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 اململاقبدا علي دا،على أمهيا ايااقيا منع جمميدا اإل دة امماعيدا و  وإذ يؤكد من جديد أيضا   
د اإلنسددانيا، مينبددا فددوإذ يشددذ يف اددلا الصدددد إق ايااقيددا عدددا يقددادا جددمائم ا ددمب وامددمائم امل

نيا مائم فدد اإلنسدامب وامد عتبا مها صنن دولين  ملالن ملنع جمميا اإل دة امماعيا وجدمائم ا د
 واململاقبا علي ا،

الددد   ع األشددد ا  مدددن اال تادددا  القسدددم ،إق االيااقيدددا الدوليدددا  مايدددا  يددد وإذ يشدددذ 
، والددد  2006رب كدددانون األول/ديسدددم  20املدددؤ    61/177اعتمدددداا امممليدددا الملامدددا يف قما ادددا 

ظددموا اال تاددا  بعلددى حددض الضددحار يف مملم ددا ا قيقددا املتمللقددا  24مددن ماداددا  2يددنا الاقددمة 
لدددددول اى التزامددددا  القسددددم ، وسددددذ التحقيددددض ونتائصدددده ومصددددذ الشدددد ا امل تاددددو، ويددددنا علدددد

لددى ا ددض يف ن جديددد عمدداألطددماا  ذدداذ التدددابذ املناسددبا يف اددلا الصدددد، والدد  يؤكددد ديباجت ددا 
 حميا  ع اململلوما  ويلقي ا ونشماا للل  الغمض،

إق جمموعدا املبددادمل املتمللقدا ةمايددا حقدوق اإلنسددان ويملزيزادا مددن  دد ل ا  وإذ يشدذ أيضدد 
 ، (2)، والنس ا املستو اة من يل  املبادمل(1)    من الملقاباذاذ إجما ا  ملنا حا اإل

  كدددددانون األول/  16املدددددؤ    60/147إق قدددددما  امممليدددددا الملامدددددا  قدددددم  وإذ يشدددددذ كدددددلل  
 ددض اجي يددا بشدد ن ، الددل  اعتمددد   يدده امممليددا املبددادمل األساسدديا واملبددادمل التو 2005ديسددمرب 

االنت اكدا  إلنسدان و ما للقدانون الددو   قدوق ايف االنتصاا وامرب لضدحار االنت اكدا  امسدي
 ا  ذة للقانون الدو  اإلنساين، 

 2005أبميف /نيسدددان 20املدددؤ    2005/70إق قدددما ا  مندددا حقدددوق اإلنسدددان  وإذ يشدددذ 
بشدددد ن  2005أبميف /نيسددددان 21املددددؤ    2005/81بشدددد ن حقددددوق اإلنسددددان والملدالددددا االنتقاليددددا، و

ملم دا ا قيقدا، بشد ن ا دض يف م 2005نيسدان/أبميف  20املؤ    2005/66واإل    من الملقاب، 
 1املددؤ    12/11، و2008سددبتمرب /أيلول 24املددؤ    9/10وإق قددما ا  جملددس حقددوق اإلنسددان 

 30ملدددؤ   ا 33/19، و2012أيلول/سدددبتمرب  27املدددؤ    21/15، و2009يشدددمين األول/أكتدددوبم 
    /أيلدددددول 18  املدددددؤ   9/11ان والملدالدددددا االنتقاليدددددا، و، بشددددد ن حقدددددوق اإلنسددددد2016أيلول/سدددددبتمرب 

   أيلدددددول/ 27املدددددؤ    21/7، و2009يشدددددمين األول/أكتدددددوبم  1املدددددؤ    12/12، و2008سدددددبتمرب 
 15/5، و2009مدا   /آذا  27املدؤ    10/26، بش ن ا ض يف مملم دا ا قيقدا، و2012سبتمرب 
ان، ومقدددم    عو الدددو اوو وحقدددوق اإلنسددد، بشددد ن علدددم ال ددد  الشدددم 2010أيلول/سدددبتمرب  29املدددؤ   
 4/102 قيقددا، و، بشدد ن ا ددض يف مملم ددا ا2006يشددمين الثدداين/نو مرب  27املددؤ    2/105اجمللددس 
  18 املدؤ   68/165مدا ، بش ن الملدالدا االنتقاليدا، وقدما  امممليدا الملا2007آذا /ما    23املؤ   

 ا،بش ن ا ض يف مملم ا ا قيق 2013كانون األول/ديسمرب 
 2011سددبتمرب /أيلول 29املددؤ    18/7قددما  جملددس حقددوق اإلنسددان  وإذ يؤكددد مددن جديددد 

اج  الا وامدرب وفدمقا والملدالل  قم  اجمللس مبوجبه إنشا  واليا املقم  ا ا  اململين بتملزيز ا قي
 عدا التنما ، 

 جمتمملا  الندزا  إق يقميم األمن الملاا عن سيادة القانون والملدالا االنتقاليا يف وإذ يشذ 
، (4)بشد ن املوفدو  ناسده 2011، ويقميدم املتابملدا الدل  قدمده يف عداا (3)وجمتمملا  ما بملد الندزا 

__________ 

(1) E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.املم ض الثاين ،  

(2) E/CN.4/2005/102/Add.1.  

(3) S/2004/616.  

(4) S/2011/634.  
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 ،(5)2006مبا يف ذل  التوصيا  ذا  الصلا الوا دة  ي مدا، وكدلل  إق يقدا يمل الصداد ة يف األعدواا 
 الددد   ددددد م مدددم بدددمجم  عمدددف لتحسدددن  ملاليدددا الددددعم (8)2014، و(7)2013، و(6)2012و

بملدددد  الددل  يقدمددده منظومدددا األمدددم املتحدددة مدددن أجدددف يملزيدددز سددديادة القددانون يف حددداال  الندددزا  ومدددا
 النزا ،

مبددا يف  أبن منا حددا اإل دد   مددن الملقدداب وإعمددال آليددا  الملدالددا االنتقاليددا، وإذ يسددلم 
ا  االنت اكدا  نملدا يندم ج  عددا التندما ، مينن مدا أن ميذل  يملزيز ا قيقدا والملدالدا وامدرب وفدما

 امسيما  قوق اإلنسان واالنت اكا  ا  ذة للقانون الدو  اإلنساين،
بشدددد ن  2016نيسددددان/أبميف  27املددددؤ    70/262إق قددددما  امممليددددا الملامددددا  وإذ يشددددذ 

 27ملدددؤ   ا( 2016)2282اسدددتملماض ايندددف األمدددم املتحددددة لبندددا  السددد ا وقدددما  جملدددس األمدددن 
ن ايبددا   دد  حيددش شدددد كددف مددن امممليددا واجمللددس علددى  لددا أمددو  من ددا أ 2016نيسددان/أبميف 

 نيا  ماألمن ق اعا   جملف ق ا شامف إزا  الملدالا االنتقاليا، مبا يف ذل  يملزيز التملايف واملصا ا، و 
ا للتسدميم ا و ملالدلو ملاال  و افملا  للمسا لا، مبا يف ذل  من   ل إص حه، ووفع بدمام  شدام

عددددادة إ   إق ونددددز  السدددد   وإعددددادة اإلدمدددداق، مبددددا يف ذلدددد  االنتقددددال مددددن التسددددميم ونددددز  السدددد
يادة لاقدددم، وسددددااإلدمددداق، ادددو مسددددائف حا دددا يف يوطيدددد السدددد ا واالسدددتقما ، ويملزيدددز ا ددددد مدددن 

لدا الشدمعيا، دو سدل ا ال القانون، وإمنانيا اللصو  إق القضا ، وا نم المشيد، مما يزيد من بسد 
 وحيول دون وقو  البلدان يف النزا  أو الملودة إليه، 

مع التقديم املشا كا النش ا لألمم املتحددة، مبدا  ي دا ماوفديا األمدم املتحددة  وإذ ي حظ 
إلنسان اا  قوق الساميا  قوق اإلنسان، يف مساعدة الدول على التصد  ل نت اكا  امسيم

  ا،   على طلبالدو  اإلنساين،  لتملاون مع الدول وبناواالنت اكا  ا  ذة للقانون 
 5/2بشد ن بندا  مؤسسدا  اجمللدس، و 5/1إق قدما   جملدس حقدوق اإلنسدان  وإذ يشذ 

 18ؤ  ن صلدس، املدبش ن مدونا قواعد السلون للمنلان بوالر  يف إطدا  اإلجدما ا  ا اصدا للم
 قددددددا   ددددددلين لدددددد   لواليددددددا بواجبايدددددده و ، وإذ يشدددددددد علددددددى أن يضدددددد لع املن2007حزيمان/يونيدددددده 

 ومم قي ما، القما ين
أبن املقم  ا ا  اململين بتملزيز ا قيقا والملدالا وامرب وفدماج  عددا التندما   وإذ يُسّلم 

كدددا  ن وانت ا سيواصدددف مملامدددا ا ددداال  الددد  ا ُينبددد   ي دددا انت اكدددا  جسددديما  قدددوق اإلنسدددا
   ذة للقانون الدو  اإلنساين،

علدددى أنددده، عندددد يصدددميم وينايدددل اسدددرتاييصيا  وسياسدددا  ويددددابذ مدددن أجدددف  شدددددوإذ ي 
إلنسدداين، االدددو   التصددد  ل نت اكددا  امسدديما  قددوق اإلنسددان واالنت اكددا  ا  ددذة للقددانون
سدان يف قدوق اإلنحجي  مماعاة السياق احملدد لنف حالا هبدا منع يندما  األزمدا  وانت اكدا  

لدددددى الشدددددمول عو االجتمددددداعو وبندددددا  الدولدددددا وامدددددت ن زمددددداا األمدددددو   املسدددددتقبف، وفدددددمان الدددددت حم
 الصمليدين الوطين واحمللو، ويملزيز املصا ا،

__________ 

(5) A/61/636-S/2006/980 وCorr.1 . 
(6) A/66/749.  

(7) S/2013/341.  

(8) A/68/213/Add.1 وA/69/181. 
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علددددى أمهيددددا ايبددددا   دددد  شددددامف يضددددم كامددددف ن دددداق التدددددابذ القضددددائيا وغددددذ  وإذ يشدددددد 
، ويقصدددو يدددا  امدددربمدددن بين دددا امل حقدددا  القضدددائيا الامديدددا، وعملا  القضدددائيا، مبدددا يشدددمف أمدددو  

، ومبددداد ا  لملمدددومينقدددائض، واإلصددد   املؤسسدددو، والتددددقيض يف ا تيدددا  املدددو ان واملسدددؤولن اا 
  ل التددابذ جيدم ا  مدن ادلذليد اللكمى، وعمليا  التوصف إق الموار  السمديا املشرتكا، أو مزجيد

بف و ذ سدددالددا، ويدديصددوه ل علددى نددو مناسدد  لتحقيددض أمددو  مددن بين ددا فددمان املسددا لا، و دمددا المل
ة ألمين، واسدتملاداالنظاا  االنتصاا للضحار، ويملزيز التملايف واملصا ا، وإقاما  قابا مستقلا على
 ان،وق اإلنسالثقا مبؤسسا  الدولا، ويملزيز سيادة القانون و قا  للقانون الدو   ق

  لتقدا يم الد  قدّدم ا املقدم  ا دا  اململدين بتملزيدز ا قيقدا علما  مع التقديمحيي   -1 
والمابملددا  (9)والملدالددا وامددرب وفددماج  عدددا التنددما  إق جملددس حقددوق اإلنسددان يف دو ايدده الث وددن

وكدددددلل  بتقدددددا يمل املقدمدددددا إق امممليدددددا الملامدددددا يف دو اادددددا  (11)والسادسدددددا والث ودددددن (10)والث ودددددن
، وي لدددد  إق الدددددول إيدددد   االعتبددددا  (14)وا اديددددا والسددددبملن (13)والسددددبملن (12)التاسددددملا والسددددتن

الواج  للتوصديا  الدوا دة يف ادلل التقدا يم عندد يصدميم وينايدل اسدرتاييصيا  وسياسدا  ويددابذ 
للتصددد  ل نت اكددا  امسدديما  قددوق اإلنسددان واالنت اكددا  ا  ددذة للقددانون الدددو  اإلنسدداين 

 فمن سياق ا الوطين؛ 
م  ا دا  ألدا  م داا واليتده، واملشداو ا   لملمدف الدل  يضد لع بده املقد يمح  -2 

داد ملنداطض لغدمض إعدن  يدع االشاملا والشاا ا واماِمملا ال  جيمي ا مدع ام دا  الااِعلدا اململنيدا مد
 يقا يمل املوافيمليا، وقيامه بزر ا  ق ميا؛

بتملاون الدول الد  اسدتقبل  املقدم  ا دا  يف بلددا ا، ويلد  الد   يمح  أيضا   -3 
وكددلل  الدد   زر اددا،لبايدده للقيدداا بددزر ا  إق بلدددا ا، ويلدد  الدد  وج دد  إليدده دعددوا  لقبلدد  ط

 استصاب  ل لبايه املتمللقا   صول على ممللوما ؛
متديد واليدا املقدم  ا دا  اململدين بتملزيدز ا قيقدا والملدالدا وامدرب وفدماج   يقم  -4 

 لو: عدا التنما  ملدة و ث سنوا ، حيش ستشمف م امه ما ي
القياا عند ال ل   إلس اا يف يو ذ املساعدة التقنيا أو ا دما  االستشدا يا  )أ( 

 بش ن املسائف املتمللقا  لواليا، وبتيسذ ذل  حس  االقتضا ؛
 ع اململلوما  ذا  الصدلا املتمللقدا  ألوفدا  الوطنيدا، مبدا يف ذلد  عدن األطدم  )ب( 

ليددا  األ ددمى،  ا، واآلاململيا يددا واملما سددا  وا ددربا  الوطنيددا، مثددف مددان يقصددو ا قددائض واملصددا
 نت اكددا  لالتصددد   املتصددلا بتملزيددز ا قيقددا والملدالددا وامددرب وفددماج  عدددا التنددما ، يف سددياق

جتاادددا  د اسدددا االو قدددوق اإلنسدددان واالنت اكدددا  ا  دددذة للقدددانون الددددو  اإلنسددداين؛ امسددديما  
 والت و ا  والتحدر ، ويقدمي يوصيا  بش  ا؛ 

__________ 

(9) A/HRC/30/42 وAdd.1. 

(10) A/HRC/34/62 وAdd.1 . 

(11) A/HRC/36/50 وAdd.1 . 

  .A/69/518انظم  (12)

  .A/70/438انظم  (13)

  .A/71/567انظم  (14)
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 ديدد املما سدا  اميددة والدد و  املسدتاادة ويباد دا ويملزيزادا، وكدلل   ديددد  )ق( 
ويددا يملزيددز ا قيقددا والملدالددا الملناصددم اإلفددا يا احملتملددا هبدددا التوصدديا بسددبف ووسددائف لتحسددن ويق

 وامرب وفماج  عدا التنما ؛ 
إقامدددا حدددوا  مندددتظم ويملددداون مدددع ج دددا  من دددا ا نومدددا ، واملنظمدددا  الدوليدددا  )د( 

األمددددم  ، وايئددددا واإلقليميددددا، واملؤسسددددا  الوطنيددددا  قددددوق اإلنسددددان، واملنظمددددا  غددددذ ا نوميددددا
 املتحدة وآليااا اململنيا؛

ن  لا أمو  من ا ما يُت ل من يدابذ قضائيا وغذ قضدائيا يقدمي يوصيا  بش  )اد( 
عنددددد يصددددميم وينايددددل اسددددرتاييصيا  وسياسددددا  ويدددددابذ للتصددددد  ل نت اكددددا  امسدددديما  قددددوق 

   ذة للقانون الدو  اإلنساين؛اإلنسان واالنت اكا  ا
قددوق مواصددلا د اسددا إسدد اا الملدالددا االنتقاليددا يف منددع االنت اكددا  امسدديما   )و( 

اإلنسدددان واالنت اكدددا  ا  دددذة للقدددانون الددددو  اإلنسددداين، مبدددا يف ذلددد  اإل دة امماعيدددا وجدددمائم 
 ا مب والت  ذ الملمقو واممائم فد اإلنسانيا، ومنع ينما اا؛

 إجما  زر ا  ق ميا واالستصابا  و ا  للدعوا  املوج ا من الدول؛ )ز( 
لاملاليدددا  الدوليدددا ذا  الصدددلا هبددددا يملزيدددز املشدددا كا واإلسددد اا يف املدددؤمتما  وا ) ( 

 ايبا     منتظم ومتسض إزا  القضار املتصلا  لواليا؛
إذكا  الوعو بش ن قيما ايبا     مندتظم ومتسدض عندد التصدد  ل نت اكدا  امسديما  )ط( 

  قوق اإلنسان واالنت اكا  ا  ذة للقانون الدو  اإلنساين ويقدمي يوصيا  يف الا الصدد؛ 
 دم  منظو  جنساين يف  يع األعمال ال  يد ف يف إطا  الواليا؛  ) ( 
 دم     يمكز على الضحار يف  يع األعمال ال  يد ف يف إطا  الواليا؛ )ن( 
الملمددف بتنسدديض وويددض مددع ماوفدديا األمددم املتحدددة السدداميا  قددوق اإلنسددان، وغددذ  )ل( 

لملامدا لألمدم املتحددة، ووكداال  األمدم املتحددة وصدناديق ا ذل  من النياج  اململنيا التابملا لألماندا ا
وبماجم ا ذا  الصلا، واملنظما  ا نوميا الدوليا واملنظما  غذ ا نوميا، وغذاا مدن اإلجدما ا  
ا اصدا التابملدا جمللدس حقددوق اإلنسدان، وام دا  الااعلدا األ ددمى ذا  الصدلا، مددع جتندد  االزدواق 

  غذ املرب  يف الملمف؛

 يددع الدددول علددى التملدداون مددع املقددم  ا ددا  ومسدداعديه لنددو يتسدد  لددده  حيددش -5 
ا  االف    بواليتده باملاليدا، وذلد  ب دمق من دا الدمد علدى طلبدا  الدزر ة  دا  إجيابيدا  وسدميملا ، أ دل

يف االعتبا  أن الزر ا  الق ميدا يملدد مدن األدوا  األساسديا لو دا  املقدم  ا دا  بواليتده؛ ويزويددل 
 الوق  املناس  جبميع اململلوما  الضمو يا ال  ي لب ا؛يف 

إق املقددددم  ا ددددا  أن يواصددددف يقدددددمي يقددددا يم سددددنويا إق جملددددس حقددددوق  ي لدددد  -6 
 اإلنسان وإق امممليا الملاما؛ 

إق األمن الملاا وماوض األمم املتحدة السدامو  قدوق اإلنسدان أن يقددما  ي ل  -7 
 مساعدة بشميا ويقنيا وماليا ل ف    بواليته على نو  ملال؛ إق املقم  ا ا  كف ما يلزا من

أن يواصف النظم يف الل املس لا يف إطا  البند ناسه من جددول األعمدال  يقم  -8 
 وو قا  لربجم  عمله.

    


