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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 في ذلك الحق في التنمية بما

، بنمبببببا، ال وسبببببنة *، بلجيكبببببا، بل اريبببببا*، إيطاليبببببا*، أوكرانيبببببا*، أل انيبببببا، ألمانيبببببا، أنبببببدورا*إسببببب انيا  
، سبببلوفينيا، *، سبببلوفاكيا*جيبببا، البببدانمر ، جور *، الج بببأل ادسبببود*، تشبببيكيا*، بيبببرو*والهرسبببك

، *، مالطببببة*، ليختنشببببتاي *، قطببببر، لكسببببم ر *، ق ببببر *، فنلنببببدا*، فرنسببببا*سويسببببرا،  ببببيلي
: ، هولنبدا*، النمسبا*مونباكو، ، المملكة المتحدة ل ريطانيا العظمى وآيرلندا الشبمالية*المكسيك
 مشروع قرار

 في سياق مكافحة اإلرهابحماية حقوق اإلنسان والحريات ادساسية   .../35
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشدو  
 6/28؛ وقراراته 2006تشرين الثاين/نوفمرب  27املؤرخ  2/112مقرره  إذ يؤّكد من جديدو  

 10/15، و2008آذار/مؤؤؤؤؤؤؤؤار   27املؤؤؤؤؤؤؤؤؤرخ  7/7، و2007كؤؤؤؤؤؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤؤؤؤؤؤمرب   14املؤؤؤؤؤؤؤؤؤرخ 
 23املؤؤؤؤرخ  19/19، و2010آذار/مؤؤؤار   26املؤؤؤؤرخ  13/26، و2009آذار/مؤؤؤار   26 املؤؤؤؤرخ

، 2015متوز/يوليؤه  2املؤرخ  29/9، و2014آذار/مار   27املؤرخ  25/7، و2012آذار/مار  
؛ وقؤرارا  2016تشؤرين األول/ككتؤو ر  6املؤرخ  33/21، و2016آذار/مار   23املؤرخ  31/3و

 21املؤؤؤؤؤؤؤرخ  2004/87، و2003نيسؤؤؤؤؤؤان/ك ري   25ؤرخ املؤؤؤؤؤؤ 2003/68جلنؤؤؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤؤؤوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان 
يشؤؤإ إق قؤؤرارا  اجلم يؤؤ   ، وإذ2005نيسؤؤان/ك ري   21املؤؤؤرخ  2005/80، و2004نيسؤؤان/ك ري  

كؤؤؤؤؤؤؤؤانون   22املؤؤؤؤؤؤؤؤؤرخ  58/187، و2002كؤؤؤؤؤؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤؤؤؤؤؤمرب   18املؤؤؤؤؤؤؤؤؤرخ  57/219ال امؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 60/158، و2004كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمرب   20املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرخ  59/191، و2003األول/ديسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمرب 
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 دول  غإ عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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، 2006كؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤمرب   19املؤؤؤؤرخ  61/171، و2005كؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤمرب   16 املؤؤؤؤرخ
 كؤؤؤؤؤؤؤؤانون األول/  18املؤؤؤؤؤؤؤؤرخ  63/185، و2007كؤؤؤؤؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤؤؤؤؤؤمرب   18املؤؤؤؤؤؤؤؤرخ  62/159و

  21املؤؤؤؤؤرخ  65/221، و2009كؤؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤؤمرب   18املؤؤؤؤؤرخ  64/168، و2008 ديسؤؤؤؤمرب
 68/178، و2011كؤؤانون األول/ديسؤؤمرب   19املؤؤؤرخ  66/171، و2010األول/ديسؤؤمرب كؤؤانون 
، 2015كؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤمرب   17املؤؤؤؤرخ  70/148، و2013كؤؤؤانون األول/ديسؤؤؤمرب   18املؤؤؤؤرخ 

يرحؤؤؤا  ؤؤؤاجليتود الؤؤؤي يبؤؤؤب ا صيؤؤؤ  كصؤؤؤحا  امل ؤؤؤلح   ، وإذ2016متوز/يوليؤؤؤه  1املؤؤؤؤرخ  70/291و
 وهبه القرارا ، امل نيني لتنفيب هبا املقرر

 الؤؤؤدول كن ت فؤؤؤ  توافؤؤري كُ تؤؤؤد إ ي تإلؤؤؤب مل افحؤؤ  اإلرهؤؤؤا  والت ؤؤؤر   ييتيؤؤا -1 
سؤؤؤيما القؤؤؤانون الؤؤؤدو  اقؤؤؤوق اإلنسؤؤؤان  ال نيؤؤؤمل املفضؤؤؤإل إق اإلرهؤؤؤا  مؤؤؤ  القؤؤؤانون الؤؤؤدو ، وا

 والقانون الدو  لالجئني والقانون الدو  اإلنساين؛
قؤؤؤؤوق اإلنسؤؤؤؤان وااريؤؤؤؤا  األساسؤؤؤؤي  إزاء انتيتاكؤؤؤؤا  ح ي ؤؤؤؤر  عؤؤؤؤن  ؤؤؤؤال  القلؤؤؤؤري -2 

والقانون الدو  لالجئني والقانون الدو  اإلنساين يف سؤياق م افحؤ  اإلرهؤا  والت ؤر  ال نيؤمل 
 املفضإل إق اإلرها ؛

إدانتؤؤؤه القا  ؤؤؤ  جلميؤؤؤ  كعمؤؤؤال اإلرهؤؤؤا  والت ؤؤؤر  ال نيؤؤؤمل املفضؤؤؤإل إق  يؤكؤؤؤد -3 
هتا كينمؤؤا ارت  بؤؤي وكيؤؤؤار كؤؤان مرت بوهؤؤؤا، اإلرهؤؤا ،   ؤؤ  كشؤؤؤ ا ا وم اهرهؤؤا، وألسؤؤاليبيتا و ارسؤؤؤا

السياسإل لإلرها ،  وصؤفيتا كعمؤاار غؤإ  املادُ كو   ر  الن ر عن دواف يتم، وللدعم املا  كو
سؤؤؤيما  ؤؤؤالن ر إق آاارهؤؤؤا الوايمؤؤؤ  علؤؤؤ  التمتؤؤؤ   قؤؤؤوق  مؤؤؤربرة وفقؤؤؤار للقؤؤؤانون الؤؤؤدو  املن بؤؤؤري، ا

ش له من هتديد للسالم  اإلقليمي  للؤدول وكمنيتؤا ت اإلنسان وعل  اجملتم ا  الدميقرا ي ، وإق ما
 واستقرار اا وما ؛

 ت زيؤؤؤؤز الت ؤؤؤؤاون الؤؤؤؤدو  ملنؤؤؤؤ  اإلرهؤؤؤؤا  والت ؤؤؤؤدُ لؤؤؤؤه وم افحتؤؤؤؤه  جيؤؤؤؤدد التزامؤؤؤؤه -4 
وييتيؤؤؤا، يف هؤؤؤبا الشؤؤؤلن،  الؤؤؤدول واجليتؤؤؤا  الفاعلؤؤؤ  األاؤؤؤر  ذا  ال ؤؤؤل  كن تسؤؤؤتمر،  سؤؤؤؤا 

ال املي  مل افح  اإلرها  وركائزها األر  ، الي تؤكد  ااقتضاء، يف تنفيب اسرتاتيجي  األمم املتحدة
من جديؤد كمؤورار منيتؤا كن احؤرتاو حقؤوق اإلنسؤان للجميؤ  وسؤيادة القؤانون ةؤا القاعؤدة األساسؤي  

 مل افح  اإلرها ؛
علؤؤ  مسؤؤؤولي  الؤؤدول املتمثلؤؤ  يف خايؤؤ  األشؤؤإلاق املقيمؤؤني يف إقليميتؤؤا  يشؤؤدد -5 

سؤؤؤيما القؤؤؤانون الؤؤؤدو    التزاماهتؤؤؤا مبوجؤؤؤا القؤؤؤانون الؤؤؤدو ، وا مؤؤؤن هؤؤؤبه األعمؤؤؤال، يف تقيؤؤؤد تؤؤؤاو
 اقوق اإلنسان والقانون الدو  لالجئني والقانون الدو  اإلنساين؛

يسببه اإلرها  من م اناة للضحايا وكسرهم، و ينما   ا ي ر  عن  ال  استيائه -6 
النسؤاء واأل فؤال، يؤكؤد مؤن سؤيما  يشدد عل  ضرورة ت زيز وخاي  حقؤوق ضؤحايا اإلرهؤا ، وا

جديد تضامنه الشديد م يتم، ويشدد عل  كةي  توفإ املساعدة والدعم املالئمني  م م  اارق 
الؤؤؤالزو علؤؤؤ  مراعؤؤؤاة صلؤؤؤ  كمؤؤؤور منيتؤؤؤا ااعتبؤؤؤارا  املت لقؤؤؤ   الؤؤؤبكر  وال رامؤؤؤ  وااحؤؤؤرتاو واملسؤؤؤاءل  

 وااقيق  وال دال ، وفقار للقانون الدو ؛

حيفؤ  كؤرامتيتم،  رورة ضمان م امل  ضحايا اإلرها   احرتاو ومبؤاعل  ض يؤكد -7 
ويشدد عل  ضرورة ت زيؤز التضؤامن الؤدو  لؤدعم ضؤحايا اإلرهؤا ، ويقؤر  الؤدور الؤبُ مي ؤن كن 

 يف ذلك يف جمال م افح  ااجنبا  إق اإلرها ؛ يؤديه ضحايا اإلرها ، مبا
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حقوقؤه اإلنسؤاني    الدول كن تضؤمن ح ؤول كُ شؤإلد يؤدعإل انتيتؤا  ييتيا -8 
الت ؤؤؤؤر   الوسؤؤؤؤائ  املسؤؤؤؤتإلدم  مل افحؤؤؤؤ  اإلرهؤؤؤؤا  كو حرياتؤؤؤؤه األساسؤؤؤؤي   التؤؤؤؤدا إ املتإلؤؤؤؤبة كو كو

إل إق اإلرهؤؤؤا  علؤؤؤ  إم انيؤؤؤ  اللجؤؤؤوء إق ال دالؤؤؤ  وعلؤؤؤ  ا اكمؤؤؤ  وفؤؤؤري األصؤؤؤول فضؤؤؤال نيؤؤؤمل امل
لؤؤ  القانونيؤ  وعلؤ  سؤؤبي  انت ؤا  ف ؤال، وضؤؤمان ح ؤول ضؤحايا انتيتاكؤؤا  حقؤوق اإلنسؤان ع

كشؤؤ ال جؤؤرب مناسؤؤب  وف الؤؤ  وفوريؤؤ ، تشؤؤم ،  سؤؤا ااقتضؤؤاء، رد ااؤؤري والت ؤؤوي  ورد ااعتبؤؤار 
 وضمانا  عدو الت رار؛

يف ذلك من  عل  كةي  ضمان إم اني  اللجوء إق القضاء واملساءل ، مبا يشدد -9 
ؤؤدها،  اؤؤالل وضؤؤ  ن ؤؤم عدالؤؤ  جنائيؤؤ  ف ةالؤؤ  ومن ؤؤف  وإنسؤؤاني  وشؤؤفةاف  وااضؤؤ   للمسؤؤاءل  وت يتُّ

ُِّ اسرتاتيجي  مل افح  اإلرهؤا  والت ؤر   وفقار للقانون الدو  املن بري،  اعتبارها ركيزةر كساسي ر أل
 ال نيمل املفضإل إق اإلرها ؛

وكؤؤؤؤاا  األمؤؤؤؤم املتحؤؤؤؤدة امل نيؤؤؤؤ  علؤؤؤؤ  كن تراعؤؤؤؤإل، لؤؤؤؤد  تقؤؤؤؤد   يشؤؤؤؤج   شؤؤؤؤدة -10 
اصؤؤر الضؤؤروري  لبنؤؤاء القؤؤدرا  الو نيؤؤ  مسؤؤاعدهتا التقنيؤؤ  مل افحؤؤ  اإلرهؤؤا ، وعنؤؤد ااقتضؤؤاء، ال ن

 من كج  تدعيم ن م ال دال  اجلنائي  وسيادة القانون؛
ينبغإل ر  يتما  لُ  مي ن وا كن اإلرها  والت ر  ال نيمل ا يؤكد من جديد -11 

  ائف  إاني ؛ حضارة كو جنسي  كو دين كو
فحؤ  اإلرهؤا  الدول عل  كن تضمن كن ت ون التؤدا إ الؤي تتإلؤبها مل ا حيث -12 

والت ر  ال نيمل املفضإل إق اإلرها  تدا إ غإ متييزي  وكن تتجنا ت نيمل األفراد علؤ  كسؤا  
كُ سؤؤؤبا آاؤؤؤر للتمييؤؤؤز  الؤؤؤدي  كو ال رقؤؤؤإل كو القوالؤؤؤا النم يؤؤؤ  القائمؤؤؤ  علؤؤؤ  اانتمؤؤؤاء اإلاؤؤؤ  كو

 حي ره القانون الدو ؛
قؤؤايف، ومنؤؤ  التمييؤؤز وم افحتؤؤه،  الؤؤدور ا ؤؤاو للت لؤؤيم، واحؤؤرتاو التنؤؤو  الث يسؤؤلم -13 

وال مالؤؤؤ  واإلدمؤؤؤؤاا يف املسؤؤؤاعدة علؤؤؤؤ  منؤؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا  والت ؤؤؤؤر  ال نيؤؤؤمل املفضؤؤؤؤإل إق اإلرهؤؤؤؤا ، 
ويرحؤا  ت ؤؤاون وكؤاا  األمؤؤم املتحؤدة امل نيؤؤ  مؤ  الؤؤدول األعضؤاء مؤؤن كجؤ  تنفيؤؤب اسؤؤرتاتيجيا  

 ترمإل إق من  الت ر  ال نيمل املفضإل إق اإلرها  عن  ريري الت ليم؛
 لةيؤؤ  منؤؤ  الت ؤؤر  ال نيؤؤمل املفضؤؤإل إق اإلرهؤؤا ، ويؤؤدعو الؤؤدول  يسؤؤلم كيضؤؤار  -14 

األعضاء واملن ما  اإلقليمي  ودون اإلقليمي  إق الن ر يف وضؤ  ا ؤع عمؤ  و نيؤ  وإقليميؤ  يف 
 هبا ال دد؛

 لن مشارك  اجملتمؤ  املؤدين الفاعلؤ  مي ؤن كن ت ؤزز اجليتؤود اا وميؤ  اجلاريؤ   يقر -15 
يؤؤؤؤ  إق خايؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤوق اإلنسؤؤؤؤان وااريؤؤؤؤا  األساسؤؤؤؤي  يف سؤؤؤؤياق م افحؤؤؤؤ  اإلرهؤؤؤؤا ، وييتيؤؤؤؤا الرام

 الدول كن تضمن كون تدا إ م افح  اإلرها  والت ر  ال نيمل املفضإل إق اإلرهؤا  واافؤا  
متؤؤس  السؤؤالم  وكوتؤؤا  تثلؤؤ  التزاماهتؤؤا مبوجؤؤا القؤؤانون  ت ؤؤوق عمليتؤؤا وا علؤؤ  األمؤؤن القؤؤومإل ا

 الدو ؛
الؤؤدول علؤؤ  كفالؤؤ  كاؤؤب املسؤاواة  ؤؤني اجلنسؤؤني وعؤؤدو التمييؤؤز يف ااسؤؤبان  حيؤث -16 

 عند صياغ  صي  تدا إ م افح  اإلرها  ومراج تيتا وتنفيبها؛
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 الؤؤؤدول كن تسؤؤؤلع الضؤؤؤوء علؤؤؤ  كةيؤؤؤ  دور املؤؤؤركة يف م افحؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا   ييتيؤؤؤا -17 
والت ر  ال نيمل املفضإل إق اإلرها ، وكن تن ر، عند ااقتضؤاء، يف كاؤر اسؤرتاتيجيا  م افحؤ  
اإلرهؤؤؤؤا  علؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤوق اإلنسؤؤؤؤان للمؤؤؤؤركة وال فؤؤؤؤ  وعلؤؤؤؤ  املن مؤؤؤؤا  النسؤؤؤؤائي  واملن مؤؤؤؤا  امل نيؤؤؤؤ  

  هؤبه املن مؤا  عنؤد وضؤ  اسؤرتاتيجيا  م افحؤ  اإلرهؤا   ال ف ، وكن تسؤ   إق التشؤاور مؤ
 ومن  الت ر  ال نيمل املفضإل إق اإلرها ؛

 لةيؤؤؤؤ  دور القيؤؤؤؤادا  واملؤسسؤؤؤؤا  الدينيؤؤؤؤ  واجملتم ؤؤؤؤا  ا ليؤؤؤؤ  والقيؤؤؤؤادا   يقؤؤؤؤر -18 
 األهلي  يف من  وم افح  اإلرها  والت ر  ال نيمل املفضإل إق اإلرها ؛

ن ر إق وضؤؤ  األ فؤال ا تمؤ  كضؤؤحايا لإلرهؤا  ولغؤؤإه كنؤؤه  ؤال ي ؤرر التلكيؤد -19 
ي ؤؤؤتيتم  مؤؤؤن انتيتاكؤؤؤا  القؤؤؤانون الؤؤؤدو ، ينبغؤؤؤإل كن ي امؤؤؤ  كؤؤؤ   فؤؤؤ  ي ؤؤؤدةع  كنؤؤؤه انتيتؤؤؤك القؤؤؤانون كو

سؤؤيما األ فؤؤؤال املسؤؤلو   حؤؤريتيتم وكؤؤؤبلك األ فؤؤال مؤؤن ضؤؤؤحايا  يثبؤؤي عليؤؤؤه ذلؤؤك، ا  ؤؤبلك كو
ه وكرامته واحتياجاته، وفقار للقانون الدو  املن بري، اجلرائم والشيتود علييتا، م امل ر تتفري م  حقوق

وا وصؤار االتزامؤا  املن ؤوق علييتؤا مبوجؤا اتفاقيؤ  حقؤوق ال فؤ ، مؤ  مراعؤاة امل ؤايإ الدوليؤؤ  
ذا  ال ؤل   قؤؤوق اإلنسؤؤان يف جمؤؤال إقامؤؤ  ال ؤؤدل يف هؤؤبا ال ؤؤدد، وحيؤؤث الؤؤدول األعضؤؤاء علؤؤ  

 ف اليؤؤ  علؤؤ  إعؤؤادة إدمؤؤاا األ فؤؤال الؤؤبين كؤؤانوا مؤؤرتب ني اختؤؤاذ التؤؤدا إ املناسؤؤب  مؤؤن كجؤؤ  ال مؤؤ  
 يف ذلك اجلماعا  اإلرها ي ؛ سا قار جبماعا  مسلح ، مبا

صي  الدول عل  احرتاو وخاي  ااري يف اخل وصؤي  علؤ  النحؤو املبؤني يف  حيث -20 
 ؤؤااقوق مؤؤن ال يتؤؤد الؤؤدو  اخلؤؤاق  17مؤؤن اإلعؤؤالن ال ؤؤاملإل اقؤؤوق اإلنسؤؤان واملؤؤادة  12املؤؤادة 

يف ذلؤؤك يف سؤؤياق اات ؤؤاا  الرقميؤؤ ، وييتيؤؤا  الؤؤدول، عنؤؤد م افحتيتؤؤا  املدنيؤؤ  والسياسؤؤي ، مبؤؤا
لإلرهؤؤؤؤؤا  والت ؤؤؤؤؤر  ال نيؤؤؤؤؤمل املفضؤؤؤؤؤإل إق اإلرهؤؤؤؤؤا ، كن ت يؤؤؤؤؤد الن ؤؤؤؤؤر يف إجراءاهتؤؤؤؤؤا و ارسؤؤؤؤؤاهتا 

ملراقبؤؤ  يف ذلؤؤك ا وتشؤؤري اهتا املت لقؤؤ  مبراقبؤؤ  اات ؤؤاا  واعرتاضؤؤيتا وصؤؤ  البيانؤؤا  الشإل ؤؤي ، مبؤؤا
اجلماعيؤؤ  لالت ؤؤاا  وكؤؤبا اعرتاضؤؤيتا وصؤؤ  البيانؤؤا ، وذلؤؤك يفؤؤد  تلكيؤؤد ااؤؤري يف اخل وصؤؤي  
عؤؤؤؤن  ريؤؤؤؤري ضؤؤؤؤمان التنفيؤؤؤؤب ال امؤؤؤؤ  والف ؤؤؤؤال جلميؤؤؤؤ  التزاماهتؤؤؤؤا مبوجؤؤؤؤا القؤؤؤؤانون الؤؤؤؤدو  اقؤؤؤؤوق 
اإلنسؤؤؤان، وحيؤؤؤث الؤؤؤدول علؤؤؤ  اختؤؤؤاذ التؤؤؤدا إ الالزمؤؤؤ  لضؤؤؤمان كن ي ؤؤؤون كُ تؤؤؤدا  يف ااؤؤؤري يف 

، اخل وصؤي   من مؤؤار  قؤؤانون جيؤا كن ي ؤؤون متاحؤؤار للجميؤ  وواضؤؤحار ودقيقؤؤار وشؤامالر وغؤؤإ متييؤؤُز
هؤؤو م قؤؤول يف السؤؤ إل لتحقيؤؤؤري  غؤؤإ قؤؤانوين، مؤؤ  مراعؤؤاة مؤؤا ي ؤؤون هؤؤبا التؤؤدا  ت سؤؤفيار كو وكا

 كهدا  مشروع ؛
عل  األةي  األساسؤي  الؤي ي تسؤييتا ااحؤرتاو التؤاو للحؤري يف حريؤ  الؤركُ  يؤكد -21 
ت بؤؤإ يف سؤؤياق جيتؤؤود م افحؤؤ  اإلرهؤؤا  والت ؤؤر  ال نيؤؤمل املفضؤؤإل إق اإلرهؤؤا ، وكؤؤبلك يف وال

سياق م افح  الدعاي  الي تقوو يفا اجملموعا  اإلرها ي  واملت رف ، م  مراعاة األح او املبينؤ  يف 
 ال يتد الدو  اخلاق  ااقوق املدني  والسياسي ؛

اسؤؤتإلداو كُ وسؤؤائ   كُ تؤؤدا إ كوالؤؤدول علؤؤ  ضؤؤمان كن ي ؤؤون اختؤؤاذ  حيؤؤث -22 
يف ذلؤؤؤؤك اسؤؤؤؤتإلداو ال ؤؤؤؤائرا   مل افحؤؤؤؤ  اإلرهؤؤؤؤا  والت ؤؤؤؤر  ال نيؤؤؤؤمل املفضؤؤؤؤإل إق اإلرهؤؤؤؤا ، مبؤؤؤؤا
يف ذلؤك القؤانون الؤدو  اقؤوق  املوجيت  عن   د، متفقار م  التزاماهتا مبوجؤا القؤانون الؤدو ، مبؤا

 اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين؛
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يف سؤؤؤياق اضؤؤؤ العيتا  لنشؤؤؤ   م افحؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا ، علؤؤؤ  ، كيضؤؤؤار الؤؤؤدول  حيؤؤؤث -23 
احرتاو التزاماهتا الدولي   شلن اجليتا  الفاعل  يف اجملال اإلنساين واملن ما  اإلنساني  الؤي تل ؤا 

 يف املنا ري الي تنشع فييتا اجلماعا  اإلرها ي ؛ كساسيار  دورار 
يتؤؤؤ  لتق ؤؤؤإل علؤؤؤ  كن  ؤؤؤُر فريؤؤؤا  فوريؤؤؤ  ومسؤؤؤتقل  ونزي كؤؤؤبلكالؤؤؤدول  حيؤؤؤث -24 

ااقائري كلما كاني هنا  م  يؤا  م قولؤ  تشؤإ إق وقؤو  انتيتاكؤا  التزاماهتؤا مبوجؤا القؤانون 
وسؤؤؤائ  مسؤؤؤتإلدم  مل افحؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا ، وكن ت فؤؤؤ   اسؤؤؤب   الؤؤؤدو  نتيجؤؤؤ  كُ تؤؤؤدا إ متإلؤؤؤبة كو

 الدو ؛ املسؤولني عن اانتيتاكا  الي ترق  إق جرائم مبوجا القانون الو   كو
إق التؤؤؤدا إ الؤؤؤي تقؤؤؤون حقؤؤؤوق اإلنسؤؤؤان وسؤؤؤيادة القؤؤؤانون، مثؤؤؤ   شؤؤؤإ  قلؤؤؤريي -25 

إرها يؤؤ  مؤؤن دون وجؤؤود كسؤؤا  قؤؤانوين لالحتجؤؤاز  احتجؤؤاز األشؤؤإلاق املشؤؤتبه يف ارت ؤؤايفم كف ؤؤاار 
وضمانا  ا اكم  وفري األصول القانوني ، واسؤتإلداو الت ؤبيا، واارمؤان غؤإ القؤانوين مؤن ااؤري 

اريؤؤؤا  األساسؤؤؤي ، وفؤؤؤث الؤؤؤدول علؤؤؤ  تؤؤؤوفإ مراج ؤؤؤ  لالحتجؤؤؤاز واحؤؤؤرتاو يف اايؤؤؤاة وغؤؤؤإه مؤؤؤن ا
 اكمؤ  عادلؤ  وعلنيؤ  كمؤاو   مؤ   ت ؤ   ااقوق يف املساواة وعدو التمييؤز يف إقامؤ  ال ؤدل، ويف
 اكمؤؤؤ  عادلؤؤؤؤ  وغؤؤؤؤإ ذلؤؤؤك مؤؤؤؤن الضؤؤؤؤمانا   ومسؤؤؤتقل  و ايؤؤؤؤدة، وكؤؤؤبلك يف افؤؤؤؤرتان الؤؤؤؤرباءة ويف

يف ذلؤؤك القؤؤانون الؤؤدو   حؤؤو املن ؤؤوق عليؤؤه يف القؤؤانون الؤؤدو ، مبؤؤاالقضؤؤائي  األساسؤؤي ، علؤؤ  الن
 اقوق اإلنسان، وحسا ااقتضاء، يف القانون الدو  اإلنساين والقانون الدو  لالجئني؛

الؤؤؤدول علؤؤؤ  كن تتإلؤؤؤب تؤؤؤدا إ تضؤؤؤمن اتسؤؤؤاق قؤؤؤوانني م افحؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا   حيؤؤؤث -26 
مؤؤن اإلعؤؤالن ال ؤؤاملإل اقؤؤوق اإلنسؤؤان  11و 10وتؤؤدا إ تنفيؤؤبها مؤؤ  ااقؤؤوق امل رسؤؤ  يف املؤؤادتني 

مؤؤؤن ال يتؤؤؤد الؤؤؤدو  اخلؤؤؤاق  ؤؤؤااقوق املدنيؤؤؤ   15و 14وغإهؤؤؤا مؤؤؤن األح ؤؤؤاو املدونؤؤؤ  يف املؤؤؤادتني 
يقؤؤ  تراعؤؤإل تلؤؤك ااقؤؤوق مراعؤؤاةر كاملؤؤ ر،  غيؤؤ  كفالؤؤ  احؤؤرتاو مبؤؤدك والسياسؤؤي ، وتضؤؤمن ت بيقيتؤؤا   ر 

 اليقني القانوين عن  ريري كح او واضح  ودقيق ؛
اإلعؤؤادة غؤؤإ القؤؤانونيني للمشؤؤتبه يف ارت ؤؤايفم كنشؤؤ    إق النقؤؤ  كو  قلؤؤري يشؤؤإ -27 

ني خل ؤؤؤر إرها يؤؤؤ  إق  لؤؤؤدان تتؤؤؤوافر كسؤؤؤبا  حقيقيؤؤؤ  تؤؤؤدعو إق ااعتقؤؤؤاد  ؤؤؤلتم سؤؤؤي ونون م ّرضؤؤؤ
 الت بيا؛

 الؤؤدول األعضؤؤاء وكيانؤؤا  األمؤؤم املتحؤؤدة الؤؤي تشؤؤار  يف دعؤؤم اجليتؤؤود  ييتيؤؤا -28 
املببولؤؤ  مل افحؤؤ  اإلرهؤؤا  مواصؤؤل  تيسؤؤإ ت زيؤؤز حقؤؤوق اإلنسؤؤان وااريؤؤا  األساسؤؤي  وخايتيتؤؤا، 

  ؛وكبا اتبا  اإلجراءا  القانوني  الواجب  وإرساء سيادة القانون، يف سياق م افح  اإلرها
الؤؤؤدول األعضؤؤؤاء وكيانؤؤؤا  األمؤؤؤم املتحؤؤؤدة واملن مؤؤؤا  اإلقليميؤؤؤ  ودون  يشؤؤؤج  -29 

اإلقليميؤؤ  واجليتؤؤا  الفاعلؤؤ  امل نيؤؤ  علؤؤ  الن ؤؤر يف وضؤؤ  آليؤؤا  إلشؤؤرا  الشؤؤبا  يف جيتؤؤود ت زيؤؤز 
اقافؤؤؤؤ  السؤؤؤؤالو وال دالؤؤؤؤ  والتنميؤؤؤؤ  البشؤؤؤؤري  والتسؤؤؤؤام  اإلاؤؤؤؤ  والؤؤؤؤو   والؤؤؤؤدي ، مؤؤؤؤن اؤؤؤؤالل وضؤؤؤؤ  

 للتثقيمل ولتوعي  اجلميتور تشم  صي  ق اعا  اجملتم ؛وتشجي   رامج 
 تقريؤؤؤؤر املقؤؤؤؤرر اخلؤؤؤؤاق امل ؤؤؤؤ   ت زيؤؤؤؤز وخايؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤوق  حيؤؤؤؤيع علمؤؤؤؤار مؤؤؤؤ  التقؤؤؤؤدير -30 

 ؛(1)اإلنسان وااريا  األساسي  يف سياق م افح  اإلرها 

__________ 

(1) A/HRC/34/61. 
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 تقرير مفون األمم املتحدة السؤامإل اقؤوق اإلنسؤان  شؤلن ا اؤار  حييع علمار  -31 
 ؛(2)السلبي  لإلرها  عل  التمت  جبمي  حقوق اإلنسان وااريا  األساسي 

إق املقؤؤرر اخلؤؤاق كن يسؤؤتمر، وفقؤؤار لوايتؤؤه، يف صؤؤ  امل لومؤؤا  املت لقؤؤ   ي لؤؤا -32 
 لؤا   سؤياق م افحؤ  اإلرهؤا  ويف ادعاءا  انتيتاكا  حقوق اإلنسان وااريا  األساسي  يف

 هبه امل لوما  وتلقييتا وتباد ا، وكن يقدو  انت او تقارير إق جملس حقوق اإلنسان؛
إق صيؤؤؤ  الؤؤؤدول كن تت ؤؤؤاون  شؤؤؤ   كامؤؤؤ  مؤؤؤ  املقؤؤؤرر اخلؤؤؤاق يف كداء  ي لؤؤؤا -33 

تقؤد  امل لومؤا  يف ذلك ااسؤتجا   الفوريؤ  للنؤداءا  ال اجلؤ  و  امليتاو والواجبا  املوكل  إليه، مبا
 امل لو  ، وكن تن ر   ورة جدي  يف ااستجا   ل لبا  املقرر اخلاق لزيارة  لداتا؛

 إنشؤؤؤاء م تؤؤؤا م افحؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا ، ويشؤؤؤج  امل تؤؤؤا وكؤؤؤبلك صيؤؤؤ   يرحؤؤؤا -34 
هيئؤؤا  األمؤؤم املتحؤؤدة ووكااهتؤؤا وصؤؤناديقيتا و راجميتؤؤا ذا  ال ؤؤل ، واملن مؤؤا  الدوليؤؤ  واإلقليميؤؤ  

سؤؤؤيما تلؤؤؤك املشؤؤؤارك  يف فرقؤؤؤ   يميؤؤؤ  املشؤؤؤارك  يف دعؤؤؤم جيتؤؤؤود م افحؤؤؤ  اإلرهؤؤؤا ، واودون اإلقل
ال مؤؤؤؤ  امل نيؤؤؤؤ   التنفيؤؤؤؤب يف جمؤؤؤؤال م افحؤؤؤؤ  اإلرهؤؤؤؤا  والؤؤؤؤي تقؤؤؤؤدو املسؤؤؤؤاعدة التقنيؤؤؤؤ  املت لقؤؤؤؤ  مبنؤؤؤؤ  

يتفؤؤري مؤؤ   اإلرهؤؤا  وقم ؤؤه للؤؤدول الؤؤي توافؤؤري علؤؤ  ذلؤؤك، علؤؤ  كن تؤؤدرا، حسؤؤا ااقتضؤؤاء ومبؤؤا
سؤؤيما قؤؤانون حقؤؤوق اإلنسؤؤان، حسؤؤا اان بؤؤاق، والقؤؤانون  القؤؤانون الؤؤدو ، واواياهتؤؤا، احؤؤرتاو 

من عناصر املساعدة التقني  الؤي  هامار  الدو  اإلنساين والقانون الدو  لالجئني،  اعتبارها عن رار 
 تقدميتا إق الدول يف جمال م افح  اإلرها ؛

دلؤؤ  والواضؤؤح  يف إ ؤؤار إق ضؤؤرورة مواصؤؤل  ضؤؤمان ت زيؤؤز اإلجؤؤراءا  ال ا يشؤؤإ -35 
يت لؤري  ؤإدراا  سيما فيمؤا ن او اجلزاءا  املت ل   اإلرها  من كج  ت زيز ال فاءة والشفافي ، وا

األفؤؤراد وال يانؤؤا  يف قؤؤوائم اجلؤؤزاءا  املت ؤؤل   اإلرهؤؤا  وشؤؤ بيتم منيتؤؤا، مؤؤ  التلكيؤؤد علؤؤ  كةيؤؤ  
يتود اجلاري  الي يبؤب ا جملؤس اجلزاءا  يف م افح  اإلرها  مبوجا القانون الدو ، ويرحا  اجل

 األمن لدعم هبه األهدا ؛
إق املفؤؤون السؤؤامإل واملقؤؤرر اخلؤؤاق تقؤؤد  تقريرييتمؤؤا إق جملؤؤس حقؤؤوق  ي لؤؤا -36 

، مؤؤ  كاؤب مضؤؤمون  3اإلنسؤان يف إ ؤار البنؤؤد  مؤن جؤؤدول األعمؤال، وفقؤؤار لربنؤامج عملؤؤه السؤنُو
 هبا القرار   ني ااعتبار.

    

__________ 

(2) A/HRC/34/30. 


