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 مجلس حقوق اإلنسان 
 رة االستثنائية الثالثة والعشرونالدو 
 2015نيسان/أبريل  1

 قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان  

 23/1-دإ  
حقااوق  علا  وآثارهاام اإلرهاحيااة الفظاائ  التاا اربتهت اا عماعااة حوااو حارا

 اإلنسان فا الدول المتأثرة
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 ،ومبادئه ميثاق األمم املتحدةقادد مب إذ يسرتشد 
 ة األخييرذ ذاا ااصييلةصييكوا اادوايييااإىل اإلعيي ن اامليياملو  قييوق اإلنسييان و  وإذ يشيير 

 ،قوق اإلنسانحب
واية تملزيييييز و اييييية حقييييوق اإلنسييييان أن علييييع ايييييم ااييييدو  مسييييؤ وإذ يؤكييييد ميييي   ديييييد  

 ،واإلعييي ن ااملييياملو  قيييوق اإلنسيييان ،وا ريييياا األياييييية امللصيييو  علينيييا ا كيييل مييي  امليثييياق
وااملنيييدي  اايييدوايني اقاديييني حبقيييوق اإلنسيييان، وااصيييكوا اادوايييية األخيييرذ ذاا ااصيييلة املتمللقييية 

 حبقوق اإلنسان اايت هو طرف فينا، 
وق اإلنسيان عليع االحيو امللصيو  علييه ا ايراي ا  مليية إىل واليية جمليس حقي يشرإذ و 
 ،2006آذاي/مايس  15املؤيخ  60/251ااملامة 

علع أمهيية اييم ااقيراياا ااييت اعت يدما ا  مليية ااملامية بشي ن تيدابر ااق يا   وإذ يشدد 
 ،1987كييانون األو /ديسيي     7املييؤيخ  42/159علييع اإليهيياد ااييدوف، مبييا فينييا ااقييراياا 

 كييييييييانون األو /  9املييييييييؤيخ  49/60و ،1991كييييييييانون األو /ديسيييييييي     9املييييييييؤيخ  46/51و
  16امليييييييؤيخ  68/119و ،2006أيلو /ييييييييبت    8امليييييييؤيخ  60/288و ،1994 ديسييييييي  
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 ،2013كيييييييانون األو /ديسييييييي     18امليييييييؤيخ  68/178و ،2013كيييييييانون األو /ديسييييييي   
دييد االاتزامياا االاشي ة وإذ يؤكد م    ،2014كانون األو /ديس     18املؤيخ  69/127و

 ع  ايرتاتيجية األمم املتحدة ااملاملية ملكافحة اإليهاد ويكائزها األيبم،
إىل ااقراياا ااسابقة الجلة حقوق اإلنسان بش ن حقوق اإلنسان واإليهاد، وإذ يشر  

واراياا جملس حقوق اإلنسان بش ن تملزيز و اية حقوق اإلنسان وا ريياا األياييية ا ييياق 
بشيي ن حقييوق اإلنسييان  2011أيلو /يييبت    29املييؤيخ  18/10افحيية اإليهيياد، وااقييراي مك

 واملسائل املتمللقة ب خذ اارهائ  علع أيدي اإليهابيني، 
 تشييري  األو / 19( املييؤيخ 1999)1269إىل اييراياا جملييس األميي  وإذ يشيير أي ييا   
( 2001)1373، و2001أيلو /ييييبت    12( امليييؤيخ 2001)1368، و1999أكتيييوبر 
، 2014كيانون ااثا//يلياير   27( املؤيخ 2014)2133، و2001أيلو /يبت    28املؤيخ 

 متييييييو / 14وإىل اتفاايييييية ملال ييييية االيييييياد األفريقييييييو بشييييي ن مليييييم اإليهيييييياد ومكافحتيييييه املؤيخييييية 
، واإلع ن اارمسو اململت د مبلايبة ااذكرذ ااسلوية اق سني إلنشيا  ملال ية االيياد 1999 يوايه
، وااقراي املتمللق جب اعة بوكيو حيراا اايذي اعت يد  2013ريقو/االياد األفريقو ا أياي/مايو األف

 ،2014أياي/مايو  23جملس ااس ا واألم  ااتابم ا ياد األفريقو ا 
 27امليييدىل بييييه ا  S/PRST/2014/17إىل بييييا/ يئييييس جمليييس األمييي   وإذ يشييير كيييذا  

 ،2015كانون ااثا//يلاير   19دىل به ا امل S/PRST/2015/4، و2014آد/أغسطس 
كييانون   31بييالع ن االييياد األفريقييو بشيي ن ااعيية بوكييو حييراا، اململت ييد ا  وإذ يرحيي  

أثلييا  ااييدوية ااملادييية اارابمليية وااملشييري  ملييؤمتر يويييا  دو  وحكوميياا االييياد  2015ااثا//يليياير 
 األفريقو،
اي يية واايدفاع بشي ن ااعية بوكيو حيراا، بايتلتا اا ا ت اع و يا  اقوإذ يرح  أي ا   

 ،2015كانون ااثا//يلاير   20اململقود ا نيامو ا 
بالع ن ياونيدي ااصيادي عي  اايدو  األع يا  ا جمليس ااسي ا واألمي  وإذ يرح  كذا   

 ،2015شباط/ف اير  16املؤيخ ا ويط أفريقيا بش ن ا رد علع ااعة بوكو حراا اإليهابية، و 
ا ا يية إىل تقوييية ااتمليياون علييع ااصوييملاد ااييدوف واإلالي ييو ودون اإلالي ييو ىل وإذ يشيير إ 

ميي  أ ييل ملييم اإليهيياد واألوييياع املؤدييية إايييه ومكافحتن ييا بفملااييية، بطييرق ملنييا تملزيييز ااقييدية 
 ااوطلية الدو  اململلية، 

أن تملزيييز و اييية حقييوق اإلنسييان ميي  أ ييل ا  يييم وييييادة وإذ يؤكييد ميي   ديييد أي ييا   
قييانون هييو عوامييل ال بييد ملنييا ملكافحيية اإليهيياد، وإذ يسييلريم بيي ن اايياذ تييدابر فملاايية ملكافحيية اا

 اإليهاد و اية حقوق اإلنسان مها هدفان ال يتملاييان وإمنا يتكام ن ويقوي أحدمها اآلخر، 
إ ا  اازييييادة املسيييت رة ا حيييواد  االختطييياف وأخيييذ اارهيييائ  عليييع وإذ يمليييرد عييي  القيييه  

 بيني، وإ ا  ت ثر هذ  ا واد  علع إع ا  حقوق اإلنسان واات تم هبا، أيدي اإليها
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أن أنشيييييطة ااعييييية بوكيييييو حيييييراا تملطرييييييل بدي ييييية كبيييييرة ا يييييياة وإذ ي حيييييق بقليييييق بييييياا   
االاتصيادية السييكان ا ملطقية شيا  شييراو نيجرييا وامللياطق ا يياوية  يو  حبييرة  -اال ت اعيية 

 تشاد وأاصع شرق االيجر،تشاد، وا شاف ااكامرون، وا 
األنشطة اإليهابية اابشملة   اعة بوكو حراا، اايت تملرِّ  ااس ا واألمي  وإذ يدي  بقوة  

 وااليتقراي ا امللطقة ب يرها الخطر، 
أن اإليهييياد ال  كييي  وال يلبهيييو يبطيييه بييي ي ديييي  أو  لسيييية أو  وإذ يؤكيييد مييي   دييييد 

 ح اية أو ااعة عراية،
بوكييو حييراا ايتكابييه إ ا  مييا توادييل امللال يية اإليهابييية املسيي اة  اابيياا وإذ يملييرد عيي  القييه  

ميي  فالييائم وخييروق القييانون ااييدوف  قييوق اإلنسييان وانتناكيياا القييانون ااييدوف اإلنسييا/، مبييا ا 
ذا  ما يستندف ملنيا امليدنيني، مبي  فيينم األطفيا  وفتيياا امليدايس واالسيا  واألاليياا ااديليية 

عييي  دلييييد واييييتخداا  وااملرايييية، واملؤيسييياا ااتمللي يييية، واألييييواق، ووييييائل االقيييل ااملييياا، ف ييي   
األطفا ، واامللف ا لسو واامللف ااقائم علع نيوع ا يلس )ااملليف ا لسيا/(، وتيدمر ومصيادية 
امل تلكاا ااملامية واقادية، واييتخداا ااقاص ير، وااتجلييد اإل بيايي ا نيا  ا ع ليياا ااتفجير 

 االنتحايية،  االنتحايية، مبا ا ذا  ايتخداا األطفا  واإلنا  ا ع لياا ااتفجر
علييع أن ااعيية بوكييو حييراا، بايتكاهبييا هييذ  األفملييا  اإليهابييية، ترتكيي  خرواييا  وإذ يؤكريييد  
 قيييوق اإلنسيييان وتلتنييي  ااقيييانون اايييدوف اإلنسيييا/، ايييا يمليييوق بشيييكل  يييذيي اات تيييم   سيييي ة

 ااكامل حبقوق اإلنسان وا رياا األيايية ا امللاطق اايت تارتك  فينا هذ  االعتدا اا، 
 14اامل لية اقسيسة اايت ايتكبتنا ااعة بوكيو حيراا ا وإذ يدي  بقوة، ويرفض أي ا ،  

فتاة م  مديية مبديلة شيبوا، بوالية  200املت ثلة ا اختطاف أكثر م   2014نيسان/أبريل 
بوينيييو، ا نيجرييييا، ال ييييزا  مصيييره  جمنيييوال ، وكيييذا  ع ليييياا االختطييياف اا حقييية، ويطااييي  

ح فتيييياا املدييييية ااثانويييية وغيييره  مييي  املختطفيييني فيييويا  ودون شيييروط، ويمليييرد عييي  بيييالط ق ييييرا 
 ت امله مم أيرهم،

مييم شييملود نيجريييا وااكييامرون وتشيياد وااليجيير، اايييت تملييا/ ميي  وإذ يملييرد عيي  ت ييامله  
مشييياق بسيييب  األنشيييطة اإليهابيييية   اعييية بوكيييو حيييراا، و ييييط عل يييا  جبنيييود حكومييياا نيجرييييا 

 شاد وااليجر وبل  اارامية إىل ااتصدي هلذ  األفملا  اإليهابية، وااكامرون وت
ااريييادي ا ييياد األفريقييو وال لال يياا دون اإلالي ييية، مثييل ا  اعيية بااييدوي  وإذ يرحيي  

االاتصييادية اييدو  غييرد أفريقيييا، وا  اعيية االاتصييادية اييدو  ويييط أفريقيييا، و ليية حييو  حبييرة 
كلنا ااعة بوكو حراا، وإذ يملرد ع  دع ه هلدف هيذ  تشاد، ا ااتصدي التنديداا اايت تش

 ا ناا املت ثل ا حمايبة امللال ة اإليهابية املس اة بوكو حراا،
إ ا  اامليييييدد ااكبييييير مييييي  املشيييييردي  واا   يييييني ا نيجرييييييا  وإذ يمليييييرد عييييي  القيييييه اابييييياا  

 وااكامرون وتشاد وااليجر وبل ، 
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بوكو حراا اإليهابيية مي  خيروق  سيي ة  ما ترتكبه ااعةيدي  ب شد ااملباياا  -1 
 القانون اادوف  قوق اإلنسان وانتناكاا القانون اادوف اإلنسا/؛ 

با ناا اايت تقدا اادعم واملوايد إىل ااعية بوكيو حيراا أن تلنيو فيويا  أي يني   -2 
ياا شييكل ميي  أشييكا  هييذا ااييدعم ااييذي يتمليياي  مييم ااقييانون ااييدوف  قييوق اإلنسييان، ومييم ااقييرا

واملقييرياا ذاا ااصييلة اايييت اعت ييدما ا  ملييية ااملاميية، وجملييس األميي ، واالييياد األفريقييو، وا  اعيية 
 االاتصادية ادو  غرد أفريقيا، وا  اعة االاتصادية ادو  ويط أفريقيا، و لة حو  حبرة تشاد؛

 ايم األطراف علع عدا إيفا  أية شرعية علع األفملا  اإليهابية؛ ث  -3 
ن ا ت يييم اايييدوف ميييم اايييدو  املتييي ثرة باألنشيييطة اإليهابيييية تملييياو   ييييادةإىل ييييدعو  -4 

 ودفيف ملابملنا؛   اعة بوكو حراا، م  أ ل يدد ايم مصادي اات ويل احملت لة
باملسييييياعدة ااييييييت تقيييييدمنا بمليييييض اايييييدو  إىل اايييييدو  األفريقيييييية حملايبييييية يرحييييي   -5 

زييييد مييي  اايييدعم اافمليييا  واملتمليييدد األو يييه إىل تشييياد اإليهييياد، وييييدعو ا ت يييم اايييدوف إىل تقيييد  م
وااكامرون وااليجر ونيجريا وأية دواة أخرذ مت ثرة ب فملا  ااعة بوكو حراا اإليهابية، بلا   عليع 

 يغبة هذ  اادو  وبااتملاون ااوثيق مم حكوماما؛ 
 ااييدو  وا ت ييم ااييدوف إىل تقييد  ااييدعم، علييع االحييو امللاييي ،يييدعو كييذا   -6 

إىل فرايييية اامل ييييل املشييييرتكة املتملييييددة ا لسييييياا اايييييت أنشيييي ها االييييياد األفريقييييو، ميييي  أ ييييل نشيييير 
تشييكي ا فرايية اامل ييل اايييت ت ييم اييواا ميي  نيجريييا وتشيياد وااكييامرون وااليجيير وبييل ، وذايي  

 بتزويد فراة اامل ل املذكوية باملساعدة ااتقلية؛
ارتفتنيا ااعية بوكيو حيراا اإليهابيية إىل مثو  مرتكيب ا رائم اابشملة اايت ايدعو  -7 

أميياا احمليياكم املختصيية ا ااييدو  املتيي ثرة، ا يي ان حمايييبة املسييؤواني عيي  خييروق حقييوق اإلنسييان 
 وانتناكاا ااقانون اادوف اإلنسا/، مبا ا ذا  اهلج اا اايت تستندف املدنيني؛

طييرق ااييدو  علييع  اييية حقييوق اإلنسييان ا يييياق مكافحيية اإليهيياد، ب ييث  -8 
ملنييا  يييادة ااتمليياون وااتلفيييذ ااكامييل ا تفااييياا وااقييراياا اادواييية ذاا ااصييلة، ويسييلط اا ييو  
عليع ا ا ية إىل تقويية ااتلسييق عليع ااصويملاد اايوطا ودون اإلالي يو واإلالي يو واايدوف مي  أ ييل 

 تملزيز ااتصدي ااملاملو ا يهاد؛
اإلنسيان أن د يم ممللومياا  إىل مفويية األمم املتحدة ااسامية  قوقيطل   -9 

م  اادو  املت ثرة، بااتملاون وااتشاوي ااوثيقني مملنا، م  أ ل إعداد تقرير ع  انتناكياا وخيروق 
حقوق اإلنسان واافالائم اايت ايتكبتنا ااعة بوكو حراا اإليهابية ا اادو  املت ثرة هبذ  األفملا ، 

إطياي حيواي تفياعلو يايلالم أثليا  اايدوية ااتاييملة  بهية إع ا  املسا اة، وأن تقدا يديثا  شيفويا ، ا
 وااملشري   لس حقوق اإلنسان، وأن تقدا تقريرا  إىل ا لس اكو يلالر فيه ا دويته ااث ثني.

 ا لسة ااثانية
 2015نيسان/أبريل  1

 ]اعت د دون تصويت.[
_____________ 


