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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

  من جدول األعمال٣البند 
  والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية 

  ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف  واالجتماعية

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ١٢/١١  
 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

 ،إن جملس حقوق اإلنسان  

 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان، والعهـدين            إذ يسترشد   
 ١٩٤٩س  أغـسط / آب ١٢اإلنسان، واتفاقيات جنيف املؤرخـة      الدوليني اخلاصني حبقوق    

 وغري ذلك من الـصكوك ذات       ،١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني    
 الصلة لقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، وإعالن وبرنامج عمل فيينا،

 إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية           وإذ يشري   
 املؤرخ  ٢٠٠٥/٨١(، واإلفالت من العقاب     )٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٠ؤرخ   امل ٢٠٠٥/٧٠(

أبريـل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦(، واحلق يف معرفة احلقيقة      )٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١
 بـشأن   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٧، وقرار اجلمعية العامة     )٢٠٠٥

 باحلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتـهاكات        املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة    
الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، فضالً        اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان   

                                                           
القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف الفصل األول من تقرير اجمللس عن دورته                  *  
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 بشأن حقوق اإلنسان والعدالـة      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٠عن قراري اجمللس    
 ، بشأن احلق يف معرفة احلقيقية،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤، املؤرخ أيضاً ٩/١١االنتقالية و

 سيادة القـانون والعدالـة االنتقاليـة يف         عن إىل تقرير األمني العام      وإذ يشري أيضاً    
، مبا يف ذلـك التوصـيات ذات        )S/2004/616(بعد الصراع    جمتمعات الصراع وجمتمعات ما   

زيز الدعم الذي تقدمـه     تع: لنوحِّد قوانا "الصلة الواردة فيه، وإىل تقرير األمني العام املعنون         
الذي يعيِّن مفوضية األمـم     ) A/61/636-S/2006/980" (األمم املتحدة من أجل سيادة القانون     

  الكيان الرائد داخل منظومة األمم املتحدة فيمـا يتعلـق          لتكون هي املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
 تعزيز الوساطة وأنـشطة     عنم   عن تقرير األمني العا    جبملة أمور منها العدالة االنتقالية، فضالً     

 ،)S/2009/189(دعمها 

 إىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها مـن           وإذ يشري كذلك    
، E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(خالل اإلجراءات الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب         

، )E/CN.4/2005/102/Add.1 (ثة لتلك املبـادئ ، وحييط علماً مع التقدير بالنسخة احملدَّ  )املرفق الثاين 
  ،)E/CN.4/2006/52(فضالً عن تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 

املتعلق باملرأة والسالم واألمن ويعيد     ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري   
 بناء السالم، واحلاجـة إىل      تأكيد الدور اهلام للمرأة يف منع حدوث الرتاعات وتسويتها ويف         

  القرارات املتعلقة مبنع حدوث الرتاعات وتسويتها، صنعتعزيز دورها يف 

 بالدور الذي تؤديه جلنة بناء السالم يف هذا الصدد، ويذكِّر بضرورة قيام             وإذ يرحب   
هذه اللجنة بتكثيف جهودها، يف إطار واليتها، بالتعاون مع احلكومات الوطنية واالنتقاليـة             
وبالتشاور مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، من أجل مراعاة جانب حقوق اإلنـسان،              
لدى إسداء املشورة بشأن استراتيجيات بناء السالم، أو لدى اقتراح اسـتراتيجيات لبنـاء              
السالم خاصة ببلدان بعينها، فيما يتعلق بأوضاع ما بعد الرتاع يف احلاالت قيد النظر، حيثما               

 ينطبق ذلك،

 بدور احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار نظام متعدد األطراف يهـدف إىل             وإذ يسلِّم   
وضع حد لإلفالت من العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق              

 اإلنسان، وحتقيق سالم مستدام، وفقاً للقانون الدويل وملقاصد ومبادئ امليثاق،

ع هبا األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق وجودها           باألنشطة اليت تضطل   وإذ يرحِّب   
امليداين، يف مساعدة الدول على تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة االنتقالية وتعزيز سيادة             
القانون، فضالً عن العمل املفاهيمي والتحليلي الذي تضطلع به بـشأن العدالـة االنتقاليـة               

 وحقوق اإلنسان،

إدماج منظور حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك عـن طريـق             زيادة ب وإذ يرحِّب أيضاً    
األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجلهات             
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األخرى املعنية يف منظومة األمم املتحدة، يف أنشطة األمم املتحدة املتصلة بالعدالة االنتقاليـة،              
جانب املفوضـة الـسامية     ة القانون والعدالة االنتقالية من      ى لسياد فضالً عن األمهية اليت تولَ    

  املعنية بسيادة القانون والدميقراطية، التابعة هلاحلقوق اإلنسان واملفوضية، مبا يف ذلك الوحدة

 على أن اجملموعة الكاملة من احلقوق املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية             وإذ يشدِّد   
ع يف االعتبار يف أي سياق للعدالة االنتقالية، من أجل          والسياسية واالجتماعية ينبغي أن توض    

 تعزيز مجلة أمور منها سيادة القانون واملساءلة،

 بالتقرير التحليلي املتعلق حبقوق اإلنـسان والعدالـة         مع التقدير  حييط علماً   -١  
 ؛)Add.1 وA/HRC/12/18(االنتقالية 

ة والدولية الرامية إىل وضع     األمهية والطابع امللح للجهود الوطني    على   يؤكِّد  -٢  
حد النتهاكات حقوق اإلنسان وإعادة إرساء العدالة وسيادة القانون يف حاالت الرتاع ومـا   

 ، يف سياق العمليات االنتقالية؛صلةبعد الرتاع وكذلك، حيثما يكون ذلك ذا 

أن  للعدالة االنتقاليـة، جيـب       إستراتيجيةأنه عند تصميم    على    أيضاً يؤكد  -٣  
حدوث تكرار حدوث األزمات ومنع      منع   بقصد السياق احملدد لكل حالة       احلسبان يؤخذ يف 

 على التماسك االجتماعي وبناء الدولة ومتلك       قوق اإلنسان يف املستقبل وحرصاً    حلانتهاكات  
 ؛زمام األمور واإلدماج على الصعيدين الوطين واحمللي

نتقاليـة ُتـدَمج فيـه       العدالة اال  بشأن على أمهية األخذ بنهج شامل       يشدِّد  -٤  
اجملموعة الكاملة من التدابري القضائية وغري القضائية، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، عمليـات               

، واإلصـالح املؤسـسي،     والبحث عن احلقيقة  املالحقة القضائية الفردية، وعمليات اجلرب،      
ري تصوُّره على    من هذه التدابري جي    مزيج املوظفني واملسؤولني احلكوميني، أو      اختياروتدقيق  

النحو املناسب، من أجل التوصل، يف مجلة أمور، إىل ضمان املساءلة، وخدمة العدالة، وتوفري              
 مستقلة على النظام األمـين،      وإجياد رقابة سبل انتصاف للضحايا، وتعزيز التعايف واملصاحلة،       

 ؛ الدويلاإلنسانواستعادة الثقة مبؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وفقاً لقانون حقوق 

 احلقيقـة ، كتلك اليت تقوم هبا جلان       البحث عن احلقيقة   أن عمليات    يؤكد  -٥  
 وأسـباهبا    يف املاضي   التحقيق يف أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان      جيرى فيها واملصاحلة، اليت   

 عند وضـعها أن     ميكن أن تكمِّل العمليات القضائية وأنه يتعني،       أدوات هامة    هيوعواقبها،  
رك فيها الـضحايا    ُيش على مشاورات وطنية واسعة      ُتبىن يف سياق جمتمعي حمدد وأن       مُتصمَّ

  ؛املنظمات غري احلكوميةوواجملتمع املدين، 

 تطوير  ، مستدامة للعدالة االنتقالية   إستراتيجية يف إطار    ،على أنه يلزم  يشدد    -٦  
لتزام واضح مبكافحة اإلفالت     على ا  واليت ترتكز القدرات الوطنية املتعلقة باملالحقة القضائية،      

قوق اإلنـسان   املتعلقة حب اللتزامات  ل الضحايا، وضمان االمتثال     وضعراعاة  مبمن العقاب، و  
 ؛ نزيهة حماكماتخبصوص إجراء
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ـ مسؤولية الدول عن االمتثـال اللتزاماهتـا ذات         يؤكد من جديد      -٧   صلة ال
املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان           مبقاضاة  باملوضوع فيما يتعلق    

مبوجب القانون الدويل  اليت تشكل جرائم  الدويلواالنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان
  ؛بقصد إهناء اإلفالت من العقاب

أن اتفاقات السالم الـيت     ب  القائل  استنتاج األمني العام   يالحظ مع االهتمام    -٨  
 بالعفو فيما يتعلـق باإلبـادة اجلماعيـة     أن تتضمن وعداً    أبداً ال ميكن تؤيدها األمم املتحدة    

  حلقوق اإلنسان؛اجلسيمةواجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واالنتهاكات 

 اختيار على إدراج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف عمليات تدقيق            يؤكد  -٩  
 انتـهاكات   حـدوث  هبدف منع تكرار   الح املؤسسي ـ اإلص اليت تشكل جزءاً من   املوظفني  

 حقوق اإلنسان؛

 على أن العدالة والسالم والدميقراطية والتنمية هي ضـرورات           أيضاً يؤكد  -١٠  
 حتمية ُيعزِّز بعضها بعضاً؛

 تتعلـق    من اتفاقات السالم أصبح يتضمن أحكاماً       متزايداً  بأن عدداً  يرحب  -١١  
، ومبادرات املالحقة القضائية، وبـرامج      حلقيقةمثل البحث عن ا   بعمليات العدالة االنتقالية،    

  وأن هذه االتفاقات ال تنص على منح عفو شامل؛، واإلصالح املؤسسياتالتعويض

 أمهية وجود عملية شاملة للتشاور الـوطين، وال سـيما مـع             علىيشّدد    -١٢  
لـة   للعدا كليـة  استراتيجيةاملتضررين من انتهاكات حقوق اإلنسان، يف سياق اإلسهام يف          

  الظروف احملدَّدة لكل حالة وتكون منسجمة مع حقوق اإلنسان؛احلسباناالنتقالية تأخذ يف 

ة إعطاء الفئات الضعيفة، مبا فيها الفئـات املهمَّـشة          ـى أمهي ـ عل يؤكد  -١٣  
اقتصادية أو غري ذلك من األسباب، دوراً يف هذه العمليات،           - ألسباب سياسية أو اجتماعية   

ييز واألسباب اجلذرية للرتاع وانتهاكات حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها          وضمان التصدي للتم  
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

بالدور اهلام الذي تؤديه اجلهات التالية يف حتقيق أهـداف العدالـة            يسلِّم    -١٤  
 :االنتقالية ويف إعادة بناء اجملتمع، وكذلك يف تعزيز سيادة القانون واملساءلة

رابطات الضحايا، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، وغري ذلك من اجلهات            )أ(  
 طبقـاً الً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املُنـشأة         ـدين، فض ـالفاعلة يف اجملتمع امل   

 ملبادئ باريس؛

لعدالة االنتقالية  ااملنظمات النسائية، يف سياق تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات           )ب(  
 ثيل النساء يف هياكلها واألخذ مبنظور جنساين يف والياهتا وعملها؛من أجل ضمان مت
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وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، يف سياق إعالم اجلمهور بُبعـد حقـوق              )ج(  
 اإلنسان يف جمال آليات العدالة االنتقالية حملياً ووطنياً ودولياً؛

يراعـي   توفري تدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان          احلاجة إىل على   يؤكد  -١٥  
االعتبارات اجلنسانية يف سياق العدالة االنتقالية، وذلك لصاحل مجيع اجلهات الفاعلة الوطنيـة             
ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك أفراد الشرطة واجليش وأجهزة االسـتخبارات واألمـن،              
وموظفو النيابة العامة والعاملون يف القضاء، على أن يتناول التدريب مسألة التعامـل مـع                

 ضـمان مراعـاة     ، من أجـل   ايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصة النساء والفتيات      ضح
  اجلنسانية يف سياق إعادة إرساء سيادة القانون وعمليات العدالة االنتقالية؛  احلساسية

احترام حقوق كل من الضحايا واملتـهمني، وفقـاً         على احلاجة إىل     يؤكد  -١٦  
اهنيـار  بالرتاعـات و  ب ألشد املتأثرين ء اهتمام خاص    ، مع إيال   الدويل لقانون حقوق اإلنسان  

سيادة القانون، ومن بينهم النساء واألطفال واملهـاجرون والالجئـون واألشـخاص ذوو             
اإلعاقات واألشخاص املنتمون إىل أقليات وأفراد الشعوب األصلية، وضمان اختـاذ تـدابري             

 العـودة املـستدامة، بأمـان       حمدَّدة لتأمني مشاركة هؤالء مشاركة حرة ومحايتهم ولضمان       
 وكرامة، لالجئني واملشّردين داخلياً؛

بالدول أن تساعد األمم املتحدة يف عملها اجلاري بشأن التوصـيات      يهيب    -١٧  
ذات الصلة الواردة يف تقرير األمني العام بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات              

تعزيز الدعم الذي تقدمـه     : لنوحِّد قوانا "ره املعنون   الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع وتقري     
بطرق منها إدماج القانون الدويل حلقوق اإلنـسان        ،  "األمم املتحدة من أجل سيادة القانون     

ومبادئه وأفضل املمارسات يف عملية إنشاء وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية، والتعاون الكامل            
 جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، وكذلك عـن         مع اجلهات امليدانية لألمم املتحدة يف     

 طريق تيسري عمل اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة؛

اجملتمع الدويل واملنظمات اإلقليمية مساعدة البلدان، اليت تقبـل         إىل   يطلب  -١٨  
ذلك، يف سياق العدالة االنتقالية، على ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وإدماج أفـضل              

  يف عملية وضع وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية؛املمارسات

 حقوق منظور قائم على يف مفاوضات السالم    ُيؤخذ يف احلسبان  بأن  يوصي    -١٩  
 املتاحة   الفنية  اخلربة على مفاوضات سالم    من جيرون  وبأن يعتمد ،  االنتقاليةاإلنسان والعدالة   

 ؛ة االنتقاليةمنظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والعداليف 

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تعزيز           يطلب  -٢٠  
األمم املتحدة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالعمل املفاهيمي والتحليلي بشأن           دورها الرائد يف إطار     

 ساعد الدول برضاها على تصميم وإنشاء وتنفيـذ آليـات للعدالـة           أن ت العدالة االنتقالية، و  
االنتقالية من منظور حقوق اإلنسان، مع التشديد يف الوقت نفسه على أمهية التعاون الوثيـق               
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 ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، وكذلك مع املنظمات  اجلهاتبني املفوضية وغريها من     
غري احلكومية األخرى فيما يتعلق بإدماج حقـوق اإلنـسان وأفـضل            املنظمات  الدولية و 

عملية وضع وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية، ويف العملية اجلارية لتعزيز منظومة           املمارسات يف   
 األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون والعدالة االنتقالية؛

 أن تقدم إىل    حلقوق اإلنسان السامية   إىل مفوضية األمم املتحدة      يطلب أيضاً   -٢١  
يثاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضـية يف  اجمللس، يف دورته الثامنة عشرة تقريراً يتضمن حتد     

سياق العدالة االنتقالية مبا يف ذلك األنشطة اليت اضطلعت هبا قطاعات حقوق اإلنـسان يف               
بعثات السالم، فضالً عن حتليل العالقة بني نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والعدالـة       

 من  اوغريمهوإدارة عمليات حفظ السالم     ائي   مع برنامج األمم املتحدة اإلمن     االنتقالية بالتشاور 
 ذات الصلة باملوضوع يف منظومة األمم املتحدة أو مـن اجملتمـع املـدين والـدول         اجلهات

 وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

 األخرى يف منظومة األمم املتحدة أن تتعاون تعاوناً كامالً مع           اجلهات إىليطلب    -٢٢  
 ق اإلنسان يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية؛مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو

تواصـل يف    إىل أن    التابعة للمجلـس   اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة      يدعو  -٢٣  
 ؛العدالة االنتقاليةب سياق عملها تناول اجلوانب املتصلة

أن يواصل نظره يف هذه املسألة يف دورته الثامنة عشرة أو يف الـدورة          يقرِّر    -٢٤  
  . لربنامج عمله السنويطبقاًتخصص لذلك اليت س

  اجللسة الثالثون  
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  

  .]اعتمد دون تصويت[

        


