتف
،  و امللنيدون، ك  يف حدو  وقيت ، واملفوضيإل الساميإل و صحاب املصدلحإل حقوق اإلنسان الس

 ضمان تواص  ا وا  ملهم؛
إى املفددوإل السددامإل واملقدده  اقددا  تقددد  تقهيهيهمددا إى جملددس حقددوق  يطلدد  -45 

، مددع  3اإلنسدان يف إ دا  البنددد  مإددمون   لدذمدن جدددول األعمدال، و قددار ل ندامج عملدد  السدنُو
 اقعتبا .  لنيهذا القها  
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تنددددداا تسدددددلإل  عإددددداء عدددددن صدددددوتار مقا ددددد  ق ادددددإلء، وام 38]اعت مدددددد  تصدددددويي مسدددددج   أغلبيدددددإل 
 التصويي. وكاني نتيجإل التصويي كما يلإل:

 :املؤيدون
إهيو يددا، إكددوا و ،  لبانيددا،  ملانيددا، اإلمددا اة الله يددإل املتحدددة، إندونيسدديا، ال تغددال، 

املتلددددد ة القوميدددداة(،  - لجي ددددا،  ددددنغال ي ،  نمددددا،  وتسددددوانا،  وليفيددددا ) ولددددإل 
نيا اليوغونددال يإل نددا قار، جنددوب   هيقيددا، اح ائدده، مجهو يددإل كو يددا، مجهو يددإل مقدددو 

جو جيددا، نددلو ينيا، نويسددها، غانددا،  هنسددا،  ييددي نددام، قطدده، ق غي نددتان، كو ددا،  
كدددوة  يفدددوا ، ال ونغدددو، كينيدددا، قتفيدددا، املغدددهب، امل سددديك، ملدددديمل، اململ دددإل 

، يهلندددا الشددماليإل، منغوليدداآالله يددإل السددلو يإل، اململ ددإل املتحدددة ل يطانيددا اللظمددق و 
 ناميبيا، نيج يا، هولندا

 :املمتنلون عن التصويي
اق،ا  الهونإل،  ا اغواُ،  و وندُ، توغو، السلفا و ، الصني، الفلبني،  ن ويال 

 .[البوليفا يإل(، اهلند -)مجهو يإل 
    


