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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثونالثالثة و الدورة 

 من جدول األعمال 3د البن

  2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
استتتاداا المرقةقتتة وستتتلة  نتوتتاإل حقتتوق اإلنستتان و عاقتتة ممارستتة  -33/4

 حق الشعوب في ققرير المصتر
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
اجلمعيا  العاما ، وجملاس حقاوق كا  مان إىل مجيع القرارات السااقق  الاا اعدماد ا   إذ يشري 

  18افااخر   64/151ناا  حقااوق اإلنسااان قشالن  اا ا افوهااور،  ااا يي اا  اارار اجلمعياا  اإلنساان، وجل
، 2009 آذار/ماااااااار  26افاااااااخر   10/11، و ااااااارارات ا لاااااااس 2009كاااااااانون األول/ يسااااااام  

، 2010تشااارين األول/أكداااوقر  1افاااخر   15/26، و2010أيلول/سااابدم   30افاااخر   15/12و
، 2013أيلول/سااااااااااابدم   26افاااااااااااخر   24/13، و2011أيلول/سااااااااااابدم   29افاااااااااااخر   18/4و
 ،2015تشرين األول/أكدوقر  1افخر   30/6و ،2014أيلول/سبدم   25 افخر  27/10و

إىل مجيااع القاارارات ذات الااال  الااا تاانم، ، مجلاا  أمااور، علاا  إ اناا   وإذ يشااري أي ااا   
عبااااور م أو اسااااد دام م،  ولاااا  جتياااامل جتنيااااد افرتمل اااا  أو مااااويل م أو تاااادريب م أو حشااااد م أو  أي
تدسااااام  مااااع ذلااااة، كاااادد اإلأاحاااا  ألمومااااات  ول أع ااااا  ، األماااام افد ااااد ،   ساااايما  أو

إىل  كاااا لةحمومااااات البلاااادان النامياااا ، أو كاااادد رارقاااا  حركااااات الد رياااار الااااوأ ، وإذ يشااااري  
، اجلمعياا  العاماا ، وجملااس األماانكاا  ماان  ا  ماادالقاارارات والااامود الدولياا  ذات الااال  الااا اعد

وا لااس ا  داااا ي وا جدماااعحت، وا فااا  األيريقااحت، ومن ماا  الوحااد  األيريقياا ، ومن ااا ات ا ياا  
 من م  الوحد  األيريقي  للق ا  عل  اسد دام افرتمل   ، أيريقيا،

قشاالن قنااا  مخسسااات ا لااس  5/1إىل  ااراري جملااس حقااوق اإلنسااان وإذ يشااري كاا لة  
افدعلق  دون   واعد السالود ألحا اا الو ياات ، إأاار اإلجارا ات الاحا  للم لاس،  5/2و

، وإذ يخكااااد علااا  أن علااا  مجيااااع أحااا اا الو ياااات القيااااام 2007حمليران/يونيااا   18افاااخر   
 ، قواجباهتم ويقا  هل ين القرارين ومريقي ما
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افقاحااد وافبااا ك افمرساا  ، ميماااق األماام افد ااد  قشاالن الدقيااد  وإذ يخكااد ماان جديااد 
وحاااق ، والساااام  اإل ليميااا  للااادول، وا سااادقال السياساااحت، الااااارم  باااا ك افسااااوا  ، السااايا  

، وعااادم اسااادعمال القاااو  أو الد دياااد قاسااادعماهلا ، العا اااات الدوليااا ، الشاااعوا ، تقريااار افااااري
 الدد   ، الشخون الا تندرج همن ا  دااص الدا لحت للدول، وعدم

حيااق جلميااع الشااعوا أن ، تقرياار افاااري،  قد اا  مباادأ أناا  وإذ يخكااد ماان جديااد أي ااا   
فااااد  ألرياااا  وهااااع ا السياسااااحت وأن تسااااع  ألرياااا  إىل فقيااااق تنميد ااااا ا  داااااا ي  وا جدماعياااا  

 احلق ويقا  ألحمام افيماق،وأن عل  ك   ول  واجب احرتام   ا ، والمقايي 
إعاااان مباااا ك القاااانون الااادوع افداااال  قالعا اااات الو يااا   وإذ يخكاااد مااان جدياااد كااا لة 

 ،(1)والدعاون ق  الدول ويقا  فيماق األمم افد د 
ما تشمل  أنشط  افرتمل   مان  طار علا  السالم واألمان ، البلادان  وإذ يمري جملع  و لق  

   سيما ، مناأق النملار،، املالنامي  ، شىت أحنا  الع
واألهاااااارار اجلساااااايم  الااااااا تل اااااااق ، إزا  الساااااااارر ، األروا  وإذ يساااااااور  قااااااال  القلااااااق 

واآلثار السلبي  عل  سياسات البلدان افد رر  وا داا اهتا ندي   فا يقاوم قا  افرتمل ا  ، قافمدلمات
 من أنشط  إجرامي   ولي ،

افرتمل ااا  األ اااري  ، قعاان البلااادان الناميااا  ،  دلااا  أنشاااط   مااري قاااال  جملعااا  و لقاا يوإذ  
ومااا تنطااوي عليا   اا   األنشاط  ماان  طار ي ااد  سااام  ،   سايما ، مناااأق الناملار، أحناا  العااامل

 واحرتام الن ام الدسدوري للبلدان افد رر ،
 إىل افشااورات اإل ليميا  الاا أجرياا ، افنااأق الماس مجيع اا ، ال ارت  مانوإذ يشري  

والااا  حااش افشاااركون يي ااا أن الدمدااع ألقااوق اإلنسااان و ارسااد ا  2011إىل عااام  2007 عااام
والدور ، أنشطد م جديد  عد  مدعلق  قافرتمل   أوونملعات يعر ل ما قشم  مدملايد ظ ور فديات 

الشركات العسمري  واألمني  الاحا  افسا ل  الاا تنشا  أو جتنواد ماوظ   للعما  ،   خ ي ال ي ت
يعرا عن تقدير  للم وهي  السامي  حلقوق اإلنسان فا تقدما  مان  عام إلجارا   وإذ، ك  منطق 

     افشاورات،
م قاارد الن ار عان أريقا  اساد دام ، األنشط  افداال  كام وأقلن افرتمل    وا دناعا  من  

 طارا  ي اد  ساام الشاعوا ، يشاملون الشرعي نور ما من الشم  ال ي يد  ون   كدساا  أو
 وأمن ا وحق ا ، تقرير ماري ا وعقب  ، سبي  مدع ا ألقوق اإلنسان،

أن اسااد دام افرتمل اا  وجتنيااد م ومااويل م وتااايد م وتااادريب م  يخكااد ماان جديااد -1 
وتشاام  اند اكااا  للمقاحااد وافبااا ك افمرساا  ، ميماااق  أمااور تمااري  لقااا  شااديدا  لاادل مجيااع الاادول

 األمم افد د ؛
__________ 

 (، افريق.25-) 2625 رار اجلمعي  العام   (1)
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قاالن النملاعااات افساال   واإلر اااا وا جتااار قاألساال   والعمليااات السااري   يساالوم -2 
الطلب عل  افرتمل ا  والشاركات العسامري  واألمنيا  ، ، مجل  أمور، الا تقوم كا  ول ثالم  تش ع

 الاح  ، السوق العافي ؛
مجيااع الادول علا  أن تد ا  الطااوات الازما  وتداو   أ ااا   حيا  مار  أ ارل -3 

وأن تد ااا  الداااداقري الدشاااريعي  الازمااا  ،  رجاااات اليق ااا  إزا  الطااار الااا ي تشااامل  أنشاااط  افرتمل ااا 
، جتنياد ، وكا لة رعايا اا، لم ال  عدم اسد دام أراهي ا واألراهحت األ رل الاهاع  لسايطرهتا

ومااويل م وتاادريب م وتااايد م وعبااور م ماان أجاا  الد طااي  ألنشااط  هتاادد إىل افرتمل اا  وحشااد م 
، قااور  كليا  أو جملريا ، إعا    ارس  احلق ، تقرير افااري واإلأاحا  ألموما  أي  ولا  أو القياام

الوحااد  السياساي  للاادول افسادقل  وذات الساايا   الااا  إهااعاد الساام  اإل ليمياا  أو قدقاوين أو
 مع احرتام حق الشعوا ، تقرير افاري؛ تدارد  ا يدسق

إىل مجياااع الااادول أن تداااو   أ اااا   رجاااات اليق ااا  إزا  أي ناااور مااان يطلاااب  -4 
 ؛أنوار جتنيد افرتمل   أو تدريب م أو توظي  م أو مويل م

إىل مجيااااع الاااادول أن تدااااو   أ ااااا   رجااااات اليق اااا  ، ح اااار  يطلااااب أي ااااا   -5 
الااادمات ا سدشااااري  واألمنيااا  العسااامري  علااا  الااااعيد تقااادم  اساااد دام الشاااركات الاحااا  الاااا

    الشركات ، النملاعاات افسال   أو األعماال الراميا  إىل زعملعا  اسادقرار  عندما تدد   الدوع
 األن م  الدسدوري ؛

الاااادول الااااا تسااااد لب افساااااعدات والاااادمات ا سدشاااااري  واألمنياااا   يشاااا ع -6 
أن ت ااااع آليااااات وأنياااا  تن يمياااا  لدساااا ي   اااا    العساااامري  الااااا تقاااادم ا شااااركات  احاااا  علاااا 

ومساا لد ا، وأن تاوير ساب  الاد لم مان ا ند اكاات الناجتا  عان األنشاط  الشركات والرت يم هلاا 
حرحا  عل  أ  تمون الدمات افقدَّم  مان تلاة الشاركات الاحا  الا تقوم كا تلة الشركات، 

  البلد افدلقحت لل دمات؛عارقا  للدمدع ألقوق اإلنسان و  اند اكا  هلا ،
إزا  تاالثري أنشااط  الشااركات العساامري  واألمنياا  الاحاا  علاا    لقاا  البااال  يخكااد -7 

و، الس ون اف ا اا ، و، مراياق وخباح  ، حا ت النملار افسل ، ، الدمدع ألقوق اإلنسان
العساامري  وياحااش أن الشااركات ا حد اااز ذات الااال  قاااهل ر ، و، الاااناعات ا سااد راجي ، 

 واألمني  الاح  واأليرا  الداقع  هلا نا را  ما خي عون للمسا ل  عن اند اكات حقوق اإلنسان؛
إىل مجيااع الادول الااا مل تن ام قعااد إىل ا ت ا يا  الدولياا  فنا  ا  جتنيااد يطلاب  -8 

 ق لة؛افرتمل   واسد دام م ومويل م وتدريب م أن تن ر ، اختاذ اإلجرا ات الازم  للقيام 
ال رياااق العامااا  افعااا   سااالل  قالدعااااون الااا ي أقدتااا  البلااادان الاااا زار اااا  يرحاااب -9 

، اااريافتقرياار  إعا اا   ارساا  حااق الشااعوا ، ند اااد حقااوق اإلنسااان و اسااد دام افرتمل اا  وساايل  
 وقاعدما  قعن الدول تشريعات وأني  تقيود جتنيد افرتمل   وحشد م ومويل م وتدريب م وعبور م؛
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األنشط  الا يقوم كا افرتمل ا  ، البلادان الناميا ، ،  دلا  أحناا  العاامل، يدين  -10 
و  سااااايما ، منااااااأق الناااااملار، وماااااا تشااااامل   ااااا   األنشاااااط  مااااان  طااااار علااااا  ساااااام  واحااااارتام 

الدسادوري لدلاة البلادان وعلا   ارسا  شااعوكا حلق اا ، تقريار افااري، ويشاد  علا  أ ياا   الن اام
ق العاماا  ، افاااا ر واألسااباا اجل رياا  و، الاادوايع السياسااي  للمرتمل اا  واألنشااط  أن ين اار ال رياا
 افدال  كم؛
الدول إىل الد قيق ، تاور  افرتمل ا  امدما  كلماا و عاا أعماال إجراميا  يدعو  -11 

ذات أاقع إر ايب، وراكم  من تمبا مسخوليد م عن ا، أو الن ر ، تساليم م، ماىت أبلاب من اا 
 ؛ويقا  لقوانين ا الوأني  وافعا دات المناري  أو الدولي  الساري ذلة، 

قاالي شاام  ماان أشاامال اإليااات ماان العقاااا  ااد يسااد يد مناا  مرتمبااو  ينااد  -12 
أنشااط  افرتمل اا  وافسااخولون عاان اسااد دام افرتمل اا  وجتنيااد م وتااوظي  م ومااويل م وتاادريب م، وحياا  

 قانون الدوع، عل  تقدمي م إىل العدال   ومنا مييمل؛الدول، ويقا   لدملاماهتا  وجب المجيع 
كاااااااا ت ويااااااااق الدملاماتاااااااا   وجااااااااب ،  إىل ا دمااااااااع الاااااااادوع ومجيااااااااع الاااااااادوليطلااااااااب  -13 
وافسااااااعد  ، مقاهااااا  افد ماااا  قلنشاااااط  مرتمل اااا  ، راكمااااات شااااا اي  ، الدعاااااون الاااادوع القااااانون
 وعا ل ؛ وعلني 

،  اااا يي اااا أنشاااطد  الب ميااا ، ومساااا ات  عمااا  ال رياااق العامااا ق دقاااديرماااع اليقاااارو  -14 
 ؛(2)وحيي  علما  قدقرير  األ ري

الاادور  الراقعاا  لل ريااق العاماا  احلمااومحت الاادوع اف دااو  الع ااوي   إىل عقااديشااري  -15 
افعااا  قاااالن ر ، إممانيااا  وهاااع إأاااار تن يماااحت  وع قشااالن هاااب  أنشاااط  الشاااركات العسااامري  

ومرا بد ا، ويعرا عن ارتياحا  فشاارك  الا ا ،  ان ياي م أع اا  ال رياق واألمني  الاح  ورحد ا 
، الااادور  افااا كور  أعااا  قاااا د م  ااا ا   داااا ، ويطلااب إىل ال رياااق العامااا  والااا ا   ،العاماا 

وأن   ريااق العاماا  احلمااومحت الاادوع اف دااو  الع ااوي ، أعمااال الاآل اارين أن يواحاالوا مشاااركد م 
 ؛الامس  ت  ور  ىليقدموا مسا ات إ

مجيع الدول األع ا ،  ا يي ا الدول افعني  ق ا ر  الشركات العسمري   يوححت -16 
واألمنيااا  الاحاااا ، قاااا د ا  و   مدعا ااااد  أو  و   جتااااري يي اااا العمليااااات أو  ول مااااوأن أو  و   
 يبسد َدم رعايا ا للعما  ،  ا   الشاركات، قالن تسا م ، عما  ال رياق العاما  احلماومحت الادوع

 ؛ال ريق العام واهع  ، اعدبار ا العم  ال ي أجنمل  ، اف دو  الع وي 
إىل ال رياااق العامااا  أن يواحااا  العمااا  الااا ي سااابق أن أجنااامل  أحاااا اا  يطلاااب -17 

 اا  واسااد دام م جتنيااد افرتمل ومعا باا  الو يااات الساااققون قشاالن تعملياامل اإلأااار القااانو  الاادوع فنااع 
فاااااطل    وهااااع تعرياااا   ااااانو  جديااااد ، علاااا  أن يل اااا  ، ا عدبااااار ا اااارتا ومااااويل م وتاااادريب م

__________ 

(2) A/HRC/33/43. 
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ال ي  دم  افقرر الاص افع   سلل  اسد دام افرتمل   وسايل   ند ااد حقاوق اإلنساان  "فرتمل  "ا
وإعا اااا   ارساااا  حااااق الشااااعوا ، تقرياااار افاااااري ، تقرياااار  إىل جلناااا  حقااااوق اإلنسااااان ،  ورهتااااا 

   كا؛، وك ا تطور ظا ر  افرتمل   واألشمال افدال(3)السد 
م وهي  األمم افد د  السامي  حلقوق اإلنساان أن تعلان، علا  ألب  إىل يمرر  -18 

ساابي  األولويااا ، ماااا ألنشاااط  افرتمل ااا  والشاااركات الاحاا  الاااا تقااادم افسااااعد  العسااامري  وافشاااور  
وغري ا من الدمات العسمري  واألمني  ، السوق الدولي  من آثار سالبي  علا  حاق الشاعوا ، 

 اادمات اسدشاااري  إىل الاادول افد اارر   تبقاادوم، عنااد الطلااب وألسااب ال اارور ، رياار افاااري، وأنتق
 ؛من     األنشط 

إىل ال رياااق العامااا  أن يواحااا  رحاااد افرتمل ااا  واألنشاااط  افداااال  قافرتمل ااا  يطلاااب  -19 
العااامل، جبميااع أشااماهلا وم ا ر ااا، ورحااد الشااركات العساامري  واألمنياا  الاحاا  ،  دلاا  أحنااا  

، ذلااة احلااا ت الااا تقاادم يي ااا احلمومااات احلماياا  ألياارا  مدااورأ  ، أنشااط  افرتمل اا ، وأن   ااا
  مارس  أنشط  افرتمل  ؛افدان  يواح  فدي   اعد  البيانات الاح  قاأليرا  

إىل ال ريااق العاماا  أن يواحاا   راساا  وفديااد افاااا ر واألسااباا،  يطلااب أي ااا   -20 
الناشئ ، واف ا ر، وا جتا ات ييما يدعلق قافرتمل   أو األنشاط  افداال  قافرتمل ا  وتلثري اا والق ايا 

 حقوق اإلنسان، وخباح  حق الشعوا ، تقرير ماري ا؛عل  
، ل رت  ثاث سنوات، و ي  ال ريق العام  لمحت يواح  القيام قاف ام الاا جيد  -21 

و، مجياااااع  2008آذار/ماااااار   28افاااااخر   7/21حاااااد  ا جملاااااس حقاااااوق اإلنساااااان ،  ااااارار  
 القرارات األ رل ذات الال  ك ا افوهور؛

 مجيع الدول عل  أن تدعاون تعاونا  تاما  مع ال ريق العام  ، أ ا  و يد ؛ حي  -22 
إىل األمااا  العاااام وإىل اف اااوأ الساااامحت أن يباااملو ا ال رياااق العامااا  قمااا  يطلاااب  -23 

م ني  ومالي ، أل ا  و يد ، وذلة قوسار  من ا تعمليمل الدعااون قا  يلملم من مساعد  و عم،  ما
ال ريااق العاماا  وغااري  ماان أج اامل  من وماا  األماام افد ااد  اف دااا   ماي اا  األنشااط  ذات الااال  

 قافرتمل  ، قغي  الويا   قد يات أنشطد  احلالي  وافقبل ؛
ن مااات احلمومياا  الدولياا  إىل ال ريااق العاماا  أن يدشاااور مااع الاادول وافيطلااب  -24 

وافن مات غري احلمومي  وغري ا من اجل ات ال اعل  ذات الاال  ، ا دماع افاد  ، تن يا   ا ا 
القااارار، وأن يقااادوم اسااادنداجات  قشااالن اساااد دام افرتمل ااا  وسااايل   ند ااااد حقاااوق اإلنساااان وإعا ااا  

والساابع  وإىل جملااس المانياا  هتااا  ارساا  حااق الشااعوا ، تقرياار افاااري إىل اجلمعياا  العاماا  ،  ور 
 والماث ؛السا س  حقوق اإلنسان ،  ورت  

__________ 

(3) E/CN.4/2004/15. 
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والماثا  ، إأاار البناد السا سا  مواحل  الن ر ،  ا   افسالل  ،  ورتا   يقرر -25 
 .ن س  من جدول األعمال
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وامدنااار  ولداا  عاان الداااويا. حااوتا   13حااوتا  مقاقاا   32اعدبمااد قداااويا مساا   قلغلبياا  ]
 وكانا ندي   الداويا كاآليت:

   افخيدون:
 ، اإلمااااارات العرقياااا  افد ااااد ، إندونيسااااايا،، إثيوقيااااا، إكااااوا ورا فااااا  الروسااااحت

افدعاااد    -، قولي ياااا ) ولااا  قوروناااديقااانغا يب، قنماااا، قوتساااوانا،  قااااراغواي،
الااااا ، ال لباااا ،  الساااال ا ور،اجلملاراااار، جنااااوا أيريقيااااا،  توغااااو، القوميااااات(،

ت كوقااا، كااو    ريغيملساادان، ، يييااا نااام،  طاار،البولي ارياا ( -ملويا )مج ورياا  يناا
افغارا، ملادي ، افملما  العرقيا  الساعو ي ، منغولياا،  كينياا،  ، المونغاو، ي وار
  اهلند ،ني رييا ناميبيا،

 افعارهون: 
ا، مج ورياااااااا  مقاااااااادونيا ، قل يمااااااااا، مج ورياااااااا  كوريااااااااال تغااااااااالألبانيااااااااا، أفانيااااااااا، 
ساااالويينيا، سويسااارا، يرنسااااا،  ت يااااا، افملماااا  جورجيااااا، ، ساااااققا  اليوغوساااايي  

 افد د  ل يطانيا الع م  وآيرلندا الشمالي ،  ولندا
 :  افمدنعون

 [.افمسية، غانا
    


