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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 البند 3 من جدول األعمال

تعزةز ومحاةة مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصاادةة 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

البوليفارةاة(، قرا ،   -املتعددة القوميات(، الفلبني، فنازوةال )مجوورةاة  -بنما، بوليفيا )دولة   
 مش وع ق ار: †، نيكاراغوا*كواب، مص 

استخدام امل تزقة  كوسيلة النتواا  حقاوق اإلنساان وإعاقاة ممارساة حاق  …/٣٦  
 الشعوب يف تق ة  املصري

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيييييق القييييساباة السييييادقا اليييي  اعتمييييدلا اقمقيييييا القامييييا، وجملييييس حقييييوق  إذ يشيييير 

 ٦٤/١٥١ مقيييييااإلنسييييان وقنييييا حقييييوق اإلنسييييان دشييييذن  يييي ا ا و ييييو ،  ييييا   ذليييي   ييييساب اق
 ٢٦ ييخب  ا ١٠/١١، و ييساباة جملييس حقييوق اإلنسييان ٢٠٠٩كييانون األول/سيسييمرب   ١٨ ا ييخب 

تشيييسين  ١ا يييخب   ١٥/٢٦، و٢٠١٠أيلول/سييبتمرب  3٠ا يييخب   ١٥/١٢و ،٢٠٠٩آذاب/ميياب  
  أيليول/ ٢٦ ا خب  ٢٤/١3، و٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٩ا خب   ١٨/٤، و٢٠١٠األول/أكتودس 

  ين األول/تشيس  ١ا يخب   3٠/٦، و٢٠١٤أيلول/سيبتمرب  ٢٥ ا خب  ٢٧/١٠و، ٢٠١3سبتمرب 
 ،٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٩ا خب   33/٤، و٢٠١٥أكتودس 
وإذ يشر أيضا   إىل مجيق القساباة ذاة الصلا ال  تنص،   مجلا أموب، على إسانا أي  

سولا جتيز جتنيد ا ستز ا أو متويلهم أو تدبيبهم أو حشد م أو عبوب م أو استخدامهم، أو تتسامح 
مق ذل ، هبدف اإلطاحا حبكوماة سول أعضاء   األمم ا تحدة، ال سيما حكوماة البلدان 
النامييييا، أو هبيييدف حابديييا حسكييياة التحسييييس اليييوط ، وإذ يشييير كييي ل  إىل القيييساباة والصيييكو  
الدوليييا ذاة الصييلا اليي  اعتمييد ا كيية ميين اقمقيييا القامييا، وجملييس األميين، وا لييس اال تصيياسي 

__________ 

 ابسم الدول األعضاء   األمم ا تحدة ال   ي أعضاء   جمموعا الدول القسديا. *
 سولا غر عضو   جملس حقوق اإلنسان. †
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واالجتماعي، واالحتاس األفسيقي، ومنظما الوحدة األفسيقيا، ومنها اتفا يا منظما الوحدة األفس يقيا 
 للقضاء على استخدام ا ستز ا   أفسيقيا،

وإذ يخكيييد مييين جدييييد ا قاصيييد وا بييياس  ا كسسيييا   ميثييياق األميييم ا تحيييدة دشيييذن التقييييد  
الصيييابم  بييياس  ا سييياواة   السيييياسة، واالسييييتق ل السياسيييي، والسييي ما اإل ليمييييا لليييدول، وحيييي  
الشقوب   تقسيس ا صر، وعدم استقمال القوة أو التهديد ابستقماهلا   الق  اة الدوليا، وعيدم 

 التدخة   الشخون ال  تندبج  من االختصاص الداخلي للدول،
وإذ يخكييد ميين جديييد أيضييا   أنيي ،  قتضييى مبييدأ تقسيييس ا صيير، حييي  قميييق الشييقوب أن  

حتييييدس حبسيييييا و ييييقها السياسييييي وأن تسييييقى حبسيييييا إىل حتقييييي  تنميتهييييا اال تصيييياسيا واالجتماعيييييا 
 والثقافيا، وأن على كة سولا واجب احرتام   ا احل  وفقا  ألحكام ا يثاق،

إع ن مباس  القانون اليدو  ا تقلقيا ابلق  ياة الوسييا والتقياون  أتكيد ك ل وإذ يقيد   
  يثاق األمم ا تحدة، دني الدول وفقا  

وإذ يثر ابلغ جزع  و لق  أنشطا ا ستز ا ال  لدس السلم واألمن   دقض البلدان الناميا  
  خمتلف أحناء القامل، ال سيما   مناط  النزا ، وما تنطوي علي    ه األنشطا من خطس يهدس 

 س ما واحرتام النظام الدستوبي للبلدان ا تضسبة،
إزاء اخلسييا س   األبواو واأل يساب اقسيييما اليي  تلحيي  اب متلكيياة  وإذ يسياوبه ابلييغ القليي  

ب السيييلبيا   سياسييياة البليييدان ا تضيييسبة وا تصييياسالا نتيمليييا  يييا يقيييوم دييي  ا ستز يييا مييين أنشيييطا واآلاث
 إجساميا على ا ستوى الدو ،

وا تناعا   من  أبن ا ستز ا أو األنشطا ا تصلا هبم، دصيسف النظيس عين طسيقيا اسيتخدامهم  
أو الشكة ال ي يتخ ون  الكتساب نو  ما من الشسعيا، يشكلون خطسا  يهدس س م الشيقوب 

 وأمنها وحقها   تقسيس مصر ا وعقبا   سبية متتقها حبقوق اإلنسان،
يخكييد ميين جديييد أن اسييتخدام ا ستز ييا وجتنيييد م ومتييويلهم ومحييايتهم وتييدبيبهم  -١ 

أميوب تثيير  لقييا   شيديدا   لييدى مجيييق اليدول وتشييكة انتهاكييا   للمقاصيد وا بيياس  ا كّسسييا   ميثيياق 
 األمم ا تحدة؛

يسلّم أبن النزاعاة ا سيلحا واإلب ياب واالجتياب ابألسيلحا والقمليياة السيسيا الي   -٢ 
تقوم هبا  وى اثلثا تشملق،   مجلا أميوب، الطليب عليى ا ستز يا والشيسكاة القسيكسيا واألمنييا اخلاصيا 

   السوق القا يا؛
حيث مسة أخسى مجيق الدول عليى أن تتخي  اخلطيواة ال زميا وتتيوخى أ صيى  -3 

سبجيياة اليقظييا إزاء اخلطييس اليي ي تشييكل  أنشييطا ا ستز ييا، وأن تتخيي  التييدادر التشييسيقيا ال زمييا 
لكفالا عدم استخدام أبا يها واألبا ي األخسى اخلا قا لسيطسلا، وك ل  بعااي ا،   جتنييد 
ا ستز ييا وحشييد م ومتييويلهم وتييدبيبهم ومحييايتهم وعبييوب م ميين أجيية التخطيييط ألنشييطا لييدف إىل 
إعا ا ممابسا احل    تقسيس ا صر واإلطاحا حبكوما أي سولا أو القييام، دصيوبة كلييا أو جز ييا، 
دتقويض أو إ قاف الس ما اإل ليميا أو الوحيدة السياسييا لليدول ا سيتقلا وذاة السيياسة الي  

 تتصسف  ا يتس  مق احرتام ح  الشقوب   تقسيس ا صر؛
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يطلب إىل مجيق الدول أن تتوخى أ صى سبجاة اليقظا إزاء أي نيو  مين أنيوا   -٤ 
 جتنيد ا ستز ا أو تدبيبهم أو توظيفهم أو متويلهم؛

يطلب أيضا   إىل مجيق الدول أن تتوخى أ صى سبجاة اليقظا   حظيس اسيتخدام  -٥ 
الشيييسكاة اخلاصيييا الييي  تقيييدم اخليييدماة االستشيييابيا واألمنييييا القسيييكسيا عليييى الصيييقيد اليييدو  عنيييدما 
 تتدخة   ه الشسكاة   النزاعاة ا سلحا أو األعمال الساميا إىل زعزعا استقساب األنظما الدستوبيا؛

يطلب إىل مجييق اليدول الي  مل تنضيم دقيد إىل االتفا ييا الدولييا  نا ضيا جتنييد  -٦ 
 ا ستز ا واستخدامهم ومتويلهم وتدبيبهم أن تنظس   اختاذ اإلجساءاة ال زما للقيام د ل ؛

يسحييب ابلتقيياون اليي ي أددتيي  البلييدان اليي  زاب ييا الفسييي  القاميية ا قيي   سيييذلا  -٧ 
استخدام ا ستز ا  كوسيلا النتها  حقوق اإلنسان وإعا ا ممابسا حي  الشيقوب   تقسييس ا صير، 
 وابعتماس دقض الدول تشسيقاة وطنيا تقّيد جتنيد ا ستز ا وحشد م ومتويلهم وتدبيبهم وعبوب م؛

يييدين األنشييطا اليي  يقييوم هبييا ا ستز ييا   البلييدان الناميييا،   خمتلييف أحنيياء القييامل،  -٨ 
وال سييييما   منييياط  النيييزا ، وميييا تشيييكل   ييي ه األنشيييطا مييين خطيييس عليييى سييي ما واحيييرتام النظيييام 
الدستوبي لتل  البليدان وعليى ممابسيا شيقوهبا حلقهيا   تقسييس ا صير، ويشيدس عليى أمهييا أن ينظيس 
 الفسي  القامة   ا صاسب واألسباب اق بيا و  الدوافق السياسيا للمستز ا واألنشطا ا تصلا هبم؛

يدعو الدول إىل التحقي    توبط ا ستز ا احملتمة  كلما و قي  أعميال إجسامييا  -٩ 
ذاة طادق إب ايب، وحاكما من تثب  مسخوليتهم عنها، أو النظس   تسليمهم، مىت طُلب منهيا 

 ذل ، وفقا  لقوانينها الوطنيا وا قا داة الثنا يا أو الدوليا السابيا؛
أبن أنشيطا ا ستز يا جس ييا مققيدة تقيق ا سيخوليا اقنا يييا عنهيا عليى عييات   يسيلم -١٠ 

 وا لألنشيييطالييي ين خططيييالييي ين توليييوا جتنييييد ا ستز يييا أو اسيييتخدامهم أو تيييدبيبهم أو متيييويلهم، أو ا
 اإلجساميا أو أمسوا دتنفي  ا؛ 

أي شيييكة مييين أشيييكال اإلفييي ة مييين الققييياب ا منيييوو  يييستك  أنشيييطا  ييييدين -١١ 
دول، وفيي  لييوحيييث مجيييق ا ا ستز ييا وا سييخولني عيين اسييتخدام ا ستز ييا وجتنيييد م ومتييويلهم وتييدبيبهم،
 ا؛دالالتزامالا   إطاب القانون الدو ، على تقد هم، ددون متييز، إىل الق

يطلب إىل ا تمق الدو  ومجيق الدول، كٌة وفي  التزاماتي   وجيب القيانون اليدو ،  -١٢ 
 التقاون وا ساعدة   مقا اة ا تهمني أبنشطا مستز ا   حاكماة شفافا وعلنيا وعاسلا؛

يقيييسّ  مييق التقييديس دقميية الفسييي  القاميية ومسييامهات ،  ييا فيهييا أنشييطت  البحثيييا،  -١3 
 ؛(١)األخر دتقسيسه ويسحب
إىل الفسيي  القامية واخليرباء اآلخيسين أن يواصيلوا مشيابكتهم،  يا   ذليي   يطليب -١٤ 

ق اإلنسييان لييس حقيو  عين طسييي  ا سيامها دتقييدم مقلومياة،   اهليريياة الفسعييا األخييسى التادقيا 
ييييق أشييييكاهلا تز يييا  مالييي  تنظيييس    ضيييااي ذاة صيييلا ابسيييتخدام ا ستز يييا واألنشيييطا ا تصيييلا اب س 

 مة الشسكاة القسكسيا واألمنيا اخلاصا؛ومظا س ا،  ا يش

__________ 

(١) A/HRC/36/47 . 
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أصييحاب  إىل الفسييي  القاميية أن يواصيية القميية اليي ي ا ييطلق ديي  فقيي    يطلييب -١٥ 
الوالاية السادقون   جمال تقزيز اإلطاب القانوين الدو   نيق جتنييد ا ستز يا واسيتخدامهم ومتيويلهم 

 و ق تقسيف  انوين جدييد  صيطلح وتدبيبهم وا قا با على ذل ، مق مساعاة اال رتاو الداعي إىل
"ا ستييزق" اليي ي صيياغ  ا قييسب اخليياص ا قيي  ابسييتخدام ا ستز ييا كوسيييلا النتهييا  حقييوق اإلنسييان 
وإعا ا ممابسا ح  الشقوب   تقسيس ا صر، وذل    تقسيسه إىل قنا حقوق اإلنسيان   سوبليا 

 لا هبا؛ ، وك ل  تطوب ظا سة ا ستز ا واألشكال ا تص(٢)الستني
يطليييب إىل الفسيييي  القامييية أيضيييا   أن يواصييية بصيييد ا ستز يييا واألنشيييطا ا تصيييلا  -١٦ 

اب ستز ا  ميق أشيكاهلا ومظا س يا، وبصيد الشيسكاة القسيكسيا واألمنييا اخلاصيا   خمتليف أحنياء 
القامل،  ا   ذل  احلاالة ال  تقدم فيها احلكوماة احلمايا ألفساس متوبطني   أنشطا ا ستز ا، 

 وأن يواصة حتديث  اعدة البياانة اخلاصا ابألفساس ا دانني  مابسا أنشطا ا ستز ا؛
يطلب أيضا   إىل الفسي  القامة أن يواصية سباسيا وحتدييد ا صياسب واألسيباب،  -١٧ 

والقضااي الناشرا، وا ظا س، واالجتا اة فيما يتقل  اب ستز ا أو األنشطا ا تصلا اب ستز ا وأتثر ا 
 على حقوق اإلنسان، وخباصا ح  الشقوب   تقسيس مصر ا؛

 حيث مجيق الدول على أن تتقاون تقاوان  اتما  مق الفسي  القامة   أساء واليت ؛ -١٨ 
إىل األمني القام وا فوض السامي أن ييزوسا الفسيي  القامية دكية ميا يليزم  يطلب -١٩ 

التقياون ديني  شيمة تقزييزتالنياحيتني ا هنييا وا الييا، دطيسق من مسياعدة وسعيم للوفياء دواليتي ، مين 
ا ا الي  يقيوم هبيا األنشيطالفسي  القامة وغره من كياانة منظوما األمم ا تحدة ال  تقي   كافحي

 ا ستز ا، ليفي  قتضياة أنشطت  احلاليا وا قبلا؛
يطلييب إىل الفسييي  القاميية أن يتشيياوب مييق الييدول وا نظميياة احلكوميييا الدوليييا  -٢٠ 

وا نظماة غر احلكوميا وغر ا من اقهاة الفاعلا ذاة الصلا   ا تمق ا دين   تنفي   ي ا 
القييساب، وأن يقييّدم اسييتنتاجات  دشييذن اسييتخدام ا ستز ييا كوسيييلا النتهييا  حقييوق اإلنسييان وإعا ييا 
ممابسيا حيي  الشيقوب   تقسيييس ا صير إىل اقمقيييا القاميا   سوبلييا الثالثيا والسييبقني وإىل جملييس 

 حقوق اإلنسان   سوبت  التاسقا والث ثني؛
يقسب مواصيلا النظيس    ي ه ا سيذلا   سوبتي  التاسيقا والث ثيني   إطياب البنيد  -٢١ 

 نفس  من جدول األعمال.
    

__________ 

(٢) E/CN.4/2004/15 . 


