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 جملس حقوق اإلنسان
 ونربعالدورة األ

 2019آذار/مارس  22 -شباط/فرباير  25
 جدول األعمالمن  ٣البند 

والسياسوية واقتصاواةية  تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة
 مبا يف ذلك احلق يف الصنمية واقجصماعية والثقافيةا

 : مشروع ترار** *بوليفارية(ال -فنزويال )مجهورية   

 األثر السليب للصدابري القسرية اقنفراةية يف الصمصع حبقوق اإلنسان .../40  
 حقوق اإلنسان، إن جملس 
 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إىل إذ يشري 
الييا اعتمييدنا حنيي  حقييوق اإلنسييان وجملييس  القييراراا السييا ق إىل مجييي   أيضييا   إذ يشييريو  

 حقوق اإلنسان واحمعي  العام   شأن حقوق اإلنسان والتدا ري القسري  االنفرادي ،
 ،201٧آذار/ميارس  2٤امليؤر   ٣٤/1٣قيراراا جمليس حقيوق اإلنسيان  ؤكد من جدييديوإذ  

، 201٨آذار/ميييييييييارس  2٣امليييييييييؤر   ٣٧/21، و201٧أيلول/سيييييييييبتمرب  2٨ امليييييييييؤر  ٣٦/10و
 ٧٣/1٦٧و 201٧كيييييييانون األول/ديسيييييييمرب   19 امليييييييؤر  ٧2/1٦٨احمعيييييييي  العامييييييي   يوقيييييييرارا
 ،201٨كانون األول/ديسمرب   1٧ املؤر 

، املعنييييون 2015أيلول/سييييبتمرب  25املييييؤر   ٧0/1 قييييرار احمعييييي  العاميييي   وإذ يرحيييي  
"، اليي ي حّتيييه فيييه مجييي  الييدول  قييوة عليي  20٣0"حتويييع عاملنيياة اليي  التنمييي  املسييتدام  لعييا  

االمتنيياع عيين سيين وألبيييب أي أييدا ري اقتاييادي  أو مالييي  أو  ارييي  انفرادييي  أعرقييع حتقيييب التنمييي  
 البلدان النامي ، ويف أقع البلدان منوا   ال سيما يفعي  الكامل ، واالجتمااالقتاادي  

__________ 

 .دول  غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان *

ز، ابستثناء إكوادور و يريو عضاء يف حرك   لدان عد  االحنيااألابلنيا   عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة  **
 وكولومبيا.

 A/HRC/40/L.5 األمم املتحدة 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة 

14 March 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/40/L.5 

GE.19-04259 2 

التقرير املوجز ال ي أعدأه مفوضي  األمم املتحدة السامي  حلقيوق اإلنسيان إىل  إذ يشريو  
القسييري  عيين نتييائق حلقيي  النقيياق الييا يعقييداا جملييس حقييوق اإلنسييان كييع سيينت   شييأن التييدا ري 

 ،(1)االنفرادي  وحقوق اإلنسان
دو   عل  أن التدا ري والتشيريعاا القسيري  االنفراديي  أتعيار  مي  القيانون اليدو ،  إذ يشدهِّ

والقييانون الييدو  اإلنسيياث، وميثيياق األمييم املتحييدة، والقواعييد واملبييادا املنسهِّميي  للع قيياا السييلمي  
    الدول،
م  أبن مجي  حقوق اإلنسان عامليي  وغيري قا لي  للتةزئي  ومةا لي  ومتشيا ك ، وإذ  وإذ يسلهِّ

يؤكييد ميين جديييد، يف ايي ا الاييدد، أن احلييب يف التنمييي  حييب عييامل  وغييري قا ييع للتايير   ويشييكهِّع 
 جزءا  ال يتةزأ من مجي  حقوق اإلنسان،

أثير سيليف يف حقيوق إزاء ميا للتيدا ري القسيري  االنفراديي  مين  وإذ يعرب عن قلقيه الشيديد 
 اإلنسان واحلب يف التنمي  والع قاا الدولي  والتةارة واالستثمار والتعاون،

أنييه ال زييوز ألي دوليي  أن أسييتود  أي نييوع ميين التييدا ري،  ييا في ييا وإذ يؤكييد ميين جديييد  
التييدا ري االقتاييادي  أو السياسييي ، عليي  سييبيع اليي كر ال احلايير، أو أن أشيية  عليي  اسييتودام ا 

ه دول  أارى عل  التبعي  هلا يف ممارس  حقوق ا السيادي  وللحاول من يا علي  أي نيوع مين إلكرا
 املزااي،

مبييادا عييدة من ييا أاسيياوي الييدول يف السيييادة وعييد  التييداع  أيضييا   وإذ يؤكييد ميين جديييد 
جبمي  أشكاله يف شؤوهنا الداالي  وحريي  التةيارة وامل حي  اليدوليت ، واي  مبيادا مكرسي  أيضيا  

 العديد من الاكوك القانوني  الدولي ،يف 
م  أبن التيييدا ري القسيييري  االنفراديييي  املتوييي ة يف شيييكع عقيييوابا اقتايييادي   لييي   وإذ يسيييلهِّ

أبعاا  عيدة امليدى سيس حقيوق اإلنسيان املكفولي  لعامي  السيكان يف اليدول املسيت داف ، وحّتيد  
 أثرا  ابلغا  يق  عل  الفقراء وأضع  اللبقاا،

أن معسييم التييدا ري القسييري  االنفرادييي  حاليييا  فرضييت ا  لييدان متقدميي  عليي  وإذ يثييري جزعييه  
نامييي  وتمييه عن ييا أكلفيي  اباسيي  عليي  صييعيد حقييوق وميين البلييدان ال ميين أقييع البلييدان منييوا   لييدان 

 اإلنسان املكفول  للفقراء ولألشواص ال ين يعيشون أحواال  اش ،
ييبع األساسييي   أنييه ال ينبغيي  يف أي  يير  وإذ يؤكييد  ميين السييرو  حرمييان النيياس ميين الس 
 لبقائ م،
م  أبن التدا ري القسيري  االنفراديي  اللويلي  األجيع قيد أيؤدي إىل حيدو  مشياكع  وإذ يسلهِّ

 اجتماعي  وقد أّثري شواغع إنساني  يف الدول املست داف ،
ييو  يف النسييا  الييدو  وأ وإذ يسييلهِّا الضييوء  مهييي  عمييع األمييم عليي  املشيياكع واملسييا  املةسهِّ

املتحييدة عليي  إعيي ء صييوا مجييي  أعضيياء امتمييي  الييدو ، ميين أجييع ضييمان التعددييي  واالحيييةا  
 املتبادل وأسوي  املنازعاا ابلوسائع السلمي ،

__________ 

(1) A/HRC/37/31.  
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اليييا أّفييير   وجب يييا والقيييراراا مييين أن القيييوان  والييين ّسم  وإذ يعيييرب عييين قلقيييه الشيييديد 
أثيييير يتةيييياوز احلييييدود اإلقليمييييي ،  عييييا احليييياالا، عليييي  التييييدا ري القسييييري  االنفرادييييي  أنلييييوي، يف 

يقتار عل  البلدان املستا داف  فحس   ع ميتد إىل  لدان اثلث  أيضا ، ويف ذلك ايرق أل سيا  ال
مبادا القانون الدو ،  ا يؤدي إىل إكراه ا ه البلدان األارية أيضا  عل  ألبيب التدا ري القسري  

 االنفرادي ،
ابلوثيقيي  ااتامييي  وابإلعيي ن املعتمييدين يف مييؤسر القميي  السييا   عشيير لر سيياء  وإذ يرحيي  

دول وحكومييييياا حركييييي   ليييييدان عيييييد  االحنيييييياز، املعقيييييود يف جزييييييرة مارغاريتيييييا جبم وريييييي  فنيييييزوي  
، والليي ين أعييادا في مييا احلركيي  ركيييد أمييور ميين 201٦أيلول/سييبتمرب  1٨و 1٧البوليفارييي ، يف 

  املتمثيييع يف إدانييي  إصيييدار وألبييييب أيييدا ري قسيييري  انفراديييي  ضيييد  ليييدان مييين مجلت يييا موقف يييا املبيييدئ
احلركيي ، وايي  أييدا ري أنت ييك ميثيياق األمييم املتحييدة والقييانون الييدو  وأقييو ، يف مجليي  مييا أقوضييه، 

 مبادا السيادة والس م  اإلقليمي  واالستق ل السياس  وأقرير املاري وعد  التداع،
دول  السيادة الكامل  عل  جمموع ثروانا وموارداا اللبيعي  أن لكع  وإذ يؤكد من جديد 

كانون   1٤( املؤر  1٧-)د1٨0٣ونشاط ا االقتاادي، سارس ا حبري  وفقا  لقرار احمعي  العام  
 ،19٦2األول/ديسمرب 

 1٤قييد يف فيينييا يف الفييةة ميين إىل أن املييؤسر العييامل  حلقييوق اإلنسييان اليي ي عّ  وإذ يشييري 
دعييا الييدول إىل االمتنيياع عيين ا يياذ أي أييد ري انفييرادي ال يتفييب ميي   199٣ان/يونيييه حزير  25 إىل

القييانون الييدو  وميثيياق األمييم املتحييدة ويضيي  عقبيياا أمييا  الع قيياا التةارييي   يي  الييدول ويعرقييع 
 اإلعمال التا  حمي  حقوق اإلنسان وي دد أيضا  حري  التةارة نديدا  شديدا ،

إذ علييي  اليييرغم مييين القيييراراا اليييا اعتميييدنا  شيييأن اييي ه املسيييأل  وإذ يسييياوره قليييب ابلييي   
احمعييي  العاميي  وجملييس حقييوق اإلنسييان وحنيي  حقييوق اإلنسييان، والقييراراا املعتمييدة يف مييؤسراا 
األمييم املتحييدة املعقييودة يف التسييعيناا ميين القييرن املاضيي  ويف استعراضييانا الييا ّ ييرى كييع  ييس 

  االنفرادي  أّتو  وأّنفَّ  وأّفرا  ابلقوة،  يا ايال  قواعيد القيانون سنواا، ال أزال التدا ري القسري
الييدو  وميثيياق األمييم املتحييدة، ميين ايي ل أمييور ميين  ين ييا اللةييوّء إىل احلييرب والنزعيي  العسييكري ، 
 كع ما أنليوي علييه مين أبعياا سيلبي  سيس األنشيل  االجتماعيي  اإلنسياني  والتنميي  االقتايادي  

للبلييدان النامييي ، وميين ذلييك آاثراييا ايياري احلييدود اإلقليمييي ، ممييا و  ع البلييدان منييوا  ألقييواالجتماعييي  
يض  عقباا إضافي  أما  ست ي  الشيعوب واألفيراد اااضيع  لواليي  دول أايرى ستعيا  كيام   جبميي  

 ،حقوق اإلنسان
إزاء األثير السيليف للتيدا ري القسيري  االنفراديي  يف احليب يف احليياة،  وإذ يساوره انزعياي ابلي  

واحليييب يف الايييح  ويف الرعايييي  اللبيييي ، واحليييب يف التحييير ر مييين احيييوع، واحليييب يف مسيييتوى  معيشييي ه  
 ، واحلب يف الغ اء والتعليم والعمع والسكن،الئب

التكالي  البشري  املفرط  والعشوائي  الا أةأ  عل  العقوابا االنفراديي   ثري جزعهأّ وإذ  
ف ،  وآاثراا السلبي  الا سس السكان املدني ، ال سيما النساء واألطفال، يف الدول املست دا

عتمدأيييييه احمعيييييي  العامييييي  يف إعييييي ن احليييييب يف التنميييييي ، الييييي ي ا وإذ يؤكيييييد مييييين جدييييييد 
، ال ي ينص عل  أن من واج  الدول 19٨٦انون األول/ديسمرب ك  ٤املؤر   ٤1/12٨ قراراا

 ،أن أتعاون عل  ضمان التنمي  وإزال  العقباا الا أعة  التنمي 
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أن التييدا ري القسييري  االنفرادييي  أشييكهِّع عقبيياا رئيسييي  أمييا  أيضييا   وإذ يؤكييد ميين جديييد 
 أنفي  إع ن احلب يف التنمي ،

 القسيري  االنفراديي  سني  املنسمياا اإلنسياني  مين حتوييع من أن التيدا ري وإذ يساوره القلب 
 أموال إىل الدول الا أعمع في ا،

أن التييييدا ري القسييييري  االنفرادييييي  أنلييييوي، يف كييييع حاليييي  عليييي  الاييييعيد  وإذ يشييييدد عليييي  
 العامل ، عل  أثر سليف ميس حقوق اإلنسان،

التيدا ري القسيري  االنفراديي  ضرورة دراسي  اللائفي  الواسيع  مين آاثر  وإذ يشدد أيضا  عل  
يف القانون الدو  اإلنسياث والقيانون اليدو  حلقيوق اإلنسيان، ويف اقتاياد اليدول وسيلم ا وأمن يا 

 ونسية ا االجتماع ،
األثيير  مراعيياة ةميي جملييس حقييوق اإلنسييان  راعيي عليي  احلاجيي  إىل أن ي سييلا الضييوءوإذ ي 

غيري النياجم عين سين قيوان  وقيراراا وطنيي  األثير السليف للتدا ري القسيري  االنفراديي ،  يا يف ذليك 
 م متييهإطييار ، يف يثيياق األمييم املتحيدة والقييانون الييدو  وألبيق يا ايياري احلييدود اإلقليميي ململا قي  
 ،ان،  ا يف ذلك احلب يف التنمي مجي  حقوق اإلنس عمالاملتعلق  إب
احلاجيييي  إىل رصييييد انت اكيييياا حقييييوق اإلنسييييان املرأبليييي  عليييي   أيضييييا   سييييلا الضييييوءيوإذ  
يف املسيتقبع وأيوفري  ، وأعزييز املسياءل  ليردع االنت اكياالقسري  االنفراديي  واإل ي ع عن ياابلتدا ري ا
 ،للضحااي أعويضاا
املعييي  و العضيييوي   ابب ابح يييود املتواصيييل  اليييا يبييي هلا الفرييييب العاميييع املفتيييو  رحييي يوإذ  

، الييا الفرعييي  ذاا الاييل  همعييايري ريه و ؤكييد ميين جديييد  وجييه ايياص معيياييابحلييب يف التنمييي ، وإذ 
دون أنفيييي  إعييي ن احليييب يف التيييدا ري القسيييري  االنفراديييي  مييين العقبييياا اليييا حتيييول  وجب يييا عتيييرب ي

 ،التنمي 
 5/2 شييأن  نيياء مؤسسيياا املييس و 5/1إىل قييراري جملييس حقييوق اإلنسييان وإذ يشييري  

جيييييراءاا اااصييييي  للمةليييييس،  شيييييأن مدونييييي  قواعيييييد السيييييلوك ألصيييييحاب اليييييوالايا يف إطيييييار اإل
، وإذ يشييدد عليي  أن املكلَّيي  ابلوالييي  زيي  أن يييؤدي واليتييه 200٧حزيران/يونيييه  1٨ املييؤرا 

 وفقا  هل ين القرارين ومرفقي ما،
والع يييد اليييدو   الع يييد اليييدو  ااييياص ابحلقيييوق املدنيييي  والسياسيييي إىل وإذ يشيييري أيضيييا   

علييي  مجلييي  أميييور من يييا أنيييه  اننايييلييي ين يي  واالجتماعيييي  والثقافيييي ، الااييياص ابحلقيييوق االقتاييياد
 ،ومن حقوقه األساسي  عايشه سبعزوز يف أي حال من األحوال حرمان أي شع  من  ال

كي ه عين ا ياذ أو اسيتبقاء أو أنفيي  أيدا ري قسيري  علي  أن أمجي  اليدول  حيي -1 
ال أتفيييب مييي  القيييانون اليييدو  والقيييانون اليييدو  اإلنسييياث وميثييياق األميييم املتحيييدة والقواعيييد انفراديييي  

واملبيييادا املنسهِّمييي  للع قييياا السيييلمي   ييي  اليييدول، ال سييييما التيييدا ري ذاا الليييا   القسيييري اليييا 
أتةيياوز آاثراييا احلييدود اإلقليمييي  والييا أضيي  عقبيياا أمييا  الع قيياا التةارييي   يي  الييدول وأعرقييع 

لتييا  اإلعمييال التييا  للحقييوق املناييوص علي ييا يف اإلعيي ن العييامل  حلقييوق اإلنسييان وغييريه ميين اب
 الاكوك الدولي  املتعلق  حبقوق اإلنسان، ال سيما حب األفراد والشعوب يف التنمي ؛
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عل  االمتناع عن فر  أيدا ري قسيري  انفراديي ، وحيث يا  مجي  الدول حيي  شدة -2 
املنسهِّمي  التدا ري، ألهنا منافي  مليثياق األميم املتحيدة وللقواعيد واملبيادا  أيضا  عل  ح   مثع ا ه

السلمي     الدول عل  مجي  املسيتوايا، ويشيري إىل أن مثيع اي ه التيدا ري سني  حتقييب للع قاا 
التنمي  االقتايادي  واالجتماعيي  لليدول علي  أكميع وجيه وأيؤثر أيضيا  يف الوقيه ذاأيه يف اإلعميال 

 قوق اإلنسان؛التا  حل
الدول عل  أسوي  ا فانا عن طريب احلوار والع قاا السلمي ، و ن   حيي -٣ 

استودا  أدا ري اقتاادي  أو سياسي  أو غرياا مين التيدا ري للضيغا علي  دولي  أايرى فيميا يتعليب 
  مارس  حقوق ا السيادي ؛

علي  طيا   أليك التيدا ري الي ي يتةياوز احليدود اإلقليميي  وي ييدهِّد   يعية   شيدة -٤ 
كيي لك سيييادة الييدول، ويييدعو يف ايي ا السيييياق مجييي  الييدول األعضيياء إىل عييد  االعييةا   ييي ه 
التييدا ري وعييد  ألبيق ييا، وإىل ا يياذ أييدا ري إدارييي  أو أشييريعي  فعاليي ، حسيي  االقتضيياء، للتاييدي 

 ادي ، أو آلاثراا، ااري نلاق احلدود اإلقليمي ؛لتلبيب التدا ري القسري  االنفر 
استمرار قوى معيهن  يف ألبييب اي ه التيدا ري وفرضي ا ابلقيوة انفيراداي     شدةيدين  -5 

أقيييع  علييي  أي  ليييد، ال سييييما ،االقتاييياديالسياسييي  و  ،  يييا يف ذليييك الضيييغاكيييأدواا للضيييغا
ارسييي  حق يييا يف أن أقيييرهِّر،  حيييا البليييدان الناميييي ،  يييد  منييي  اييي ه البليييدان مييين ممو  البلييدان منيييوا  

 إرادنا احلرة، أنسمت ا السياسي  واالقتاادي  واالجتماعي ؛

مين أن أي أيد ري قسيري انفيرادي يّفيرا  ايو ابلضيرورة  يّعرب عن قلقه الشديد -٦ 
خميييال  ليييبعا أحكيييا  الشيييرع  الدوليييي  حلقيييوق اإلنسيييان أو القواعيييد اآلميييرة وغريايييا مييين أحكيييا  

 لوي عل  عواق  سلبي  سس ست  السكان األ رايء حبقوق م اإلنساني ؛القانون العريف، وين
ميين أن األحييوال االجتماعييي  االقتاييادي  ألفييراد أيضييا   يّعييرب عيين قلقييه الشييديد -٧ 

األسر يف  عا البلدان، وال سيما النساء واألطفيال، أتيأثر سيلبا  مين جيراء فير  واسيتبقاء أيدا ري 
القيانون اليدو  وميثياق األميم املتحيدة، وأضي  عقبياا أميا  الع قياا قسري  انفرادي  أتعار  م  

التةارييي   يي  الييدول، وأّقيهييد التنقييع عييرب خمتليي  وسييائع النقييع، وأعيييب حتقيييب التنمييي  االجتماعييي  
ول دون رفاه السكان يف البلدان املتضرهِّرة، األمر ال ي أةأ  علييه عواقي   واالقتاادي  التا ، وحتا

   النساء واألطفال،  ن في م املرااقون، واملسن  واألشواص ذوي اإلعاق ؛سس  اف  ااص
اليدول األعضياء اليا ا ي ا اي ه التيدا ري إىل أن أتقييد ابلتزامانيا  يكرر دعوأه -٨ 

ومسيييؤوليانا الناشيييا  عييين األحكيييا  ذاا الايييل  مييين القيييانون اليييدو  والايييكوك الدوليييي  املتعلهِّقييي  
 ر  في ا، وذلك إبهناء ا ه التدا ري عل  الفور؛حبقوق اإلنسان الا ا  ط

، يف اي ا السيياق، أن حميي  الشيعوب احليب يف أقريير مايرياا يؤكد مين جدييد -9 
وأن هلييا  قتضيي  ايي ا احلييب أن حتييدد حبرييي  وضييع ا السياسيي  وأن أسييع  حبرييي  إىل حتقيييب أنميت ييا 

 االقتاادي  واالجتماعي  والثقافي ؛
مثلمييا اييو مكييرس يف ميثيياق األمييم املتحييدة، معارضييته  ،يؤكييد ميين جديييد أيضييا   -10 

ألي حماوليي  نييد  إىل التمزيييب احزئيي  أو الكليي  لّعييرى الوحييدة الوطنييي  والسيي م  اإلقليمييي  ألي 
 دول ؛
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أبنييييه طبقييييا  إلعيييي ن مبييييادا القييييانون الييييدو  املتعلقيييي  ابلع قيييياا الودييييي   ييييي كهر -11 
تحيدة، وطبقيا  للمبيادا واألحكيا  ذاا الايل  اليواردة يف والتعاون    الدول وفقا  مليثياق األميم امل

( 29-)د٣2٨1ميثاق حقوق الدول وواجبانا االقتاادي  ال ي أعلنته احمعي  العامي  يف قرارايا 
منيييييه، ال زيييييوز ألي دولييييي  أن  ٣2، ال سييييييما امليييييادة 19٧٤كيييييانون األول/ديسيييييمرب   12امليييييؤر  

اييادي  أو سياسييي  أو أييدا ري ميين أي نييوع آايير أسييتود  أو أن أشيية  عليي  اسييتودا  أييدا ري اقت
ي  واحلاييول من ييا عليي  مييزااي ميين إلكييراه دوليي  أاييرى عليي  التبعييي  هلييا يف ممارسيي  حقوق ييا السييياد

 نوع؛ أي
أن السيل  األساسيي ، كاألغ يي  واألدويي ، ينبغي  أال ّأسيتود   يؤكيد مين جدييد -12 

ألحوال حرميان أي شيع  مين ّسيبع عيشيه أي حال من ايف أداة  لإلكراه السياس ، وأنه ال زوز 
 وأنميته؛
أن التدا ري القسري  االنفرادي  أشكع إحدى العقباا الرئيسي  أميا   يشدد عل  -1٣ 

أنفي  إع ن احلب يف التنمي ، ويدعو يف ا ا الادد مجي  الدول إىل  نه  فر  أدا ري اقتاادي  
إلقليمييي   ييا يتنيياب ميي  مبييادا التةييارة احلييرة احلييدود ا ايياريقسييري  انفرادييي ، وألبيييب قييوان  حملييي  

 البلدان النامي ؛ويف  أقع البلدان منوا  ويعرقع التنمي  يف 
احملاوالا الرامي  إىل ا اذ أدا ري قسيري  انفراديي ، واملييع املتزاييد إىل  مجي يرفا  -1٤ 

 ا ا اال اه  لرق من ا سن قوان  ألبب ااري احلدود اإلقليمي ؛
ييييد يف املرحليييي  األوىل ميييين القميييي  العاملييييي  يسييييلهم  -15  أبن إعيييي ن املبييييادا اليييي ي اعّتمِّ

حيي اليدول  قيوة علي   200٣متم  املعلوماا الا ّعقِّدا يف جني  يف كانون األول/ديسمرب 
  ن   ا اذ أي أدا ري انفرادي  واالمتناع عن ذلك يف إطار  ناء جمتم  املعلوماا؛

د آلي  مستقل ، ضمن آلياا األمم املتحدة حلقيوق احلاج  إىل وجو  يشدد عل  -1٦ 
اإلنسان، أعىن  ضحااي التدا ري القسري  االنفرادي   غي  معاح  قضيااي االنتايا  والتعيويا أعزييزا  

 للمساءل  وّسبع احرب؛
مجي  املقررين اااص  وآلياا جمليس حقيوق اإلنسيان املواضييعي  القائمي   حيي -1٧ 

ادي  واالجتماعيي  والثقافيي  علي  إيي ءِّ االاتميا  الواجي ، كيع يف نلياق يف ميدان احلقوق االقتاي
واليتيييه، ليييلاثر والعواقييي  السيييلبي  املةأهِّبييي  علييي  التيييدا ري القسيييري  االنفراديييي ، والتعييياونِّ مييي  املقيييرر 
اايياص املعيي  ابألثيير السييليف للتييدا ري القسييري  االنفرادييي  يف التمتيي  حبقييوق اإلنسييان، لتمكينييه ميين 

 ء واليته؛أدا
أبمهييييي  التوثيييييب الكميييي  والنييييوع  لألثيييير السييييليف املييييرأبا  تلبيييييب التييييدا ري  يسييييلهم -1٨ 

القسري  االنفرادي  يف سياق ضمان حماسب  املسيؤول  عين انت اكياا حقيوق اإلنسيان النامجي  عين 
 ألبيب التدا ري القسري  االنفرادي  ضد أي دول ؛

املنشييأة  املعنييي  ايايياا حقييوق اإلنسييانابحلاجيي  إىل التأكييد ميين أن مجييي  يقييره  -19 
األثييير  سيييأل  وجييي  معاايييداا األميييم املتحيييدة واهلياييياا الفرعيييي  مليييس حقيييوق اإلنسيييان أراعييي  م

السييييليف للتييييدا ري القسييييري  االنفرادييييي  يف التمتيييي  حبقييييوق اإلنسييييان، وأنفهيييي  أنشييييل  حمييييددة يف ايييي ا 
دم  من الدول إىل اي ه اهلياياا ويف إطيار الادد، وذلك مث   أثناء استعرا  التقارير الدوري  املق

 االستعرا  الدوري الشامع؛
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  يف إي ء االعتبار الواجي  ملسيأل  األثير السيليف للتيدا ري القسيري  االنفراديي يقرر -20 
 ته املتعلهِّق  إبعمال احلب يف التنمي ؛ محقوق اإلنسان يف إطار م

للتيدا ري القسييري  االنفرادييي  يف   تقرييير املقيرر اايياص املعيي  ابألثير السييليفيرحي   -21 
 ؛(2)التمت  حبقوق اإلنسان

املقيييرر ااييياص املعييي  ابألثييير السيييليف للتيييدا ري القسيييري  االنفراديييي  يف إىل يللييي   -22 
إجراءاا ملموس  لضمان حي   واصع عمله املتعلب  تحديد واقةا  أن يالتمت  حبقوق اإلنسان 

ست  الضحااي حبقوق اإلنسان، وأن يركز عل  مسأل  املوارد  التدا ري القسري  االنفرادي  الا أؤثر يف
يف أقريريه املقبلي  إىل  لتعزيز املساءل  وسبع جرب الضرر الواق  عل  الضحااي  ال زم ااوالتعويض
 ؛وق اإلنسان واحمعي  العام جملس حق
يف  ، آا ا  آراء اليدول األعضياءواصع عملهإىل املقرر اااص أن ي يلل  أيضا   -2٣ 
جمموعييي  مييين العناصييير اليييا يتعيي  النسييير في يييا، حسييي  االقتضييياء، ليييدى إعيييداد لتحدييييد ، اعتبيياره

مشيييروع إعييي ن لألميييم املتحيييدة  شيييأن أثييير التيييدا ري القسيييري  االنفراديييي  السيييليف يف التمتييي  حبقيييوق 
 اإلنسان، وأن يقد  ألك العناصر إىل جملس حقوق اإلنسان يف أقريره املقبع؛

لييييدول التعيييياون ميييي  املقييييرر اايييياص ومسيييياعدأه يف أداء م امييييه، جبمييييي  ا ي ييييي  -2٤ 
 املعلوماا الضروري  الا يللب ا؛ كاف وأقدمي  

إىل األم  العا  أقدمي املساعدة الضروري  إىل املقرر اااص لتمكينه من يلل   -25 
 االضل ع  واليته  فعالي ، ال سيما  وض  موارد  شري  ومادي  كافي  يف متناوله؛

معاحيي  أبمهييي  دور مفوضييي  األمييم املتحييدة السييامي  حلقييوق اإلنسييان يف سييلهم يّ  -2٦ 
التحيييدايا الناشيييا  عييين التيييدا ري القسيييري  االنفراديييي  وأثرايييا السيييليف يف حقيييوق اإلنسيييان املكفولييي  
للشعوب واألفراد ال ين يرغبون يف إعمال حقوق م االقتاادي  واالجتماعي ،  ا يف ذلك احلب يف 

 التنمي ؛
كييع الييا أعقييد  نقيياق ميين حلقيياا الإىل املفوضييي  السييامي  أنسيييم حلقيي   لليي ي -2٧ 

حتيييه ، 201٤أيلول/سيييبتمرب  2٦امليييؤر   2٧/21لقيييرار جمليييس حقيييوق اإلنسيييان  سييينت ، وفقيييا  
 يف ألميم املتحيدة  شيأن األثير السيليف للتيدا ري القسيري  االنفراديي لإعي ن  حنيو املضي  قيدما  " عنوان
الدورة الثاني  واألر ع   شارك  أثناء ، "احلب يف التنمي  ذلك نسان،  ا يفمت  جبمي  حقوق اإلالت

، وايااا ووكاالا األميم املتحيدة املعنيي  وغريايا مين أصيحاب املايلح  املعنيي الدول األعضاء، 
، وأن يقييد   يياعن ر حلقيي  النقيياق وأن يعييد أقريييرا  مقيير  أن يضييلل   ييدورلليي  إىل املقييرر اايياص يو 

 يف دورأه الثالث  واألر ع ؛ ويعرضه عليه املس التقرير إىل
قيييو ، ليييدى أحلقيييوق اإلنسيييان أن   األميييم املتحيييدة السيييامي  إىل مفوضييي يللييي  -2٨ 

املتعلقيي   تعزيييز احليب يف التنمييي  وإعمالييه وحايتييه،  ين  ايي ا القييرار األولوييي  يف  ااالضيل ع   ام يي
أقع البلدان  االنفرادي  من آاثر متواصل  يف سكانالسنوي، م  مراعاة ما للتدا ري القسري   اأقريرا
 البلدان النامي ؛و  منوا  

__________ 

(2) A/HRC/39/54. 
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، واإلجيراءاا اااصي  ذاا الايل  التا عي  مليس حقيوق  السيامي  املفوضي حيي -29 
اإلنسييان وايايياا املعااييداا عليي  إييي ء االاتمييا ، كييع يف إطييار واليتييه، حلاليي  األشييواص اليي ين 

 القسري  االنفرادي ؛ انّت ِّكه حقوق م نتية  للتدا ري
 التمكين  املفوض  السامي إىل األم  العا  أقدمي املساعدة الضروري  إىل  يلل  -٣0 

 ؛ا فعالي ، ال سيما  وض  موارد  شري  ومادي  كافي  يف متناوهل امن االضل ع  واليت 
التيدا ري  وعلي  ا ياذ، واحلفيا  علي يا اليدول علي  أعزييز أعدديي  األطيرا  حيي -٣1 

ألثير السيليف للتيدا ري القسيري  ا معاحي  إىل لثنيائ  واإلقليمي  واليدو  الرامي ال زم  لتعزييز التعياون ا
 ؛التمت  الكامع جبمي  حقوق اإلنسان يفاالنفرادي  
التمتي  مواصل  النسر يف مسأل  األثر السليف للتدا ري القسري  االنفراديي  يف  يقرر -٣2 

   لربانمق عمله.قوق اإلنسان، وفقا  حب

    


