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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 العدالة االنتقاليةو حقوق اإلنسان  -33/19  

 إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد  
اإلعدد ن الملدداملو  قددوق اإلنسددان، والمل ددد الدددوق ا ددا   ددا قوق  يؤكددد مددن جديدددوإذ  

، والمل دد الددوق ا دا   دا قوق املدنيد  والسياودي ، وات اقيدا   جتماعيد  والثقاييد االقتصدادي  واال
 حزيددددددران/ 8 ددددددا اإلاددددددايي  املددددددؤ    ، و روتوكولي1949آب/أغسدددددد س  12جنيددددددخ املؤ  دددددد  

، وغري ذلك مدن صدكوا القدانون الددوق  قدوق اإلنسدان والقدانون الددوق اإلنسدا  1977 يونيه
 ،مج عمل يييناذا  الصل ، وإع ن و رنا

 على أمهيد  ات اقيد  مندر جراد  اإل دادة اةماعيد  واململاقبد  علي دا أيضا  يؤكد من جديد وإذ  
 اعتبا مهدا صدك  دوليد  يملدال   ات اقي  عدم تقادم جرائم ا رب واةرائم املرتكب  اد اإلنساني و 

 ني  واململاقب  علي ا،للوقاي  من جرا  اإل ادة اةماعي  وجرائم ا رب واةرائم اد اإلنسا
جمموعدددد  املبددددادة املتمللقدددد  إلمايدددد  حقددددوق اإلنسددددان وتملزيز ددددا مددددن  دددد ل إىل  وإذ يشددددري 

 ،(2)وإىل النسخ  احملّدث  لتلك املبادة ،(1)مكايح  اإلي   من الملقاب
 كددددددددانون األول/  16املددددددددؤ    60/147  إىل قددددددددرا  اةممليدددددددد  الملامدددددددد وإذ يشددددددددري أيضددددددددا   
الذي اعتمد  اةمملي  مبوجبه املبادة األواوي  وا  وط التوجي ي   شأن حد   2005 ديسمرب

__________ 

(1) E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. املري  الثا ، 

(2) E/CN.4/2005/102/Add.1. 
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احايا االنت اكا  اةسيم  للقانون الدوق  قوق اإلنسان واالنت اكا  ا  رية للقانون الدوق 
 ، اإلنسا  يف االنتصاف واةرب

 نيسددددان/ 20املددددؤ    2005/70إلنسددددان إىل قددددرا ا  ةندددد  حقددددوق ا وإذ يشددددري كددددذلك 
 نيسددددان/ 21املددددؤ    2005/81اليدددد ، و شددددأن حقددددوق اإلنسددددان والملدالدددد  االنتق 2005 أ ريددددل
 شأن  2005نيسان/أ ريل  20املؤ    2005/66 شأن اإلي   من الملقاب، و 2005 أ ريل

 أيلددددددول/ 24املددددددؤ    9/10ق اإلنسددددددان ا دددددد  يف مملريدددددد  ا قيقدددددد ، وإىل قددددددرا ا  جملددددددس حقددددددو 
 27املددددددؤ    21/15، و2009تشددددددرين األول/أكتددددددو ر  1ؤ   املدددددد 12/11، و2008 وددددددبتمرب

أيلدددول/  18املدددؤ    9/11 شدددأن حقدددوق اإلنسدددان والملدالددد  االنتقاليددد ، و 2012أيلول/ودددبتمرب 
 أيلدول/ 27املدؤ    21/7، و2009تشدرين األول/أكتدو ر  1املدؤ    12/12، و2008وبتمرب 
، 2009مددددا   آذا / 27ؤ   املدددد 10/26ا قيقدددد ، و،  شددددأن ا دددد  يف مملريدددد  2012وددددبتمرب 

ومقددددددر ي  ،  شددددددأن علددددددم ال دددددد  الشددددددرعو الددددددو اثو2010أيلول/وددددددبتمرب  29املددددددؤ    15/5و
،  شدددددأن ا ددددد  يف مملريددددد  ا قيقددددد ، 2006تشدددددرين الثدددددا /نويمرب  27املدددددؤ    2/105 اجمللدددددس

 شدددددددددددأن الملدالددددددددددد  االنتقاليددددددددددد ، وقدددددددددددرا  اةممليددددددددددد   2007آذا /مدددددددددددا    23املدددددددددددؤ    4/102و
وقرا ي   شأن ا   يف مملري  ا قيق ، 2013كانون األول/ديسمرب   18املؤ    68/165 الملام 

 2014أيلول/ودددددبتمرب  25املدددددؤ    27/3و 2011أيلول/ودددددبتمرب  29املدددددؤ    18/7اجمللدددددس 
 ،املقر  ا ا  اململين  تملزيز ا قيق  والملدال  واةرب وامانا  عدم التكرا  شأن 

، وخباصددددددددد  (3)2005ملدددددددددؤار القمدددددددد  الملدددددددداملو لملددددددددام إىل الوثيقدددددددد  ا تاميدددددددد  شددددددددري يوإذ  
أن املسدؤولي  عدن يايد  حيث أكد مجير  ؤواء الدول وا كوما   من ا، 139و 138 ال قرتان

السكان من اإل ادة اةماعي  وجرائم ا رب والت  ري الملرقدو واةدرائم املرتكبد  ادد اإلنسداني  تقدر 
   تقتضو الوقاي  من  ذه اةرائم،، وأن  ذه املسؤوليعلى عات  كل دول  على حدة

إىل تقريدددددر األمددددد  الملدددددام عدددددن وددددديادة القدددددانون والملدالددددد  االنتقاليددددد  يف  وإذ يشدددددري أيضدددددا   
تقريدر املتا ملد  الدذي قدمده و  ،(4)اجملتمملا  اليت تش د ندزاعا  وتلك الديت ادر مبرحلد  مدا  ملدد النددزا 

الدوا دة ييده، وإىل تقدا يره الصداد ة يف  ، مبا يف ذلك التوصيا  ذا  الصل (5) شأن املواو  ن سه
، اليت تضمنت  رنامج عمل لتحسد  (9)2014، و(8)2013، و(7)2012، و(6)2006األعوام 

يملالي  الدعم الذي تقدمه منظوم  األمم املتحدة من أجل تملزيز وديادة القدانون يف حداال  الندزا  
 وما  ملد النزا ،

__________ 

 .60/1قرا  اةمملي  الملام   (3)

(4) S/2004/616. 

(5) S/2011/634. 

(6) A/61/636-S/2006/980 وCorr.1. 
(7) A/66/749. 
(8) S/2013/341. 
(9) A/68/213/Add.1 وA/69/181. 
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ملبددداد ة عالملمدددل الملددداملو ملكايحددد   والثدددا  األول  الددددولي   االجتمددداع وإذ حيددديل علمدددا   
 2014مدا   آذا / 6إىل  4ووديه يف ال درتة مدن يف وان   اململقودين ،جرائم ال ظائر اةماعي ع
 ، 2016شباط/يرباير  4إىل  2وماني  يف ال رتة من 

 شدددأن  2016نيسدددان/أ ريل  27املدددؤ    70/262إىل قدددرا  اةممليددد  الملامددد   وإذ يشدددري 
 27( املددؤ   2016)2282، وقددرا  جملددس األمددن اض  يكددل األمددم املتحدددة لبندداء السدد ماوددتملر 

أن شدد كل من اةممليد  الملامد  وجملدس األمدن علدى مجلد  أمدو  من دا حيث  2016نيسان/أ ريل 
اتبا  هنج شدامل إااء الملدالد  االنتقاليد ، مبدا يف ذلدك تملزيدز التملدايف واملصدا  ، وجملدل ق دا  األمدن 

للمسدداءل ، مبددا يف ذلددك مددن  دد ل إصدد حه، وواددر  ددرامج شددامل   و ااددملا   ويملدداال   يددا  م ن ق اعددا  
ويملالد  للتسددرين وندز  السدد د وإعددادة اإلدمدال، مبددا يف ذلدك االنتقددال مددن التسدرين ونددز  السدد د 

يف توطيد السد م واالودتقرا ، وتملزيدز ا دد مدن ال قدر، ووديادة   حامسمسائل إىل إعادة اإلدمال، 
وإمكاني  اللجوء إىل القضاء وا كم الرشيد، ممدا يزيدد مدن  سدل ودل   الدولد  الشدرعي ،  القانون،

 ،وحيول دون وقو  البلدان يف النزا  أو الملودة إليه
اةدرائم ع الململ الذي ااد لملت  ده ةند  القدانون الددوق  شدأن موادو   وإذ حييل علما   

 ؛عاد اإلنساني 
االنت اكا  والتجداواا  اةسديم   قدوق على أن اإلي   من الملقاب على  وإذ يشدد 

جراددد  اإل دددادة اةماعيددد  اإلنسدددان واالنت اكدددا  ا  دددرية للقدددانون الددددوق اإلنسدددا ، مبدددا يف ذلدددك 
 وجدددرائم ا دددرب والت  دددري الملرقدددو واةدددرائم ادددد اإلنسددداني ، يشدددجر علدددى تكرا  دددا ويشدددكل عائقدددا  

سدد م الدددائم علددى املسددتو  الددوطين، وكددذلك أمددام تملزيددز التملدداون ييمددا  دد  أمددام يقيدد  ال  ئيسدديا  
الشدددددملوب وتملزيدددددز السدددددلم واألمدددددن الددددددولي ، وأن مكايحددددد  اإليددددد   مدددددن الملقددددداب علدددددى  دددددذه 

 ،واةرائم عامل م م لردع ا والوقاي  من ا والتجاواا  االنت اكا 
م قددددد تقددددّوض عمليدددد  ائر  ددددذه اةددددأن حمدددداوال  إنكددددا  أو تربيددددر  مددددر القلدددد  وإذ ي حدددد  

  ذه اةرائم،ملنر ا تكاب  اليت تبذلمكايح  اإلي   من الملقاب ويقي  املصا   واة ود 
 قددوق اإلنسددان السددا ق  وا اليدد  نت اكددا  والتجدداواا  اةسدديم  ل علددى أن  وإذ يؤّكددد 

جددرائم اإل دددادة ، مبدددا يف ذلددك تلددك الدديت ترقددى إىل اإلنسددا  للقددانون الدددوق  ددريةواالنت اكددا  ا 
اةماعيدد  وجددرائم ا ددرب وجددرائم الت  ددري الملرقددو وجددرائم اددد اإلنسدداني ،  اصدد  يف حالدد  ايددرتاض 
وجود ولوا مبكر  ذلك، يدؤدي إىل   در ايدادة االنت اكدا  عندد التقداعس عدن منمل دا واململاقبد  

 علي ا ومملاةت ا على النحو املناو ،
، مبددا يف عمددال آليددا  الملدالدد  االنتقاليدد مكايحدد  اإليدد   مددن الملقدداب وإ ددأن  وإذ يقددر 

ذلك التشجير على إحقاق ا قيق  والملدال  واةرب وامانا  عدم التكرا ، اكن أن اندر تكدرا  
 ال ظائر اليت وقملت يف السا   وما شاهب ا من انت اكا ،
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الملدالدددد ، مبددددا يف ذلددددك احملاكمددددا  المللنيدددد ، وعمليددددا   ليددددد  عمليددددا  ددددأن  وإذ يسددددّلم 
املااو وا  اظ على األ شي ا  وغري ذلك من األدل  املوثوق هبا خبصو  االنت اكا   أحداث

، مبدا يف ذلدك اإلنسدا  والتجاواا  اةسيم   قوق اإلنسان واالنت اكا  ا  رية للقانون الدوق
رائم ادددد اإلنسددداني ،  دددو اةدددجدددرائم اإل دددادة اةماعيددد  وجدددرائم ا دددرب وجدددرائم الت  دددري الملرقدددو و 

ويسدددا م يف مندددر تكدددرا   دددذه اةدددرائم ومدددا شددداهب ا مدددن   دددل عددددم نسددديان  دددذه اةدددرائم أ ددددا  يك مدددا
 ،وجتاواا  انت اكا 
 أمهيددد  مسددداعدة الددددول الددديت عاندددت مدددن يظدددائر يف السدددا  ،  نددداء علدددى  وإذ يسددّلم أيضدددا   

طلب ددددا و التملدددداون ممل ددددا، للخددددرول  اوددددرتاتيجي  شددددامل  مددددن أجددددل الملدالدددد  االنتقاليدددد    يدددد  تلبيدددد  
احتياجددا  الضددحايا وإعمددال حقددوق م يف ا صددول علددى جددرب يملددال، وذلددك ملنددر تكددرا  ال ظددائر 

انت اكددا ، ولت ددادي الملددودة ثانيدد  إىل النددزا  أو غددريه مددن  الدديت وقملددت يف السددا   ومددا شدداهب ا مددن
 أشكال الملنخ، ولضمان يقي  و م ومصا   دائم ،

االنت اكدا  والتجداواا  اةسديم   قدوق اإلنسدان اإلي   من الملقاب علدى  وإذ يدين 
وجرائم ا درب ، مبا يف ذلك جرائم اإل ادة اةماعي  اإلنسا  واالنت اكا  ا  رية للقانون الدوق

وجدددرائم الت  دددري الملرقدددو واةدددرائم ادددد اإلنسددداني ، وإذ يشددددد علدددى مسدددؤولي  الددددول عدددن امتثدددال 
التزاماهتدددا مبوجددد  الصدددكوا الدوليددد  ذا  الصدددل  إلهنددداء اإليددد   مدددن الملقددداب، وا دددر ،  دددذه 

عن دا وإعمدال يف  دذه االنت اكدا  واةدرائم وحماكمد  املسدؤول   واييا   ال اي ، على التحقي  يقيقا  
حدد  الضددحايا يف االنتصدداف ال ملددال   يدد  جتندد  تكددرا  وقددو  انت اكددا  مماثلدد  والسددملو لتحقيدد  

هبددذا ا صددو  علددى  ودد م دائددم وإقامدد  الملدددل وإحقدداق ا قيقدد  وإ ودداء املصددا  ، ويشدددد أيضددا  
 أمهي  تملزيز قد ا  ا يئا  القضائي  احمللي  والتملاون ييما    الدول،

 دو  احملكم  اةنائي  الدولي  يف إطا  نظام متملدد األطراف ي دف إىل وادر  وإذ يسلِّم 
حدددد لتيددد   مدددن الملقددداب، وإ وددداء وددديادة القدددانون، وتملزيدددز وتشدددجير احدددرتام حقدددوق اإلنسدددان 

 ، ويقا  للقانون الدوق وملقاصد امليثاق ومبادئه،دائموالقانون اإلنسا  الدوق، ويقي  و م 
األواوددو الددذي يضدد لر  دده اجملتمددر املددد ، مددن  دد ل ا راطدده  دو الدد  أيضددا  وإذ يسددلِّم  

االنت اكدا  والتجداواا  ونشاطه الدعوي ومشا كته يف عمليا  صنر القرا ا ، يف منر ا تكاب 
، مبدددا يف ذلدددك جدددرائم اإلنسدددا  اةسددديم   قدددوق اإلنسدددان واالنت اكدددا  ا  دددرية للقدددانون الددددوق

ب وجرائم الت  ري الملرقو واةرائم ادد اإلنسداني ، ويف مملاةد  تركت دا اإل ادة اةماعي  وجرائم ا ر 
 يف الملدال  ويف التملويض وامان عدم التكرا ،و وذلك  التشجير على إحقاق ا   يف ا قيق  

علددى حقيقدد  أندده، عنددد تصددميم وتن يددذ االوددرتاتيجيا  والسياوددا  والتدددا ري  وإذ يشدددد 
اةسيم   قوق اإلنسان واالنت اكا  ا  درية للقدانون واا  والتجاال ام  للتصدي ل نت اكا  

مبدددا يف ذلدددك جدددرائم اإل دددادة اةماعيددد  وجدددرائم ا دددرب وجدددرائم الت  دددري الملرقدددو الددددوق اإلنسدددا ، 
 نت اكددا االجيدد  مراعدداة السددياق احملدددد لكددل حالدد  هبدددف منددر تكددرا  واةددرائم اددد اإلنسدداني ، 
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والشمول علدى الصدمليدين  توق امام األمو اعو و ناء الدول  و ، وامان الوئام االجتماملستقبل يف
 تملزيز املصا  ،  ي  الوطين واحمللو 

علددى أمهيدد  األ ددذ  ددن ج شددامل  شددأن الملدالدد  االنتقاليدد  ت دددم ج ييدده اجملموعدد   وإذ يشدددِّد 
، عمليددددا  أ دددر  الكاملددد  مدددن التددددا ري القضدددائي  وغدددري القضدددائي ، مبدددا يف ذلدددك، يف مجلددد  أمدددو 

امل حقددد  القضدددائي  ال رديددد ، وعمليدددا  اةدددرب، وتقصدددو ا قدددائ ، واإلصددد د املؤوسدددو، وتددددقي  
ومبدددداد ا   ليدددد أحددددداث املااددددو، وعمليددددا  ح دددد  ا تيدددا  املددددوس   واملسددددؤول  ا كددددومي ، 

أجل أو مزيج من  ذه التدا ري جيري تصوُّ ه على النحو املناو ، من الروايا  السردي  املشرتك ، 
، إىل اددددمان املسدددداءل ، وإقامدددد  الملدددددل، وتددددويري وددددبل انتصدددداف أ ددددر  التوصددددل، يف مجلدددد  أمددددو 

للضددحايا، وتملزيددز  أب الصددد  واملصددا  ، وإقامدد   قا دد  مسددتقل  علددى املنظومدد  األمنيدد ، واوددتملادة 
 الثق  مبؤوسا  الدول ، وتملزيز ويادة القانون، ويقا  للقانون الدوق  قوق اإلنسان،

 األنشدد   الدديت تضدد لر هبددا األمددم املتحدددة، مبددا يف ذلددك عددن طريدد  وجود ددا  رحِّدد وإذ ي 
تملزيددز علددى امليدددا ، يف مسدداعدة الدددول علددى تصددميم وإنشدداء وتن يددذ آليددا  للملدالدد  االنتقاليدد  و 

ويادة القانون، يض   عدن الملمدل امل دا يمو والتحليلدو الدذي تضد لر  ده  شدأن الملدالد  االنتقاليد  
ان، ويشجر على  ذل مزيد من اة دود لضدمان إدمدال منظدو  جنسدا  وهندج يركدز وحقوق اإلنس

 على الضحايا إدماجا  تاما  يف مجير  ذه األنش  ،
املقدر  ا دا  اململدين  تملزيدز ا قيقد  مر اال تياد  الململ الذي اا لر  ه  وإذ حييل علما   

 ،و التقا ير اليت أعد ا والملدال  واةرب وامانا  عدم التكرا 
مكتد  املستشدا  ا دا  ل مد  الملدام مبجمدل الملمدل الدذي ااد لر  ده  وإذ حيديل علمدا   
مبدددا يف ذلدددك اودددتحداث اإلطدددا  التحليلدددو  مبندددر اإل دددادة اةماعيددد  واملسدددؤولي  عدددن ا مايددد ،اململدددين 

ا دددا   ددداةرائم الوحشدددي   اعتبدددا ه أداة مدددن أدوا  تقيددديم بددداطر وقدددو  جدددرائم اإل دددادة اةماعيددد  
 ا رب وجرائم الت  ري الملرقو واةرائم اد اإلنساني  يف أي سرف كان، وجرائم

 مسؤولي  كل دول  مب رد ا عن ياي  ودكاهنا مدن اإل دادة اةماعيد  يكر  تأكيد -1 
، و ددو مسددؤولي  تسددتلزم منددر  ددذه وجددرائم ا ددرب وجددرائم الت  ددري الملرقددو واةددرائم اددد اإلنسدداني 

 ض على ا تكاهبا،  اوتخدام الووائل امل ئم  والضرو ي ؛، مبا يف ذلك منر التحرياةرائم
االنت اكددددا  والتجدددداواا  اةسدددديم   قددددوق اإليدددد   مددددن الملقدددداب علددددى يدددددين  -2 

، مبا يف ذلدك جدرائم اإل دادة اةماعيد  وجدرائم اإلنسان واالنت اكا  ا  رية للقانون الدوق اإلنسا 
ا ددرب وجددرائم الت  دددري الملرقددو واةددرائم ادددد اإلنسدداني ، ويشددددد علددى مسددؤولي  الددددول عددن امتثدددال 
التزاماهتددا مبوجدد  الصددكوا الدوليدد  ذا  الصددل  إلهنددداء اإليدد   مددن الملقدداب، وحيددث الدددول علدددى 

واملصدا   وذلدك  انت دال اودرتاتيجيا  شدامل  مدن السملو من أجل الس م الدائم والملدالد  وا قيقد  
أجدددل الملدالددد  االنتقاليددد ، و ددداأل و للتحقيددد   صدددو ة واييددد  يف  دددذه االنت اكدددا  واةدددرائم وحماكمددد  
 املسؤول  عن ا،   ي  جتن  تكرا  وقوع ا والتشجير على يقي  املصا   على املستو  الوطين؛ 
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تمددر الدددوق، مبددا يف ذلددك دا ددل منظومدد   التقدددم الكبددري الددذي حّققدده اجمل يقددر -3 
التحددددريض علددددى جددددرائم اإل ددددادة  األمددددم املتحدددددة، يف اوددددتحداث آليددددا  ومما وددددا  مناوددددب  ملنددددر

اةماعيدد  وجددرائم ا ددرب وجددرائم الت  ددري الملرقددو واةددرائم اددد اإلنسدداني  ومنددر ا تكاهبددا، وواددر 
االنت اكدددددا  للمملاقبددددد  علدددددى  اودددددرتاتيجيا  شدددددامل  مدددددن أجدددددل الملدالددددد  االنتقاليددددد ، مبدددددا يف ذلدددددك

، ويشددد يف والتجاواا  اةسيم   قوق اإلنسدان واالنت اكدا  ا  درية للقدانون الددوق اإلنسدا 
 ذا الصدد على أمهي  اة ود الديت تبدذل علدى الصدمليد الدوطين ودون اإلقليمدو واإلقليمدو والددوق 

ن مث اددرو ة تملزيددز القددد ا  احملليدد  ومملاةدد  تركت ددا ومدد والتجدداواا  ملنددر  ددذه اةددرائم واالنت اكددا 
 وا يئا  القضائي  والتملاون ييما الدول؛

، إىل وار اورتاتيجيا  شامل  مدن الدول أن تملمد، حيثما كان مناوبا   يناشد -4 
أجددل الملدالدد  االنتقاليدد  واوددتحداث آليددا  قضددائي  وغددري قضددائي  ململاةدد  ال ظددائر الدديت وقملددت يف 

 لضحايا، وإعمال حق م يف ا صول على جرب يملال، وملنر تكرا  ا؛السا  ، وتلبي  احتياجا  ا
الدول واملنظمدا  الدوليد  علدى اإلقدرا   الددو  الكبدري الدذي يضد لر  ده يشجر  -5 

االنت اكدددا  والتجدداواا  اةسدديم   قدددوق اإلنسددان واالنت اكددا  ا  دددرية اجملتمددر املددد  يف منددر 
ائم اإل دددادة اةماعيددد  وجدددرائم ا دددرب وجدددرائم الت  دددري ، مبدددا يف ذلدددك جدددر للقدددانون الددددوق اإلنسدددا 

، يف تملزيدددز الملرقدددو واةدددرائم ادددد اإلنسددداني ، ودعمددده يف  دددذا الددددو  وكدددذلك، حيثمدددا كدددان مناودددبا  
 و صد الند   ج واة ود الشامل  من أجل الملدال  االنتقالي ؛

  نددداء ملددرأة يف منددر نشددوب النزاعددا  وحل ددا ويفعلددى أمهيدد  دو  ا تأكيددداليمليددد  -6 
 كدام     مر الرجدل وعلدى إود ام ا إود اما  املساواة  مشا كت ا على قدمأمهي  على د شدالس م، وي

 يف تصميم اورتاتيجيا  شامل  من أجل الملدال  االنتقالي  ويف وامل ا وتن ي ا؛
الددددول الملمدددل علدددى مندددر س دددو  أوادددا  حيتمدددل أن تدددؤدي إىل حددددوث  يناشدددد -7 

اإلنسددا ،  للقددانون الدددوق   ددريةانت اكددا  إىل  قددوق اإلنسددان و انت اكددا  وجتدداواا  جسدديم  
جدرائم اإل دادة اةماعيد  وجدرائم ا درب وجدرائم الت  دري الملرقدو واةدرائم ادد اإلنسداني ،  وال ويما

والململ، يف وياقا  ذا  صدل ، علدى مملاةد  تركد  ال ظدائر السدا ق  يف الوقدت املناود  و  ملاليد  
  املستشا  ين ا اصَّ  ل م  الملام اململنيمن أجل منر تكرا  ا، مبا يف ذلك  التملاون مر مكت  

املقدر  ا دا  اململدين  تملزيدز ا قيقد  والملدالد  واةدرب و مبنر اإل ادة اةماعي  و املسدؤولي  عدن ا مايد  
 ؛وامانا  عدم التكرا 

املقدر  ا دا  اململدين  تملزيدز ا قيقد  والملدالد  واةدرب وادمانا  عددم مدن  ي لد  -8 
إعدداد د اود  مشدرتك  عدن  اةماعيد املستشا  ا ا  ل م  الملام اململين مبنر اإل ادة ومن  التكرا 

االنت اكا  والتجاواا  اةسديم   قدوق اإلنسدان واالنت اكدا  مسامه  الملدال  االنتقالي  يف منر 
، مبدددا يف ذلدددك جدددرائم اإل دددادة اةماعيددد  وجدددرائم ا دددرب وجدددرائم اإلنسدددا  ا  دددرية للقدددانون الددددوق

ا، علددددى أن يقددددما ا إىل جملددددس حقددددوق الت  دددري الملرقددددو واةدددرائم اددددد اإلنسدددداني ، ومندددر تكرا  دددد
 اإلنسان يف دو ته السا مل  والث ث ؛
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السملو، أثناء إعداد  دذه  املستشا  ا ا ومن املقر  ا ا  من  ي ل  أيضا   -9 
الد اودددد ، إىل ا صددددول علددددى آ اء الدددددول واملكل دددد   واليددددا  يف إطددددا  األمددددم املتحدددددة اململنيدددد ، 

وخباصددد  م وادددي  األمدددم املتحددددة السدددامي  ا و راجم دددا اململنيددد ، ووكددداال  األمدددم املتحددددة وصدددناديق 
واملنظمددا  ا كوميدد  الدوليدد  واملؤوسددا  الوطنيدد   قددوق اإلنسددان واملنظمددا    قددوق اإلنسددان،

 اة ا  ذا  املصلح ، مبا يف ذلك امل نيون؛ غري ا كومي  وغري ا من
 إ قاء املسأل  قيد نظره. يقر  -10 

 40اةلس  
 2016/وبتمرب أيلول 30

دولددددد  عدددددن  17صدددددوتا  مقا دددددل صدددددو  واحدددددد وامتندددددا   29اعت مدددددد  تصدددددويت مسدددددجل  أغلبيددددد  ]
 التصويت. وكانت نتيج  التصويت كاآليت:

   املؤيدون:
 توغدددو، نمدددا،  وتسدددوانا،  ، لجيكدددا ،الربت دددال ،  دددا اغواي،أملانيدددا ،ألبانيدددا ،إكدددوادو 

 جو جيددا، جنددوب أيريقيددا، وددا قا ،مج و يدد  مقدددونيا اليوغوودد يي   مج و يدد  كو يددا،
 ،  دي ددددوا كددددو  ال لبدددد ، ق ددددر،، يرنسددددا غانددددا،وددددلويينيا، وويسددددرا،  السددددل ادو ،

اململكدد  املتحدددة لربي انيددا الملظمددى وآيرلندددا  ،ملددديخ ،امل ددرب، املكسدديك، الت يددا
  ولندا من وليا، ناميبيا، ،الشمالي 
 اململا اون: 

 *الكون و
   املمتنملون:

 ، دددددن  دي ، إندونيسددددديا ،اإلمدددددا ا  الملر يددددد  املتحددددددة إثيو يدددددا، االيددددداد الروودددددو،
زوي  يندددددد ،الصدددددد  ،اةزائددددددر، املتملددددددددة القوميددددددا ( -،  ولي يددددددا )دولدددددد   و وندددددددي
اململكدد  الملر يدد   كينيددا، ،كو ددا،  قريغيزوددتان يييددت نددام، ،البولي ا يدد ( - )مج و يدد 
 [ا ند. ،نيجريياالسملودي ، 

    

__________ 

 .الحقا  أنه قد حدث   أ يف تصويته وأنه كان يملتزم التصويت لصاحل مشرو  النو الكون وأعلن ويد  *


