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 2البند 

في   من التي  طلبات  الالنظر  استالمها  تّم 

دورة   عقد  إلى  للدعوة  فاعلين  أعضاء 

تعليق   في  للنظر  ة  العامَّ للجمعية  استثنائية 

 االتحاد الروسي عضوية 

 

 

   أوال. الخلفية

فيهاوغواتيماال وليتوانيا وبولندا وسلوفانيا وأوكرانيا،    كولومبيا األمانة ست مذّكرات )المرفق األّول( من    تلقت .1   تطلب 

ة  الدعوة إلى   للنظر في تعليق عضوية    للجمعية  من النظام األساسي  10ة  لمادَّ ا  بموجبعقد دورةٍ استثنائية للجمعية العامَّ

هو  كما    المنظمة األساسيلهدف    مخالفةنتهاج سياسٍة  ال  نظرامن النظام األساسي    34الروسي استنادًا إلى المادة    االتحاد

س في  من النظام األساسي. 3المادَّة  ُمكرَّ

تلقت األمانة أيضا رسالة من اإلتحاد الروسي موجهة إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، تحث فيها األعضاء على  .2

 اإلتحاد الروسي )المرفق الثاني(.رفض اقتراح الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للنظر في تعليق عضوية 

ة  (  1)51وفقًا للمادَّة   .3 من    34"إنَّ أي طلب بتعليق عضوية أحد األعضاء وفقًا للمادة  فـ من النظام الداخلي للجمعية العامَّ

ه إلى األمين العام الذي يرفعه إلى المجلس لكي يعرض هذا األخير األمر على الجمعية".  النظام األساسي، يجب أن يُوجَّ

الغاية األساسية للمنظمة هي تنشيط السياحة وإنماؤها بغية المساهمة في التنمية “، فإنَّ  ( من النظام األساسي1)3وفقًا للمادَّة   .4

االقتصادية، والتفاهم الدولي، والسالم، واالزدهار، واالحترام العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع والتقيد 

 . ”صري أو جنسي أو لغوي أو ديني. وتتخذ المنظمة كل اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه األهدافبها، دون أي تمييز عن

 

ة    ثانيا. األساس القانوني للنظر في عقد دورٍة استثنائية للجمعية العامَّ

بتعليق عضوية أحد أعضاء  ( من النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية على أنَّ صالحية اتخاذ قراٍر  1)34تنّص المادَّة   .5

" ة:  العامَّ بالجمعية  منوطةٌ  المنظمة المنظمة  لهدف  مخالفة  سياسة  اتباع  في  مستمر  األعضاء  أحد  أن  للجمعية  تبين  إذا 

األساسي، كما يرد في المادة الثالثة من هذا النظام األساسي، فلها أن تعلق لهذا العضو ما يمارسه من حقوق ويتمتع به من  

 ". والمقترعينألعضاء الفاعلين الحاضرين بأغلبية ثلثي اانات، بموجب قراٍر يُعتَمد امتيازات وحص

الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين، كما تجتمع في دورة استثنائية عندما  "  اجتماعمن النظام األساسي    10المادَّة    تلحظ .6

والدورات   بذلك.  الظروف  في    االستثنائيةتقضي  الفاعلين  األعضاء  أغلبية  من  أو  المجلس  من  بطلب  تنعقد  أن  يمكن 

 . ”المنظمة

ي على أوكرانيا، يرفع األمين العام الهجوم العسكري الروس  أحدثهابالنظر إلى الظروف االستثنائية غير المسبوقة التي   .7

المراسالت الُمستلَمة من األعضاء الفاعلين المذكورين أعاله إلى المجلس التنفيذي للنظر في عقد دورةٍ استثنائية للجمعية 

ة وفقًا للمادَّة   من النظام األساسي. 10العامَّ

 السياحة. تقييم التأثير الُمحتمل للنزاع في أوكرانيا على لثاثا

 تقيّم تأثيره على السفر والسياحة. هي تراقب األمانة عن كثب النزاع في أوكرانيا، و .8

أوكرانيا يولَّد خطًرا واضًحا على انتعاش    ضدّ أنَّ الهجوم العسكري  فمن السابق ألوانه تقييم النتائج على السياحة،    ولئن كان .9

 بشكلٍ   االقتصادي  التعافيعلى  تنسحب  غير مباشرة    ظهور آثارمع  السياحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية،  

تخفيف المقاصد بمتزايد من  عددٍ  التي ما زالت ضعيفة ومتفاوتة مع قيامالسياحة  عودة انطالق عجلة  ذلك قد يؤخر وعام. 

القتصادات إلى تلك ابالنسبة  ، السيَّما  الهجوم العسكري عبئًا إضافيًا  يشّكل هذاوقيود السفر واالنفتاح على السفر الدولي.  

 أكثر فأكثر. االقتصادية واالجتماعية التي تشتد الحاجة إليها  السياحة على فوائد تعّولالتي 
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رة للسياحسواق األمريكية واآلسيوية  األإنَّ   .10  قد تتأثّر  ،في العادةلمخاطر  وهي أكثر تجنبًا لاالنفتاح  حاليًا ب، التي بدأت  المصدِّّ

 .بشكٍل خاصإلى أوروبا السفر السفر بشكل عام و لناحيةبشكل خاص 

  رحالت شركاتفي الوقت الحاضر، يؤثر إغالق المجال الجوي األوكراني والروسي، إضافةً إلى الحظر المفروض على   .11

الدول األوروبية وغيرها الروسية من قبل معظم  السفر والتنقل    ،الطيران  فمن  .  في ما يتخطى حدود اإلقليم بذاتهعلى 

 المقاصد السياحية  التأثير قد ينسحب أيًضا على، ولكن  الخارجةالسوق الروسية    بتعّطلأن يتأثر السفر داخل أوروبا  المتوقّع  

 دة على السياحة. زرية المعتمِّ جُ ال المقاصد وخصوًصاأخرى،  أقاليمفي 

الطلب على السفر في ويقّوض    تواجه صعوباٍت أساًسا،  اقتصاديةٍ   بيئةٍ يُثقل كاهل  كبير    إلى ضغطأيًضا  النزاع    يؤديقد   .12

دوالر أمريكي في األيام   100تجاوز سعر برميل نفط برنت  حيث  االرتفاع األخير في أسعار النفط )فإنَّ  .  2022عام  ال

الفائدة   معدالتعام، واالرتفاع المحتمل في    ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ   منالتضخم الناتج    ازدياداألخيرة(، فضالً عن  

م خاص. وقد يُترجَ   تثير القلق بشكل؛ جميعها مسائل  سل التوريدإلى جانب تعطيل سالالشرائية،    القدرةوتأثيره السلبي على  

 االستثمار.خطط طلب المستهلكين و ويهدّدالعرض،  وتراجعارتفاع أسعار النقل واإلقامة  في كل ذلك

للنزاع أيًضا تأثيٌر على ثقة المسافرين، حيث سينتابهم الخوف من .13 التأثر   سيكون  أن يُحتَجزوا في مكاٍن أو آخر أو من 

تجنبًا سواق  األ  أكثر  ما فيال سيَّ و بالنزاع،  مباشرةً   العالميةولمخاطر.  ل  المصدّرة  السياحة  منظمة  الصدد    تذكر  في هذا 

ت حديثًا والتي تلحظ سلسلة من 1احلحماية السيّ  ةالدوليبالمدّونة  المعايير الدولية الدنيا لحماية السياح في حاالت  ، التي أُقِّرَّ

 ة بالسياح.الطوارئ وحقوق المستهلك الخاصَّ 

إنَّها أزمةٌ إقليميةٌ كبرى بآثاٍر وتداعياٍت وخيمة على األرجح في جميع أنحاء العالم. والقرارات التي ستُتخذ في المستقبل  .14

الماليين من  القريب س بقاع األرض، وستؤثر بشكل مباشر على حياة  في مختلف  العالمي والحوكمة  النظام  تؤثّر على 

 الناس.

 اإلجراءات التالية للتخفيف من آثار األزمة بالتنسيق مع منظومة األمم المتحدة. يفور بشكلٍ تتخذ األمانة  .15

 

آذار/مارس لمناقشة    15في    القادمستعقد اللجنة العالمية المعنيّة بأزمات السياحة، التابعة لمنظمة السياحة العالميّة، اجتماعها   .16

طريق ومسار للعمل خالل األشهر الُمقبِّلة. يتعيّن علينا مواصلة العمل   خارطة واقتراح  األبعاد آثار هذه األزمة المزدوجة 

للثقة العالميّة. ففينحو بناء هيكلية أكثر ص تخلّيًا عن المساعي الدبلوماسيّة، تكتسب قيَم فيه  شهد  ني  ذال  هذا الوقت  البةً 

  .أهمية أكثر من أّي وقت مضى ، وهي إحدى ركائز السالم والتضامن،السياحة

 لعدوان ضّد أوكرانيا على ااألمم المتحدة  ردرابعا. 

، إلى عقد دورة 2022شباط/فبراير    27(، الصادر بتاريخ  2022)  2623دعا قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   .17

 استثنائية طارئة للجمعية العامة للبحث في المسألة. 

 
 اح لحماية السيّ ةالدوليفي هذا الصدد بالمدّونة   منظمة السياحة العالمية  XXIV7)32( ارالقر  1

https://www.unwto.org/international-code-for-the-protection-of-tourists
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ها  ( في دورتالمرفق الثاني)  A/RES/ES-11/1القرار رقم    متحدةآذار/مارس، اعتمدت الجمعية الجامعة لألمم ال  2في   .18

ال لألمم  العام  بيان األمين  القرار  الحادية عشرة. ويؤيّد هذا  الطارئة  بتاريخ    متحدةاالستثنائية  شباط/فبراير   24الصادر 

 "استخدام القوة من قبل دولة ضد دولة أخرى هو رفض للمبادئ التي التزم كل بلد بدعمها" وأنَّ   ، الذي ذّكر فيه بأنَّ 2022

 ".متحدةاالتحاد الروسي حاليًا مخالف لميثاق األمم ال"الهجوم العسكري الذي يشنّه 

الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية   تحاد"اال  متحدةطالبت الجمعية العامة لألمم ال .19

منصوص عليها الروسي بااللتزام بالمبادئ ال  تحادمن أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا"، كما طالبت "اال

وإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية". فضاًل عن ذلك، عبّرت الجمعية العامة   متحدةفي ميثاق األمم ال

عن قلقها الشديد "إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق مدنية مثل المساكن والمدارس والمستشفيات، وسقوط  

 ن فيهم النساء وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال". ضحايا من المدنيين، بم

)المرفق    A/HRC/RES/49/1القرار رقم    متحدة، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم ال2022آذار/مارس    4في   .20

قرَّ  الذي  انتهاكات وتجاوالثالث(  العبارات  المجلس "بأشدّ  إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة. ودان  زات حقوق  ر بموجبه 

الروسي    تحادالروسي على أوكرانيا" ودعا "اال  تحاداإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي الناجمة عن عدوان اال

 إلى الوقف الفوري النتهاكاته لحقوق اإلنسان وتجاوزاته وانتهاكاته للقانون الدولي اإلنساني في أوكرانيا".

أيًضا دورات عادية واستثنائية لهيئاتها اإلدارية للبحث   متحدة ظومة األمم التعقد الوكاالت المتخّصصة األخرى ضمن من .21

في المسألة. وشملت هذه الوكاالت عند إعداد هذه الوثيقة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، والمنظمة  

 الدولية لألرصاد الجوية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، ومنظمة الطيران المدني الدولي. 

منظمة السياحة العالمية بصورة ُمطلقة   تدعمذات الصلة،    متحدةة لألمم الزاًما بقرارات مجلس األمن والجمعية العامَّ الت .22

ال األمم  تؤيّد طلب  دوليًا، كما  بها  الُمعتَرف  أراضيها، ضمن حدودها  السياسي ووحدة  أوكرانيا واستقاللها    متحدة سيادة 

وينتهك الغاية األساسية لمنظمة    متحدةعدوان ضدّ أوكرانيا يخالف ميثاق األمم الالداعي إلى إيجاد حّل سلمي للنزاع. فال

 الصّحة العالمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظامها األساسي.

* * * 
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 2مشروع مقّرر

 من جدول األعمال  2البند 

ة للنظر في تعليق عضوية عقد دورة استثنائية للجمعية العامَّ  للدعوة إلى من أعضاء فاعلين   تم استالمهاالتي طلبات الالنظر في 

 االتحاد الروسي

(CE/URG-2/2) 

 إّن المجلس التنفيذي،

عقد دورة الدعوة إلى  على المراسالت الُمستلَمة من كولومبيا وغواتيماال وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا بشأن  وقد اّطلع  

 الروسي، تحادفي تعليق عضوية اال للنظرمن النظام األساسي  10ة استثنائية للجمعية العامة بموجب المادَّ 

 العام بشأن تقييم األثر المحتمل للنزاع في أوكرانيا على السياحة،ن ييحيط علًما ببالغ القلق بتقرير األموإذ 

 ،متحدةيرّحب بالتدابير الفوريّة التي اتّخذتها األمانة لتقييم آثار األزمة والتخفيف منها بالتنسيق مع منظومة األمم الوإذ 

ر بأّن الغاية األساسية للمنظمة، المنصوص عليها في المادة  وإذ   ها  ؤالثالثة من نظامها األساسي، هي "تنشيط السياحة وإنمايذّكِّ

والحريات  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واالحترام  واالزدهار،  والسالم،  الدولي،  والتفاهم  االقتصادية،  التنمية  في  المساهمة  بغية 

 األساسية للجميع والتقيد بها، دون أي تمييز عنصري أو جنسي أو لغوي أو ديني"،

الصادر    A/HRC/RES/49/1والقرار رقم    متحدةالصادر عن الجمعية العامة لألمم ال  A/RES/ES-11/1رار رقم  يؤيّد القوإذ  

 ،متحدةعن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم ال

النظام والمادة الثالثة من    متحدةالعمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا تخالِّف المبادئ المكّرسة في ميثاق األمم ال  يلحظ أنَّ وإذ  

 األساسي لمنظمة السياحة العالمية، وكذلك قيَم السياحة باعتبارها إحدى ركائز السالم والتضامن، 

 العمل باآلليات السلميّة لحّل النزاع، استئنافالوقف الفوري لألعمال العدائية ويدعو األطراف إلى يطلب  .1

من النظام األساسي، للنظر   10]الدعوة إلى/عدم الدعوة إلى[ عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بموجب المادة    ويقّرر .2

 من النظام األساسي، 34في تعليق عضوية االتحاد الروسي، وفقًا للمادة 

 ستثنائية وفقًا للنظام الداخلي للجمعية العامة.إلدورة االإلى األمين العام عقدَ يطلب و .3

  

 
 .التي ستصدر في ختام هذه الدورة  المقّرراتى مراجعة وثيقة جلس، يُرجَ مالنهائي الذي اعتمده ال المقّرر. لالّطالع على  مقّررمشروع  النّص هو  اهذ 2
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الدعوة إلى عقد    تطلب فيهاالمرفق األول: مذكرات تم استالمها من كولومبيا وغواتيماال وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا  

 دورة استثنائية للجمعية العامة
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 العامةرسالة من اإلتحاد الروسي بشأن طلب عقد دورة استثنائية للجمعية المرفق الثاني:  
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 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة A/RES/ES-11/1القرار رقم المرفق الثالث: 
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 الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان  A/HRC/RES/49/1: القرار رقم الرابعالمرفق 

 

 

Human Rights Council 
Forty-ninth session 
28 February–1 April 2022 
Agenda item 1 
Organizational and procedural matters 

  Resolution adopted by the Human Rights Council on 4 
March 2022 

49/1. Situation of human rights in Ukraine stemming from the 
Russian aggression 

  The Human Rights Council, 

Guided by the principles and purposes of the Charter of the United Nations, 

Recalling the obligations of all States under Article 2 of the Charter to refrain in 

their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity 

or political independence of any State, and to settle their international disputes by 

peaceful means,  

Reaffirming the need to exert utmost efforts in order to settle any conflicts and 

disputes between States exclusively by peaceful means and to avoid any military action 

and hostilities, which can only make more difficult the solution of those conflicts and 

disputes, 

Recalling also the Universal Declaration of Human Rights and relevant 

international human rights treaties, and treaties relevant to international humanitarian law, 

and also the role of regional arrangements, particularly the European Convention on 

Human Rights, 

Recalling further General Assembly resolution 3314 of 14 December 1974, 

entitled “Definition of aggression”, 

Welcoming the adoption of the resolution on Aggression against Ukraine at the 

UN General Assembly on March 2, 2022, 

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, political independence, 

territorial integrity and unity of Ukraine within its internationally recognized borders, 

extending to its territorial waters, and reaffirming also that all peoples are entitled to 

freely determine, without external interference, their political status and to pursue their 

economic, social and cultural development, in accordance with international law, 

Reaffirming also the primary responsibility of States to promote, respect and 

protect human rights,  
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Acknowledging that international human rights law and international humanitarian 

law are complementary and mutually reinforcing,  

Strongly condemning the aggression against Ukraine by the Russian Federation,  

Gravely concerned at the ongoing human rights and humanitarian crisis in 

Ukraine, particularly at the reports of violations and abuses of human rights and violations 

of international humanitarian law by the Russian Federation, including gross and 

systematic violations and abuses of human rights, and recognizing strong expressions of 

concern in statements by the UN Secretary General and by the High Commissioner for 

Human Rights, 

Recalling in this regard the reports by the UN Secretary General and the Office of 

the UN High Commissioner for Human Rights based on the work of the UN Human 

Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) established in 2014, 

Concerned about increasing reports of civilian casualties, including children, 

forced displacement, including more than 660,000 refugees, and at damage to and 

destruction of residential areas, schools, cultural sites, and critical civilian infrastructure, 

including hospitals and civilian water, sanitation, and fuel supplies caused by Russian 

bombing and shelling in populated areas,  

Stressing the urgent need for the Russian Federation to immediately cease its 

military hostilities against Ukraine and for Belarus to immediately cease its support for 

these hostilities, for the prioritization of the protection of civilians, including those 

displaced, and civilian objects, and for full, timely, immediate, unhindered and safe 

humanitarian access, and demanding that the parties respect human rights and fully 

comply with their applicable obligations under international law, including international 

human rights law, international humanitarian law and international refugee law, 

Recalling that the States members of the Human Rights Council are required to 

uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights,  

Deploring the suffering of the people in Ukraine and reaffirming its profound 

solidarity with them, while stressing the importance of providing them with proper 

support and assistance,  

Concerned by the humanitarian needs of all those fleeing from or displaced by the 

military hostilities, 

Reaffirming the importance of the full, equal and meaningful participation of 

women in planning and decision-making with regard to mediation, confidence-building, 

conflict prevention and resolution, and of their involvement in all efforts to maintain and 

promote peace and security, and the need to prevent and redress human rights violations 

and abuses, such as all forms of violence against women and girls, especially sexual and 

gender-based violence, 

Emphasizing the important role played by the Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights and the human rights monitoring mission in Ukraine in 

contributing to an objective appraisal of the situation of human rights in Ukraine, 

Reaffirming that the right to freedom of opinion and expression, both online and 

offline, is a human right guaranteed to all, reiterating in this regard the important role of 

free and independent media and non-governmental organizations, and condemning any 

attack against journalists, media outlets, media workers, and human rights defenders, 

Expressing concern at the spread of disinformation, which can be designed and 

implemented so as to mislead and to violate and to abuse human rights, including privacy 

and the freedom of individuals to seek, receive and impart information,  

Underscoring the obligation on all parties to the Geneva Conventions of 12 August 

1949, as well as parties to the Additional Protocol I of 1977, to investigate and prosecute 

or extradite persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, grave 

breaches of the Geneva Conventions or Additional Protocol I, as applicable, 

Noting the decision by the prosecutor of the International Criminal Court to 

proceed with opening an investigation into the situation in Ukraine, as rapidly as possible, 
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Noting also the role of the International Court of Justice in settling, in accordance 

with international law, legal disputes submitted to it by States, 

1. Condemns in the strongest possible terms the human rights violations and 

abuses and violations of international humanitarian law resulting from the Russian 

Federation’s aggression against Ukraine; 

1bis. Reaffirms its strong commitment to the sovereignty, political independence, 

unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, 

extending to its territorial waters; 

2. Calls upon the Russian Federation to immediately end its human rights 

violations and abuses and violations of international humanitarian law in Ukraine, and 

calls for the strict observance of all human rights and fundamental freedoms, and for the 

protection of civilians and critical civilian infrastructure in Ukraine; 

3. Calls for the swift and verifiable withdrawal of Russian Federation troops 

and Russian-backed armed groups from the entire territory of Ukraine, within its 

internationally recognized borders, as well as its territorial waters, in order to prevent 

further violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian 

law in the country, and stresses the urgent need for the immediate cessation of military 

hostilities against Ukraine; 

4. Urges immediate, safe and unhindered humanitarian access, including across 

conflict lines, to ensure that humanitarian assistance reaches all those in need, particularly 

those in vulnerable situations, and to respect the independence and impartiality of 

humanitarian agencies and ensure the protection of humanitarian personnel and medical 

personnel exclusively engaged in medical duties;  

5. Expresses grave concern at the documented harm to the enjoyment of many 

human rights, including the rights to life, education, and the highest attainable standard 

of physical and mental health, caused by Russian shelling and bombing in populated 

areas; 

6. Stresses the importance of maintaining free, open, interoperable, reliable and 

secure access to the Internet, and condemns unequivocally any measures that prevent or 

disrupt an individual’s ability to receive or impart information online or offline, including 

partial or complete Internet shutdowns; 

6bis. Stresses that all those fleeing from the conflict in Ukraine should be protected 

without discrimination, including on the basis of racial, national, and ethnic identity; 

7. Encourages relevant thematic special procedure mandate holders, within 

their respective mandates, to pay particular attention to the situation of human rights in 

Ukraine;  

8. Stresses the importance of ensuring accountability for violations and abuses 

of human rights and violations of international humanitarian law, and underscores the 

urgency of initiating a prompt, independent and impartial investigation into all alleged 

abuses and violations to end impunity and ensure accountability for those responsible; 

9. Decides to urgently establish an independent international commission of 

inquiry, constituted by three human rights experts, to be appointed by the President of the 

Human Rights Council for an initial duration of one year, complementing, consolidating, 

and building upon the work of the HRMMU, and in close coordination with the HRMMU 

and OHCHR, with the following mandate: 

(a) To investigate all alleged violations and abuses of human rights and 

violations of international humanitarian law, and related crimes, in the context of the 

Russian Federation’s aggression against Ukraine, and to establish the facts, 

circumstances, and root causes of any such violations and abuses;  

(b) To collect, consolidate and analyse evidence of such violations and abuses, 

including their gender dimension, and to systematically record and preserve all 

information, documentation and evidence, including interviews, witness testimony and 

forensic material, consistent with international law standards, in view of any future legal 

proceedings; 
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(c) To document and verify relevant information and evidence, including 

through field engagement, and to cooperate with judicial and other entities, as 

appropriate; 

(d) To identify, where possible, those individuals and entities responsible for 

violations or abuses of human rights or violations of international humanitarian law, or 

other related crimes, in Ukraine, with a view to ensuring that those responsible are held 

accountable; 

(e) To make recommendations, in particular on accountability measures, all with 

a view to ending impunity and ensuring accountability, including, as appropriate, 

individual criminal responsibility, and access to justice for victims;  

(f) To provide the Human Rights Council, at its fifty-first session, with an oral 

update, to be followed by an interactive dialogue, and a comprehensive written report at 

its fifty-second session, to be followed by an interactive dialogue, and to submit a report 

to the General Assembly at its seventy-seventh session; 

10. Requests the immediate operationalization of the mandate, and requests the 

Secretary-General to provide all the resources necessary to enable the commission of 

inquiry to carry out its mandate and the resources and expertise necessary to enable the 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide such 

administrative, technical and logistical support as is required to implement the provisions 

of the present resolution, in particular in the areas of fact-finding, legal analysis and 

evidence-collection; 

11. Calls upon all relevant parties and States, and encourages civil society, the 

media and other relevant stakeholders, to cooperate fully with the commission of inquiry 

to allow it to effectively fulfil its mandate, and to provide it with relevant information or 

documentation they may possess or come to possess, as appropriate; 

12. Calls upon the relevant organs, bodies and agencies of the United Nations 

system to cooperate fully with the commission of inquiry and to respond promptly to any 

request made by it, including with regard to access to relevant information and 

documentation;  

13. Decides to remain actively seized of the matter.  

10th meeting 

4 March 2022 

[Adopted by a recorded vote of 32 to 2, with 13 abstentions. The voting was as follows:  

In favour:  

Argentina, Benin, Brazil, Côte d’Ivoire, Finland, France, Gambia, 

Germany, Honduras, Indonesia, Japan, Libya, Lithuania, Luxembourg, 

Malawi, Malaysia, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Montenegro, 

Nepal, Netherlands, Paraguay, Poland, Qatar, Republic of Korea, Senegal, 

Somalia, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland and United States of America 

Against: 

Eritrea and Russian Federation 

Abstaining:  

Armenia, Bolivia (Plurinational State of), Cameroon, China, Cuba, Gabon, 

India, Kazakhstan, Namibia, Pakistan, Sudan, Uzbekistan and Venezuela 

(Bolivarian Republic of)] 

     

 

 

 

 


