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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 2البند 

 2017آذار/مارس  23قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في   
 النكا تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق اإلنسان في سري -34/1  

 إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،  إذ يؤكد من جديد 
بدددداإلعلن ال دددداملإل سقددددوق اإلنسددددان وال صدددددين الدددددولي  ا اصدددد   قددددوق  يسرتشددددد وإذ 

 اإلنسان وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة،
تشدددددرين األول/  1املدددددؤر   30/1قدددددرار جملدددددس حقدددددوق اإلنسدددددان  وإذ يؤكدددددد مدددددن جديدددددد 

 النكا، بشأن ت زيز املصاسة واملساءلة وحقوق اإلنسان يف سري 2015 أكتوبر
 2012آذار/مدددارس  22املدددؤر   19/2ارات جملدددس حقدددوق اإلنسدددان إىل قدددر  وإذ يشدددري 

 ،2014آذار/مارس  27املؤر   25/1و 2013آذار/مارس  21املؤر   22/1و
مسؤولية كل دولة عن ضمان متتد  سدكا ا كافدة متت دام كداملم  ميد   وإذ يؤكد من جديد 

 حقوق اإلنسان واسريات األساسية،
 النكا واستقلهلا ووحدهتا وسلمتصا اإلقليمية، التزامه بسيادة سري وإذ يؤكد من جديد أيضام  
النكددا كددل مددن ممددومل األمددم املتحدددة السددامإل  بالزيددارة الددا أداىلددا إىل سددري وإذ يرحدد  

 31، واألمددد  ال ددداف يف المدددرتة مدددن 2016شددباط/فرباير  9إىل  6سقددوق اإلنسدددان يف المدددرتة مدددن 
 ،2016أيلول/سبتمرب  2آب/أغسطس إىل 

بالزيددارة الددا قدداف رددا المريددمل ال امددل امل دد   دداالت اال تمدداء القسددري  وإذ يرحدد  أيضددام  
، والزيارات االستشارية الدا 2015تشرين الثاين/نوفمرب  18إىل  9غري الطوعإل يف المرتة من  أو

رة املشدرتكة أداىلا املقرر ا اص امل   بت زيز اسقيقة وال دالة واجلرب وضدمانات عددف التكدرار، والزيدا
الا قاف را كل من املقررة ا اصة امل نية باسدتقلل القضداة وامدام  واملقدرر ا داص امل د   سدألة 
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 29املصيندة يف المدرتة مدن  اللإنسدانية أو ال قوبة القاسية أو الت ذي  وغريه من ضروب امل املة أو
املقددددررة ا اصددددة امل نيددددة بقضددددايا  ، والزيددددارة الددددا قامدددد  رددددا2016أيار/مددددايو  7نيسدددان/أبريل إىل 

 ،2016تشرين األول/أكتوبر  20إىل  10األقليات يف المرتة من 
النكدددا مدددن أجدددل تنميدددذ قدددرار  بدددا طوات الدددا اكدددذهتا حكومدددة سدددري وإذ يرحددد  كدددذلك 

يقر يف ىلذا السياق بضدرورة إحدراا املزيدد مدن التقددف امللمدوس  ، وإذ30/1جملس حقوق اإلنسان 
 يف ىلذا الصدد،

بدددالتقرير الشدددامل املقددددف مدددن ممدددومل األمدددم املتحددددة  حيددديل علمدددام مددد  التقددددير -1 
، اسدتاابةم لطلد  (1)السامإل سقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الراب ة والثلث 

النكدا أن تنمدذ بالكامدل التددابري الدا حدددىلا  ، ويطل  إىل حكومدة سدري30/1اجمللس يف قراره 
 تُنمذ ب د؛ والا مل 30/1اره اجمللس يف قر 

النكدددددا ت دددداملم إ ابيددددام مدددد  املمددددومل السدددددامإل  بت امددددل حكومددددة سددددري يرحدددد  -2 
، وم  املكلم  بواليات يف إطدار اإلجدراءات 2015واملموضية السامية منذ تشرين األول/أكتوبر 

، ا اصددددة ذات الصددددلة، ويشددددا  علددددع مواصددددلة ىلددددذا الت امددددل يف ت زيددددز و ايددددة حقددددوق اإلنسددددان
 النكا؛ واسقيقة وال دالة واملصاسة واملساءلة يف سري

إىل املموضددية السددامية واملكلمدد  بواليددات يف إطددار اإلجددراءات ا اصددة  يطلدد  -3 
يُقددد ف مددن مشددورة ومسدداعدة تقنيددة يف جمددال ت زيددز و ايددة حقددوق اإلنسددان،  ذات الصددلة، ت زيددز مددا

النكددا  النكددا، وذلددك بالتشداور مدد  حكومدة سددري يواسقيقدة وال دالددة واملصداسة واملسدداءلة يف سدر 
 وباالتماق م صا؛

إىل املموضدددية السدددامية أن تواصدددل تقيددديم التقددددف امدددرا يف تنميدددذ توصدددياته  يطلددد  -4 
النكدا،  وغري ذلك من ال مليات ذات الصلة املت لقة باملصاسة واملساءلة وحقدوق اإلنسدان يف سدري

رات إىل جملددس حقددوق اإلنسددان يف دورتدده السدداب ة والثلثدد ، وأن تقدددف عرضددام كتابيددام ألحددد  التطددو 
 ، يف دورته األرب  .30/1وتقريرام شاملم، ت قبه مناقشة بشأن تنميذ قرار اجمللس 
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 [.]اعتمد من دون تصوي 
    

__________ 

(1) A/HRC/34/20. 


