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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة القــرم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت     - ٧١/٢٠٥
  ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا)

  
  إن اجلمعية العامة،  

  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد  

اإلنسـان  واملعاهـدات الدوليـة حلقـوق     )١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإذ تشري  
  وغريها من الصكوك واإلعالنات الدولية ذات الصلة،

أن املسؤولية عـن تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها تقـع علـى عـاتق الـدول           وإذ تؤكد  
  املقام األول،  يف

مسؤولية الدول عـن احتـرام القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك املبـدأ         وإذ تؤكد من جديد  
ديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السـالمة اإلقليميـة   القاضي بأن متتنع مجيع الدول عن الته

تتفـق ومقاصـد األمـم     ال أو االستقالل السياسي ألي دولة وعن التصـرف بـأي طريقـة أخـرى    
، ١٩٧٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤) املـؤرخ  ٢٥ -(د  ٢٦٢٥املتحدة، وإذ تشري إىل قرارهـا  

لقة بالعالقات الودية والتعـاون بـني الـدول    الذي اعتمدت فيه إعالن مبادئ القانون الدويل املتع
  وفقا مليثاق األمم املتحدة، وإذ تعيد تأكيد املبادئ الواردة فيه،

ــا  وإذ تشـــري   ــؤرخ  ٦٨/٢٦٢إىل قرارهـ ــأن الســـالمة  ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٢٧املـ بشـ
تزامها بسـيادة أوكرانيـا واسـتقالهلا السياسـي ووحـدا      اإلقليمية ألوكرانيا، الذي أكدت فيه ال

_______________ 

 .)٣ -ألف (د  ٢١٧قرار ال  )١(
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وســالمتها اإلقليميــة داخــل حــدودها املعتــرف ــا دوليــا، وإىل القــرارات ذات الصــلة الصــادرة 
  املنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة واهليئات داخل منظومة األمم املتحدة،  عن

مجهوريـة القـرم    -لـيم أوكرانيـا   احتالل االحتاد الروسي املؤقت جلـزء مـن إق   وإذ تدين  
)، وإذ تؤكـد  “القـرم ”بــ   املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول (املشـار إليهمـا فيمـا يلـي    

  من جديد عدم االعتراف بضمها،

بتقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان عـن حالـة حقـوق اإلنسـان       وإذ ترحب  
   لـس أوروبـا، وتقريـر بعثـة تقيـيم حالـة حقـوق        يف أوكرانيا، وتقرير مفوض حقـوق اإلنسـان

اإلنسان املوفدة من مكتب املؤسسـات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان واملفـوض السـامي املعـين        
باألقليات القومية التـابعني ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، الـيت ذكـروا فيهـا أن انتـهاكات          

اروا إىل حـدوث تـدهور حـاد يف حالـة     زالت تقـع يف القـرم وأشـ    ما وجتاوزات حقوق اإلنسان
  حقوق اإلنسان عموما،

ســليب علــى حالــة حقــوق  الفــرض النظــام القــانوين لالحتــاد الروســي واألثــر   وإذ تــدين  
  اإلنسان يف القرم،

ــدين أيضــا    ــهاكات وجتــاوزات    مــا وإذ ت ــه مــن ارتكــاب انت ــغ عن حلقــوق  جســيمة أبل
القضــاء واالختطــاف واالختفــاء  ســكان القــرم، وخاصــة أعمــال القتــل خــارج    اإلنســان ضــد

القســـري واملالحقـــات القضـــائية بـــدوافع سياســـية والتمييـــز واملضـــايقة والتخويـــف والعنـــف   
واالحتجــاز التعســـفي والتعـــذيب وإســـاءة معاملـــة احملتجــزين ونقلـــهم مـــن القـــرم إىل االحتـــاد   

يـة التعـبري   أبلغ عنه من انتهاكات للحريات األساسية األخرى، مبا فيها حر الروسي، فضال عما
  املعتقد واحلرية النقابية واحلق يف التجمع السلمي،  والدين أو

ــق     ــالغ القل ــرب عــن ب ــرار وإذ تع ــا إزاء ق ــرم الصــادر يف    م ــا للق ــة العلي  يســمى احملكم
سـبتمرب  /أيلـول  ٢٩وقرار احملكمة العليـا لالحتـاد الروسـي الصـادر يف      ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٦

القرم، هيئة تتار القـرم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، تنظيمـا       إعالن جملس الشعب التتري يف ٢٠١٦
  متطرفا وحظر أنشطته،

سـلطة   قيام )٢(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢إىل حظر اتفاقيات جنيف املؤرخة  وإذ تشري  
 ــا املســلحة  قيـامســلطة االحــتالل بإجبــار األشــخاص املشــمولني باحلمايــة علــى االلتحــاق بقوا

  قواا املعاونة،  أو

_______________ 

)٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 
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املتواصلة اليت يبذهلا األمني العـام ومفـوض األمـم املتحـدة حلقـوق      باجلهود  وإذ ترحب  
ــة      ــة واإلقليمي ــا واملنظمــات الدولي ــا وجملــس أوروب اإلنســان ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
األخــرى لــدعم أوكرانيــا يف تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها وضــمان التمتــع ــا، وإذ تعــرب  

ــات اإلقليم   عــن ــق لعــدم متكــن اآللي ــة برصــد حقــوق اإلنســان     القل ــة املســتقرة املعني ــة والدولي ي
 واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقـوق اإلنسـان مـن الوصـول إىل القـرم بشـكل مـأمون ودون       

  معوقات،

التجــاوزات والتــدابري واملمارســات التمييزيــة الــيت ترتكبــها ســلطات        تــدين  - ١  
فيهم تتار القـرم، فضـال عـن األوكـرانيني     االحتالل الروسية ضد سكان القرم احملتلة مؤقتا، مبن 

  واألشخاص املنتمني إىل فئات إثنية ودينية أخرى؛

  االحتاد الروسي على القيام مبا يلي: حتث  - ٢  

ــاره         (أ)   ــق باعتب ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــه مبقتضــى الق ــع التزامات ــرام مجي احت
  احتالل؛  سلطة

ــاء ال   (ب)   فـــوري جلميـــع االنتـــهاكات املرتكبـــة  اختـــاذ مجيـــع التـــدابري الالزمـــة لإلـ
أبلغ عنه من تدابري وممارسات متييزيـة واحتجـاز تعسـفي وتعـذيب      ما سكان القرم، وخاصة ضد

  وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإلغاء مجيع التشريعات التمييزية؛

احتجزوا بشـكل غـري قـانوين    اإلفراج الفوري عن املواطنني األوكرانيني الذين   (ج)  
وحكــم علــيهم دون اعتبــار ألبســط معــايري العدالــة، فضــال عــن أولئــك الــذين نقلــوا مــن القــرم  

  االحتاد الروسي عرب حدود معترف ا دوليا؛  إىل

التصدي ملسألة اإلفالت من العقـاب والتكفـل فيمـا يتعلـق بالـذين يتـبني أـم          (د)  
  ام هيئة قضائية مستقلة؛مسؤولون عن االنتهاكات مبساءلتهم أم

ــدافعني عــن حقــوق        (هـ)   ــام الصــحفيني وامل ــة لقي ــة ومواتي ــة آمن ــة واســتبقاء بيئ يئ
  موجب له يف القرم؛  ال اإلنسان بعملهم على حنو مستقل ودون تدخل

  السماح بإعادة فتح املؤسسات الثقافية والدينية؛  (و)  

يف القـرم تنظيمـا متطرفـا     اإللغاء الفـوري لقـرار إعـالن جملـس الشـعب التتـري        (ز)  
  وإلغاء قرار منع قادة الس من دخول القرم؛ ،وحظر أنشطته

التعاون الكامل والفوري مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان ومنظمـة     (ح)  
  األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا بشأن حالة حقوق اإلنسان يف القرم؛
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إىل األمــني العــام التمــاس الســبل والوســائل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل     تطلــب  - ٣  
املشاورات مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان واملنظمـات اإلقليميـة املعنيـة، لضـمان           
متكُّن اآلليات اإلقليمية والدولية املستقرة املعنية برصد حقـوق اإلنسـان مـن الوصـول إىل القـرم      

  ي تضطلع بالوالية املنوطة ا؛بشكل مأمون ودون معوقات ك

االحتاد الروسي على ضمان متكني البعثات الدولية لرصد حقوق اإلنسـان   حتث  - ٤  
ــرم بالشــكل املناســب         ــن الوصــول إىل الق ــوق اإلنســان م ــة حبق ــة املعني ــري احلكومي واملنظمــات غ

  احلالة؛ ورمعوقات، نظرا ألن الوجود الدويل يف القرم له أمهية قصوى ملنع تفاقم تده ودون

إىل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان إعــداد تقريــر مواضــيعي   تطلــب  - ٥  
مكــرس بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة القــرم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت احملتلــة مؤقتــا   
ومدينة سيفاستوبول وفقا للوالية احلاليـة ويف حـدود املـوارد املتاحـة لبعثـة رصـد حالـة حقـوق         

  أوكرانيا، اليت متول حاليا من التربعات؛ اإلنسان يف

ــرر  - ٦   ــد        تق ــار البن ــة والســبعني يف إط ــا الثاني ــر يف املســألة يف دور مواصــلة النظ
  “.تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”املعنون 

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


