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Il-poŜizzjoni tal-Parlament fuq id-19-il Sessjoni tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-

Drittijiet tal-Bniedem 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

E. billi l-UNHRC hija pjattaforma unika li 
tispeëjalizza fid-drittijiet universali tal-
bniedem u forum speëifiku li jittratta d-
drittijiet tal-bniedem fis-sistema tan-NU; 
billi āie fdat il-kompitu importanti li 

jsaħħaħ il-promozzjoni, il-protezzjoni u r-

rispett tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-

dinja, 

E. billi l-UNHRC hija s-suëëessur tal-
Kummissjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem, istituzzjoni li rëeviet kritika 
qawwija minħabba li awtorizzat lil pajjiŜi 
b'sitwazzjoni ħaŜina fil-qasam tal-jeddijiet 
tal-bniedem isiru membri u billi naqset 
milli tittratta l-ksur tal-jeddijiet tal-
bniedem fid-dinja kollha; billi āie fdat il-
kompitu importanti li jsaħħaħ il-

promozzjoni, il-protezzjoni u r-rispett tad-

drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; 
billi, skont il-fehma tad-difensuri tal-
jeddijiet tal-bniedem, l-UNHRC naqas 
ukoll, f'termini wiesgħa, milli jirreaāixxi 
għall-kriŜijiet tal-jeddijiet tal-bniedem u 
għas-sitwazzjonijiet kroniëi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem; billi dan huwa 
minħabba l-istess problema strutturali, 
jiāifieri l-fatt li l-atturi tal-ksur gravi tal-
jeddijiet tal-bniedem jitħallew isiru 
membri tal-UNHRC, kif ukoll is-selettività 
u l-politiëizzazzjoni; 
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3. Jilqa’ n-nomini tas-sessjoni għall-
mandati ta’ Espert Indipendenti fuq il-

promozzjoni ta’ ordni internazzjonali 

demokratiku u ekwu, ir-Rapporteur 

Speëjali għall-promozzjoni tal-verità, il-

āustizzja, ir-riparazzjoni u l-garanziji ta’ li 

ma jkunx hemm tennija, ir-Rapporteur 
Speëjali dwar il-qagħda tal-jeddijiet tal-

bniedem fis-Sirja u l-Espert Indipendenti 
fuq il-qagħda tal-jeddijiet tal-bniedem fis-
Sudan; jieħu nota tar-rapporti li se jkunu 
ppreŜentati mir-Rapporteurs Speëjali dwar, 

fost l-oħrajn, il-qagħda tal-jeddijiet tal-
bniedem fid-DPRK, fl-Iran, u 
f’Burma/Mjanmar, u dawk dwar it-tortura 

u t-trattament jew kastig ieħor krudili, 

inuman u degradanti, dwar il-qagħda tad-

difensuri tal-jeddijiet tal-bniedem u dwar 

il-libertà tar-reliājon jew twemmin; 
jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex 

jikkontribwixxu attivament għal dawn id-

dibattiti b’mod attiv; 

3. Jilqa’ n-nomini tas-sessjoni għall-
mandati ta’ Espert Indipendenti fuq il-

promozzjoni ta’ ordni internazzjonali 

demokratiku u ekwu, ir-Rapporteur 

Speëjali għall-promozzjoni tal-verità, il-

āustizzja, ir-riparazzjoni u l-garanziji ta’ li 

ma jkunx hemm tennija, u r-Rapporteur 
Speëjali dwar il-qagħda tal-jeddijiet tal-

bniedem fis-Sirja; min-naħa l-oħra, huwa 
tal-fehma li l-UNHRC ma ttrattax is-
sitwazzjoni fis-Sudan adegwatament; 
jiddispjaëih, partikolarment, li l-UNHRC 
ma fdax lill-Espert Indipendenti dwar is-
sitwazzjoni tal-jeddijiet tal-bniedem fis-
Sudan b'mandat li jħallih jissorvelja u 
jirrapporta dwar il-ksur gravi kontinwu 
tal-jeddijiet tal-bniedem li qiegħed iseħħ 
fil-pajjiŜ kollu u li l-attenzjoni, minflok, 
tingħata lill-aspett tal-bini tal-kapaëitajiet; 
jieħu nota tar-rapporti li se jkunu 

ppreŜentati mir-Rapporteurs Speëjali dwar, 

fost l-oħrajn, il-qagħda fid-DPRK, fl-Iran, 

u fil-Birmanja/Mjanmar, u dawk dwar it-
tortura u t-trattament jew kastig ieħor 

krudili, inuman u degradanti, dwar il-

qagħda tad-difensuri tal-jeddijiet tal-

bniedem u dwar il-libertà tar-reliājon jew 

twemmin; jistieden lill-Istati Membri tal-
UE biex jikkontribwixxu attivament għal 

dawn id-dibattiti b’mod attiv; 
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5. Itenni għal darb’ oħra l-istedina tiegħu 

lill-Istati Membri tal-UE sabiex jopponu 

attivament kull tentattiv li jhedded il-

kunëett tal-universalità, l-indiviŜibilità u l-

interdipendena tal-jeddijiet tal-bniedem, u 

sabiex iħeāāu attivament lill-UNHRC ħalli 

jagħti l-istess attenzjoni lill-kwestjoni tad-

diskriminazzjoni fuq kull baŜi, inkluŜ 

āeneru, razza, età, orjentament sesswali u 

reliājon jew twemmin; huwa tal-fehma li 
r-RiŜoluzzjoni A/HRC/RES/17/19 tas-17 
ta’ Āunju 2011 dwar il-jeddijiet tal-
bniedem, l-orjentament sesswali u l-
identità tal-āens għandu jkollha segwitu 
b'mod tanāibbli u durevoli; 

5. Itenni għal darb’ oħra l-istedina tiegħu 

lill-Istati Membri tal-UE sabiex jopponu 

attivament kull tentattiv li jhedded il-

kunëett tal-universalità, l-indiviŜibilità u l-

interdipendenza tal-jeddijiet tal-bniedem, u 

sabiex iħeāāu attivament lill-UNHRC ħalli 

jagħti l-istess attenzjoni lill-kwestjoni tad-

diskriminazzjoni fuq kull baŜi, inkluŜ 

āeneru, razza, età, orjentament sesswali u 

reliājon jew twemmin; jikkundanna wkoll 
f'dan ir-rigward il-vjolenza sistematika u 
persistenti kontra l-Kristjani fl-Eāittu u fl-
IndoneŜja u jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri tagħha jniŜŜlu b'fermezza lil 
dawn il-kwistjonijiet fl-aāenda tal-
UNHRC u jagħmlu r-relazzjonijiet 
tagħhom ma' dawn l-istati dipendenti 
mill-progress f'dan il-qasam; 
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8. Jiddispjaëih mill-fatt li l-proëess ta’ 

rieŜami għadu ma wassalx għall-iŜvilupp 

ta’ aktar kriterji ta’ sħubija li jkollhom 

kamp usa' f'dak li għandu x'jaqsam mal-

impenji u l-prestazzjoni fejn jidħlu l-

jeddijiet tal-bniedem; itenni l-istedina 

tiegħu għal elezzjonijiet komepetittivi 

għall-gruppi reājonali kollha u jirrikmanda 

li l-UE u l-Istati Membri jiddikjaraw l-

oppoŜizzjoni ëara tagħhom għall-prattika li 

l-gruppi reājonali jipproponu l-‘clean 

slates’, u li jmexxu bl-eŜempju f’din il-

materja; 

8. Jiddispjaëih ħafna li wħud mill-atturi 
ta' ksur gravi tal-jeddijiet tal-bniedem fid-
dinja, bħaë-êina, Kuba u l-Arabja 
Sawdija, huma membri tal-UNHRC; 
jiābed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, 
għall-fatt li s-sena li għaddiet ië-êina tat 
bidu lill-eħrex repressjoni tad-difensuri 
tal-jeddijiet tal-bniedem f'perjodu itwal 
minn dawn l-aħħar għaxar snin; 
Jiddispjaëih mill-fatt li l-proëess ta’ 

rieŜami għadu ma wassalx għall-iŜvilupp 

ta’ aktar kriterji ta’ sħubija li jkollhom 

kamp usa' f'dak li għandu x'jaqsam mal-

impenji u l-prestazzjoni fejn jidħlu l-

jeddijiet tal-bniedem; jenfasizza, f'dan ir-
rigward, li l-membri tal-UNHRC 
għandhom iŜommu l-ogħla standards fil-
qasam tal-jeddijiet tal-bniedem, 
jikkooperaw bi sħiħ fi kwistjonijiet tal-
jeddijiet tal-bniedem u jkunu partijiet ta' 
għadd konsiderevoli ta' konvenzjonijiet 
internazzjonali fl-ambitu tal-jeddijiet tal-
bniedem; huwa tal-fehma li l-pajjiŜi li 
qegħdin jikkommettu ksur gravi ħafna 
tal-jeddijiet tal-bniedem, l-istati li 
rratifikaw inqas minn nofs l-istrumenti 
fundamentali tal-jeddijiet tal-bniedem u l-
pajjiŜi li mhumiex jikkooperaw b'mod 
serju mal-Proëeduri Speëjali jridu jkunu 
eskluŜi mill-kandidatura jew mill-
adeŜjoni; itenni l-istedina tiegħu għal 
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elezzjonijiet komepetittivi għall-gruppi 

reājonali kollha u jirrikmanda li l-UE u l-

Istati Membri jiddikjaraw l-oppoŜizzjoni 

ëara tagħhom għall-prattika li l-gruppi 

reājonali jipproponu l-‘clean slates’, u li 

jmexxu bl-eŜempju f’din il-materja; huwa 
tal-fehma li, fir-rigward tal-adeŜjoni, 
għandu jkun hemm seduti ta' smigħ fi 
New York u f'Āinevra dwar l-istati 
kandidati u l-garanziji tagħhom għall-
elezzjoni, u li l-UNHRC għandu 
jiŜviluppa proëedura li tikkontrolla l-
progress ta' dawn l-impenji u l-garanziji 
volontarji; 
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37. Jafferma mill-ādid il-fehma li l-

Proëeduri Speëjali huma l-fus tas-sistema 

tal-jeddijiet tal-bniedem tan-NU u li l-

kredibilità u l-effettività tal-UNHRC 

jistrieħu fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-

Proëeduri u l-kooperazzjoni tal-Kunsill 

mad-detenturi tal-mandati; 

37. Jafferma mill-ādid il-fehma li l-

Proëeduri Speëjali huma l-fus tas-sistema 

tal-jeddijiet tal-bniedem tan-NU u li l-

kredibilità u l-effettività tal-UNHRC 

jistrieħu fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-

Proëeduri u l-kooperazzjoni tal-Kunsill 

mad-detenturi tal-mandati; jiddispjaëih li 
jeŜisti numru ta' gvernijiet, fosthom 
membri tal-UNHRC, li ma jikkooperawx 
mal-Proëeduri Speëjali u li dawn il-
gvernijiet ma jinŜammux responsabbli 
għal dan mill-UNHRC minkejja l-fatt li l-
Kodiëi ta' Kondotta huwa pjuttost ëar 
dwar dan is-suāāett; jiddispjaëih li l-
UNHRC ma jiddiskutix biŜŜejjed is-
sustanza tal-rapporti tal-Proëeduri 
Speëjali; huwa tal-fehma, f'dan ir-
rigward, li l-kooperazzjoni bejn l-istati 
għandha titkejjel billi tiāi eŜaminata l-
komunikazzjoni bejn il-Proëeduri Speëjali 
u l-istati abbaŜi ta' statistika dwar it-
tweāibiet minn stati għal ittri ta' 
allegazzjoni jew Ŝjarat mitluba mill-
Proëeduri Speëjali; jisħaq fuq il-ħtieāa ta' 
ħafna aktar djalogu interattiv dwar ir-
rapporti tal-Proëeduri Speëjali; 

Or. en 

 

 


