
A/72/53 

 

 

 األمم المتحدة

 تقرير مجلس حقوق اإلنسان
  والعشرون السادسةالدورة االستثنائية 

 (2016كانون األول/ديسمبر   14)
  ة والثالثونرابعالدورة ال

 (2017آذار/مارس  24 -شباط/فبراير  27)
  والثالثون خامسةالدورة ال

 (2017 حزيران/يونيه 6-23)

 الجمعية العامة
 الوثائق الرسمية

 ية والسبعونثانة الالدور 
 (A/72/53) 53الملحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/72/53




A/72/53 

 

 الجمعية العامة
 الوثائق الرمسية

 الدورة احلادية والسبعون
 (A/72/53) 53امللحق رقم 

 تقرير مجلس حقوق اإلنسان
  ة والعشرونلسادساالدورة االستثنائية 

 (2016كانون األول/ديسمبر   14)
  ة والثالثونرابعالدورة ال

 (2017آذار/مارس  24 -شباط/فبراير  27)
  ة والثالثونخامسالدورة ال

 (2017حزيران/يونيه  6-23)

 
 2017نيويورك، • األمم المتحدة 

http://undocs.org/ar/A/72/53


 

 

 مالحظة
يأأراد  م مأأم اأأمو الرمأأوا تتأأفلر رمأأوا وثأأائق اتمأأم املتحأأدة مأأم حأأرو  و رقأأا   ويعأأ    

 اإلحالة  ىل  حدى وثائق اتمم املتحدة 
وليس يف التسميات املستخدمة يف اما املنشأور  و  يف رريةأة ضأرا مادتأ  مأا يت أمم  

التعبأأع ضأأم  م ر م لأأان لامااأأة العامأأة لامأأم املتحأأدة اشأأفن املرلأأو الةأأااو  تم الأأد  و  قلأأيم 
 منها   و اشفن تعيني ختومها  و حدوداا  مدينة  و منطةة   و لسلطات  م  و
 



A/72/53 

iii GE.17-14491 

 احملتويات
 الصفحة 

 iv                                                          قائمة الةرارات واملةررات وايااات الرئيس   
 1                                                                                        مةدمة -  و ا  
 2                            املمكنة اإلجراءات واختاذ فيها للنظر العامة اجلمعية ضلى املعروضة الةرارات - ثااياا  
 25                                                والعشريم ةسادسلا ا ستثنائية الدورة يف اضتمد قرار - ثالثاا  
 31                                                                          والثالثون ةرااعال الدورة - رااعاا  

 31                                                                             الةرارات -  لر   
 205                                                                              املةررات - ااء   
 212                                                                        ايااات الرئيس - جيم   

 216                                                                        ة والثالثونالدورة اخلامس - خامساا  
 216                                                                             الةرارات -  لر   
 360                                                                              املةررات - ااء   
 362                                                                        ايااات الرئيس -جيم   
 366              الرئيس ايااات ويف ومةررات  قرارات  يف اإلاسان حةوق جملس فيها اظر اليت واضيعامل فهرس   

 



A/72/53 

GE.17-14491 iv 

 وبيانات الرئيس المقرراتو  القرارات قائمة  
 القرارات -ألف 

 الصفحة تاريخ ا ضتماد العنوان الةرار

 25 2016لااون اتول/ديسمرب   14 حالة حةوق اإلاسان يف جنوب السودان 26/1-د     

تعويأأأأأأأأأو املصأأأأأأأأأاحلة واملسأأأأأأأأأاءلة وحةأأأأأأأأأوق اإلاسأأأأأأأأأان يف  34/1
  اكا سرم

 31 2017آذار/مارس  23

تعويأأأو  تأأأأع اجلميأأأع اأأأأاحلةوق الثةافيأأأة واحأأأأ ا  التنأأأأو   34/2
 الثةايف

 32 2017آذار/مارس  23

اخلبأأأأع املسأأأأتةآ املعأأأأ  ااثأأأأار الأأأأديون اخلارجيأأأأة و يأأأأة  34/3
 خرى يتصآ هبا مم التوامات مالية دولية  للدول  وما

ضليهأأأا  يف التمتأأأأع الكامأأأأآ إلميأأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأأان  
 وخاصة احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية 

 35 2017آذار/مارس  23

مسأأأأأأأفلة  ضمأأأأأأأال احلةأأأأأأأوق ا قتصأأأأأأأادية وا جتماضيأأأأأأأة  34/4
 البلدان والثةافية يف مجيع

 40 2017آذار/مارس  23

ضأم حةأأوق و يأة املةأرر اخلأامل املعأ   الأة املأدافعني  34/5
 اإلاسان

 45 2017آذار/مارس  23

 47 2017آذار/مارس  23 تةرير املةررة اخلاصة املعنية اة ايا اتقليات 34/6
 48 2017آذار/مارس  23 احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي 34/7
 54 2017آذار/مارس  23 آثار اإلرااب ضلى التمتع إلميع حةوق اإلاسان 34/8
مأأأأم ضناصأأأأر احلأأأأق يف مسأأأأتوى السأأأأكم الالئأأأأق لعنصأأأأر  34/9

 معيشي مناسب  واحلق يف ضد  التمييو يف اما السياق

 60 2017آذار/مارس  23

 62 2017آذار/مارس  23 حرية الديم  و املعتةد 34/10
التفثع السليب لعد   ضأادة اتمأوال املتفتيأة مأم مصأدر  34/11

غأأأأع مشأأأأرو   ىل الأأأأدااا اتصأأأألية يف التمتأأأأع  ةأأأأوق 
 ة حتسني التعاون الدويلاإلاسان  و مهي

 67 2017آذار/مارس  23

 76 2017آذار/مارس  23 احلق يف الغماء 34/12
 88 2017آذار/مارس  23 حةوق اإلاسان والتدااع الةسرية ا افرادية 34/13
 94 2017آذار/مارس  23 احلق يف العمآ 34/14
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تسأييآ الأأو دات وحأأق لأآ  اسأأان يف  ن ي عأأ   لأأ   34/15    
 واية يف لآ مكاناالشخصية الةاا

 101 2017آذار/مارس  23

حةأوق الطفأآمح يايأة حةأأوق الطفأآ يف سأياق تنفيأأم  34/16
 2030خطة التنمية املستدامة لعا  

 106 2017آذار/مارس  23

 116 2017آذار/مارس  23 ال تيبات اإلقليمية لتعويو وياية حةوق اإلاسان 34/17
املعأ  اتعويأو  حرية الر م والتعبعمح و ية املةأررر اخلأامل 34/18

 وياية احلق يف حرية الر م والتعبع

 118 2017آذار/مارس  23

العةواأأأأأأة  التعأأأأأأميب وغأأأأأأعو مأأأأأأم ضأأأأأأروب املعاملأأأأأأة  و 34/19
 املهينةمح و ية املةرر اخلامل الال اسااية  و الةاسية  و

 119 2017آذار/مارس  23

 121 2017آذار/مارس  23 حةوق اإلاسان والبيئة 34/20
ن للمهأأأأأاجريممح و يأأأأأة املةأأأأأرر اخلأأأأأامل حةأأأأأوق اإلاسأأأأأا 34/21

 املع   ةوق اإلاسان للمهاجريم

 127 2017آذار/مارس  24

 129 2017آذار/مارس  24 ميامنار يف اإلاسان حةوق حالة 34/22
 136 2017آذار/مارس  24 حالة حةوق اإلاسان يف مجهورية  يران اإلسالمية 34/23
ة حالأأأأأة حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان يف مجهوريأأأأأة لوريأأأأأا الشأأأأأعبي 34/24

 الدميةرارية
 137 2017آذار/مارس  24

 144 2017آذار/مارس  24  حالة حةوق اإلاسان يف جنوب السودان 34/25
 152 2017آذار/مارس  24 حالة حةوق اإلاسان يف اجلمهورية العراية السورية 34/26
 152 2017آذار/مارس  24 حةوق اإلاسان يف اجلو ن السورم احملتآ 34/27
دالأأة يف مجيأأع ااتهالأأات الةأأااون ضأأمان املسأأاءلة والع 34/28

الدويل يف اترا الفلسطينية احملتلأة  اأا فيهأا الةأدس 
 الشرقية

 155 2017آذار/مارس  24

 155 2017آذار/مارس  24 حق الشعب الفلسطي  يف تةرير مصعو 34/29
حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة   34/30

 فيها الةدس الشرقية اا

 158 2017س آذار/مار  24

املستورنات اإلسرائيلية يف اترا الفلسطينية احملتلة  اأا  34/31
 فيها الةدس الشرقية  ويف اجلو ن السورم احملتآ

 168 2017آذار/مارس  24
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مكافحأأة التعصأأب والةولبأأة النمطيأأة السأألبية والوصأأم  34/32    
والتمييأأأأأأو والتحأأأأأأأريمم ضلأأأأأأأى العنأأأأأأأر و ارسأأأأأأأت  ضأأأأأأأد 

 املعتةد الديم  و  شخامل اسبب

 179 2017آذار/مارس  24

 184 2017آذار/مارس  24 املنحدريم مم  صآ  فريةيي عىن امنتدى  اشاء  34/33
و يأأة الفريأأق العامأأآ احلكأأومي الأأدويل املعأأ  االتنفيأأم  34/34

 الفعال إلضالن واراامج ضمآ ديراان

 184 2017آذار/مارس  24

و يأأأأأأأة املةأأأأأأأرر اخلأأأأأأأامل املعأأأأأأأ  ااتشأأأأأأأكال املعاصأأأأأأأرة  34/35
ية والتمييو العنصرم ولرو اتجااب وما يتصآ للعنصر 

 املك مم تعصب

 185 2017آذار/مارس  24

وضأع معأأايع تكميليأأة لالتفاقيأة الدوليأأة للة أأاء ضلأأى  34/36
 مجيع  شكال التمييو العنصرم

 186 2017آذار/مارس  24

 187 2017آذار/مارس  24 التعاون مع جورجيا 34/37
لتحسني حالة حةوق  املساضدة التةنية واناء الةدرات 34/38

 اإلاسان يف ليبيا

 190 2017آذار/مارس  24

املسأأأأاضدة التةنيأأأأة وانأأأأاء الةأأأأدرات يف ميأأأأدان حةأأأأوق  34/39
 اإلاسان يف مايل

 195 2017آذار/مارس  24

تعويأأأو صأأأندوق التربضأأأات ا سأأأتئما  لتةأأأد  املسأأأاضدة  34/40
والأأدول اجلوريأأة  التةنيأأة لأأدضم مشأأارلة  قأأآ البلأأدان منأأواا 

 النامية يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان الصغعة

 200 2017آذار/مارس  24

 202 2017آذار/مارس  24 حةوق اإلاسان والدميةرارية وسيادة الةااون 34/41
الأأأأملرى السأأأأنوية السأأأأبعون لحلضأأأأالن العأأأأاملي حلةأأأأوق  35/1

اإلاسان والملرى السنوية اخلامسة والعشرون إلضالن 
 واراامج ضمآ فيينا

 216 2017حويران/يواي   22

احلأأق يف التعلأأيممح متااعأأة قأأرار جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  35/2
8/4 

 216 2017حويران/يواي   22

 221 2017حويران/يواي   22 حةوق اإلاسان والت امم الدويل 35/3
 225 2017حويران/يواي   22 تعويو احلق يف السال  35/4
و يأأأأة املةأأأأررة اخلاصأأأأة املعنيأأأأة اا  أأأأار ااتشأأأأخامل   35/5

 اء واترفالالنس وخباصة 

 226 2017حويران/يواي   22
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 228 2017حويران/يواي   22 املةرر اخلامل املع   ةوق اتشخامل ذوم اإلضاقة 35/6    
 الفريأأأأق و يأأأأةمح اإلاسأأأأان وحةأأأأوق التياريأأأأة اتضمأأأأال 35/7

 ضأأرب والشأأرلات اإلاسأأان حةأأوق اسأأفلة املعأأ  العامأأآ
 اتضمال مؤسسات مم وغعاا الورنية

 231 2017حويران/يواي   22

 235 2017حويران/يواي   22 تعويو التعاون الدويل يف ميدان حةوق اإلاسان 35/8
الة أأاء ضلأأى التمييأأو ضأأد اتشأأخامل املصأأااني ااجل أأما   35/9

 و فراد  سرام

 240 2017حويران/يواي   22

التعييآ ااجلهود الرامية  ىل الة اء ضلى العنر ضأد  35/10
ع العنأأأر ضأأأأد املأأأر ةمح  شأأأراا الرجأأأال والفتيأأأأان يف منأأأ
 مجيع النساء والفتيات والتصدم ل 

 243 2017حويران/يواي   22

 251 2017حويران/يواي   22 و ية املةرر اخلامل املع  ااستةالل الة اة واحملامني 35/11
اسأأتةالل واوااأأة الة أأاء واحمللفأأني واخلأأرباء الة أأائيني  35/12

 واستةالل احملامني

 253 2017حويران/يواي   22

اتسأرةمح دور اتسأرة يف دضأم يايأة وتعويأو حةأأوق  يايأة 35/13
 السم كباراإلاسان ل

 258 2017حويران/يواي   22

 265 2017حويران/يواي   22 الشباب وحةوق اإلاسان 35/14
و يأأأأة املةأأأأرر اخلأأأأامل املعأأأأ   أأأأا ت اإلضأأأأدا  خأأأأار   35/15

 الة اء  و اإجراءات موجوة  و تعسفاا 

 267 2017حويران/يواي   22

  اترفأأأأأأال والأأأأأأووا  املبكأأأأأأر والأأأأأأووا  الةسأأأأأأرم يف اوا  35/16
 السياقات اإلاسااية

 271 2017حويران/يواي   22

يايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان للمهأأأاجريممح ا تفأأأاق العأأأاملي  35/17
 مم  جآ اهليرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

 277 2017حويران/يواي   22

 285 2017اي  حويران/يو  22 الة اء ضلى التمييو ضد النساء والفتيات 35/18
 293 2017حويران/يواي   22 اإلاسان وحةوق املدقع الفةر 35/19
 295 2017حويران/يواي   22 حةوق اإلاسان وتغع املناخ 35/20
 302 2017حويران/يواي   22  سها  التنمية يف التمتع إلميع حةوق اإلاسان 35/21
 304 2017حويران/يواي   22 التعليم يف ااحلق فتاة لآ  تع يف املساواة حتةيق 35/22
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حأأق لأأآ  اسأأان يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  كأأم مأأم  35/23    
الصحة البداية والعةلية يف سأياق تنفيأم خطأة التنميأة 

  2030املستدامة لعا  

 308 2017حويران/يواي   23

حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف املأأأأدن وغعاأأأأا مأأأأم املسأأأأتورنات  35/24
 البشرية

 316 2017حويران/يواي   23

 321 2017حويران/يواي   23 اد السلبية ضلى التمتع  ةوق اإلاسانآثار الفس 35/25
 326 2017حويران/يواي   23 حالة حةوق اإلاسان يف اجلمهورية العراية السورية 35/26
 335 2017حويران/يواي   23 حالة حةوق اإلاسان يف ايالروس 35/27
 338 2017حويران/يواي   23 احملفآ ا جتماضي 35/28
ااأأأات يف  ضمأأأال جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  سأأأها  الربمل 35/29

 واستعراض  الدورم الشامآ

 341 2017حويران/يواي   23

النظأأر يف  ضأأأداد مشأأأرو   ضأأأالن اشأأأفن تعويأأأو حةأأأوق  35/30
اإلاسان للمنحدريم مم  صآ  فريةي واح امها ضلأى 

 حنو تا 

 343 2017حويران/يواي   23

 حةأأأأأوق ميأأأأأدانيف  ومسأأأأأاضد االتعأأأأاون مأأأأأع  ولراايأأأأأا  35/31
 اإلاسان

 346 2017حويران/يواي   23

 348 2017حويران/يواي   23 السياسات الورنية وحةوق اإلاسان 35/32
تةأأأأأأأأأأد  املسأأأأأأأأأأاضدة التةنيأأأأأأأأأأة  ىل مجهوريأأأأأأأأأأة الكواغأأأأأأأأأأو  35/33

الدميةراريأأأة واملسأأأاءلة ضأأأم اتحأأأدا  الأأأيت وقعأأأ  يف 
 مةارعات لاسام

 351 2017حويران/يواي   23

اتساسأأية يف سأأياق  يايأأة حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات 35/34
 مكافحة اإلرااب

 354 2017حويران/يواي   23

 360 2017حويران/يواي   23 حالة حةوق اإلاسان يف  ري يا 35/35
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 المقررات -باء 
 الصفحة ا ضتماد تاريخ العنوان املةرر

 205 2017آذار/مارس  16 توغو محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية 34/101    
اجلمهوريأأأأة العرايأأأأة  محالشأأأأامآ الأأأأدورم اا سأأأأتعرا اتييأأأأة 34/102

 السورية

 205 2017آذار/مارس  16

مجهوريأأأأأة فنأأأأأوويال  محالشأأأأأامآ الأأأأأدورم ا سأأأأأتعراا اتييأأأأأة 34/103
 البوليفارية

 206 2017آذار/مارس  16

 207 2017آذار/مارس  16 آيسلندا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية  34/104
 207 2017آذار/مارس  16 مبااوما  محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية  34/105
 208 2017آذار/مارس  16 ليتواايا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية  34/106
 209 2017آذار/مارس  16  وغندا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية 34/107
 209 2017آذار/مارس  16 ليشيت -اتيية ا ستعراا الدورم الشامآمح تيمور   34/108
 210 2017آذار/مارس  16 مجهورية مولدوفا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية  34/109
 210 2017آذار/مارس  17 اتائج ا ستعراا الدورم الشامآمح ااييت  34/110
 211 2017آذار/مارس  17 جنوب السودان محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية  34/111
حلةة اةأا  اشأفن حةأوق اإلاسأان للمشأرديم داخليأاا يف  35/101

ل االأأأأأأملرى السأأأأأأنوية العشأأأأأأريم للمبأأأأأأاد   رأأأأأأار ا حتفأأأأأأا
 التوجيهية املتعلةة االتشررد الداخلي

 360 2017حويران/يواي   22
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 بيانات الرئيس -جيم 
 الصفحة تاريخ ا ضتماد العنوان ايان الرئيس

PRST 34/1 212 2017آذار/مارس  24 حالة حةوق اإلاسان يف ااييت 
PRST 35/1   362 2017حويران/يواي   23 لوت ديفوارحالة حةوق اإلاسان يف 
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القررررارات والمقرررررات وبيانرررات الررررئيس الترررح اقتمرررد ا مجلرررس حقررروق   
ة والثالثرررري  خامسرررروالثالثرررري  وال رابعررررةاإلنسرررران فررررح دورتيرررره العرررراديتي  ال

 ة والعشري سادسودورته االستثنائية ال

 مقدمة -أوالا  
 لأأااون اتول/  14م يف ضةأأد جملأأس حةأأوق اإلاسأأان دورتأأ  ا سأأتثنائية الرااعأأة والعشأأري -1

 آذار/ 24شأأأبارب/فرباير  ىل  27ة والثالثأأأني يف الفأأأ ة مأأأم رااعأأأ  وضةأأأد دورتأأأ  ال2016 ديسأأأمرب
  2017حويران/يواي   23 ىل  6والثالثني يف الف ة مم  امسةودورت  اخل 2017مارس 

وقأأأد صأأأدرت تةأأأارير جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان ضأأأم الأأأدورات السأأأااةة الأأأملر يف الوثأأأائق  -2
A/HRC/34/2 وA/HRC/35/2 وA/HRC/S-26/2  

http://undocs.org/ar/A/HRC/34/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/34/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/S-26/2
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القرارات المعروضة قلى الجمعية العامرة للنررر في را واتخراذ اإلجرراءات  -ثانياا  
 لممكنةا

 حالة حقوق اإلنسان فح الجم ورية العربية السورية -34/26
 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
 ايثاق اتمم املتحدة   ذ يس شد 
 مجيع قرارات  السااةة املتعلةة ااجلمهورية العراية السورية  و ذ يؤلد مم جديد 
اجلمهوريأأأة العرايأأأة  التوامأأأ  الةأأأوم اأأأا ح ا  الكامأأأآ لسأأأيادة و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ي أأأاا  

 السورية واستةالهلا ووحد ا وسالمتها اإلقليمية 
 السلطات السورية اتحمآ مسؤوليتها ضم ياية السكان السوريني  و ذ يطالب 
التأأأداور اخلطأأأأع حلالأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأان وا سأأأأتهدا  العشأأأوائي  و املتعمأأأأد  و ذ يأأأديم 

اا للةأأااون الأدويل اإلاسأأا   ويأديم  ضمأأال العنأأر للمأدايني ااضتبأأارام مأدايني   أأا يشأكآ ااتهالأأ
 اليت تؤجرج التوترات الطائفية 

 ن احلآ املستدا  الوحيد للنوا  الراام يف اجلمهوريأة العرايأة السأورية   ذ يؤلد مم جديدو 
 ىل ايأان جنيأر   منا يكون اإجراء ضمليأة سياسأية جامعأة اةيأادة سأورية و شأرا  سأورم  اسأتناداا 

( 2013)2118ضلى النحو المم  يدو جملس اتمم يف قراراتأ   2012حويران/يواي   30املؤرخ 
  2015لااون اتول/ديسمرب   18( املؤرخ 2015)2254  و2013 يلول/سبتمرب  27املؤرخ 

والبيااأأات ذات الصأأألة الصأأادرة ضأأم الفريأأأق  2016شأأبارب/فرباير  26( املأأؤرخ 2016)2268و
 الدويل لدضم سوريا 

الكامأأأأآ لليهأأأأود الأأأأيت يبأأأأمهلا املبعأأأأو  اخلأأأأامل لامأأأأني العأأأأا  يف  دضمأأأأ  يعأأأأرب ضأأأأمو ذ  
لبيأأأأان جنيأأأأر وقأأأأرار جملأأأأس  مأأأأم  جأأأأآ تيسأأأأع  جأأأأراء ضمليأأأأة شأأأأاملة واةيأأأأادة سأأأأورية وفةأأأأاا  سأأأأوريا
للوثأأأائق  (  هبأأأد   رسأأأاء حكأأأم ذم مصأأأداقية وشأأأامآ غأأأع رأأأائفي  وفةأأأاا 2015)2254 اتمأأأم

مل ضلأأأى مواصأأألة دفأأأع اترأأأرا   ىل التفأأأاوا اشأأأفن املشأأأار  ليهأأأا  ضأأأالو  و ذ  أأأ  املبعأأأو  اخلأأأا
 ااتةال سياسي 

مجيع اتررا  يف وقر اتضمأال العدائيأة يف اجلمهوريأة العرايأة السأورية اأفن تفأي  و ذ يطالب 
االتواما ا  و ذ    مجيع الدول اتض اء  و  سيما  ض اء الفريأق الأدويل لأدضم سأوريا  ضلأى  ارسأة 

وقأر اتضمأأال العدائيأة ضأماااا للوفأاء اوقأأر  رأالق النأار  ودضمأاا لليهأأود افوذاأا لأدى اترأرا  يف 
الراميأأة  ىل جعأأآ وقأأر  رأأالق النأأار دائمأأاا ووقأأر ا اتهالأأات  واأأو  مأأر   غأأىن ضنأأ  يف التوصأأآ  ىل 
حأأأأآ سياسأأأأي للنأأأأوا  يف اجلمهوريأأأأة العرايأأأأة السأأأأورية ويف وضأأأأع حأأأأد اأأأأائي لالاتهالأأأأات والتيأأأأاواات 

  ة والواسعة النطاق حلةوق اإلاسان و اتهالات الةااون اإلاسا  الدويلاجلسيمة واملنهيي
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  2016لأااون اتول/ديسأمرب   31( املأؤرخ 2016)2336اةأرار جملأس اتمأم  و ذ يرحب 
و ذ يدضم اجلهود اليت تبمهلا ترليا وا حتاد الروسي  و  سيما وقر  رالق النار المم سأاضدا يف 

  2016لااون اتول/ديسمرب   30اذ يف التوصآ  لي  ودخآ حيو النف
اا جتمأأأا  الأأأدويل اشأأأفن اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية  الأأأمم ضةأأأد يف  و ذ يرحأأأب  ي أأأاا  
(  2016)2336يف قرار جملس اتمم  لااون الثا /يناير  لما لان متوقعاا   24و 23 ستااا يف 

ار الةأأأأائم اوجأأأأب و ذ يشأأأأيع مجيأأأأع اترأأأأرا  ضلأأأأى التنفيأأأأم الكامأأأأآ  تفأأأأاق وقأأأأر  رأأأأالق النأأأأ
  2016 لااون اتول/ديسمرب  29 ترتيبات
 ىل ايااات اتمني العا  ومفأوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان الأيت  و ذ يشع 

 رجَّح  ارتكاب جرائم ضد اإلاسااية وجرائم حرب يف اجلمهورية العراية السورية 
   ليهأا جلنأة التحةيأق الدوليأة املسأتةلة  ااء ا ستنتاجات اليت خلصأ و ذ يعرب ضم االغ قلة  

 اشفن اجلمهورية العراية السورية 
 مم ضد  تعاون السلطات السورية مع جلنة التحةيق  و ذ يعرب ضم استيائ  
اأأأأاجلهود الأأأأيت   ينفأأأأك يبأأأأمهلا املأأأأدافعون ضأأأأم حةأأأأوق اإلاسأأأأان الناشأأأأطون يف  و ذ ينأأأأوو 

ا اتهالأات واخلروقأات الأيت يتعأرا هلأا الةأااون الأدويل اجلمهورية العراية السورية مأم  جأآ توثيأق 
 حلةوق اإلاسان وااتهالات الةااون الدويل اإلاسا   رغم شدة ما  ِدق هبم مم خمارر 

إلميأأع الأأدول اتض أأاء  و  سأأيما  ض أأاء الفريأأق الأأدويل لأأدضم سأأوريا   يهيأأب -1 
التوصأأأآ  ىل حأأأآ سياسأأأي للنأأأوا   ن يهيئأأأوا الظأأأرو  الأأأيت تعأأأوا اسأأأتمرار املفاوضأأأات مأأأم  جأأأآ 

اتمأأم املتحأأدة يف جنيأأر  مأأم خأأالل العمأأآ ضلأأى تعويأأو وقأأر  رأأالق  مكتأأب السأأورم  ارضايأأة
النار يف مجيع  حناء البلد  والتمكم مم الوصول الكامآ والفورم واآلمأم للمسأاضدات اإلاسأااية  

لتيأاواات املنهييأة والواسأعة والتوصآ  ىل اإلفرا  ضم احملتيأويم   ذ   ميكأم  اأاء ا اتهالأات وا
النطأأاق واجلسأأيمة للةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان وااتهالأأات الةأأااون اإلاسأأا  الأأدويل    مأأم 

 خالل حآ سياسي دائم للصرا ؛
  اعمأأأآ جلنأأأة التحةيأأأق الدوليأأأة املسأأأتةلة اشأأأفن اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية يرحأأأب -2 

 2011آب/ غسأأطس  22  املأأؤرخ 17/1-د و  اشأأفاا جملأأس حةأأوق اإلاسأأان اوجأأب قأأرار  الأأيت
  /للتحةيأأأق يف مجيأأأع ا اتهالأأأات والتيأأأاواات املوضومأأأة للةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان منأأأم آذار

يف اجلمهورية العراية السورية  وإلثبات الوقائع والظرو   ولأدضم اجلهأود املبمولأة مأم  2011مارس 
اأأم فأيهم مأأم قأأد يكأون مسأأؤو ا ضأأم جأأرائم   جأآ ضأأمان مسأأاءلة مأرتكيب ا اتهالأأات واخلروقأأات 

ضأد اإلاسأأااية  ويشأأع  ىل  مهيأأة ضمأآ جلنأأة التحةيأأق واملعلومأأات الأيت مجعتهأأا دضمأأاا جلهأأود املسأأاءلة 
 يف املستةبآ    سيما املعلومات املتعلةة ااتشخامل الميم يدضى ااتهالهم للةااون الدويل؛

 تحةيق؛ ن ميدد لسنة واحدة و ية جلنة ال يةرر -3 
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 ىل جلنأأة التحةيأأق  ن تةأأدر  ولأأس حةأأوق اإلاسأأان ضرضأأاا شأأفوياا ضأأم  يطلأأب -4 
آخأأر مسأأتيدات الوضأأع يف جلسأأة حتأأاور  ثنأأأاء الأأدورة اخلامسأأة والثالثأأني للميلأأس  و ن تةأأأد  
تةريأأأأراا اأأأأدَّثاا مكتواأأأأاا  ثنأأأأاء جلسأأأأة التحأأأأاور الأأأأيت سأأأأت يرى خأأأأالل الأأأأدورتني السادسأأأأة والثالثأأأأني 

 لثالثني؛والسااعة وا
السأأألطات السأأأورية االتعأأأاون التأأأأا  مأأأع جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان ومأأأأع  يطالأأأب -5 

التحةيأأق ضأأم رريأأق السأأماد هلأأا االأأدخول الكامأأآ فأأوراا واأأال قيأأود  و ضوائأأق  ىل مجيأأع  حنأأاء  جلنأأة
 اجلمهورية العراية السورية؛

واسأأأعة اسأأأتمرار ا اتهالأأأات والتيأأأاواات املنهييأأأة واجلسأأأيمة وال اشأأأدة يأأأديم -6 
النطاق حلةوق اإلاسان ومجيَع ااتهالات الةااون الدويل اإلاسا  اليت ترتكبها السألطات السأورية 
وامليليشيات التااعة هلا  اا يف ذلك املةاتلون اإلرااايون اتجااب واملنظمات اتجنبيأة الأيت تةاتأآ 

ن مشأأارلتهم تويأأد حلسأأاب السأألطات السأأورية  و  سأأيما حأأوب اع  ويعأأِرب ضأأم اأأالغ الةلأأق ت
الوضأأع املتأأداور يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية سأأوءاا  اأأا يف ذلأأك وضأأع حةأأوق اإلاسأأان والوضأأع 

 اإلاسا   مع ما لملك مم تفثع سليب خطع ضلى املنطةة؛
اتضمأأأال اإلرااايأأأة و ضمأأأال العنأأأر الأأأيت يرتكبهأأأا يف حأأأق  يأأأديم اشأأأدة  ي أأأاا  -7 

مية يف العأأراق والشأأا  )داضأأب(  وجبهأأة النصأأرة   و غعمهأأا مأأم املأأدايني مأأا يسأأمى الدولأأة اإلسأأال
املنظمات اإلراااية اليت حدداا جملس اتمأم  لمأا يأديم اسأتمرار التيأاواات اجلسأيمة واملنهييأة 
والواسعة النطاق للةااون الدويل حلةوق اإلاسان وااتهالأات الةأااون الأدويل اإلاسأا   ويؤلأد مأم 

غي  راط اإلراأاب  ومأم ضأمن  اتفعأال الأيت يرتكبهأا مأا يسأمى الدولأة جديد  ا    جيوا و  ينب
اإلسالمية يف العراق والشا  )داضب(  افم ديم  و جنسية  و ح ارة  ويشدد ضلى  مهية التنفيم 

 ؛2014آب/ غسطس  15( املؤرخ 2014)2170التا  لةرار جملس اتمم 
اجلسأيمة واملنهييأة حلةأوق النسأاء واترفأال ا اتهالأات  يديم افشأد العبأارات -8 

ضلأأأى يأأأد مأأأا يسأأأمى الدولأأأة اإلسأأأالمية يف العأأأراق والشأأأا  )داضأأأب(  و  سأأأيما اسأأأ قاق النسأأأاء 
 والفتيات وا ضتداء ضليهم جنسياا واختطا  اترفال و نيدام قسراا؛

 مجيأأأع ا اتهالأأأات والتيأأأاواات للةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان ومجيأأأع يأأأديم -9 
 ااتهالات الةااون اإلاسا  الدويل  اا يف ذلك ضد النساء واترفال واتشخامل ذوم اإلضاقة؛

مجيع اتررا  يف النوا  ضلى ضد  شم ايمأات ضشأوائية ضلأى السأكان     -10 
املأأدايني واتاأأدا  املدايأأة  اأأا يف ذلأأك ضأأد املرافأأق الطبيأأة واتفأأراد والنةأأآ واملأأدارس  لمأأا  ثهأأا 

 ل التواما ا اوجب الةااون اإلاسا  الدويل واح ا  الةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛ضلى امتثا



A/71/53 

5 GE.17-14491 

حصأأأأار منطةأأأأة شأأأأرق حلأأأأب وقصأأأأفها يف النصأأأأر الثأأأأا  مأأأأم  اشأأأأدة يأأأأديم -11 
   أأا ضأأرا السأأكان املأأدايني يف املدينأأة  ىل معااأأاة   توصأأر  وحصأأد املئأأات مأأم 2016 ضأأا 

 ؛(1)حةيق يف تةريراا اتخعاترواد  ضلى حنو ما  وضحت  جلنة الت
 ااء النتأائج الأيت توصأل   ليهأا جلنأة التحةيأق يف تةريراأا   يعرب ضأم اأالغ قلةأ  -12 

اا يف ذلك ما يشع  ىل  ن اهليو  ضلى حلب ااطوى ضلى ااتهالات و اواات جسيمة للةااون 
 رأأأرا  النأأأوا   الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان وااتهالأأأات للةأأأااون اإلاسأأأا  الأأأدويل مأأأم جااأأأب مجيأأأع 

للينأأة  يف العديأأد مأأم احلأأا ت جأأرائم حأأرب  و  سأأيما مأأم ارتكأأاب السأألطات  ض أأدَّ  وفةأأاا   أأا
 السورية وحلفائها؛

 ااء مأا توصأل   ليأ  اللينأة مأم اتأائج تشأع اشأدة  يعرب  ي أاا ضأم اأالغ قلةأ  -13 
 تضيأأان احملميأأة اوجأأب ىل  ن الةأأوات املواليأأة للنظأأا  ارتكبأأ  جأأرائم حأأرب تعمأأدت فيهأأا اسأأتهدا  ا

 الةااون الدويل  اا يف ذلك املوظفون الطبيون ووسائآ النةآ؛
 اهليأأأو  الأأأمم شأأأنت  الةأأأوات اجلويأأأة السأأأورية  حسأأأب تةريأأأر جلنأأأة يأأديم اشأأأدة -14 

    أأأأا  دى  ىل مةتأأأأآ مأأأأا2016 يلول/سأأأأبتمرب  19التحةيأأأأق  ضلأأأأى قافلأأأأة املعواأأأأة اإلاسأأأأااية يف 
يرقأأأى  ىل جأأأرائم احلأأأرب الأأأيت تتعمأأأد مهامجأأأة مأأأوظفي اإلغاثأأأة    والأأأممشخصأأأاا  14يةأأأآ ضأأأم   

 اإلاسااية  واحلرمان مم املساضدة اإلاسااية ومهامجة املدايني؛
ا سأأتخدا  العشأأوائي لاسأألحة ضأأد املنأأارق املدايأأة  مثأأآ  يأأديم اشأأدة  ي أأاا  -15 

لنظأأا  والةأأوات املواليأأة الرباميأأآ املتفيأأرة والأأمخائر العنةوديأأة واتسأألحة احملرقأأة  الأأيت اسأأتخدمها ا
  واأأو مأأا يرقأأى  ىل جرميأأة احلأأرب املتمثلأأة يف شأأم اهليمأأات جلنأأة التحةيأأق للنظأأا   حسأأب تةريأأر

 العشوائية ضلى السكان املدايني؛
استخدا  اتسلحة الكيميائية مأم جااأب النظأا  السأورم   لملك يديم اشدة -16 

 تةريراأأأا  واأأأو مأأأا يرقأأأى  ىل جرميأأأة الأأأيت اسأأأتخدمتها الةأأأوات السأأأورية  حسأأأب جلنأأأة التحةيأأأق يف
 احلرب املتمثلة يف شم اهليمات العشوائية ضلى السكان املدايني؛

اسأأأأأتخدا  اتسأأأأأألحة غأأأأأع املوجهأأأأأأة وغأأأأأع الدقيةأأأأأأة  الأأأأأيت اسأأأأأأتخدمتها  يأأأأأديم -17 
اجلماضات املسلحة  ثناء قصر غرب حلب  حسب جلنة التحةيق يف تةريراا  واو ما يرقأى  ىل 

 تمثلة يف شم اهليمات العشوائية ضلى السكان املدايني؛جرمية احلرب امل
مجيع  ررا  النوا  ضلى العمآ االتوصيات الأيت قأدمتها جلنأة التحةيأق يف     -18 

تةريراأأا  اأأا يف ذلأأك ضأأرورة امتثأأال التوامأأا م اوجأأب الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان والةأأااون 
 اهليمات العشوائية وغع املتناسبة؛ اإلاسا  الدويل  اا يف ذلك ا متنا  ضم شم

ااتشأأار  ارسأأة ا ختفأأاء الةسأأرم وا حتيأأاا التعسأأفي واسأأتخدا   اةأأوة يأأديم -19 
العنأر اجلنسأي والتعأميب و سأأاءة املعاملأة  و  سأيما يف مرافأق ا حتيأأاا الأيت تأديراا السأألطات 

__________ 

(1) A/HRC/34/CRP.3   
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نأأة يف   ف أأالا ضأأم تلأأك املبيَّ السأأورية  اأأا يف ذلأأك اتفعأأال املشأأار  ليهأأا يف تةأأارير جلنأأة التحةيأأق
  ويشع  ىل  ن امو اتضمال قد تشأكآ 2014اتدلة اليت قدمها "قيصر" يف لااون الثا /يناير 

 ااتهالات  و  اواات للةااون الدويل حلةوق اإلاسان  و ااتهالات للةااون الدويل اإلاسا ؛
 فق ا حتياا؛احلرمان مم اخلدمات الطبية يف مجيع السيون ومرا يديم -20 
مأأأأا يسأأأأبب  التعأأأأميب و سأأأأاءة املعاملأأأأة  اأأأأا يف ذلأأأأك ا ضتأأأأداء اجلنسأأأأي  يأأأأدرا -21 

 والعنر  مم ضرر دائم يلحق اال حايا و سرام؛
 ىل السماد هليئات الرصأد الدوليأة املناسأبة االوصأول فأوراا  ىل مجيأع احملتيأويم  يدضو -22 

  ىل اشر قائمة إلميع مرافق ا حتياا؛دون قيد   موجب ل   لما يدضو السلطات السورية 
اأم فأأيهم النسأأاء اا  اأأاإلفرا  الفأورم ضأأم مجيأع اتشأأخامل احملتيأويم تعسأأف يطالأب -23 

 واترفال واملدافعون ضم حةوق اإلاسان ومةدمو املعواة اإلاسااية  واملوظفون الطبيون والصحفيون؛
اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية اةأأرار جملأأس اتمأأم الأأمم يأأنق ضلأأى    تةأأو   يأأملرر -24 

ااستخدا  اتسلحة الكيميائية  و استحأداثها  و  اتاجها  و حياا ا افم رريةة  خرى  و ختوينها 
 و ا حتفاظ هبا  و اةلها  اصورة مباشرة  و غع مباشرة   ىل دول  خرى  و  ىل جهات مم غع 

وجأأوب ااسأأبة اتفأأراد املسأأؤولني ضأأم ضأأم اقتناضأأ  الةأأوم ا يعأأرب  وربةأأاا لةأأرار اولأأس  (2)الأأدول
 استخدا  اتسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العراية السورية؛

اتةريأأرم آليأأة التحةيأأق املشأأ لة اأأني منظمأأة حظأأر اتسأألحة الكيميائيأأة  يرحأأب -25 
 ويعأأرب ضأأم  (3)2016تشأأريم اتول/ لتأأوار  21آب/ غسأأطس و 24واتمأأم املتحأأدة املأأؤرخني 

مأأأا ورد فيأأأ  مأأأم اسأأأتنتاجات مفاداأأأا  ن الةأأأوات املسأأألحة السأأأورية مسأأأؤولة ضأأأم   ااء اأأأالغ الةلأأأق
يف  -اسأأأأتخدا   سأأأألحة ليميائيأأأأة )الكلأأأأور( يف ثأأأأال  ايمأأأأات يف اجلمهوريأأأأة العرايأأأأة السأأأأورية 

و ن مأأا يسأأمى الدولأأة اإلسأأالمية يف  2015وقمينأأاس وسأأرمني يف ضأأا   2014تلمأأنس يف ضأأا  
ايو  خبردل الكربي  يف اجلمهورية العراية السأورية يف مأار  العراق والشا  )داضب( مسؤولة ضم 

 ؛2015ضا  
اسأأأأتخدا  اتسأأأألحة الكيميائيأأأأة يف اجلمهوريأأأأة  افشأأأأد العبأأأأارات املمكنأأأأة يأأأأديم -26 

العراية السورية  لما  فادت آلية التحةيأق املشأ لة اأني منظمأة حظأر اتسألحة الكيميائيأة واتمأم 
( 2013)2118ة اتسأأألحة الكيميائيأأأأة  وقأأأأرار جملأأأأس اتمأأأأم املتحأأأدة  واأأأأو مأأأأا ينتهأأأأك اتفاقيأأأأ

  ف أالا ضأم اسأأتخدا  EC-M-33/DEC.1وقأرارات اولأس التنفيأمم للمنظمأة  اأا يف ذلأك الةأرار 
ويعأأرب اتسأألحة الكيميائيأأة اأأا يتعأأارا مأأع املعأأايع والةواضأأد الدوليأأة ملكافحأأة اأأما ا سأأتخدا   

 اد املسؤولني ضم استخدا  اتسلحة الكيميائية؛ اوجوب ااسبة اتفر ضم اقتناض  الةوم 

__________ 

    (2015)2235ااظر قرار جملس اتمم  (2)
   S/2016/738ااظر  (3)
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مجيأع اترأأرا  الأيت حأأددت تةأارير  آليأأة التحةيأق املشأأ لة اأني منظمأأة  يطالأب -27 
حظأأأر اتسأأألحة الكيميائيأأأة واتمأأأم املتحأأأدة ضأأألوَضها يف اختأأأاذ املأأأواد الكيميائيأأأة السأأأامة  سأأألحةا 

 االكر فوراا ضم مواصلة استخدامها؛
ت السأأأأأأورية ومجيأأأأأأع اترأأأأأأرا  اتخأأأأأأرى يف النأأأأأأوا   ن ت أأأأأأمم االسأأأأأألطا يهيأأأأأأب -28 
 2014شأأأأأأأأأأبارب/فرباير  22( املأأأأأأأأأأؤرخ 2014)2139الفعأأأأأأأأأأال لةأأأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأأأس اتمأأأأأأأأأأم  التنفيأأأأأأأأأأم
(  و ن تعمآ ضلى وجأ  اخلصأومل ضلأى وقأر ا حتيأاا التعسأفي للمأدايني 2015)2254 وقرارو

رافأق ا حتيأأاا  ووقأر ضمليأأات وتعأميبهم يف اجلمهوريأأة العرايأة السأأورية  و  سأيما يف السأأيون وم
 (؛ 2014)2139اخلطر وا ختطا  وا ختفاء الةسرم  ضلى حنو ما رالب ا  اولس يف قرارو 

 م اسأأأأتخدا  لتيويأأأأع املأأأدايني لفسأأأألوب مأأأأم  سأأأأاليب الةتأأأأال   يأأأديم اشأأأأدة -29 
 وفرَا  م حصار ضلى السكان املدايني؛

للسأأكان يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية   مأأا تفيأأدو التةأأارير مأأم تشأأريد قسأأرم يأأديم -30 
إلميأأأأع اترأأأأرا  املعنيأأأأة  ويهيأأأأبومأأأأا ينشأأأأف ضأأأأم ذلأأأأك مأأأأم آثأأأأار رايبأأأأة يف ال ليبأأأأة السأأأأكااية للبلأأأأد  

 تكأأر فأأوراا ضأأم مجيأأع اتاشأأطة الأأيت تسأأبب اأأمو اتضمأأال  اأأا يف ذلأأك  م  اشأأطة ميكأأم  ن تعأأدر   ن
 اثااة جرائم حرب وجرائم ضد اإلاسااية؛

اسأأأأتخدا  السأأأألطات السأأأأورية العشأأأأوائي لاسأأأألحة الثةيلأأأأة والةصأأأأر   ي أأأأاا  يأأأأديم -31 
 ويأدضواجلوم  اا يف ذلك المخائر العنةودية واتسلحة احلارقة والةمائر التسأيارية والرباميأآ املتفيأرة  

 الطبية؛  ىل وقر فورم جلميع اهليمات ضلى املدايني واهليالآ اتساسية املداية  اا فيها املرافق
ضلأأى ضأأرورة التشأأييع ضلأأى ااسأأبة املسأأؤولني ضأأم ضمليأأات الةتأأآ غأأع  يشأأدد -32 

املشأرو  للمأأدايني  لمأأا يشأأدد ضلأى  مهيأأة ااسأأبة املسأأؤولني ضأم مجيأأع ااتهالأأات الةأأااون الأأدويل 
 اإلاسا  والةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛

ق ضلأأى  سأأاس ااتمائأأ  الأأدي  ارتكأأاب العنأأر يف حأأق  م شأأخ يأأديم اشأأدة -33 
 العرقي؛  و

اأأفن تَتخأأم مجيأأع اترأأرا  مجيأأع اإلجأأراءات املالئمأأة حلمايأأة املأأدايني   يطالأأب -34 
يف اأأما الصأأدد ضلأأى  ن املسأأؤولية  ويشأأدداأأم فأأيهم  فأأراد اجلماضأأات العرقيأأة والدينيأأة واملمابيأأة  

 لسورية؛الرئيسية ضم ياية السكان السوريني تةع ضلى ضاتق السلطات ا
ال أأأأأرر والأأأأأدمار اللأأأأأميم حلةأأأأأا اأأأأأال ا  الثةأأأأأايف لليمهوريأأأأأة العرايأأأأأة  اشأأأأأدة يأأأأأديم -35 
سأأيما تأأدمع الأأ ا  الثةأأايف يف تأأدمر  وضمليأأات النهأأب والتهريأأب املنظمأأة للممتلكأأات  و  السأأورية 
 12( املأأأأؤرخ 2015)2199السأأأأورية  ضلأأأأى النحأأأأو الأأأأمم  وضأأأأح  جملأأأأس اتمأأأأم يف قأأأأرارو  الثةافيأأأأة

 ؛2015رب/فرباير شبا
 ن اهليمأأات املتعمأأدة ضلأأى اآلثأأار التارريأأة قأأد ترقأأى  ىل مسأأتوى جأأرائم  يؤلأأد -36 

 احلرب  ويشدد ضلى ضرورة تةد  مرتكيب امو اجلرائم  ىل العدالة؛
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اأأأأأاوتمع الأأأأأدويل  ن يأأأأدضم الأأأأأدور الةيأأأأأادم للمأأأأر ة ومشأأأأأارلتها الكاملأأأأأة  يهيأأأأب -37 
  اا فيها جهود صنع الةرار  يف سبيآ  جيأاد حأآ سياسأي للنأوا  يف والفعلية يف مجيع اجلهود املبمولة

( 2000)1325اجلمهوريأأأأة العرايأأأأة السأأأأورية  ضلأأأأى النحأأأأو الأأأأمم ارتأأأأاو جملأأأأس اتمأأأأم يف قراراتأأأأ  
 2013 تشأريم اتول/ لتأوار 18( املأؤرخ 2013)2122و 2000تشريم اتول/ لتأوار  31 املؤرخ
( 2016)2332  و2016شأأأأأأأأأأأأأبارب/فرباير  26( املأأأأأأأأأأأأؤرخ 2016)2268(  و2015)2254و

اشأارلة اولأس ا ستشأارم  ويرحأب(  2016)2336و 2016لااون اتول/ديسأمرب   21املؤرخ 
للمأأأر ة واوتمأأأع املأأأد  يف احملادثأأأات الأأأيت تةوداأأأا اتمأأأم املتحأأأدة  ل أأأمان  ن تكأأأون مجيأأأع جهأأأود 

ملختلأأأر يف النسأأأاء والفتيأأأات ويف السأأألم النا أأأة ضأأأم ذلأأأك مراضيأأأة لنأأأو  اجلأأأنس ولتأأأفثع النأأأوا  ا انأأأاء
 خلاصة؛ا ومصاحلهم احتياجا م
افن الغرا مم  اشأاء احملكمأة اجلنائيأة الدوليأة اأو املسأاضدة يف وضأع حأد  يملرر -38 

لحلفأأالت مأأم العةأأاب ضلأأأى اجلأأرائم املنصأأومل ضليهأأأا ضنأأدما تعأأو  الأأأدول  و تعيأأو ضأأم التحةيأأأق 
 ؛ اصدق يف تلك اجلرائم  و ضم مالحةة مرتكبيها

احلاجأأأة  ىل ضأأأمان ااسأأأبة مجيأأأع املسأأأؤولني ضأأأم ااتهالأأأات الةأأأااون الأأأدويل  يؤلأأأد -39 
اإلاسأا   و ضأم ااتهالأأات و أاواات الةأأااون الأدويل حلةأوق اإلاسأأان  اواسأطة آليأأات العدالأة اجلنائيأأة 

سأبيآ الأو   ضلأى ضأرورة اختأاذ خطأوات ضمليأة يف ويشأدداحمللية  و الدولية املناسأبة والعادلأة واملسأتةلة  
 امو الغاية  مشعاا  ىل الدور اهلا  المم ميكم  ن تؤدي  احملكمة اجلنائية الدولية يف اما الصدد؛

اإاشاء اآللية الدولية احملايدة واملستةلة للمساضدة يف التحةيأق ومةاضأاة  يرحب -40 
مهوريأة العرايأة اتشخامل املسؤولني ضم  خطر اجلرائم اوجب الةااون الدويل اليت ارتكبأ  يف اجل

   لااون اتول/  21املؤرخ  71/248اوجب قرار اجلمعية العامة  2011السورية منم آذار/مارس 
 ضلى الطااع التكاملي لو يتها مع و ية جلنة التحةيق؛ ويشدد  2016ديسمرب 
 الدول اتض اء  ىل تةد  دضم فعال  ىل اآللية الدولية احملايدة واملستةلة؛ يدضو -41 
 اأأ  ينبغأأي للشأأعب السأأورم  ن  أأدد  يف  رأأار حأأوار جأأامع  يؤلأأد مأأم جديأأد -42 

 وذم مصأأداقية  العمليأأات واآلليأأات املناسأأبة لتحةيأأق العدالأأة واملصأأاحلة  وإلظهأأار احلةيةأأة  واحملاسأأبة
ضلأأى ا اتهالأأات واخلروقأأات اجلسأأيمة للةأأااون الأأأدويل  ولتأأوفع وسأأائآ اجلأأرب وسأأبآ ا اتصأأأا  

 ا؛الفعالة لل حاي
ضلى وجوب  ن تراضأي مجيأع اجلهأود الراميأة  ىل  جيأاد حأآ سألمي للنأوا   يشدد -43 

الدائر يف اجلمهورية العراية السورية  مهيَة ضمان املساءلة ضم اجلرائم املرتكبأة يف البلأد مراضأاةا تامأة 
 ااضتبار ذلك شرراا مسبةاا لتحةيق املصاحلة والسال  املستدا ؛

 ااء توايأأد ضأأدد الالجئأأني واملشأأرديم داخليأأاا الفأأارريم مأأم  لةلأأقي عأأرب ضأأم اأأالغ ا -44 
أأأب اأأأاجلهود الأأأيت تبأأأمهلا البلأأأدان اوأأأاورة  ست أأأافة  العنأأأر يف اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية  ويرحر
الالجئأني السأوريني  وي ةأر االعواقأب ا جتماضيأة وا قتصأأادية النامجأة ضأم وجأود  ضأداد غفأعة مأأم 

 دان؛الالجئني يف تلك البل
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 و أ مم تداور الوضع اإلاسا  يف اجلمهورية العرايأة السأورية   ي عرب ضم استيائ  -45 
اوتمأأأع الأأأدويل ضلأأأى تةأأأد  الأأأدضم املأأأايل العاجأأأآ اغيأأأة  كأأأني البلأأأدان امل أأأيفة مأأأم تلبيأأأة احتياجأأأات 

 ضباء؛  يف الوق  ذات   ضلى مبد  تةاسم اتويشددالالجئني السوريني اإلاسااية املتعاظمة  
السأألطات السأأورية اتيسأأع وصأأول اتمأأم املتحأأدة واجلهأأات العاملأأة يف  يطالأأب -46 

اوأأال اإلاسأأا   اأأا يف ذلأأك الوصأأول  ىل املنأأارق الأأوضرة واحملاصأأرة  وصأأو ا لأأامالا وفوريأأاا وآمنأأاا  
س ويطالب مجيع اتررا  اتخرى يف النوا  اعد  ضرقلة ذلك الوصأول  وذلأك وفةأاا لةأرارات جملأ

( 2014)2191  و2014 وا/يوليأأ   14( املأأؤرخ 2014)2165(  و2014)2139اتمأأم 
  22( املأأأأؤرخ 2015)2258(  و2015)2254  و2014لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   17املأأأأؤرخ 

االأأدول اتض أأاء  ن  أأورل اأأداءات  ويهيأأب(  2016)2268  و2015لأأااون اتول/ديسأأمرب 
 اتمم املتحدة  ويالا لامالا؛ 

يف جمأال دضأم  2013االتةأد  الأمم  حراتأ  املأؤ رات الدوليأة منأم ضأا   بيرح -47 
اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية واملنطةأأة يف مدينأأة الكويأأ  ولنأأدن  ومبأأادرة ا حتأأاد اتورو  واململكأأة 

الشأأمالية  والكويأأ  وقطأأر  و ملاايأأا  والنأأرويج واتمأأم املتحأأدة  وآيرلنأأدااملتحأأدة لربيطاايأأا العظمأأى 
هبأأد  تةيأأيم التةأأد  احملأأرا يف  2017ايسأأان/ اريآ  5ة مأأؤ ر متااعأأة يف ارولسأأيآ يأأو   ست أأاف

تنفيم ا لتوامات املتعهَّد هبا يف مؤ ر لنأدن و ديأد التفليأد وحتديأد الأدضم اإلضأايف لالحتياجأات 
نطةأأأة اإلاسأأأااية الفوريأأأة وا حتياجأأأات اإلمنائيأأأة الطويلأأأة اتجأأأآ يف اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية وامل

 وتعويو الدضم الدويل حملادثات اتررا  السورية يف جنير اةيادة اتمم املتحدة؛
مجيأأأأع  ض أأأأاء اوتمأأأأع الأأأأدويل  ىل ا سأأأأتيااة اسأأأأرضة للنأأأأداءات  دضوتأأأأ  جيأأأأدد -48 

والوفأأاء التأأا  إلميأأع التعهأأدات  اأأا يف ذلأأك التعهأأدات متعأأددة  2017اإلاسأأااية السأأورية لعأأا  
 يف مؤ ر لندن؛السنوات  اليت  ضلن  

االتدااع والسياسات الأيت اختأم ا البلأدان مأم خأار  املنطةأة ملسأاضدة   يط ضلماا  -49 
الالجئأأني السأأوريني واست أأافتهم  ويشأأيعها ضلأأى اأأمل املويأأد  لمأأا يشأأيع دو ا  خأأرى مأأم خأأار  

ة واملسأأاضدة املنطةأأة ضلأأى النظأأر يف تنفيأأم تأأدااع وسياسأأات  اثلأأة  وذلأأك  ي أأاا هبأأد  تأأوفع احلمايأأ
 اإلاسااية لالجئني السوريني؛ 

 ْن   حأأأآ للنأأأوا  يف اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية سأأأوى احلأأأآ  يؤلأأأد مأأأم جديأأأد -50 
السلمي  و    ررا  النأوا  ضلأى ا متنأا  ضأم الةيأا  افضمأال مأم شأفاا  ن تسأهم يف اسأتمرار 

د  التوصأأأآ  ىل ضمليأأأة تأأأداور حالأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان والوضأأأعني اتمأأأ  واإلاسأأأا   وذلأأأك هبأأأ
( 2015)2254ااتةال سياسي حةيةي تستند  ىل ايأان جنيأر وتتسأق مأع قأرارم جملأس اتمأم 

(  وتليب تطلعات الشعب السورم املشروضة  ىل دولة مداية ودميةرارية وتعددية 2016)2268و
 يتمتع فيها املوارنون لافة ااملساواة اغمم النظر ضم او  اجلنس  و الديم  و العرق؛

افن يعمآ مجيأع اترأرا  افقصأى سأرضة ضلأى تنفيأم ايأان جنيأر مجلأةا  يطالب -51 
وتفصأأيالا  وذلأأك اوسأأائآ منهأأا تشأأكيآ ايئأأة حكأأم ااتةأأايل  ضلأأى  سأأاس تأأوافةي   ثرأأآ اجلميأأع 

 وتتمتع اصالحيات تنفيمية لاملة وت مم يف الوق  افس  استمرار املؤسسات احلكومية؛
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ير جلنأأأة التحةيأأأق وحتأأأديثا ا الشأأأفوية  ىل مجيأأأع ايئأأأات حتويأأأآ مجيأأأع تةأأأار  يةأأأرر -52 
اتمأأأم املتحأأأدة املعنيأأأة  ويوصأأأي اأأأفن تةأأأد  اجلمعيأأأة  العامأأأة التةأأأارير  ىل جملأأأس اتمأأأم لأأأي يتخأأأم 
اإلجراء املناسب  ويعرب  ضم تةديرو للرينة ضلأى اإلحارأات الأيت قأدرمتها تض أاء جملأس اتمأم  

 ستةبآ؛ ويوصي اواصلة تةد  اإلحارات يف امل
  ن يبةي املسفلة قيد اظرو   ي اا  يةرر -53 

 58اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

ض وا ضم التصأوي    13 صوات وامتنا   7صوتا مةااآ  27]اضتمد اتصوي  مسيآ افغلبية 
 ليمحلما يولاا  اتيية التصوي   

 املؤيدونمح 
  الييكأا  الربتغال  ايآالربا  ااراغوام  اإلمارات العراية املتحدة   ملاايا   لباايا
  سأألوفينيا  السأألفادور  روااأأدا  جورجيأأا  مجهوريأأة لوريأأا  توغأأو  اوتسأأوااا  انمأأا

  اململكأأأة العرايأأة السأأأعودية   تفيأأا  لأأوت ديفأأأوار  لرواتيأأأا  قطأأر  غااأأأا  سويسأأرا
الو يأأات   اولنأأدا  انغاريأأا  اململكأأة املتحأأدة لربيطاايأأا العظمأأى وآيرلنأأدا الشأأمالية

 اليااان  اتمريكية املتحدة
 املعارضونمح 

فنأأأأأوويال   العأأأأأراق  الصأأأأني  املتعأأأأأددة الةوميأأأأأات( -اوليفيأأأأأا )دولأأأأة   اورواأأأأدم
 لواا  قعغيوستان  البوليفارية( - )مجهورية

 املمتنعون ضم التصوي مح 
  الفلبأأأأني  جنأأأأوب  فريةيأأأأا  تأأأأواس  اأأأأنغالديب   ادوايسأأأأيا   لأأأأوادور   ثيوايأأأأا
  [اهلند  اييعيا  غوليامن  مصر  لينيا  الكواغو

ضمان المساءلة والعدالة فح جميع انت اكات القرانون الردولح فرح  -34/28  
 المحتلة، بما في ا القدس الشرقيةاألرض الفلسطينية 

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
الصأألة  اأأا يف ذلأأك الةأأااون الأأدويل  ىل قواضأأد ومبأأاد  الةأأااون الأأدويل ذات  و ذ يشأأع 

اإلاسأأأا  والةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان    سأأأيما اتفاقيأأأة جنيأأأر اشأأأفن يايأأأة اتشأأأخامل 
  الأأأأأأيت تنطبأأأأأأق ضلأأأأأأى اترا 1949آب/ غسأأأأأأطس  12املأأأأأأدايني يف وقأأأأأأ  احلأأأأأأرب  املؤرخأأأأأأة 

 الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية 
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لعأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان وغأأعو مأأم العهأأود اخلاصأأة  ةأأوق  ىل اإلضأأالن ا  ي أأاا  و ذ يشأأع 
اإلاسأأأان  اأأأا فيهأأأأا العهأأأد الأأأدويل اخلأأأأامل اأأأاحلةوق املدايأأأة والسياسأأأأية  والعهأأأد الأأأدويل اخلأأأأامل 

 ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  واتفاقية حةوق الطفآ 
اتفاقيأأأة جنيأأأر الرااعأأأة  ىل ايأأأان مأأأؤ ر اترأأأرا  املتعاقأأأدة السأأأامية يف  و ذ يشأأأع لأأأملك 
لأأأأأااون اتول/   5  و ىل اإلضالاأأأأأني اللأأأأأميم اضتمأأأأأدمها املأأأأأؤ ر يف 1999 وا/يوليأأأأأ   15املأأأأأؤرخ 
  اشأفن التأدااع الالامأة إلافأاذ ا تفاقيأة يف 2014لأااون اتول/ديسأمرب   17و 2001ديسمرب 

  املتعاقأأأدة السأأأامية اترا الفلسأأطينية احملتلأأأة  اأأا فيهأأأا الةأأأدس الشأأرقية  وفيهأأأا  ضأأأادت اترأأرا
التفليأأأد ضلأأأى مجلأأأة  مأأأور منهأأأا التوامهأأأا االتمسأأأك اواجبهأأأا املتمثأأأآ يف لفالأأأة احأأأ ا  ا تفاقيأأأة يف 

 اترا الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية 
لأأأأأأااون   12املأأأأأأؤرخ  9/1-اأأأأأأا فيهأأأأأأا الةأأأأأأرارات د  ىل قراراتأأأأأأ  ذات الصأأأأأألة   و ذ يشأأأأأأع 

 أأأوا/  23املأأأؤرخ  21/1-  ود 2012آذار/مأأأارس  22ملأأأؤرخ ا 19/17  و2009الثا /ينأأأاير 
  2014يولي  

 2004 وا/يوليأ   9 ىل الفتوى اليت  صأدر ا اكمأة العأدل الدوليأة يف  و ذ يشع  ي اا  
 اشفن اآلثار الةااواية الناشئة ضم تشييد جدار يف اترا الفلسطينية احملتلة 

يف غأأأوة  وجلميأأأع  2014سأأأتةلة يف اأأأوا  ضأأأا  للينأأأة التحةيأأأق امل و ذ يعأأأرب ضأأأم تةأأأديرو 
آليات اتمم املتحدة اتخأرى ذات الصألة  ولأملك ايئأات املعااأدات وغعاأا مأم ايئأات اتمأم 

 املتحدة  ضلى تةاريراا 
العمأآ الأمم ي أطلع اأ  فأاضلو اوتمأع املأد  الفلسأطي  واإلسأرائيلي والأدويل  و ذ يدرا 

وثيأأأأأق ومكافحأأأأأة ااتهالأأأأأات الةأأأأأااون الأأأأأدويل يف اترا واملأأأأأدافعون ضأأأأأم حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان يف ت
 الفلسطينية احملتلة  اا في  الةدس الشرقية 

ضأرورة التأوا  مجيأأع اترأرا  اأاح ا  الةأااون الأأدويل اإلاسأا  والةأااون الأأدويل  و ذ يؤلأد 
 حلةوق اإلاسان 

الأة يايأة ضلى  مهيأة سأالمة مجيأع املأدايني ورفأااهم  ويعيأد تفليأد واجأب لف و ذ يشدد 
 املدايني يف النوا  املسلح 

 ااء التةارير اليت تتحد  ضأم وقأو  ااتهالأات خطأعة حلةأوق  و ذ يساورو الةلق الشديد 
اإلاسأأان وااتهالأأات جسأأيمة للةأأااون الأأدويل اإلاسأأا   وضأأم جأأرائم حأأرب  تمأأآ  اأأا وقعأأ   

احلةأائق اشأفن النأوا  يف غأوة   يف ذلأك النتأائج الأيت توصأل   ليهأا اعثأة اتمأم املتحأدة لتةصأي اأا
واعثة اتمم املتحدة الدولية املستةلة لتةصي احلةائق مم  جأآ التحةيأق يف آثأار انأاء املسأتورنات 
اإلسرائيلية ضلى احلةوق املداية والسياسأية وا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأة للشأعب الفلسأطي  

ها الةدس الشرقية  وجلنة التحةيق املستةلة يف اأوا  يف مجيع  حناء اترا الفلسطينية احملتلة  اا في
 يف غوة  وجمالس التحةيق اليت شكلها اتمني العا   2014ضا  
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مجيأأأع ااتهالأأات حةأأأوق اإلاسأأان والةأأأااون الأأدويل اإلاسأأأا   ويهولأأ  ااتشأأأار  و ذ يأأديم 
ة يف اترا الأأدمار واملأأوت واملعااأأاة اإلاسأأااية ضلأأى اطأأاق واسأأع والوغهأأا مسأأتويات غأأع مسأأبوق

 الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية 
الأمم اأد  ضلى استعيالية التوصآ دون تفخع  ىل  ااء ا حتالل اإلسأرائيلي  و ذ يشدد 

    ويؤلد  ن ذلك ضرورم إلرساء حةوق اإلاسان والةااون الدويل 1967 ضا 
ت جملأس حةأوق اإلاسأان مم ضد  تعأاون  سأرائيآ مأع مجيأع اعثأا و ذ يعرب ضم استيائ  

يف غأأوة  ورف أأها السأأماد اأأدخول  2014لتةصأأي احلةأأائق وجلنأأة التحةيأأق املسأأتةلة يف اأأوا  ضأأا  
اهليئأأات الدوليأأأة حلةأأوق اإلاسأأأان وضأأدد مأأأم اإلجأأأراءات اخلاصأأة التااعأأأة لامأأم املتحأأأدة السأأأاضية 

تلأأة  اأأا فيهأأا الةأأدس للتحةيأأق يف ا اتهالأأات املوضومأأة للةأأااون الأأدويل يف اترا الفلسأأطينية احمل
 الشرقية  ورف ها التعاون مع امو اهليئات واإلجراءات 

لعد  تنفيم التوصيات الواردة يف تةريأر جلنأة التحةيأق املسأتةلة يف  و ذ يعرب ضم اتسر 
  واعثأأأة اتمأأأم املتحأأأدة الدوليأأأة املسأأأتةلة لتةصأأأي احلةأأأائق مأأأم  جأأأآ (4)يف غأأأوة 2014اأأأوا  ضأأأا  

املسأأأأتورنات اإلسأأأأرائيلية ضلأأأأى احلةأأأأوق املدايأأأأة والسياسأأأأية وا قتصأأأأادية  التحةيأأأأق يف آثأأأأار انأأأأاء
وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة للشأأأعب الفلسأأأطي  يف مجيأأأع  حنأأأاء اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا فيهأأأا 
الةأأدس الشأأرقية  واعثأأة اتمأأم املتحأأدة لتةصأأي احلةأأائق اشأأفن النأأوا  يف غأأوة  اتمأأر الأأمم يشأأكآ 

 د  تنفيم التوصيات املةدمة مم آليات وايئات اتمم املتحدة استمراراا لنمط مم ض
مم  ن اإلفالت مم العةاب ضلى ااتهالات الةااون الدويل اصأورة  و ذ يعرب ضم جوض  

منهييأأة ومنأأم  مأأد رويأأآ قأأد مسأأح اتكأأرار ا اتهالأأات اجلسأأيمة دون ضواقأأب  و ذ يشأأدد ضلأأى 
الأأأدويل اإلاسأأأا  والةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق  ضأأأرورة لفالأأأة املسأأأاءلة ضأأأم مجيأأأع ااتهالأأأات الةأأأااون

اإلاسان مم  جآ وضع حد لحلفالت مم العةاب وضأمان العدالأة والأرد  ضأم ارتكأاب مويأد مأم 
 ا اتهالات وياية املدايني وتعويو السال  

لعأأد   حأراا تةأأد  يف  جأراء حتةيةأأات اليأة وفةأأاا ملعأايع الةأأااون  و ذ يعأرب ضأأم اتسأر 
وجأأأود العديأأأد مأأأم العةبأأأات الةااوايأأأة واإلجرائيأأأة والعمليأأأة يف النظأأأا  الةأأأااو   الأأأدويل  و ذ يأأأدرا

املأأد  واجلنأأائي اإلسأأرائيلي الأأيت تسأأهم يف حرمأأان ال أأحايا الفلسأأطينيني مأأم الوصأأول  ىل العدالأأة 
 ومم احلق يف ا اتصا  الة ائي الفعال 

تفاقيأأأات جنيأأأر لأأأات اجلسأأأيمة  ضلأأأى ضأأأرورة  ن حتةأأأق الأأأدول يف ا اتها  و ذ يشأأأدد 
  مأم وا اتهالات اجلسأيمة اتخأرى للةأااون الأدويل اإلاسأا  و ن تالحةهأا ق أائياا  1949 لعا 

 جأأآ وضأأع حأأد لحلفأأالت مأأم العةأأاب  والتةيأأد االتواما أأا اكفالأأة احأأ ا  تلأأك الصأأكوا وتعويأأو 
 املساءلة الدولية 

__________ 

(4) A/HRC/29/52   



A/71/53 

13 GE.17-14491 

مأأة اجلنائيأأة الدوليأأة اسأأي للمحكااا أأما  فلسأأطني  ىل اظأأا  رومأأا اتس و ذ  أأيط ضلمأأاا  
  2015لااون الثا /يناير   2 يف

 ؛(5)يف غوة 2014ملستةلة يف اوا  ضا  اتةرير جلنة التحةيق ا يرحب -1 
إلميأأأأأع اجلهأأأأأات املسأأأأأؤولة وايئأأأأأات اتمأأأأأم املتحأأأأأدة  ن تواصأأأأأآ تنفيأأأأأم  يهيأأأأب -2 

واعثأأأة اتمأأأم  يف غأأأوة  2014التوصأأأيات الأأأواردة يف تةأأأارير جلنأأأة التحةيأأأق املسأأأتةلة يف اأأأوا  ضأأأا  
املتحدة الدولية املسأتةلة لتةصأي احلةأائق مأم  جأآ التحةيأق يف آثأار انأاء املسأتورنات اإلسأرائيلية 
ضلأأى احلةأأوق املدايأأة والسياسأأية وا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة للشأأعب الفلسأأطي  يف مجيأأع 

تمأم املتحأدة لتةصأي احلةأائق   واعثأة ا(5) حناء اترا الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشأرقية
   وفةاا لو يات لآ منها؛(6)اشفن النوا  يف غوة

يف غأأأأوة   2014 مهيأأأأة ضمأأأأآ جلنأأأأة التحةيأأأق املسأأأأتةلة يف اأأأأوا  ضأأأأا    ىليشأأأع  -3 
 واعثة اتمم املتحدة الدولية املستةلة لتةصي احلةائق مم  جأآ التحةيأق يف آثأار انأاء املسأتورنات

املدايأأة والسياسأأية وا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة للشأأعب الفلسأأطي  اإلسأأرائيلية ضلأأى احلةأأوق 
مجيأأأع  حنأأأاء اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا فيهأأأا الةأأأدس الشأأأرقية  واعثأأأة اتمأأأم املتحأأأدة لتةصأأأي  يف

املسأاءلة نأوا  يف غأوة  واملعلومأات اومعأة اشأفن ا اتهالأات اجلسأيمة دضمأاا جلهأود الاحلةائق اشأفن 
 ستةبآ  واوج  خامل  املعلومات املتعلةة ارتكيب ااتهالات الةااون الدويل املوضومني؛يف امل

ضأأأرورة ضأأأمان ااسأأأبة مجيأأأع املسأأأؤولني ضأأأم ااتهالأأأات الةأأأااون  ضلأأأىيشأأأدد  -4 
الدويل اإلاسا  والةااون الدويل حلةوق اإلاسان مم خالل ما يناسب مم آليات العدالأة اجلنائيأة 

عادلة واملسأتةلة  وضلأى ضأمان  تاحأة سأبيآ ااتصأا  فعأال جلميأع ال أحايا  الورنية  و الدولية ال
اأأا يف ذلأأك صأأر  تعوي أأات لاملأأة  ويؤلأأد ضأأرورة اختأأاذ خطأأوات ضمليأأة يف سأأبيآ حتةيأأق اأأمو 

 اتادا   لكفالة العدالة جلميع ال حايا ولحلسها  يف منع وقو  ااتهالات يف املستةبآ؛
إلاأأأاء النأأأوا  اإلسأأأرائيلي الفلسأأأطي  ينبغأأأي  ن   ن مجيأأأع اجلهأأأود املبمولأأأة يؤلأأأد -5 

 تتفسس ضلى اح ا  الةااون الدويل اإلاسأا  والةأااون الأدويل حلةأوق اإلاسأان  وينبغأي  ن تكفأآ
 مساءلة شاملة وذات مصداقية ضم مجيع ااتهالات الةااون الدويل مم  جآ  حالل سلم مستدا ؛

اا لأامالا مأع التحةيأق اتويل للمحكمأة ااتررا  املعنية  ن تتعاون تعاواأ يهيب -6 
 اجلنائية الدولية ومع  م حتةيق قد ي فتح  حةاا؛

إلميأأع  ضمأأال ال ايأأب واالتهديأأدات املوجهأأة ضأأد فأأاضلي اوتمأأع املأأد  ينأأدد  -7 
واملدافعني ضم حةوق اإلاسان املشارلني يف توثيق ومكافحة ااتهالأات الةأااون الأدويل واإلفأالت 

اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا فيهأأأا الةأأأدس الشأأأرقية  ويهيأأأب إلميأأأع الأأأدول  ن مأأأم العةأأأاب يف 
 تكفآ يايتهم؛

__________ 

(5) A/HRC/22/63   
(6) A/HRC/12/48   
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إلميأأأع الأأأدول  ن تشأأأيع ا متثأأأال للةأأأااون الأأأدويل  وإلميأأأع اترأأأرا   يهيأأأب -8 
املتعاقأأدة السأأامية يف اتفاقيأأة جنيأأر الرااعأأة  ن حتأأ   وتكفأأآ احأأ ا  الةأأااون الأأدويل اإلاسأأا  يف 

املش لة اني اتفاقيات جنير   1طينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية  وفةاا للمادة اترا الفلس
مم تلك ا تفاقيأة فيمأا يتعلأق االعةواأات  148و 147و 146و ن تفي االتواما ا اوجب املواد 

اجلنائيأأة وا اتهالأأات اجلسأأيمة ومسأأؤوليات اترأأرا  املتعاقأأدة السأأامية  اأأا يف ذلأأك ضأأم رريأأق  
 ؛ة    يصبحوا ضالعني يف تصرفات غع مشروضة دولياا لفال

اأأفن تظأأآ اجلمعيأأة العامأأة ضلأأأى ضلأأم ااملسأأفلة  ىل  ن تةتنأأع اأأفن  جأأأراءا  يوصأأي -9 
مناسباا فيما يتعلق اتنفيم التوصيات اليت قدمتها اعثة اتمأم املتحأدة لتةصأي احلةأائق اشأفن النأوا  

أأم  و اصأأدد  ن يأ تَّ  خأأم اصأأورة مناسأأبة ضلأأى املسأأتويني الأأور   و الأأدويل يف غأأوة يف تةريراأأا قأأد اختب
 لكفالة العدالة لل حايا ومساءلة اجلناة؛

ضأم   ىل مفوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  ن يةأد  تةريأراا  يطلب -10 
 تنفيم اما الةرار  ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  السااعة والثالثني؛

  د اظرو  ن يبةي املسفلة قي يةرر -11 
 58 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
ض أأواا ضأأم التصأأوي    15صأأوتاا مةااأأآ اثنأأني  وامتنأأا   30]اضتمأأد اتصأأوي  مسأأيآ افغلبيأأة 
 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح

 املؤيدونمح
  الييكأأأا  الربتغأأأال  الرباايأأأآ   ادوايسأأأيا  اإلمأأأارات العرايأأأة املتحأأأدة   لأأأوادور
  تأواس  املتعأددة الةوميأات( -اوليفيأا )دولأة   اورواأدم  اوتسأوااا  انغالديب

  العراق  الصني  سويسرا  سلوفينيا  السلفادور  جنوب  فريةيا  مجهورية لوريا
   لواأأأأا   قعغيوسأأأأتان  قطأأأأر  البوليفاريأأأأة( -فنأأأأوويال )مجهوريأأأأة   الفلبأأأأني  غااأأأأا
 اييعيا  منغوليا  اململكة العراية السعودية  مصر  الكواغو  ديفوار لوت

 املعارضونمح
 توغو  الو يات املتحدة اتمريكية

 املمتنعونمح
   تفيأأأأا  لينيأأأأا   لرواتيأأأأا   روااأأأأدا  جورجيأأأأا  انمأأأأا  اأأأأاراغوام   ملاايأأأأا   لباايأأأأا   ثيوايأأأأا

  [اليااان  اولندا  انغاريا  اهلند  يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطاايا العظمى و 
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 حدري  م  أصل أفريقحالمنيُعنى بمنتدى إنشاء  -34/33  
 جملس حةوق اإلاسان   ن 
ر ذ   الأأمم  يأأدت  2002آذار/مأأارس  27املأأؤرخ  56/266ةأأرار اجلمعيأأة العامأأة ا يأأمل 

اشأأأفن  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد ا لتوامأأأات الأأأواردة فيأأأ  فيأأأ  اجلمعيأأأة  ضأأأالن واراأأأامج ضمأأأآ ديراأأأان 
اشأأفن ةأأوق اإلاسأأان السأأااةة و ذ يشأأع  ىل مجيأأع قأأرارات جملأأس ح املنحأأدريم مأأم  صأأآ  فريةأأي 

املتااعأأة الشأأاملة للمأأؤ ر العأأاملي ملكافحأأة العنصأأرية والتمييأأو العنصأأرم ولأأرو اتجااأأب ومأأا يتصأأآ 
    والتنفيم الفعال إلضالن واراامج ضمآ ديراان2001 املك مم تعصب  املعةود يف ضا 

 ول/تشأأأأأأريم ات 2املأأأأأأؤرخ  30/17 جملأأأأأأس حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان اةأأأأأأرار  ي أأأأأأاا   ذ يأأأأأأملررو  
  ‘ملنحدريم مم  صآ  فريةي يف الشتاتامنتدى ‘املعنون  2015  لتوار

ويأأأالت ضلأأأى العأأأاملي إلميأأأع قراراتأأأ  السأأأااةة اشأأأفن موضأأأو  الة أأأاء  لأأأملك   ذ يأأأملررو  
   العنصرية والتمييو العنصرم

  2014تشأأريم الثأأا /اوفمرب  18املأأؤرخ  69/16العامأأة  قأأرار اجلمعيأأة ي أأع يف اضتبأأاروو ذ  
تنفيأأأأأم العةأأأأأد الأأأأأدويل للمنحأأأأأدريم مأأأأأم الراميأأأأأة  ىل اضتمأأأأأدت فيأأأأأ  اجلمعيأأأأأة اراأأأأأامج اتاشأأأأأطة  الأأأأأمم
  فريةي   صآ

أأأأر   ثنأأأأاء الأأأأدورة احلاديأأأأة والسأأأأبعني   يأأأأدضو -1  رئأأأأيس اجلمعيأأأأة العامأأأأة  ىل  ن ييسر
 اضتماد قرار اشفن  اشاء منتدى ي عىن ااملنحدريم مم  صآ  فريةي؛

منتأدى ي عأىن ااملنحأدريم مأم  صأآ  فريةأي  وفةأاا  اجلمعية العامأة اإاشأاء يوصي -2 
اراأأأأأامج اتاشأأأأأطة الراميأأأأأة  ىل تنفيأأأأأم العةأأأأأد الأأأأأدويل )رب( مأأأأأم 29للتوصأأأأأيات الأأأأأواردة يف الفةأأأأأرة 
الأأأمم ينبغأأأي  ن تعكأأأس الطرائأأأق املتعلةأأأة اأأأ  آراء وتف أأأيالت   (7)للمنحأأأدريم مأأأم  صأأأآ  فريةأأأي

 اوتمعات املعنية؛
لفريأأق العامأأآ احلكأأومي الأأدويل الأأدورة السأأنوية لختصأأيق ثالثأأة  يأأا  مأأم  يةأأرر -3 
ملوضأو  املنتأدى املعأ  ااملنحأدريم مأم  صأآ لتنفيأم الفعأال إلضأالن واراأامج ضمأآ ديراأان املع  اا

اراأأامج اتاشأأطة الراميأأة  ىل تنفيأأم العةأأد )رب( مأأم 29 فريةأأي  وفةأأاا للتوصأأيات الأأواردة يف الفةأأرة 
 ؛الدويل للمنحدريم مم  صآ  فريةي

اجلمعية العامة اأدضوة الأدول الواقعأة يف املنأارق الأيت يعأيب فيهأا سأكان  يوصي -4 
منحأأدرون مأأم  صأأآ  فريةأأي يكواأأون مأأم موارنيهأأا  ىل ضأأرا است أأافة مأأؤ رات  قليميأأة اشأأفن 
 اشاء املنتدى  يشارا فيها املنحدرون مم  صآ  فريةي اةصد تةد   سأهامات موضأوضية اشأفن 

 كل  واتواو؛شكآ املنتدى املة د واي

__________ 

   املرفق 69/16قرار اجلمعية العامة  (7)
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مجيأأأع الأأأدول واملنظمأأأات احلكوميأأأة الدوليأأأة واملنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة  يشأأأيرع -5 
اسأأخاء  املسأأامهة  ضلأأى ذات ا سأأتطاضة اجلهأأات املاحنأأة اتخأأرىو واملؤسسأأات اخلاصأأة واتفأأراد  

 يف الصندوق ا ستئما  لرباامج ضةد مكافحة العنصرية والتمييو العنصرم اغية اإلسها  يف تنفيم
 ؛انيادالرباامج 
  اةاء امو املسفلة ذات اتولوية قيد اظرو  يةرر -6 

 58 اجللسة
 2017/مارس آذار 24

 دون تصوي  [ا]اضتمد 

الررررراكرى السرررررنوية السررررربعون لققرررررالن العرررررالمح لحقررررروق اإلنسررررران  -35/1  
 والاكرى السنوية الخامسة والعشرون إلقالن وبرنامج قمل فيينا

  ن جملس حةوق اإلاسان  
ايثاق اتمم املتحدة  واإلضالن العاملي حلةوق اإلاسأان  والعهأديم الأدوليني   ذ يس شد 

 اخلاصني  ةوق اإلاسان  وغع ذلك مم صكوا حةوق اإلاسان ذات الصلة 
يصاد  الملرى السأنوية السأبعني لحلضأالن العأاملي حلةأوق  2018 ن ضا   و ذ يالحظ 
ى السنوية اخلامسة والعشريم إلضالن واراامج ضمآ فيينأا الأمم اضتمأدو املأؤ ر الملر و   (8)اإلاسان

   و ذ يسألم افمهيأة اأميم الصأكني يف تعويأو(9)1993حويران/يوايأ   25العاملي حلةوق اإلاسأان يف 
  ويايتها مجيع حةوق اإلاسان

ع يف اإلجنأااات للتفكو  ن الملريات السنوية تتيح فرصة مثينة إلذلاء الوضي  و ذ يؤلد ضلى 
و ف أأآ املمارسأأات والتحأأديات فيمأأا يتعلأأق ااإلضمأأال الكامأأآ حلةأأوق اإلاسأأان لليميأأع  مأأم دون 
 ييو مم  م او   مثآ العرق   و اللون   و اجلنس   و اللغة   و الديم   و الر م السياسي  و غعو  

 خر    و  م وضع آاملولد و اتصآ الةومي  و ا جتماضي   و امللكية   و 
 ن مجيأأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأأان حةأأأأوق ضامليأأأأة م ااطأأأأة ومتشأأأأااكة وغأأأأع قاالأأأأة  و ذ يؤلأأأأد جمأأأأدداا  

للتيوئة و ن ضلى اوتمع الدويل  ن يعامآ مجيع حةأوق اإلاسأان ضلأى حنأو يتأوخى اإلاصأا  والتكأافؤ 
قأأأد  املسأأأاواة واأأأنفس الةأأأدر مأأأم ا اتمأأأا  و ن مأأأم واجأأأب الأأأدول  اصأأأر  النظأأأر ضأأأم اظمهأأأا  ضلأأأى
سأأأية وا قتصأأأأادية والثةافيأأأة   ن تعأأأأوا مجيأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأأات اتساسأأأية و ن حتميهأأأأا  السيا
 ضرورة مراضاة  مهية اخلصوصيات الورنية واإلقليمية واخللفيات التاررية والثةافية والدينية املختلفة  مع

__________ 

   ( 3- لر )د 217قرار اجلمعية العامة  (8)
(9) A/CONF.157/24 (Part I)  الفصآ الثال    
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ضأأأرورة مواصأأألة اجلهأأأود الورنيأأأة هبأأأد  اإلضمأأأال التأأأا  جلميأأأع حةأأأوق  و ذ يشأأأدد ضلأأأى 
 هلمو الغاية  إلاسان واحلريات اتساسية  و ذ يسلم افوائد تعويو التعاون الدويل حتةيةاا ا

يعةد  يف دورت  السااعة والثالثني  حلةة اةا  رفيعة املستوى لالحتفأال  يةرر  ن -1 
االأأملرى السأأنوية السأأأبعني لحلضأأالن العأأأاملي حلةأأوق اإلاسأأأان والأأملرى السأأأنوية اخلامسأأة والعشأأأريم 

 واراامج ضمآ فيينا  مع ترليأو خأامل ضلأى تنفيأم  حكامهمأا  اأا يف ذلأك فوائأد تعويأو التعأاون إلضالن
 الدويل يف اما الصدد؛

 ىل مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسأان  ن تنسأق مأع الأدول  يطلب  -2 
واآلليأأأات  وايئأأأات اتمأأأم املتحأأأدة وولا  أأأا املعنيأأأة  ومأأأع ايئأأأات املعااأأأدات واإلجأأأراءات اخلاصأأأة

اإلقليميأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  ولأأأملك مأأأع اوتمأأأع املأأأد   اأأأا فيأأأ  املنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة  ومأأأأع 
املؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان  هبد  تفمني مشارلة امو اجلهات يف حلةة النةا   و تاحتهأا 

 اصورة ميسورة الوصول اشكآ لامآ لاشخامل ذوم اإلضاقة؛
ضية السامية  ي اا  ن تعد تةريراا موجواا ضأم حلةأة النةأا  املفو   ىل  ي اا  يطلب -3 

 و ن تةدم   ىل اولس يف دورت  الثامنة والثالثني و ىل اجلمعية العامة؛
مفوا اتمم املتحدة السامي حلةوق اإلاسان  ىل توفع ما يلو  تاشطة  يدضو -4 

 ت الصألة ضلأى الأدول واجلهأات صأأاحبةوترتيبأات ا حتفأال االأملريني السأنويتني وتعمأيم املعلومأأات ذا
 املصلحة اتخرى؛

الأأدول ضلأأى اسأأتخدا  اأأاتني الأأملريني السأأنويتني لأأفداة إلذلأأاء الأأوضي  يشأأيع -5 
اأأأاإلضالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان و ضأأأالن واراأأأامج ضمأأأآ فيينأأأا  ودورمهأأأا يف تعويأأأو ويايأأأة مجيأأأع 

 حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية؛
 2018ضأأا  لعامأأة  ىل النظأأر يف ضةأأد جلسأأة تملاريأأة خاصأأة اجلمعيأأة ايأأدضو  -6 

 اناسبة الملريني السنويتني 
34 اجللسة  

2017حويران/يواي   22  
 [ دون تصوي ااضت مد ]

 حالة حقوق اإلنسان فح إريتريا -35/35
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 ايثاق اتمم املتحدة   ذ يس شد 
حلةوق اإلاسان والعهديم الدوليني اخلاصني  ةوق اإلضالن العاملي  و ذ يؤلد مم جديد 

 اإلاسان وغع ذلك مم صكوا حةوق اإلاسان الدولية ذات الصلة 
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للينأأأأأأأأأأأأأة اتفريةيأأأأأأأأأأأأأة حلةأأأأأأأأأأأأأوق اإلاسأأأأأأأأأأأأأان والشأأأأأأأأأأأأأعوب   91 ىل الةأأأأأأأأأأأأأرار  و ذ يشأأأأأأأأأأأأأع 
  275/2003و 250/2002 ومةرريها
املتعلأأأق ادواأأأة  5/2املتعلأأأق ابنأأأاء مؤسسأأأات اولأأأس و 5/1 ىل قراريأأأ   و ذ يشأأأع  ي أأأاا  

 حويأأران/ 18قواضأأد السأألوا للمكلفأأني او يأأات يف  رأأار اإلجأأراءات اخلاصأأة للميلأأس املأأؤرخني 
  و ذ يشأأدد ضلأأى ضأأرورة  ن يأأؤدم املكلأأر االو يأأة واجباتأأ  وفةأأاا هلأأميم الةأأراريم 2007يوايأأ  

 ومرفةيهما 
 14املؤرخ  23/21  و2012 وا/يولي   6املؤرخ  20/20 ىل قرارات   و ذ يشع لملك 

  أأأوا/ 2املأأأؤرخ  29/18  و2014حويران/يوايأأأ   27املأأأؤرخ  26/24  و2013حويران/يوايأأأ  
  2016 وا/يولي   1املؤرخ  32/24  و2015يولي  

 ن  ري يا دولة رر  يف صكوا حةوق اإلاسان الدولية واإلقليميأة  و ثهأا  و ذ يالحظ 
 يف جمال حةوق اإلاسان الناشئة ضم تلك الصكوا  ضلى الوفاء االتواما ا الدولية وتعهدا ا

مشأأأأارلة  ري يأأأأا يف اجلولأأأأة الثاايأأأأة مأأأأم ا سأأأأتعراا الأأأأدورم الشأأأأامآ  و ذ يالحأأأأظ  ي أأأأاا  
توصية  وارااجمها المم وضعت  مع اراامج اتمم املتحدة اإلمنائي لتنفيم تلأك  92وموافةتها ضلى 

ملموسأأأأأة فوريأأأأأة مأأأأأم  جأأأأأآ تنفيأأأأأم تلأأأأأك  التوصأأأأأيات  ويهيأأأأأب  كومأأأأأة  ري يأأأأأا  ن تتخأأأأأم تأأأأأدااع
 التوصيات 
اأأأأا اختمتأأأأ  حكومأأأأة  ري يأأأأا مأأأأم  جأأأأراءات حلمايأأأأة وتعويأأأأو حةأأأأوق شأأأأعبها  و ذ يرحأأأأب 

ا قتصادية وا جتماضية  اوسائآ منها حتةيق اتادا  اإلمنائية لالفية يف مرحلة مبكرة والتوامهأا 
 افادا  التنمية املستدامة 

كومة  ري يأا اتعويأو املسأاواة اأني اجلنسأني  اسأبآ منهأا اراجمهأا االتوا  ح و ذ يرحب  ي اا  
الراميأأأة  ىل  اأأأاء  ارسأأأة تشأأأوي  اتض أأأاء التناسأأألية اتاثويأأأة ويلتهأأأا لوضأأأع حأأأد لأأأووا  اترفأأأال 

 والووا  املبكر والةسرم 
لعد  تعاون حكومة  ري يا مع جلنة التحةيق املعنية  ةوق اإلاسان  و ذ يعرب ضم  سف  

 ري يا  واستمرار ضد  تعاواا مع املةررة اخلاصة املعنية  الة حةأوق اإلاسأان يف  ري يأا  اأا يف يف 
 ذلك ضد  السماد ادخول البلد 

  ويواصأأآ اإلضأأراب ضأأم قلةأأ  العميأأق  ااء النتأأائج (10) ىل تةأأارير جلنأأة التحةيأأق و ذ يشأأع 
حلةأأوق اإلاسأأان  مثأأآ ا سأأ قاق  الأأواردة فيهأأا اشأأفن مأأا وقأأع ومأأا يةأأع مأأم ااتهالأأات و أأاواات

 اسأأأأأااية  خأأأأأرى وا ضأأأأأطهاد  وا حتيأأأأأاا التعسأأأأأفي وا ختفأأأأأاء الةسأأأأأرم والتعأأأأأميب و فعأأأأأال  
وا غتصأاب والةتأأآ  و ااء وجأأود  سأأباب معةولأأة لالضتةأأاد  ن جأأرائم ضأأد اإلاسأأااية قأأد ارت كبأأ  

__________ 

(10) A/HRC/29/42 وA/HRC/32/47  
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كيب اأمو ا اتهالأات ويكأرر تفليأد  اأ    اأد مأم مسأاءلة مجيأع مأرت  1991يف  ري يا منم ضا  
 والتياواات  

 ن لكأأأآ مأأأوارم احلأأأق يف املشأأأارلة يف  دارة الشأأأؤون العامأأأة يف الأأأدو  مباشأأأرة  و ذ يؤلأأأد 
تارون  رية  و ذ يعرب ضم قلة  الشديد  ااء ضد   جراء ااتخااأات ورنيأة يف   و اواسطة  ثلني ر 

 اآلن  حىت 1997و ااء ضد   ضمال دستور ضا   1993 ري يا منم ضا  
ما توصل   لي  جلنة التحةيأق مأم اسأتنتاجات فيمأا يتعلأق إلأرائم  و ذ يالحظ اةلق االغ 

تنطأأأوم ضلأأأى ااتهالأأأات و أأأاواات حلةأأأوق اإلاسأأأان ارتكبهأأأا مسأأأؤولون يف احلكومأأأة ويف احلأأأوب 
 احلالم وقادة ضسكريون و فراد تااعون ملكتب اتمم الةومي 

ري يأأأا يف الليأأأوء  ىل ا ضتةأأأال وا حتيأأأاا اسأأأتمرار حكومأأأة   و ذ يالحأأأظ اةلأأأق شأأأديد 
التعسأأأفيني  اأأأأا يف ذلأأأك ضأأأأول السأأأيناء يف ظأأأأرو  قاسأأأية جأأأأداا وتعأأأررا احليأأأأاة للخطأأأر  ضأأأأد 
اتشأأأخامل الأأأميم ي شأأأتب  يف  أأأرهبم مأأأم اخلدمأأأة الورنيأأأة   و الأأأميم  أأأاولون اهلأأأرب مأأأم البلأأأد  

ق يف حريأأة الأأديم  و يف حريأأة الأأميم يعيأأوون ضأأم تةأأد  وثأأائق اويأأة   و الأأميم ميارسأأون احلأأ  و
            الأأأأأأر م والتعبأأأأأأع  اأأأأأأم فأأأأأأيهم اتشأأأأأأخامل الأأأأأأميم ي نظأأأأأأر  لأأأأأأيهم ااضتبأأأأأأارام ينتةأأأأأأدون احلكومأأأأأأة 
 و اتشأأخامل الأأميم يعأأودون  ىل البلأأد اعأأد اهلأأروب مأأم اخلدمأأة العسأأكرية  ولأأملك اتشأأخامل 

لأأااون   21واارة اإلضأأال  يف  الأأميم احت يأأووا يف  ضةأأاب ااولأأة ا سأأتيالء ضلأأى املبأأىن الأأمم ي أأم
  2013الثا /يناير 
ضأأم  راعأأة سأأيناء حأأرب  2016آذار/مأأارس  18اأأإفرا  حكومأأة  ري يأأا يف  و ذ يرحأأب 

آخأأأريم مأأأم  13جيبأأأوتيني انأأأاءا ضلأأأى وسأأأارة مأأأم حكومأأأة قطأأأر  و ذ يأأأملرر يف الوقأأأ  ذاتأأأ  اأأأفن 
 سيناء احلرب اجليبوتيني   يوالون اتيويم يف  ري يا 

  ااء شأأيو  اسأأتخدا   جأأراء التينيأأد يف اخلدمأأة الورنيأأة/ عأأرب ضأأم الةلأأق الشأأديدو ذ ي   
العسأأكرية تجأأآ غأأع اأأدد  واأأو اظأأا  يشأأكآ ضمأأالا قسأأرياا ويشأأمآ رائفأأة واسأأعة مأأم اتاشأأطة 
ا قتصادية  و ااء ما ي دد ضأم التينيأد الةسأرم لارفأال يف اخلدمأة العسأكرية  و ذ يفسأر تن 

 رنية املطورلة و راتها  مالن  ضداداا لبعة مم اإلري يني ضلى مغادرة البلد اخلو  مم اخلدمة الو 
مأأم  ن حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف  ري يأأا تشأأكرآ ضأأامالا  و ذ ي عأأرب ضأأم ا اشأأغال البأأالغ 

رئيسأأأياا يأأأدفع ضأأأدداا لبأأأعاا مأأأم اإلري يأأأني  ىل مغأأأادرة الأأأدام   أأأا يعررضأأأهم يف لثأأأع مأأأم اتحيأأأان 
ا  وا ضتأأداء البأأد  والنفسأأي البغأأيمم وغأأع ذلأأك مأأم  شأأكال سأأوء املعاملأأة يف ملخأأارر ا ختطأأ

رريق اير م  اأا يف ذلأك اسأتغالهلم مأم ِقبأآ املهأراني واملتيأريم االبشأر  و ذ يرحأب يف الوقأ  
ذاتأأ  اشأأارلة حكومأأة  ري يأأا يف املنتأأديات املتعأأددة اترأأرا  مأأم  جأأآ مناقشأأة جهأأود مكافحأأة 

 ا  ار 
ما توصل   لي  جلنة التحةيق مم اتائج خبصومل  ارسة الةمع  حظ اةلق شديدو ذ يال 

 ضلى  ساس الديم واتصآ اإلث  ضد مجاضات منها  تبا  الطوائر الدينية غع املرخصة 



A/72/53 

GE.17-14491 20 

  ويشأأأدد (11) ىل تةريأأأر جلنأأأة التحةيأأأق املعنيأأأة  ةأأأوق اإلاسأأأان يف  ري يأأأا يشأأأع -1 
ت  مم معلومات لدضم جهود املسأاءلة يف املسأتةبآ  ويظأآ ضلى  مهية ضمآ جلنة التحةيق وما مجع

    حكومة  ري يا ضلى اختاذ خطوات فورية وملموسة لوضع توصيات اللينة موضع التنفيم؛
مأأأأع التةأأأأدير اعمأأأأآ املةأأأأررة اخلاصأأأأة املعنيأأأأة  الأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف  يرحأأأأب -2 
والتيأأأاواات اجلسأأأيمة  و أأأ  حكومأأأة   ويؤلأأأد قلةأأأ  البأأأالغ  ااء اسأأأتمرار ا اتهالأأأات (12) ري يأأأا

  ري يا ضلى اختاذ خطوات فورية وملموسة لتنفيم التوصيات؛
اأأالعرا الشأأفوم للمسأأتيدات الأأمم قدمتأأ  املةأأررة اخلاصأأة  ىل جملأأس  يرحأأب -3 

 حةوق اإلاسان يف دورت  الرااعة والثالثني؛
واسأعة النطأاق  ا اتهالات والتياواات املنهيية اجلسيمة يديم افشد العبارات -4 

حلةوق اإلاسان اليت ي وضم  اا ارت كب  وت رتكب ضلى يد حكومة  ري يا يف مناخ يسودو اإلفأالت 
 العا  مم العةاب؛

حأأأا ت ا حتيأأأاا التعسأأأفي وا ختفأأأاء الةسأأأرم  يأأأديم ضلأأأى وجأأأ  اخلصأأأومل -5 
 و ضمأأأال والتعأأميب و ضمأأأال الةتأأآ والعنأأأر اجلنسأأي والتمييأأأو ضلأأأى  سأأاس الأأأديم واتصأأآ اإلثأأأ 

ا اتةا  مم  شخامل اسبب سلوا موضو  تفراد  سرام  لما يديم ااتهالأات و أاواات حةأوق 
اإلاسأأأان يف سأأأياق اخلدمأأأة الورنيأأأة تجأأأآ غأأأع اأأأدد  اأأأا يشأأأمآ ا اتهالأأأات والتيأأأاواات الأأأيت 

 تنطوم ضلى العمآ الةسرم والتينيد العسكرم الةسرم لارفال والعنر اجلنسي؛
 ااء الةيود الصارمة املفروضأة ضلأى احلأق يف حريأة اضتنأاق  ة  البالغي عرب ضم قل -6 

اآلراء دون تأأأدخآ  حأأأد  ويف حريأأأة التعبأأأع  اأأأا يف ذلأأأك احلأأأق يف التمأأأاس املعلومأأأات واحلصأأأول 
ضليها واشراا  ويف حرية التنةرأآ  ويف حريأة الفكأر والوجأدان والأديم  ويف حريأة التيمأع السألمي 

احتيأأأأأأاا الصأأأأأأحفيني واملأأأأأأدافعني ضأأأأأأم حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان والنشأأأأأأطاء وتكأأأأأأويم اجلمعيأأأأأأات  و ااء 
 السياسيني والوضماء الدينيني و ارسي الشعائر الدينية يف  ري يا؛

ضأأرورة مسأأاءلة مجيأأع املسأأؤولني ضأأم ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق  يكأأرر تفليأأد -7 
 اإلاسان السااةة واحلالية يف  ري يا؛

 ري يا  ىل اختاذ اإلجراءات التاليةمححكومة   دضوت تفليد   ي اا  يكرر -8 
الكر ضأم ا حتيأاا التعسأفي لاشأخامل املوجأوديم يف  ري يأا  والكأر ضأم  ) ( 

 استخدا  التعميب وغعو مم ضروب املعاملة  و العةواة الةاسية  و الال اسااية  و املهينة؛
ء جمموضأة تةد  ايان إلميع اتشخامل الميم احت يووا تعسفاا  ام فيهم  ض ا )ب( 

اإلصأأالحية والصأأحفيون واملعتةلأأون السياسأأيون  واتشأأخامل الأأمم احت يأأوا ضةأأب ااولأأة  15  ال
__________ 

(11) A/HRC/32/47  
  A/HRC/35/39ااظر الوثيةة  (12)
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  واإلفرا  ضأنهم 2013لااون الثا /يناير   21ا ستيالء ضلى املبىن المم ي م واارة اإلضال  يف 
مأأأأآ  و ضأأأأمان اأأأأالمتهم االمأأأأةا ضادلأأأأة وشأأأأفافة دون تأأأأفخع   مأأأأربر لأأأأ  ومأأأأع ا حأأأأ ا  الكا

 لل مااات الدايا للمحالمة العادلة؛
 اأأأاء اظأأأا  اخلدمأأأة الورنيأأأة تجأأأآ غأأأع اأأأدد ضأأأم رريأأأق تسأأأريح اونأأأديم يف  ) ( 

شأأأهراا  حسأأأبما  ضلنأأأ  ضنأأأ   18اخلدمأأأة الورنيأأأة الأأأميم   أأأوا مأأأدة خأأأدمتهم اإللواميأأأة احملأأأددة يف 
م اعأأأأد اأأأأمو املأأأأدة  حكومأأأأة  ري يأأأأا  وضأأأأم رريأأأأق اإلاأأأأاء الفعلأأأأي ملمارسأأأأة  حلأأأأاقهم اعمأأأأآ قسأأأأر 

والسماد اا ستنكا  ال معم مم اخلدمة العسأكرية  و اأاء املمارسأة اجلربيأة املتمثلأة يف   أية 
 مجيع اترفال السنة اتخعة مم تعليمهم املدرسي يف معسكر للتدريب العسكرم؛

احأأ ا  حأأق لأأآ فأأأرد يف حريأأة التعبأأع  وحريأأة الفكأأأر  وحريأأة الوجأأدان والأأأديم  )د( 
 عتةد  واحلق يف حرية التيمع السلمي وتكويم اجلمعيات؛امل  و

ضأأمان  كأأأني احملتيأأأويم مأأأم الليأأأوء  ريأأة و اصأأأا  وضلأأأى قأأأد  املسأأأاواة مأأأع  )اأ( 
غأأأعام  ىل اكمأأأة مسأأأتةلة واايأأأدة للطعأأأم يف قااوايأأأة  م احتيأأأاا  وحتسأأأني  وضأأأا  السأأأيون 

ويأأأأأات الشأأأأأحم  حتيأأأأأاا اسأأأأبآ منهأأأأأا حظأأأأأر اسأأأأأتخدا  الواوااأأأأأات املوجأأأأأودة حتأأأأأ  اترا وحا
السأأأيناء  والكأأأر ضأأأم اسأأأتخدا  مرالأأأو ا حتيأأأاا السأأأرية و ارسأأأة ضأأأول السأأأيناء  والسأأأماد 
لاقأأأأارب واحملأأأأامني وآليأأأأات الرصأأأأد املسأأأأتةلة االوصأأأأول اااتظأأأأا   ىل السأأأأيناء  وتأأأأوفع  مكاايأأأأة 

 احلصول اسرضة وااتظا  ضلى الرضاية الطبية دون ضوائق؛
 ملوارنني ضلى املشارلة يف امليليشيات؛ ااء  ارسة  جبار ا )و( 
التحةيأأق فأأوراا يف مجيأأع ا دضأأاءات املتعلةأأة اارتكأأاب ضمليأأات اإلضأأدا  خأأار   )ا( 

الة أأأأأأاء  والتعأأأأأأميب وغأأأأأأعو مأأأأأأم ضأأأأأأروب املعاملأأأأأأة  و العةواأأأأأأة الةاسأأأأأأية والال اسأأأأأأااية واملهينأأأأأأة  
  ىل العدالة؛وا غتصاب وا ضتداء اجلنسي  ثناء اخلدمة الورنية  وتةد  اجلناة 

 ااء  ارسة  رالق النار ضلى املأوارنني اإلري يأني الأميم  أاولون ضبأور احلأدود  )د( 
 للهرب مم البلد هبد  قتلهم  و  صااتهم إلرود؛

مواصأألة النهأأوا اعمليأأة تعويأأو ويايأأة حةأأوق املأأر ة  اوسأأائآ منهأأا اختأأاذ تأأدااع  )رب( 
اترفأأال والأأووا  املبكأأر والأأووا  الةسأأرم وتشأأوي   ضأأافية ملكافحأأة املمارسأأات ال أأارة مثأأآ اوا  

 اتض اء التناسلية اتاثوية؛
اختاذ تأدااع ملموسأة فوريأة لتنفيأم التوصأيات املةدمأة  ثنأاء ا سأتعراا الأدورم  )م( 

الشامآ الثا  املتعل ق اإري يا  وتةد  تةرير ضم التةدب  احملأرا  والتعأاون الكامأآ مأع جملأس حةأوق 
 ضملية ا ستعراا الدورم الشامآ؛مم الثالثة  ةولاجل يف  ثناءاإلاسان و 
الأأأيت تسأأتهد   فأأأراد  سأأر املتهأأأراني مأأم اخلدمأأأة  "اجلأأأر  االتبعيأأة" اأأاء سياسأأة  )ا( 

 الورنية  و الساضني  ىل اهلروب مم  ري يا  و الميم يرتكبون  م  فعال  خرى ي وضم  اا جرائم؛
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السياسية وا ا ما   ليها  وضمان حق مجيأع  لفالة احلق يف تكويم اتحواب )ل( 
املوارنني يف املشارلة ضلى مجيع املستويات يف العملية السياسية والتصوي  وال شح يف ااتخااأات 
حأأرة وضادلأأة وشأأفافة ودميةراريأأة  اأأا ي أأمم التعبأأع احلأأر ضأأم  رادة الشأأعب  و تاحأأة الفرصأأة هلأأم 

 ملمارسة اما احلق؛
عاون مع مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةأوق اإلاسأان وفةأاا مواصلة تعويو الت ) ( 

  لتواما ا الدولية يف جمال حةوق اإلاسان؛
فسأأح اوأأال  مأأا  اعثأأات  خأأرى تااعأأة للمفوضأأية السأأامية وايئأأات معااأأدات  )ن( 

حةوق اإلاسان ومجيع آليات جملس حةوق اإلاسان لدخول البلأد دون ضوائأق  والتعأاون مأع لأآ 
 ت الدولية واإلقليمية حلةوق اإلاسان؛اآلليا

موافاة املفوضية السامية إلميع املعلومات ذات الصلة ضم اوية مجيع احملتيأويم  )س( 
والصأحفيون واتشأخامل الأميم احت يأووا  15  واملفةوديم يف الةتال  اأم فأيهم  ض أاء جمموضأة ال

 2013لأأااون الثا /ينأأاير   21 ضةأأب ااولأأة ا سأأتيالء ضلأأى املبأأىن الأأمم ي أأم واارة اإلضأأال  يف
شخصأاا  وضأم سأالمتهم  13واملةاتلون اجليبوتيون الميم   يوالون قيد ا حتياا والبالغ ضأددام 

 وحالتهم الصحية و مالم وجودام؛
االتشأأاور مأأع مجيأأع  صأأحاب  1997العمأأآ ضلأأى  لمأأال وتنفيأأم دسأأتور ضأأا   ) ( 

 املصلحة املعنيني؛
هأأأا شأأأهود ضلأأأى تأأأوفع احلمايأأأة لاشأأأخامل الأأأميم الأأأدول الأأأيت يةأأأيم في يشأأأيع -9 

 تعاواوا مع جلنة التحةيق واملةررة اخلاصة  ويايتهم مم  ضمال ا اتةا  ضلى وج  اخلصومل؛
الأأأيت  جر أأأا املةأأأررة اخلاصأأأة مأأأع ا حتأأأاد اتفريةأأأي  اتوليأأأة اا تصأأأا تيرحأأأب  -10 

ا سأتناد  ىل مأا  لدتأ  جلنأة التحةيأق و يط ضلماا اتوصيا ا اإاشاء آلية مساءلة  قليمية  وذلك ا
 مم  ن  اشاء اكمة خمتلطة  و جلنة للحةيةة لم يكون خياراا ااجعاا يف الظرو  الراانة؛

 ري يأأأا ضلأأأى  تاحأأأة املعلومأأأأات املتصأأألة ابأأأاقي  سأأأرى احلأأأرب اجليبأأأأوتيني   أأأ  -11 
  لكأأي 2008وايأأ  حويران/ي 12 ىل  10املفةأأوديم منأأم ا شأأتبالات الأأيت وقعأأ  يف الفأأ ة مأأم 

 يتسىن للمعنيني ااتمر التحةق مم وجود  سرى حرب جيبوتيني ومم  حواهلم؛
 ديد و ية املةررة اخلاصة املعنية  الة حةوق اإلاسان يف  ري يا ملدة سأنة  يةرر -12 

متااعأأة تنفيأأم توصأأيات جلنأأة    حسأأب ا قت أأاء واحأأدة  ويطلأأب  ىل املكلفأأة االو يأأة  ن تواصأأآ
ق والتوصيات الواردة يف تةريراا اي ضم حالة حةوق اإلاسان يف  ري يأا  و ن حتيأآ وتةأد  التحةي

تةريأراا لتاايأاا  ىل جملأأس حةأوق اإلاسأان يف دورتأأ  الثامنأة والثالثأني  و ن تلةأأي للمأة  مأا  اجلمعيأأة 
 العامة وتشارا يف جلسة حتاور معها يف دور ا الثااية والسبعني؛
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رم حواراا تفاضلياا معوااا اشأفن حالأة حةأوق اإلاسأان يف  ري يأا  ن جي  ي اا  يةرر -13 
يف دورتأأ  السأأااعة والثالثأأني  اشأأارلة املةأأررة اخلاصأأة واملفوضأأية السأأامية واوتمأأع املأأد  واجلهأأات 

 املعنية اتخرى؛
 كومأأة  ري يأأا  ن تنظأأر يف  اشأأاء مكتأأب للمفوضأأية السأأامية يف  ري يأأا  يهيأأب -14 

يأأة شأأاملة مأأم  جأأآ يايأأة وتعويأأو ورصأأد حةأأوق اإلاسأأان  وتكفأأآ وصأأول   ىل مجيأأع ي كلَّأأر او 
 اتمالم دون ضائق؛

كومة  ري يا  ن تتعأاون تعاواأاا لأامالا مأع املةأررة اخلاصأة فتسأمح    ي اا  هيبي -15 
ر هلأأا وملوظفيهأأا اويأأارة البلأأد دون ضوائأأق  و ن تأأويل ا ضتبأأار الواجأأب للتوصأأيات الأأواردة يف تةأأاري

املةررة اخلاصة وتووداا ااملعلومات الالامة لتنفيم و يتها  ويشدد ضلى  مهية  ن تةد  مجيع الدول 
 دضمها  ىل املةررة اخلاصة يف سبيآ  جناا و يتها؛

 ىل املفوضأأأية السأأأامية  ن تواصأأأآ تعويأأأو العمأأأآ يف سأأأبيآ حتسأأأني حالأأأة  يطلأأأب -16 
حةوق اإلاسان يف دورت  السااعة والثالثني ضرضاا  حةوق اإلاسان يف  ري يا  و ن تةد   ىل جملس

شفوياا للمستيدات خبصومل التةد  احملرا يف جمأال التعأاون اأني  ري يأا واملفوضأية السأامية  وضأم 
 مدى تفثع اما التعاون يف حالة حةوق اإلاسان يف  ري يا؛

بأة اإلري يأني  كومة  ري يأا  ن تكأر فأوراا ضأم املمارسأة املتمثلأة يف مطال يهيب -17 
( الأأيت يتحملأأون فيهأأا املسأأؤولية "اسأأتمارة النأأد ")مأأا يسأأمى  B4/4.2يف اخلأأار  اتوقيأأع ا سأأتمارة 

ضم  م جرمية ارتكبواا قبأآ مغأادرة البلأد  لأي يتسأىن هلأم ا سأتفادة مأم اخلأدمات الةنصألية مأم 
 البعثات الدالوماسية اإلري ية؛

الليأأأوء  ىل ا اتأأأواا والتهديأأأدات  ضأأأم تكأأأر  ن  ري يأأأا  كومأأأةيهيأأأب  ي أأأاا  -18 
غأع املشأروضة لتحصأيآ ال أرائب خأار   ري يأا  وسأائآااستخدا  العنر والغب وغع ذلأك مأم ال

 و ن  تنع ضم مثآ امو املمارسات؛  ري يةمم رضايااا  و مم  فراد آخريم منحدريم مم  صول 
ضأمان تأوفع احلمايأة اوتمع الدويل ضلى تعويو جهأودو وتعاواأ  مأم  جأآ     -19 

 للفاريم مم  ري يا  و  سيما اترفال غع املصحواني امويهم؛
املؤسسأات التياريأة ضلأى اأمل العنايأة الواجبأة املناسأبة يف جمأال حةأوق  يشيع -20 

يف حةأأوق اإلاسأأان والتخفيأأر مأأم تلأأك   اشأأطتهااإلاسأأان هبأأد  حتديأأد ليفيأأة التصأأدم آلثأأار 
 ا  اا يف ذلك ايااات اشفن ا ستخدا  املوضو  للعمالة املأ ينَّدة؛اآلثار وتةد  ايااات اشفا

الدول اتض اء ضلى ايادة ا اتما  اتحسني حالة حةأوق اإلاسأان يف  يشيع -21 
  ري يا ضم رريق تعويو العمآ مع حكومة  ري يا  وايادة املوارد املخصصة هلما الغرا   ن  مكم؛

يأأأأوفر للمةأأأأررة اخلاصأأأأة مجيأأأأع املعلومأأأأات واملأأأأوارد  ىل اتمأأأأني العأأأأا   ن  يطلأأأأب -22 
 الالامة إلجناا و يتها؛
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 ىل اجلمعيأأأة العامأأأة  ن حتيأأأآ تةريأأأر جلنأأأة التحةيأأأق و حارا أأأا الشأأأفوية  يطلأأأب -23 
 ااملستيدات  ىل مجيع ايئات اتمم املتحدة املعنية للنظر فيها واختاذ اإلجراءات املناسبة اشفاا؛

ا حتأأأاد اتفريةأأأي ضلأأأى متااعأأأة تةريأأأر جلنأأأة التحةيأأأأق  ديشأأأيع اةأأأوة مأأأم جديأأأ -24 
وتوصيا ا واملستيدات املتعلةة  الة حةوق اإلاسأان يف  ري يأا  اأإجراء حتةيأق اأدضم مأم اوتمأع 
الدويل مم  جآ التحةيق مع اتفراد املسأؤولني ضأم اجلأرائم الأيت تنطأوم ضلأى ااتهالأات و أاواات 

لتحةيأأق اأأويتهم  اأأا يف ذلأأك  م جأأرائم قأأد ترقأأى  ىل جرميأأة حةأأوق اإلاسأأان الأأميم حتأأدد جلنأأة ا
 ضد اإلاسااية  وتةدميهم  ىل العدالة؛

  ن يبةي املسفلة قيد اظرو  يةرر -25 
 38اجللسة 

 2017يواي  /حويران 23
 [ تصوي  دونااضت مد ]
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 والعشري  السادسةقرار اقتمد فح الدورة االستثنائية  -ثالثاا  
 اناإلنسان فح جنوب السود الة حقوقح -26/1-دإ  

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 افادا  ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
ااإلضالن العأاملي حلةأوق اإلاسأان  وامليثأاق اتفريةأي حلةأوق اإلاسأان  و ذ يس شد  ي اا  

 والشعوب  ومعاادات حةوق اإلاسان ذات الصلة 
 املسؤولة  يف املةا  اتول  ضم تعويو حةوق اإلاسان ويايتها  ن الدول اي  و ذ يؤلد 
  2016آذار/مأأأارس  23املأأأؤرخ  31/20 ىل قأأأرار جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  و ذ يشأأأع 

المم  اشف اولس اوجب  اللينة املعنية  ةوق اإلاسان يف جنوب السأودان  و ىل سأائر الةأرارات 
حةأأوق اإلاسأأان وجملأأس اتمأأم  و ىل ايااأأات الأأرئيس اشأأفن جنأأوب السأأااةة الصأأادرة ضأأم جملأأس 

 السودان 
الةأرارات والبيااأأات ذات الصأألة الصأادرة ضأأم ا حتأأاد اتفريةأأي مجيأأع  ىل  و ذ يشأع  ي أأاا  

 واهليئة احلكومية الدولية املعنية االتنمية 
مع مفوضية اتمم املتحدة  افن حكومة جنوب السودان قد التوم  االتعاون و ذ يع   

السامية حلةوق اإلاسان  واإلجراءات اخلاصأة لامأم املتحأدة  واللينأة املعنيأة  ةأوق اإلاسأان يف 
 جنوب السودان يف ا ضطال  او يتها 

 ااء ا دضأأأاءات املتعلةأأة اارتكأأأاب ااتهالأأات و أأأاواات حلةأأأوق  و ذ يسأأاورو اأأأالغ الةلأأق 
تمأأني العأأا  اشأأفن جنأأوب السأأودان  وتةأأارير اعثأأة اتمأأم املتحأأدة يف رير اااإلاسأأان  الأأواردة يف تةأأ

  وتةريأرم مفأوا اتمأم (13)جنوب السودان  والتةرير املؤق  لفريق اخلرباء املع  إلنوب السودان
  (14)املتحدة السامي حلةوق اإلاسان

  1يف السأأودان  اللينأأة املعنيأأة  ةأأوق اإلاسأأان يف جنأأوب ايأأان  و ذ يثأأع جوضأأ  الشأأديد 
ضأدة تشأمآ االفعأآ   ومفادو  ن اناا ضمليأة تطهأع ضرقأي مطأردة 2016لااون اتول/ديسمرب 

منأأارق يف جنأأوب السأأودان  ااسأأتخدا  التيويأأع وا غتصأأاب اجلمأأاضي و حأأراق الةأأرى  و ذ يثأأع 
صأأأادر الجوضأأ  الشأأأديد  ي أأأاا ايأأأان املستشأأأار اخلأأأامل لامأأني العأأأا  املعأأأ  انأأأع اإلاأأأادة اجلماضيأأأة 

يتمثأأآ يف احتمأأال  شأديد  الأمم يتحأأد  ضأأم وجأود خطأأر 2016تشأريم الثأأا /اوفمرب  11 يف
  ميكم  ن يؤدم  ىل  اادة مجاضية  يف جنوب السودان و   ضرقيةتصاضد العنر ضلى  سس 

__________ 

   S/2016/963ااظر  (13)
(14) A/HRC/31/49 وA/HRC/31/CRP.6   
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 حتأريمم ضلأى الكراايأة والعنأر  ااء مأا يصأدر ضأم مجيأع اترأرا  مأم  و ذ يساورو الةلق 
لتةأأارير الأأيت تتحأأد  ضأأم اسأأتهدا  املأأدايني ضلأأى  سأأاس ا اتمأأاء العرقأأي  دوافع ضرقيأأة  و ااء ااأأ

  العنر اجلنسي والعنر اجلنسا   واتسا  رقعة
سااةاا  المم تسبب يف يف و ية وسط ا ستوائية تصعيد العنر  و ذ يثع جوض  الشديد 

 ايادة تدفق الالجئني حنو البلدان اواورة  
 اتوايأأد يتصأأر الأأمم السأأودان  جنأأوب يف املتأأداور الوضأأع  ااء الةلأأق ابأأالغ يشأأعر و ذ 
 منم فظاضات وارتكاب اإلاسااية اتامة تفاقم خ م يف وا قتصادم  واتم  السياسي ال عر
  وااعأأدا  اتمأأم الغأأمائي   أأا يأأؤدم  ىل 2013/ديسأأمرب اتول لأأااون يف العنأأر  ضمأأال اشأأوب

البلأد  و ىل فأرا قيأود وضوائأق  خأرى  مأا  ضمليات اوود مجاضي داخآ جنوب السأودان وخأار  
الوصأأأول  ىل املسأأأاضدة اإلاسأأأااية  و ذ يثأأأ  يف الوقأأأ  ذاتأأأ  ضلأأأى الولأأأا ت اإلاسأأأااية ملسأأأاضد ا 

مأأأع  كامأأأآالتعأأأاون الاملسأأأتمرة للسأأأكان املت أأأرريم  و أأأ  مجيأأأع اجلهأأأات الفاضلأأأة املعنيأأأة ضلأأأى 
  الولا ت اإلاسااية 

 يف املتحأأدة اتمأأم اعثأأة  ليهأأا خلصأأ  الأأيت اا سأأتنتاجات الةلأأق ابأأالغ ضلمأأاا   أأيط و ذ 
  2015لأأااون اتول/ديسأأأمرب   4و 2014 يار/مأأايو  8 املأأأؤرخني تةريريهأأا يف السأأودان جنأأوب

  2014تشأريم اتول/ لتأوار  15وتةرير جلنة ا حتاد اتفريةي للتحةيق يف جنوب السودان املأؤرخ 
قأد  املرتكبأةاسان وااتهالات الةااون الدويل اإلاسأا  ومفاداا  ن ااتهالات و اواات حةوق اإل
  تشكآ جرائم حرب وجرائم ضد اإلاسااية 

 ىل  ن حكومأأة جنأأوب السأودان تتحمأأآ املسأأؤولية اتساسأية ضأأم يايأأة مجيأأع  و ذ يشأع 
 سااية  سكان البلد مم اإلاادة اجلماضية  وجرائم احلرب  والتطهع العرقي واجلرائم ضد اإلا

 ااء التةأأأأارير املتواصأأأألة ضأأأأم توايأأأأد مسأأأأتويات العنأأأأر اجلنسأأأأي  و ذ يسأأأأاورو اأأأأالغ الةلأأأأق 
واجلنسأأأأا   وحأأأأا ت ا غتصأأأأاب املتصأأأأآ اأأأأالنوا  وا غتصأأأأاب اجلمأأأأاضي   ىل جااأأأأب ال أأأأرب 

    ىل جملأأأأس اتمأأأأم يف شأأأأأبارب/وا ختطأأأأا   ومأأأأم ذلأأأأك املعلومأأأأات الأأأأيت قأأأأأدمها اتمأأأأني العأأأأا
ضأأأأد النسأأأأاء   كبأأأأالا ضأأأأم  ضمأأأأال العنأأأأر اجلنسأأأأي واجلنسأأأأا  الأأأأيت ارت    ف أأأأ(15)2016 فربايأأأأر

  خالل ااد   الةتال يف جواا  2016والفتيات يف  وا/يولي  وآب/ غسطس 
 الرضايأأة ومرافأأق املأأدايني واسأأتهدا  ااجلملأأة  قأأرى تأأدمع  ااء الةلأأق اأأالغ ضأأم يعأأرب و ذ 
 لبعثأأة التأأااع املأأدايني يايأأة موقأأع ضلأأى واهليأأو  العبأأادة   مأأالم ضلأأى ايمأأات وشأأم الصأأحية 
  وارتكأأأأاب 2016شأأأأبارب/فرباير  18و 17 يف ملكأأأأال يف السأأأأودان جنأأأأوب يف املتحأأأأدة اتمأأأأم

 ضمال العنر اجلنسي ضأد النسأاء الالئأي رأرجم مأم مواقأع يايأة املأدايني يف مجيأع  حنأاء البلأد  
 اومَّعأات اإلاسأااية ااجلملأة يف واستمرار  ضاقة قوافآ املساضدة اإلاسااية وااتواااأا  واأب وتأدمع

  دارية ايبور الكربى وو ييت الوحدة و ضايل النيآ وجواا 

__________ 

(15) S/2016/138   



A/71/53 

27 GE.17-14491 

يف  وائأآ العنر الأمم ااأدلع اأني احلكومأة واملعارضأة املسألحة  و ذ يديم افقوى العبارات 
لنأأأوا   أأأ  مجيأأأع اترأأأرا  ضلأأأى مواصأأألة السأأأعي  ىل  جيأأأاد حأأأآ سأأألمي ل  و 2016 وا/يوليأأأ  
 الةائم  
مجيع اهليمات ضد العاملني يف اوال اإلاسا  واملرافأق  و ذ يديم افقوى العبارات  ي اا  

ضأأأامالا يف اوأأأال اإلاسأأأا  منأأأم لأأأااون  67ضأأأم اإلاسأأأااية الأأأيت  سأأأفرت ضأأأم مةتأأأآ مأأأا   يةأأأآ 
 11يف ( Terrain compound)  اأأأا يف ذلأأأك اهليأأأو  ضلأأأى جممأأأع اإليأأأواء 2013اتول/ديسأأأمرب 

    واهليمات ضد العاملني يف اوال الطيب واملرافق الطبية 2016 وا/يولي  
ضلى حرمة املبا  التااعة لامم املتحدة  و ذ يؤلد  ن اهليمات ضأد املأدايني  و ذ يشدد 

  واملبا  التااعة لامم املتحدة قد تشكآ جرائم حرب 
وا السأأالمة يف موقأأع يايأأة املأأدايني ن املأأدايني الأأميم التمسأأت الةلأأق اأأالغ و ذ يعأأرب ضأأم 

ن تالتااع لبعثة اتمم املتحدة يف جنوب السودان قد اومجوا وق تلوا وتعرضأوا لصأدمات وش أردوا  و 
املوقع افلمل  تعرا ل رر جسيم  اا يف ذلك العيأادات الطبيأة واملأدارس  الأيت   حرقأ  ود م أرت 

 ضم آخراا 
ن تعمأأآ مجيأأع  رأأرا  النأأأوا   وفةأأاا ملبأأاد  اتمأأم املتحأأدة التوجيهيأأة ا أأرورة   و ذ يأأملرر 

اشفن املساضدة اإلاسأااية  اأا فيهأا التحلأي ااإلاسأااية واحليأاد والنوااأة وا سأتةاللية  ضلأى  تاحأة 
يم داخليأأاا در يأأع احملتأأاجني  و  سأأيما  ىل املشأأوتيسأأع وصأأول  فأأراد ومعأأدات ولأأواا  اإلغاثأأة  ىل مج

  وصأأأو ا تامأأأاا وآمنأأأاا ومأأأم دون ضوائأأأق  وتةأأأد  املسأأأاضدات اإلاسأأأااية هلأأأم يف الوقأأأ  والالجئأأأني
 املناسب 
افمهيأأأأة تأأأأوفع املسأأأأاضدة واحلمايأأأأة يف الوقأأأأ  املناسأأأأب للنأأأأاجني مأأأأم العنأأأأر  مو ذ يسأأأألر  
  اأا يف ذلأك خأدمات الصأحة اجلنسأية واإلجناايأة  والأدضم النفسأي والةأااو   واجلنسا  اجلنسي

لسأأب العأأيب  وغأأع ذلأأك مأأم اخلأأدمات املتعأأددة الةطاضأأات للنأأاجني مأأم العنأأر   ودضأأم سأأبآ
   مع مراضاة ا حتياجات اخلاصة لاشخامل ذوم اإلضاقة واجلنسا  اجلنسي
ضلأأأأى  مهيأأأأة سأأأأيادة الةأأأأااون اوصأأأأفها  حأأأأد العناصأأأأر الرئيسأأأأية ملنأأأأع اشأأأأوب  و ذ يشأأأأدد 

   النواضات  وحفظ السال   وتسوية النواضات  واناء السال
يف جنأوب اإلفالت مم العةاب   يوال مسة الوضأع السأائد مم  ن  و ذ يعرب ضم الةلق 
  السودان
 ااء التةلأأيق الشأأديد للحيأأو الأأدميةراري يف جنأأوب  و ذ يعأأرب ضأأم الةلأأق اوجأأ  خأأامل 

ات  السأأودان  اوسأأائآ منهأأا تشأأديد الةيأأود ضلأأى حريأأة التعبأأع والتيمأأع السأألمي وتكأأويم اجلمعيأأ
اشم ايمات ضلى الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلضال   وفرا قيأود ضلأى ضمليأات اوتمأع 
املأأد  واملأأدافعني ضأأم حةأأوق اإلاسأأان ووسأأائط اإلضأأال   و ذ يشأأدد ضلأأى مسأأؤولية احلكومأأة ضأأم 

 معاجلة امو الة ايا وفةاا  تفاق حآ النوا  يف مجهورية جنوب السودان 
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ضمليأأة مصأأاحلة ورنيأأة ويف  م لعدالأأة ا اتةاليأأة ضناصأأر اامأأة يف اأأفن آليأأات ا و ذ يسأأل م 
تنفيم ا تفاق  اوسائآ منها معاجلة ق ايا املساءلة وجرب ال رر والبح  ضم احلةيةأة وضأمااات 

 ضد  التكرار 
  يلأأأأول/ 26اتفريةأأأأي املأأأأؤرخ ابيأأأأان جملأأأأس السأأأألم واتمأأأأم التأأأأااع لالحتأأأأاد  و ذ يرحأأأأب 
  المم  ضاد  يف مجلة  مور  تفليد التوا  ا حتأاد اتفريةأي اكافحأة اإلفأالت مأم 2015 سبتمرب

العةأأاب  و ضأأرب جمأأدداا ضأأم  دااأأة  ضمأأال العنأأر والتيأأاواات الأأيت ترتكبهأأا اجلهأأات املسأألحة يف 
جنأأوب السأأودان  ووافأأق ضلأأى  اشأأاء اكمأأة خمتلطأأة مسأأتةلة ضمأأالا اا تفأأاق  و ذ يأأدضو يف اأأما 

 مفوضية ا حتاد اتفريةي  ىل اختاذ مجيع اخلطوات الالامة إلاشاء امو اهليئة الشفن رئيسة 
 يف والدوليأة واإلقليميأة احمللية املساءلة آليات تؤدي   ن ميكم المم الدور ضلى يشدد و ذ 
 املساءلة  ضمان ضلى السودان جنوب مساضدة
ا  مأأأأم ااتهالأأأأات و أأأأاواات حلةأأأأوق إلاسأأأأان مأأأأا يرتكبأأأأ  مجيأأأأع اترأأأأر  يأأأأديم -1 

اليت تنطوم ضلأى ضمليأات  ها تلكوااتهالات للةااون الدويل اإلاسا  يف جنوب السودان  اا في
وضنأأر يسأأتهد   ثنيأأة اأأددة  وا غتصأأاب وغأأعو مأأم   ضى  اأأا تسأأتهد  جهأأة اأأددةقتأأآ ي أأدَّ 

م ضلأأى اطأأاق واسأأع  وضمليأأات  شأأكال العنأأر اجلنسأأي واجلنسأأا   و نيأأد اترفأأال واسأأتخدامه
ا ضتةال وا حتياا التعسفية  والتعميب املوضو   واحلرمان التعسفي مم احلصول ضلأى املسأاضدة 
اإلاسأأأااية  وشأأأمر اهليمأأأات ضلأأأى املأأأدارس و مأأأالم العبأأأادة واملستشأأأفيات وضلأأأى مأأأوظفي حفأأأظ 

مأا يتعأرا لأ   فأراد اوتمأع  يأديم  ي أاا دة واملأوظفني املأرتبطني هبأم  و السال  التأااعني لامأم املتحأ
املأأد  واملأأدافعون ضأأم حةأأوق اإلاسأأان والعأأاملون يف اوأأال اإلاسأأا  والصأأحفيون مأأم م أأايةات 
وضنأأأأر  ويشأأأأدد ضلأأأأى وجأأأأوب ااسأأأأبة املسأأأأؤولني ضأأأأم ااتهالأأأأات و أأأأاواات حةأأأأوق اإلاسأأأأان 

 وااتهالات الةااون الدويل اإلاسا ؛
العنأأر اجلنسأأي واجلنسأأا   اأأا يف ذلأأك  افشأأد العبأأارات املمكنأأة ااتشأأار يأأديم -2 

حا ت ا غتصاب وا غتصاب اجلماضي اليت قد تستخدمها مجيع اتررا  لسأالد حأرب  يف 
 ظآ اإلفالت التا  مم العةاب؛

اوضأأع حأأد جلميأأع ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق هأأات الفاضلأأة مجيأأع اجل يطالأأب -3 
ويهيب اةوة  كومة جنوب السأودان ضأمان اإلاسان ومجيع ااتهالات الةااون الدويل اإلاسا   
 ياية وتعويو حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية؛

اتةريأأأأر فريأأأأق التةيأأأأيم التأأأأااع ملفوضأأأأية اتمأأأأم املتحأأأأدة السأأأأامية حلةأأأأوق  يرحأأأأب -4 
   و يط ضلماا االتوصيات الواردة في ؛(2)اإلاسان
يت ي  سأأأأها فسأأأأأتوس الأأأأ  رصأأأأد والتةيأأأأأيمشأأأأ لة لللينأأأأأة املالافمهيأأأأة دور  يسأأأألرم -5 
يف رصأأد تنفيأأم اتفأأاق حأأآ النأأوا  يف مجهوريأأة جنأأوب السأأودان و حكامأأ  املتعلةأأة اوقأأر   موغأأام
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 بنرأاءال تعأاونال رالق النار  واإلشرا  ضلى ذلك  و   مجيع اترأرا  والشأرلاء الأدوليني ضلأى 
 مع اللينة واهليئات اتخرى اليت  اشفاا ا تفاق؛

سأأأأأبة مأأأأأرتكيب ااتهالأأأأأات الةأأأأأااون الأأأأأدويل اإلاسأأأأأا  ضأأأأأرورة اا ضلأأأأأى يشأأأأأدد -6 
وااتهالات و اواات حةوق اإلاسان  اا يف ذلك  م ااتهالأات تشأكآ جأرائم حأرب  و جأرائم 

 ضد اإلاسااية؛
 كومة جنوب السأودان التحةيأق يف مجيأع ااتهالأات و أاواات حةأوق  يهيب -7 

املسأؤولني ضنهأا  وضأمان احملالمأة العادلأة  اإلاسان وااتهالات الةااون الدويل اإلاسا   وااسأبة
للمتهمأأأني ودضأأأم ال أأأحايا ويايأأأة الشأأأهود احملتملأأأني  وذلأأأك قبأأأآ اإلجأأأراءات الةااوايأأأة و ثناءاأأأا 

 واعداا؛
حكومأأة جنأأوب السأأودان ضلأأى  ن تتخأأم فأأوراا خطأأوات حلمايأأة احلأأق يف   أأ  -8 

ما ا الدولية املتعلةة  ةوق اإلاسان  حرية التعبع والتيمع السلمي وتكويم اجلمعيات وفةاا  لتوا
ضأأال  مأأم العمأأآ و ن ت أأمم مجلأأة  مأأور منهأأا  كأأني  ض أأاء منظمأأات اوتمأأع املأأد  ووسأأائط اإل

  رية ودون ترايب؛
مجيأأأأع اترأأأأرا  ضلأأأأى وقأأأأر ومنأأأأع ااتهالأأأأات و أأأأاواات حةأأأأوق   أأأأ  اةأأأأوة -9 

فأأأوراا ضأأأم  نيأأأد اترفأأأال غأأأع اإلاسأأأان املرتكبأأأة ضأأأد اترفأأأال  ويناشأأأد مجيأأأع اترأأأرا  التوقأأأر 
 ؛اآلنالةااو  و رالَق سراد مجيع اترفال الميم ج ن دوا ضلى حنو غع قااو  حىت 

االأدور اهلأأا  الأمم تؤديأأ  املأر ة يف انأأاء السأال   ويأأدضو  ىل يايأة وتعويأأو  يسألرم -10 
يات ما اعد النأوا   وفةأاا حةوق املر ة  و ىل  كينها و شرالها يف اناء السال  وحآ النوا  ويف ضمل

ومأأأأا تأأأأالو مأأأأم  2000تشأأأأريم اتول/ لتأأأأوار  31( املأأأأؤرخ 2000)1325لةأأأأرار جملأأأأس اتمأأأأم 
تشأريم  13( املأؤرخ 2015)2242قرارات اشفن املر ة والسلم واتمم  اأا يف ذلأك قأرار اولأس 

 ؛2015اتول/ لتوار 
لطة مسأتةلة  ويهيأب  اشاء مؤسسات ضدالة ااتةالية تت مم اكمة خمت يدضم -11 

  اأأا يف يف تنفيأأم اتفأأاق حأآ النأأوا  يف مجهوريأأة جنأأوب السأأودان كامأأآال تعأأاونالإلميأع اترأأرا  
 ؛ذلك الفصآ اخلامس من 

فوضأأأية امل كومأأأة جنأأأوب السأأأودان  ن تتعأأأاون تعاواأأأاا تامأأأاا وانرأأأاءا مأأأع  يهيأأأب -12 
اإلقليميأأة التااعأأة هلأأا  ف أأالا ضأأم  قأأوة احلمايأأةو السأأامية واعثأأة اتمأأم املتحأأدة يف جنأأوب السأأودان 

 اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية يف امليدان  و ن تويآ ما يع ضها مم ضراقيآ؛
ويكأأرر و يأأة اللينأأة املعنيأأة  ةأأوق اإلاسأأان يف جنأأوب السأأودان  تفليأأد  يةأأرر -13 

 ةأوق اإلاسأان لكفالأة التشديد ضلأى حتديأد وقأائع ومالاسأات ا اتهالأات والتيأاواات املتعلةأة 
مسأأاءلة اجلنأأاة  ومأأم  جأأآ تةأأد  توصأأيات  ضأأافية  ىل اولأأس يف دورتأأ  الرااعأأة والثالثأأني اشأأفن 

 الة اء ضلى اإلفالت مم العةاب وضمان املساءلة؛ 
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 ىل   ىل اللينأأأة املعنيأأأة  ةأأأوق اإلاسأأأان يف جنأأأوب السأأأودان  ن تةأأأد  يطلأأأب -14 
ا للدورة ا ستثنائية احلالية  ويف  قرب وق   كأم ضمليأاا    استيااةا منهحكومة جنوب السودان

اشأفن سأبآ  اأاء حتظأى ااتولويأة ويف  رار التعاون مع منظومة اتمم املتحدة اتوسع  توصأيات 
العنأأر اجلنسأأي والعنأأر اجلنسأأا   و أأ  اجلهأأات الفاضلأأة ذات الصأألة يف اتمأأم املتحأأدة ضلأأى 

  و أأ  حكومأأة جنأأوب السأأودان ضلأأى تعيأأني ا قت أأاءاملسأأاضدة يف حتةيأأق اأأما املسأأعى حسأأب 
 ؛ ثآ خامل مع  اسفلة العنر اجلنسي واجلنسا 

فوضية السامية  ن تةأد  لامأآ الأدضم اإلدارم والتةأ  واللوجسأيت امل ىل  يطلب -15 
 ال رورم لتمكني اللينة املعنية  ةوق اإلاسان يف جنوب السودان مم ا ضطال  او يتها؛

اأأأأأفن حكومأأأأأة جنأأأأأوب السأأأأأودان قأأأأأد تعاواأأأأأ  مأأأأأع املفوضأأأأأية السأأأأأامية   رر ةأأأأأي   -16 
واإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة لامأأأأم املتحأأأأدة  واللينأأأأة املعنيأأأأة  ةأأأأوق اإلاسأأأأان يف جنأأأأوب السأأأأودان يف 
ا ضطال  او يتها  ااختاذ  جراءات منها اإلذن االسفر  ىل البلد وداخلأ   وتيسأع ا جتماضأات 

يهيأأأأأب ااحلكومأأأأأة مواصأأأأألة التعأأأأأاون مأأأأأع املفوضأأأأأية السأأأأأامية  وتأأأأأوفع املعلومأأأأأات ذات الصأأأأألة  و 
 واإلجراءات اخلاصة لامم املتحدة  واللينة يف ا ضطال  او يتها؛

شأأأ لة لينأأأة املال ن ي أأأدضى  ثلأأأو املفوضأأأية السأأأامية وا حتأأأاد اتفريةأأأي و  يطلأأأب -17 
 خأأأرى  حسأأأب  رصأأأد والتةيأأأيم واللينأأأة اتفريةيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان والشأأأعوب وجهأأأات معنيأأأةلل

ا قت اء   ىل مناقشة حالة حةأوق اإلاسأان يف جنأوب السأودان واخلطأوات الأيت اختأم ا حكومأة 
جنأأأوب السأأأودان ل أأأمان احملاسأأأبة ضلأأأى ااتهالأأأات و أأأاواات حةأأأوق اإلاسأأأان  يف  رأأأار حأأأوار 

رى تفاضلي مكثرر اينهم   يف الدورة السادسة والثالثني ولس حةوق اإلاسان؛جي 
 ىل اللينأأأة املعنيأأأة  ةأأأوق اإلاسأأأان يف جنأأأوب السأأأودان  ن تةأأأد   لبأأأ يكأأأرر ر -18 

  ؛تةريراا لتااياا شامالا  يف  رار حوار تفاضلي   ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  الرااعة والثالثني
اللينأأة املعنيأأة  ةأأوق اإلاسأأان يف جنأأوب السأأودان  ىل ريأأر ةأأدَّ  تةي    ن طلأأبي -19 

ومجيع اتجهوة ذات الصلة يف اتمأم املتحأدة  ا حتاد اتفريةيةدَّ   ىل ي   جملس حةوق اإلاسان مث
 ؛للنظر في 
  املسفلة قيد اظرو   اةاء يةرر -20 

 اجللسة الثااية
2016لااون اتول/ديسمرب   14  

 دون تصوي  [ ا]اضتمد 
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 والثالثون الرابعةالدورة  -رابعاا  
 القرارات -ألف 

 النكا لة وحقوق اإلنسان فح سريتعزيز المصالحة والمساء -34/1  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 مةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ     ذ يؤلد مم جديد 
اأأأأاإلضالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان والعهأأأأديم الأأأأدوليني اخلاصأأأأني  ةأأأأوق  يس شأأأأد و ذ 

 اإلاسان وغع ذلك مم الصكوا ذات الصلة 
تشأأأأأريم اتول/  1املأأأأأؤرخ  30/1اسأأأأأان قأأأأأرار جملأأأأأس حةأأأأأوق اإل و ذ يؤلأأأأأد مأأأأأم جديأأأأأد 
  اكا  اشفن تعويو املصاحلة واملساءلة وحةوق اإلاسان يف سرم 2015  لتوار

 2012آذار/مأأأارس  22املأأأؤرخ  19/2 ىل قأأأرارات جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  و ذ يشأأأع 
  2014آذار/مارس  27املؤرخ  25/1و 2013آذار/مارس  21املؤرخ  22/1و

لية لآ دولة ضم ضمان  تأع سأكااا لافأة  تعأاا لأامالا إلميأع مسؤو  و ذ يؤلد مم جديد 
 حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية 

  اكا واستةالهلا ووحد ا وسالمتها اإلقليمية  التوام  اسيادة سرم و ذ يؤلد مم جديد  ي اا  
 اكأأا لأأآ مأأم مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي  االويأأارة الأأيت  دااأأا  ىل سأأرم و ذ يرحأأب 

 31  واتمأأأني العأأأا  يف الفأأأ ة مأأأم 2016شأأبارب/فرباير  9 ىل  6وق اإلاسأأأان يف الفأأأ ة مأأأم حلةأأ
  2016 يلول/سبتمرب  2آب/ غسطس  ىل 

االويأأارة الأأيت قأأا  هبأأا الفريأأق العامأأآ املعأأ   أأا ت ا ختفأأاء الةسأأرم  و ذ يرحأأب  ي أأاا  
  والويارات ا ستشارية الأيت 2015تشريم الثا /اوفمرب  18 ىل  9غع الطوضي يف الف ة مم   و

 دااا املةرر اخلامل املع  اتعويو احلةيةة والعدالة واجلرب وضأمااات ضأد  التكأرار  والويأارة املشأ لة 
اليت قا  هبا لآ مم املةررة اخلاصة املعنية ااسأتةالل الة أاة واحملأامني واملةأرر اخلأامل املعأ  اسأفلة 

 29املهينأة يف الفأ ة مأم  الال اسأااية  و عةواة الةاسية  وال التعميب وغعو مم ضروب املعاملة  و
  والويأأأأارة الأأأأيت قامأأأأ  هبأأأأا املةأأأأررة اخلاصأأأأة املعنيأأأأة اة أأأأايا 2016 يار/مأأأأايو  7ايسأأأان/ اريآ  ىل 

  2016تشريم اتول/ لتوار  20 ىل  10اتقليات يف الف ة مم 
 جأأأآ تنفيأأأم قأأأرار  اكأأأا مأأأم  اأأأاخلطوات الأأأيت اختأأأم ا حكومأأأة سأأأرم و ذ يرحأأأب لأأأملك 

يةر يف اما السياق ا أرورة  حأراا املويأد مأم التةأد  امللمأوس    و ذ30/1جملس حةوق اإلاسان 
 يف اما الصدد 
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اأأأالتةرير الشأأأامآ املةأأأد  مأأأم مفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة   أأأيط ضلمأأأاا مأأأع التةأأأدير -1 
لطلأأب  سأأتيااةا دورتأأ  الرااعأأة والثالثأأني  االسأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان يف 

 اكأا  ن تنفأم االكامأآ التأدااع الأيت حأدداا    ويطلب  ىل حكومأة سأرم30/1اولس يف قرارو 
 ت نفم اعد؛ واليت مل 30/1اولس يف قرارو 

 اكأأأأأا تعأأأأامالا  جياايأأأأاا مأأأأع املفأأأأوا السأأأأأامي  اتعامأأأأآ حكومأأأأة سأأأأرم يرحأأأأب -2 
ملكلفني او يات يف  رأار اإلجأراءات   ومع ا2015واملفوضية السامية منم تشريم اتول/ لتوار 

اخلاصأأأأة ذات الصأأأألة  ويشأأأأيع ضلأأأأى مواصأأأألة اأأأأما التعامأأأأآ يف تعويأأأأو ويايأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان  
  اكا؛ واحلةيةة والعدالة واملصاحلة واملساءلة يف سرم

 ىل املفوضأأية السأأامية واملكلفأأني او يأأات يف  رأأار اإلجأأراءات اخلاصأأة  يطلأأب -3 
ي ةأأدَّ  مأأم مشأأورة ومسأأاضدة تةنيأأة يف جمأأال تعويأأو ويايأأة حةأأوق اإلاسأأان   ذات الصأألة  تعويأأو مأأا

 اكأأا   اكأأا  وذلأأك االتشأاور مأأع حكومأة سأأرم واحلةيةأة والعدالأأة واملصأاحلة واملسأأاءلة يف سأرم
 واا تفاق معها؛

 ىل املفوضأأأية السأأأامية  ن تواصأأأآ تةيأأأيم التةأأأد  احملأأأرا يف تنفيأأأم توصأأأيات   يطلأأأب -4 
 اكأا   لعمليات ذات الصلة املتعلةة ااملصاحلة واملساءلة وحةأوق اإلاسأان يف سأرموغع ذلك مم ا

و ن تةأأد  ضرضأأاا لتاايأأاا تحأأد  التطأأورات  ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان يف دورتأأ  السأأااعة والثالثأأني  
   يف دورت  اتراعني 30/1وتةريراا شامالا  تعةب  مناقشة اشفن تنفيم قرار اولس 

 56 اجللسة
 2017/مارس ارآذ 23

 [ دون تصوي ا]اضتمد 

 تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافح -34/2  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 بادئ  ااةاصد ميثاق اتمم املتحدة و   ذ يس شد 
 ىل اإلضأأأأأالن العأأأأأاملي حلةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  والعهأأأأأد الأأأأأدويل اخلأأأأأامل اأأأأأاحلةوق  و ذ يشأأأأأع 

 جتماضيأأأة والثةافيأأة  والعهأأأد الأأأدويل اخلأأامل اأأأاحلةوق املدايأأة والسياسأأأية  و ضأأأالن ا قتصأأادية وا
 واراامج ضمآ فيينا  وسائر صكوا حةوق اإلاسان ذات الصلة 

 ىل مجيع الةرارات ذات الصلة الصادرة ضم اجلمعية العامة وجلنأة حةأوق  و ذ يشع  ي اا  
 لأأأااون  7املأأأؤرخ  64/81جلمعيأأأة العامأأأة اإلاسأأأان وجملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  اأأأا يف ذلأأأك قأأأرارا ا

جملأأس وقأأرارات   2009لأأااون اتول/ديسأأمرب   18املأأؤرخ  64/174  و2009اتول/ديسأأمرب 
  2010حويران/يوايأأأ   18املأأؤرخ  14/9  و2009آذار/مأأارس  26املأأأؤرخ  10/23 حةأأوق اإلاسأأان

  2012آذار/مأأأأأأأأأأأأارس  22املأأأأأأأأأأأأؤرخ  19/6  و2011حويران/يوايأأأأأأأأأأأأ   17املأأأأأأأأأأأأؤرخ  17/15و
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 25/19  و2013حويران/يوايأأ   13املأأؤرخ  23/10  و2012 وا/يوليأأ   5املأأؤرخ  20/11و
 23املأؤرخ  31/12  و2015آذار/مأارس  26املؤرخ  28/9و  2014آذار/مارس  28املؤرخ 

  2016آذار/مارس 
ااإلضالاات الصادرة يف  رار منظومة اتمم املتحدة اشفن التنو  الثةايف  و ذ  يط ضلماا  

  سأأيما  ضأأالن مبأأاد  التعأأاون الثةأأايف الأأدويل واإلضأأالن العأأاملي اشأأفن و تعأاون الثةأأايف الأأدويل  وال
ن اضتمأأأأدمها املأأأأؤ ر العأأأأأا  ملنظمأأأأة اتمأأأأم املتحأأأأدة لل ايأأأأة والعلأأأأم والثةافأأأأأة االتنأأأأو  الثةأأأأايف  اللأأأأم

   ضلى التوايل 2001و 1966 ييف ضام)اليواسكو( 
ل اترأأأرا  يف اتفاقيأأأة يايأأأة وتعويأأأو تنأأأو   شأأأكال لأأأدو مأأأم ااالعأأأدد املتوايأأأد  و ذ يرحأأأب 

)اليواسأكو( التعبع الثةايف اليت اضتمداا املأؤ ر العأا  ملنظمأة اتمأم املتحأدة لل ايأة والعلأم والثةافأة 
  2007آذار/مارس  18  واليت دخل  حيو النفاذ يف 2005تشريم اتول/ لتوار  20يف 

جمأأأأال تعويأأأأو وتشأأأأييع احأأأأ ا  حةأأأأوق اإلاسأأأأان اأأأأفن التعأأأأاون الأأأأدويل يف  واقتناضأأأأاا منأأأأ  
واحلريأأأأات اتساسأأأأية لليميأأأأع ينبغأأأأي  ن يسأأأأتند  ىل فهأأأأم اخلصأأأأائق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأأة 

حةأوق اإلاسأان ومبأاد  احلريأة والعأدل واملسأاواة جلميأع الكامأآ  اإلضمالوالثةافية لكآ الد و ىل 
  باد  اض افاا لامالا واملامو احلةوق اعاملية  ا ض ا وضد  التمييو  و ىل 

لتنميأة الثةافيأة مهأا  ىل حتةيأق اي مجيع الشعوب واتمم افن التنو  الثةايف وسعْ  و ذ يسل م 
  يةلبشر لحياة الثةافية لإلثراء املتبادل لمم مصادر امصدران 
شأأأاملةا اإاصأأأا  وضأأأدل وضلأأأى  معاملأأأةا حةأأأوق اإلاسأأأان  معاملأأأةضلأأأى  وقأأأد ضةأأأد العأأأو  
 س الةدر مم ا اتما  املساواة وانف  ساس

 ن احلةوق الثةافية تشك آ جوءاا   يتيأو  مأم حةأوق اإلاسأان  يؤلد مم جديد -1 
 اليت اي حةوق ضاملية وغع قاالة للتيوئة ومتشااكة وم ااطة؛

 ن يتمتأع افوائأد التةأد  يف  ق لآ فرد يف  ن يشارا يف احلياة الثةافيأة و  يسل م -2 
 العلمي وتطبيةات ؛

 ن مأأم واجأأب الدولأأة  اصأأر  النظأأر ضأأم اظامهأأا السياسأأي  ؤلأأد مأأم جديأأدي -3 
يف الوق  جيب و ا   وياية مجيع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية وا قتصادم والثةايف  تعويو  

املختلفأأأة اخللفيأأات التارريأأة والثةافيأأة والدينيأأة و وضأأع  مهيأأة اخلصوصأأية الورنيأأة واإلقليميأأة افسأأ  
 ا ضتبار؛ يف

افا  وفةاا ملا يرد يف اإلضأالن العأاملي اشأفن التنأو  الثةأايف    جيأوا تحأد  يمل ر -4 
 ن  أأأتج اأأأالتنو  الثةأأأايف للتعأأأدم ضلأأأى حةأأأوق اإلاسأأأان الأأأيت يكفلهأأأا الةأأأااون الأأأدويل   و للحأأأد 

 اطاقها؛ مم
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 ن ضلأأأى الأأدول مسأأؤولية تعويأأو ويايأأأة احلةأأوق الثةافيأأة و اأأأ   يؤلأأد مأأم جديأأد -5 
 ن امو احلةوق لليميع دون  ييو؛ينبغي ضما
اأأأأفن احأأأأ ا  التنأأأأو  الثةأأأأايف واحلةأأأأوق الثةافيأأأأة لليميأأأأع يعأأأأوا التعدديأأأأة  يسأأأأل م -6 

الثةافيأأة  وي سأأهم يف توسأأيع اطأأاق تبأأادل املعأأار  وفهأأم الأأ ا  الثةأأايف واخللفيأأة الثةافيأأة  ويعأأوا 
قامأأة ضالقأأات وديأأة مسأأتةرة  ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان والتمتأأع هبأأا يف مجيأأع  حنأأاء العأأامل  ويشأأيع  

 اني الشعوب واتمم ضلى اطاق العامل؛
حتةيأأأق التنميأأأة يف اأأأفن احأأأ ا  احلةأأأوق الثةافيأأأة  مأأأر   غأأأىن ضنأأأ   يسأأأل م  ي أأأاا  -7 

والسأأأال  والة أأأاء ضلأأأى الفةأأأر وحتةيأأأق الأأأتالحم ا جتمأأأاضي وتعويأأأو ا حأأأ ا  املتبأأأادل والتسأأأامح 
 نوضها؛والتفاام اني اتفراد واجلماضات ضلى ت

يف  ضلى ضرورة وجود دضم متبادل اني تعويأو ويايأة حةأوق اإلاسأان  اأا يؤلرد -8 
 ذلك احلةوق الثةافية  ضلى الصعيد العاملي  واح ا  التنو  الثةايف؛

املةأأأد   ىل جملأأأس  املةأأأررة اخلاصأأأة يف جمأأأال احلةأأأوق الثةافيأأأة اتةريأأأر  أأأيط ضلمأأأاا  -9 
 ؛(16)حةوق اإلاسان

تسأأأأأاضداا يف  ن احلكومأأأأأات  ن تتعأأأأأاون مأأأأع املةأأأأأررة اخلاصأأأأأة و إلميأأأأأع  يهيأأأأب -10 
تووداأأأأأا إلميأأأأأع املعلومأأأأأات الالامأأأأأة الأأأأأيت تطلبهأأأأأا  و ن تنظأأأأأر إلديأأأأأة  ن ا ضأأأأأطال  او يتهأأأأأا  و 

 ايأأارة الأأدااا لتمكينهأأا مأأم الةيأأا  اواجبا أأا ضلأأىمأأم  جأأآ ا سأأتيااة للطلبأأات الأأيت تةأأدمها  يف
 فعال؛ حنو

املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان تأأوفع مجيأأع املأأوارد  ىل مفأأوا اتمأأم  يطلأأب -11 
  ا افعالية؛اجبالتمكني املةررة اخلاصة مم  داء و  ال روريةالبشرية واملالية 

 ىل املةأأررة اخلاصأأة  ن تةأأد  اااتظأأا  تةريأأراا  ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  يطلأأب -12 
 واجلمعية العامة وفةاا لرباامج ضمآ لآ منهما؛

ة النظأأر يف اأأمو املسأأفلة يف  رأأار البنأأد افسأأ  مأأم جأأدول اتضمأأال مواصأأليةأأرر  -13 
 وفةاا لرباامج ضمل  

 56اجللسة 
 2017آذار/مارس  23

 [اضت مد ادون تصوي  ]

__________ 

(16) A/HRC/34/56   
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الخبيررررر المسررررتقل المعنررررح باثررررار الررررديون الخارجيررررة للرررردول، واليررررة  -34/3
يتصررل ب ررا مرر  التزامررات ماليررة دوليررة أيرررى قلي ررا، فررح التمتررع  ومررا

بجميرررررع حقررررروق اإلنسررررران، وياصرررررة الحقررررروق االقتصرررررادية الكامرررررل 
 واالجتماقية والثقافية 

  ن جملس حةوق اإلاسان  
إضالن واراأامج اأاإلضالن العاملي حلةأوق اإلاسأان  و وا يثاق اتمم املتحدة ا  ذ يس شد 

  الصكوا الدولية اتخرى ذات الصلة  ةوق اإلاسانواضمآ فيينا  
جملأس و لةرارات واملةررات اليت اضتمد ا جلنة حةوق اإلاسان مجيع ا ؤلد مم جديدو ذ ي 

حةأأوق اإلاسأأان فيمأأا يتصأأآ ااثأأار سياسأأات التكيأأر اهليكلأأي واإلصأأالد ا قتصأأادم والأأديون 
اخلارجيأأأة يف التمتأأأع الكامأأأآ إلميأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان  وخاصأأأة احلةأأأوق ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة 

   2016آذار/مارس  23رخ املؤ  31/11والثةافية  وآخراا قرار اولس 
املتعلأأأأق  2009شأأأأبارب/فرباير  23املأأأأؤرخ  10/1-قأأأرارو د   ي أأأأاا  ؤلأأأد مأأأأم جديأأأأدو ذ ي 

هبأا ضلأى  ياتفثع اتامتني ا قتصادية واملالية العامليتني ضلأى  ضمأال حةأوق اإلاسأان والتمتأع الفعلأ
 الصعيد العاملي 

 5/2مؤسسأأات اولأأس  وقأأرارو اشأأفن انأأاء  5/1 ىل قأأرار جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأع 
و يأأأات يف  رأأأار اإلجأأأراءات اخلاصأأأة ولأأأس حةأأأوق صأأأحاب الاشأأأفن مدواأأأة قواضأأأد السأأألوا ت

  و ذ يشأدد ضلأى  ن ضلأى املكلأر او يأة  ن يأؤدم 2007حويران/يواي   18اإلاسان  املؤرخني 
 واجبات  وفةاا هلميم الةراريم ومرفةيهما 

 آذار/ 15املأأأأؤرخ  60/251قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة مأأأأم  6الفةأأأأرة  و ذ ي أأأأع يف اضتبأأأأارو 
  2006 مارس

ضلأأأى  ن  حأأأأد مةاصأأأد اتمأأأم املتحأأأأدة اأأأو حتةيأأأق التعأأأأاون الأأأدويل يف حأأأأآ  و ذ يشأأأدد 
 املشالآ الدولية ذات الطااع ا قتصادم  و ا جتماضي  و الثةايف  و اإلاسا  

ى دضأوة اوتمأع الأدويل  ىل اتفأق ضلأقأد  ن املؤ ر العاملي حلةأوق اإلاسأان  ضلى و ذ يؤلد 
ضلأى ضأاتق  الواقأعامل لآ مأا يف وسأع  مأم  جأآ املسأاضدة ضلأى ختفيأر ضأبء الأديون اخلارجيأة 

البلدان النامية  اغية تكملأة اجلهأود الأيت تبأمهلا حكومأات اأمو البلأدان مأم  جأآ حتةيأق اإلضمأال 
 للحةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية لشعوهبا  الكامآ

  و ذ يؤلرأد يف 2030ضلى  سبةية وسائآ تنفيم خطة التنمية املسأتدامة لعأا   دردو ذ يش 
اأأأما الصأأأدد ضلأأأى املبأأأاد  اتساسأأأية للتعأأأاون الأأأدويل الأأأيت تتسأأأم افمهيأأأة اوريأأأة للتحةيأأأق العملأأأي 

 تادا  التنمية املستدامة 
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و  مأأم ضأأ 2030خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا  ضلأأى مأأا   ضأأرب ضنأأ  يف   ي أأاا  و ذ يشأأدد 
يف اتجأأآ الطويأأآ ضأأم رريأأق البلأأدان الناميأأة يف حتةيأأق الةأأدرة ضلأأى حتمأأآ الأأديون ضلأأى مسأأاضدة 

أأأةة  أأأد   ىل دضأأأم  ويأأأآ الأأأديون والتخفيأأأر مأأأم الأأأديون و ضأأأادة ايكلأأأة  اتبأأأا  سياسأأأات منسَّ
مأم الديون  حسبما يكون مناسباا  و ىل معاجلة الديون اخلارجية للبلأدان الفةأعة املرتفعأة املديوايأة 

  جآ احلد مم حالة املديواية احلرجة 
اا لتوامأأأات املتعهأأأد هبأأأا يف خطأأأة ضمأأأآ  ديأأأس  اااأأأا  و ذ يالحأأأظ  ن الأأأداااا   و ذ يسأأألرم 

 امأأة  اشأأة  مأأا لثأأعة  ضلأأى الأأرغم مأأم اجلهأأود الدوليأأة املبمولأأة للتخفيأأر مأأم الأأديون  مأأا االأأ  
البلأدان منأواا ومأم الأدول اجلوريأة اأا يف ذلأك ضأدد مأم  قأآ  الديون واع ها يوجد يف خ م  امأة 
 الصغعة النامية واعمم البلدان املتةدمة 

دور وو يأأة و اشأأطة الولأأا ت والصأأناديق والأأربامج اتخأأرى التااعأأة  و ذ ي أأع يف اضتبأأارو 
 لامم املتحدة يف التعامآ مع مسفليت الديون اخلارجية وا لتوامات املالية الدولية 

الأأأمم تواجهأأأ   شأأأد البلأأأدان الناميأأأة  اأأأفن ضأأأبء الأأأديون املتوايأأأدتوايأأأد اإلقأأأرار  يأأأدراو ذ  
تمأأآ ويشأأكآ  حأأدى العةبأأات الرئيسأأية الأأيت اأأو ضأأبء منأأواا   البلأأدان  قأأآ وخاصأأةمديوايأأة       

حتأأأول دون  حأأأراا تةأأأد  يف حتةيأأأق تنميأأأة مسأأأتدامة اوراأأأا النأأأاس ويف الة أأأاء ضلأأأى الفةأأأر  و ن 
ضلأى  واعأمم البلأدان املتةدمأةدرة لثأع مأم البلأدان الناميأة در اشدة مأم قأحتخدمة الديون البااظة 

 اتوضأأأا  ال أأأأروريةالنهأأأوا االتنميأأأة ا جتماضيأأأة وتةأأأأد  اخلأأأدمات اتساسأأأية مأأأم  جأأأأآ  يئأأأة 
 إلضمال احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية 

ديواأا    ضلأى الأرغم مأم  ضأادة جدولأة  تأوال مم  ن البلدان النامية و ذ يعرب ضم قلة  
 مراراا وتكراراا  تسدد سنوياا مبلغاا  لرب مم املبلغ الفعلي المم تتلةاو لمساضدة  منائية رمسية  

الأأيت  (17)السأأياديةدة ايكلأأة الأأديون عمليأأات  ضأأاا املتعلةأأةساسأأية اتبأأاد  اامل و ذ يأأمل ر 
أأأد ضلأأأى  ن  ضمأأأال  ضأأأادة ايكلأأأة الأأأديون السأأأيادية ينبغأأأي ا اتهأأأاء منهأأأا يف ا لوقأأأ  املناسأأأب تؤلر

واكفاءة و ن تؤدم امو اتضمال  ىل  جياد حالة ديون مستةرة يف الدولأة املدينأة  ضلأى حنأو يةلرأآ 
 ىل  دىن حد مم التكالير ا قتصادية وا جتماضية ويكفآ حتةيق ا ستةرار للنظأا  املأايل الأدويل 

 و    حةوق اإلاسان 
ايكلأة ديواأا السأيادية  واأو حأق ينبغأي ااحلق السيادم لكآ دولأة يف  ضأادة  و ذ يسلرم 

 دولة  خرى  صادر ضمق   م  جراء و    يعطل   و يع
افن التدفةات املالية غع املشروضة  اا فيها التهررب ال أرييب مأم جااأب  يسلرم  ي اا و ذ  

اتفأأراد ذوم اترصأأدة املاليأأة ال أأخمة والتهأأربب ال أأرييب التيأأارم ضأأم رريأأق التالضأأب اأأالفواتع 

__________ 

  69/319ااظر قرار اجلمعية العامة  (17)
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لتيارية و نب دفع ال رائب مم جااب الشرلات ضرب الورنيأة  ت سأهم يف تأرالم ديأون   ميكأم ا
 حتمرلها االنظر  ىل  ن احلكومات املفتةرة  ىل اإليرادات احمللية قد تليف  ىل ا ق اا اخلارجي 

 ن ضأأأبء الأأأديون يويأأأد مأأأم تعةيأأأد املشأأأالآ العديأأأدة الأأأيت تواجههأأأا البلأأأأدان  و ذ يؤلأأأد 
سأأهم يف ااتشأأار الفةأأر املأأدقع  ويشأأكآ ضةبأأة  مأأا  التنميأأة البشأأرية املسأأتدامة  ومأأم مث ة  وي  الناميأأ

 فإا  ضائق خطع يع ا سبيآ  ضمال مجيع حةوق اإلاسان  
ضأأأأم النهأأأأوا االتنميأأأأة  يف املةأأأأا  اتولاملسأأأأؤولة اأأأأي لأأأأآ دولأأأأة  اأأأأفن يأأأأمل ر -1 

حلأأأأأأق واملسأأأأأأؤولية يف اختيأأأأأأار وسأأأأأأائلها ا قتصأأأأأأادية وا جتماضيأأأأأأة والثةافيأأأأأأة لشأأأأأأعبها  و ن هلأأأأأأا ا
اإلمنائية لبلو  اأمو الغايأة  وينبغأي    خت أع تم  مأالءات خارجيأة اعينهأا فيمأا يتعلأق  و ادافها

 االسياسة ا قتصادية؛ 
املتعلةأأأة  واملشأأأرورياتاأأأفن اأأأرامج اإلصأأأالد يف جمأأأال التكيأأأر اهليكلأأأي  يسأأأل م -2 

وتفأأرا حأأدوداا قصأأوى ثااتأأة ضلأأى اإلافأأاق  و  تأأويل  االسياسأأات العامأأة حتأأدر مأأم اإلافأأاق العأأا 
ااتمامأأأاا لافيأأأاا لتأأأوفع اخلأأأدمات ا جتماضيأأأة  و اأأأ    يأأأتمكم سأأأوى ضأأأدد قليأأأآ مأأأم البلأأأدان مأأأم 

 امو الربامج؛ يف ظآ حتةيق منو مستدا   ضلى 
اأأفن ختفيأأر ضأأبء الأأديون ميكأأم  ن يأأؤدم دوراا رئيسأأياا يف حتريأأر  يسأأل م  ي أأاا  -3 
غي ختصيصها لااشطة اليت تنسيم مع حتةيأق منأو وتنميأة مسأتدامني  اأا يف ذلأك احلأد موارد ينب

خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة مأأأم الفةأأأر والأأأو  اتاأأأدا  اإلمنائيأأأة  اأأأا يشأأأمآ اتاأأأدا  احملأأأددة يف 
سأأأأرضة يف اختأأأاذ تأأأأدااع التصأأأميم و ضلأأأأى حنأأأو يتسأأأأم االيتعأأأأني امل أأأي لأأأملك   و اأأأأ  2030 لعأأأا 

   حتأأآ اأمو التأأدااع اأأآ  مأع ضأأمانديون  حيثمأأا يكأون ذلأأك مناسأأباا  للتخفيأر مأأم ضأبء الأأ
 مصادر التمويآ البديلة و ن تة ن اويادة يف املساضدة اإلمنائية الرمسية؛ 

            اوتمأأأأأأع الأأأأأأدويل  اأأأأأأا يف ذلأأأأأأك منظومأأأأأأة اتمأأأأأأم املتحأأأأأأدة ومؤسسأأأأأأات   أأأأأأ  -4 
واإلجأأأأأراءات املالئمأأأأأة لتنفيأأأأأم التعهأأأأأدات اريتأأأأأون وودا والةطأأأأأا  اخلأأأأأامل  ضلأأأأأى اختأأأأأاذ التأأأأأدااع 

وا لتوامات وا تفاقات والةرارات املنبثةة ضم املؤ رات الرئيسية ومؤ رات الةمة اليت ضةد ا اتمم 
املتحدة  اا فيها قمأة اتلفيأة  واملأؤ ر العأاملي حلةأوق اإلاسأان  واملأؤ ر العأاملي ملكافحأة العنصأرية 

ااأأب ومأأا يتصأأآ اأأملك مأأم تعصأأب  ومأأؤ ر الةمأأة العأأاملي للتنميأأة والتمييأأو العنصأأرم ولأأرو اتج
املستدامة  واملؤ ر الدويل لتمويآ التنمية  وخاصة ما يتعلأق منهأا اسأفلة مشأكلة الأديون اخلارجيأة 
للبلدان النامية    سيما البلدان املثةلة االديون مم اني البلدان الفةأعة و قأآ البلأدان منأواا والبلأدان 

 اقتصادا ا ارحلة ااتةالية؛  اليت  ر
ويل مويأأداا يأأرلبأأ   ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن  يكأأرر -5 

  سأأيما  قأأآ البلأأدان منأأواا  و مأأم ا اتمأأا  ملشأأكلة  ضبأأاء الأأديون الأأيت تثةأأآ لااأأآ البلأأدان الناميأأة  
 ار اجتماضية؛ الديون اخلارجية مم آثالناشئة ضم وخاصة ملا ي تب ضلى التدااع 
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 صأأناديق ا سأأتثمار ا اتهاايأأةيف اأأما الصأأدد  ن  اشأأطة   ي أأاا  رر التفليأأديكأأ -6 
ضلأأى الطأأااع اجلأأائر تسأألط ال أأوء ضلأأى اعأأمم مأأا يعأأ م النظأأا  املأأايل العأأاملي مأأم مشأأالآ وتأأدل 

االأدول  المم يؤثر تفثعاا مباشراا يف التمتع  ةوق اإلاسان يف الدول املدينة  ويهيأب للنظا  الةائم
 اجلشأأأعة داخأأأآ صأأأناديق ا سأأأتثمار ا اتهاايأأأة اشأأأطة  لتةلأأأيق ن تنظأأأر يف تنفيأأأم  رأأأر قااوايأأأة 

 و يا ا الة ائية؛
اأأأأالتةرير املرحلأأأأي للينأأأأة ا ستشأأأأارية اشأأأأفن  اشأأأأطة   أأأأيط ضلمأأأأاا مأأأأع التةأأأأدير -7 

تةريأراا اائيأأاا  اللينأة  ن تةأأد     ويطلأأب  ىل(18)حةأأوق اإلاسأانالصأناديق ا اتهاايأة وتفثعاأأا ضلأى 
 ضم املوضو   ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  التاسعة والثالثني ليما ينظر في ؛

  اخلبع املستةآ املع  ااثار الديون اخلارجيأة للأدول افضمال و سهامات يرحب -8 
التمتأع الكامأآ إلميأع حةأوق اإلاسأان   يف وما يتصآ هبا مم التوامات مالية دوليأة  خأرى ضليهأا 

املةأدَّ  اصة احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  و يط ضلمأاا مأع التةأدير اتةريأرو اتخأع وخ
 ؛(19)حةوق اإلاسانجملس  ىل 

  وما يتصآ اخلبع املستةآ املع  ااثار الديون اخلارجية للدول ديد و ية  يةرر -9 
إلميأأع حةأأوق اإلاسأأان  وخاصأأة التمتأأع الكامأأآ  يف هبأأا مأأم التوامأأات ماليأأة دوليأأة  خأأرى ضليهأأا 

احلةأأوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  لفأأ ة ثأأال  سأأنوات  ويطلأأب  ىل اخلبأأع املسأأتةآ  ن 
 محملا يلييويل ااتماماا خاصاا 

ضلأأأى  للتعامأأأآ مأأأع اأأأمو الأأأديونآثأأأار الأأأديون اخلارجيأأأة والسياسأأأات املعتمأأأدة  ) ( 
 ةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية؛ التمتع الكامآ إلميع حةوق اإلاسان  وخباصة احل

تأأفثع الأأديون اخلارجيأأة وغعاأأا مأأم ا لتوامأأات املاليأأة الدوليأأة املتصأألة هبأأا ضلأأى  )ب( 
قأدرة الأأدول ضلأأى وضأأع وتنفيأأم سياسأأا ا واراجمهأا  اأأا يف ذلأأك امليواايأأات الورنيأأة الأأيت تسأأتييب 

 للمتطلبات احليوية لتعويو  ضمال احلةوق ا جتماضية؛
احلكومأات والةطأا  اخلأأامل واملؤسسأات املاليأة الدوليأأة  جااأأبالتأدااع املتخأمة مأم  ) ( 

 للتخفير مم حدة امو اآلثار يف البلدان النامية  و  سيما  شد البلدان فةراا والبلدان املثةلة االديون؛
فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأق   التطأأأأأأورات اجلديأأأأأأدة واإلجأأأأأأراءات واملبأأأأأأادرات اجلأأأأأأارم اختاذاأأأأأأا )د( 
ايئات و   مم جااب املؤسسات املالية الدولية  ت اإلصالد ا قتصادم وحةوق اإلاساناسياسا

 واملنظمات غع احلكومية؛   واملنظمات احلكومية الدوليةاتخرى  اتمم املتحدة 
آثأأار لأأآ مأأم الأأديون العامأأة واإلصأأالد ا قتصأأادم وسياسأأات التوحيأأد املأأايل  )ه( 

 ؛ التنمية املستدامةحتةيق  ادا  ضلى 
__________ 

  A/HRC/33/54الوثيةة  (18)

  Add.1و A/HRC/34/57الوثيةتان  (19)
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 ؛التمتع  ةوق اإلاسان ضلى املالية غع املشروضةتدفةات لالتفثع السليب ل )و( 
العملية اليت ض هد  ليها اتااعة املؤ ر الدويل لتمويآ التنمية  اغية توجي  ااتبااها  )ا( 

 ىل مسفلة آثار التكير اهليكلي والديون اخلارجية ضلى التمتأع  ةأوق اإلاسأان  وخاصأة احلةأوق 
 قتصادية وا جتماضية والثةافية؛ا 

 ؛اغية  جناا امو الو يةاجلهات املعنية صاحبة املصلحة تعويو التشاور مع مجيع  )د( 
إلميع احلكومات  ن تتعاون مع اخلبع املستةآ و ن تساضدو يف  داء مهأا   يهيب -10 

اا يف ا سأأتيااة لطلبأأات و يتأأ   و ن تأأوودو إلميأأع املعلومأأات ال أأرورية الأأيت يطلبهأأا  و ن تنظأأر جأأدي
  كين  مم ا ضطال  اواجبات  ضلى حنو فعال؛مم  جآ اخلبع املستةآ املتعلةة اويارة الدااا 

املنظمأأات الدوليأأة واملؤسسأأات املاليأأة الدوليأأة واملنظمأأات غأأع احلكوميأأأة   أأ ر  -11 
 ؛ والةطا  اخلامل ضلى التعاون الكامآ مع اخلبع املستةآ يف اضطالض  او يت 

شارا يف احلوارات واملنتديات السياساتية الدولية  ىل اخلبع املستةآ  ن ي يطلب -12 
 مسأأأديمواضأأأيعية و  اا  وثأأأ رم ن جيأأأ  و 2030ذات الصأأألة اتنفيأأأم خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا  

ل واوتمأع املأد  اشأفن التنفيأم الفعأا والةطا  اخلامل واملؤسسات املالية الدولية لدول ىل ااملشورة 
يف ميأأدان اإلقأأراا الأأدويل  والسياسأأة املاليأأة وحةأأوق اإلاسأأان  موليأأاا ااتمامأأاا  2030خلطأأة ضأأا  

 ؛مم  ادا  التنمية املستدامة 17و 10خاصاا للهدفني 
 ن ي ع مبأاد  توجيهيأة اشأفن تةييمأات تأفثع   ي اا  ىل اخلبع املستةآ يطلب  -13 

االتشأأاور مأأع الأأدول واملؤسسأأات املاليأأة سياسأأات اإلصأأالد ا قتصأأادم ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان  
الدوليأة واجلهأات اتخأأرى املعنيأة صأأاحبة املصألحة  و ن يأنظرم مشأأاورات للخأرباء مأأم  جأآ وضأأع 

 املباد  التوجيهية وحتديد  دوات تةييم التفثع املوجودة؛
اخلبع املسأتةآ  ىل  ن يةأد   يف سأياق تةريأرو السأنوم النتأائج الأيت رلأق  يدضو -14 

 ها واملباد  التوجيهية  ىل جملس حةوق اإلاسان؛ لي
 ىل املفوا السامي  ن يوورد اخلبع املستةآ إلميع املوارد البشرية واملاليأة  يطلب -15 

 ال رورية لتفدية مها  و يت  اشكآ فعال؛
 ن يةأأد  اااتظأأا  تةأأارير  ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  ىل اخلبأأع املسأأتةآ  يطلأأب -16 

 امج ضمآ لآ منهما؛ اعامة وفةاا لرب و ىل اجلمعية ال
يف  رأأار البنأأد  السأأااعة والثالثأأنيمواصأألة النظأأر يف اأأمو املسأأفلة يف دورتأأ   يةأأرر -17 

 افس  مم جدول اتضمال 

 56 اجللسة
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ضأأأأم   م ض أأأأوامتنأأأأا  مل يسأأأأيآ   و 16صأأأأوتاا مةااأأأأآ  31]اضتمأأأأد اتصأأأأوي  مسأأأأيآ افغلبيأأأأة 
 يليمح التصوي  لماالتصوي   ولاا  اتيية 

 محاملؤيدون
  اأنغالديب  اأاراغوام   ادوايسأيا  اإلمأارات العرايأة املتحأدة   لوادور   ثيوايا
  تأواس  توغأو  املتعددة الةوميات( -اوليفيا )دولة   اوروادم  اوتسوااا  انما

فنأأأوويال   الفلبأأأني  غااأأأا  العأأأراق  الصأأأني  السأأألفادور  روااأأأدا  جنأأأوب  فريةيأأأا
   الكواغأأأو  لأأأوت ديفأأأوار   لواأأأا   قعغيوسأأأتان  قطأأأر  البوليفاريأأأة( -)مجهوريأأأة 

 اهلند  اييعيا  منغوليا  اململكة العراية السعودية  مصر  لينيا
 محاملعارضون

  سألوفينيا  جورجيأا  مجهوريأة لوريأا  الييكأا  الربتغأال  الرباايأآ   ملاايا   لباايا
  يرلنأدا الشأماليةآطاايأا العظمأى و ملكأة املتحأدة لربيامل   تفيا  لرواتيا   سويسرا
  [اليااان  الو يات املتحدة اتمريكية  اولندا  انغاريا

مسرررررعلة إقمرررررال الحقررررروق االقتصرررررادية واالجتماقيرررررة والثقافيرررررة فرررررح  -34/4  
 البلدان جميع

  ن جملس حةوق اإلاسان  
ملنصأومل ضليهأا ااملباد  املتصلة ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافيأة ا  ذ يس شد 

فيهأأا اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان والعهأأد الأأدويل  يف الصأأكوا الدوليأأة حلةأأوق اإلاسأأان  اأأا
 اخلامل ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية 

 ىل  ن  ضأأأأالن واراأأأأامج ضمأأأأآ فيينأأأأا  والوثيةأأأأة اخلتاميأأأأة ملأأأأؤ ر الةمأأأأة العأأأأاملي  و ذ يشأأأأع 
  الأأمم  اشأأأفت 2006آذار/مأأارس  15املأأؤرخ  60/251امأأأة   وقأأرار اجلمعيأأة الع2005 لعأأا 

اجلمعيأأة العامأأة اوجبأأ  جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  تؤلأأد للهأأا  ن مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان ضامليأأة وغأأع 
قاالة للتيوئة ومتشااكة وم ااطة ويعوا اع ها اع اا  وجيب معاملتها معاملأة منصأفة ومتكافئأة  

يشع  ي اا  ىل  ن تعويو فئة مم احلةوق ويايتها  ها  و ذضلى قد  املساواة وادرجة ا اتما  افس
 يعفيان الدول مطلةاا مم تعويو احلةوق اتخرى ويايتها   

 ىل  ضأأأأالن اتمأأأأم املتحأأأأدة لالفيأأأأة  الأأأأمم  لأأأأد فيأأأأ  ر سأأأأاء الأأأأدول  و ذ يشأأأأع  ي أأأأاا  
سيادة الةأااون  ف أالا واحلكومات التوامهم اف ر يدخروا جهداا يف سبيآ تعويو الدميةرارية وتدضيم 

فيهأا  ضم السال  والتنمية واح ا  مجيع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية املع   هبأا دوليأاا  اأا
احلق يف التنمية  و ذ يعتةد  ن مم ال رورم امل جهأود واسأعة النطأاق ومسأتدامة مأم  جأآ انأاء 

 جمتمع مستةبلي يش ا في  مجيع البشر 
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  املعنأأون 2015 يلول/سأأبتمرب  25املأأؤرخ  70/1معيأأة العامأأة قأأرار اجليعيأأد تفليأأد و ذ  
"  الأأأمم اضتمأأأدت اجلمعيأأأة العامأأأة اوجبأأأ  2030 "حتويأأأآ ضاملنأأأامح خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا 

جمموضأأة مأأم اتاأأدا  والغايأأات العامليأأة الشأأاملة والبعيأأدة املأأدى يف جمأأال التنميأأة املسأأتدامة ترلأأو 
 2030 وا لتوا  االعمآ دون للآ لتنفيم امو اخلطة  لول ضا ضلى الناس وتف ي  ىل التحول  

يف ذلأك الفةأر املأأدقع   تنفيأماا لأامالا  و قأرارو اأفن الة أاء ضلأى الفةأر إلميأع  شأكال  و اعأادو  اأا
غىن ضن  لتحةيأق التنميأة املسأتدامة  والتوامأ  اتحةيأق  او  لرب حتٍد ضلى الصعيد العاملي وشررب  

ضلأأأأى حنأأأأو متأأأأواان  -ا قتصأأأأادم وا جتمأأأاضي والبيئأأأأي  -يف  اعاداأأأأا الثالثأأأأة  التنميأأأة املسأأأأتدامة
ومتكامآ  االبناء ضلى اإلجنااات اليت حتةة  يف  رار اتادا  اإلمنائيأة لالفيأة والسأعي ملعاجلأة 

  2030 يسعى  ىل اإلسها  يف التنفيم الكامآ لتلك اخلطة  لول ضا  ي نيو منها  و ذ مل ما
 ضأأالن ايويأأورا مأأم  جأأآ الالجئأأني واملهأأاجريم  الأأمم اضتمدتأأ   تفليأأد اا  ي أأ و ذ يعيأأد 

  و ضادت في  الأدول تفليأد حةأوق اإلاسأان جلميأع 2016 يلول/سبتمرب  19اجلمعية العامة يف 
 الالجئني واملهاجريم  اصر  النظر ضم وضعهم  والتوم  في   ماية امو احلةوق التواماا تاماا 

املتعلةة اسفلة  ضمأال احلةأوق ا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأة يف  ىل قرارات   و ذ يشع 
 مجيع البلدان  و ىل الةرارات اليت اضتمد ا جلنة حةوق اإلاسان اشفن املوضو  افس  

الواجبات وا لتوامات املتعلةة ااختاذ خطوات  اصورة فرديأة وضأم رريأق  و ذ يعيد تفليد 
تسمح ا   سيما ضلى الصعيديم ا قتصادم والتة   وافقصى ما املساضدة والتعاون الدوليني  و 

املأأوارد املتاحأأة  مأأم  جأأآ التحةيأأق التأأدرجيي لحلضمأأال الكامأأآ للحةأأوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة 
 سيما ااضتماد تدااع تشريعية  والثةافية إلميع السبآ املالئمة  و 

  ضد  التمييو ولرامة اإلاسأان مباد  حةوق اإلاسان اليت تشمآ  فيما تشمآ و ذ يؤلد 
واإلاصأأا  واملسأأاواة والعامليأأة واملشأأارلة واملسأأاءلة  ضلأأى النحأأو احملأأدد يف الةأأااون الأأدويل حلةأأوق 

  ضالن واراامج ضمآ فيينا   اإلاسان ويف
وجأأأأوب  ضمأأأأال احلةأأأأوق املنصأأأأومل ضليهأأأأا يف العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل  ضلأأأأى يشأأأأدد و ذ 

 والثةافية اطريةة غع  ييوية  ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية
 ىل ا لتأأوا  الأأوارد يف العهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة  و ذ يشأأع 

والثةافيأأأأة ا أأأأمان املسأأأأأاواة اأأأأني الرجأأأأآ واملأأأأأر ة يف احلأأأأق يف التمتأأأأع إلميأأأأأع احلةأأأأوق ا قتصأأأأأادية 
ملسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني و كأأأني لأأأآ يرحأأأب اأأأإدرا  ا وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة احملأأأددة يف العهأأأد  و ذ

النساء والفتيات ااضتبار ذلك ادفاا قائماا امات  و دما  اما اهلأد  يف مجيأع اتاأدا  والغايأات 
   روال ضملية التنفيم 2030 الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعا 

اأأأفن حةأأأأوق اإلاسأأأان واحلأأأأدود الأأأدايا للحمايأأأة ا جتماضيأأأأة تكمأأأآ اع أأأأها  و ذ يسأأألم 
لبعمم  و ن احلدود الدايا للحمايأة ا جتماضيأة  ضنأدما ت سأتخد  لخأط  سأاس  ميكأم  ن تيسرأر ا

 التمتع ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية وحتدر مم الفةر والالمساواة 
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إلميع الدول  ن ت عمآ احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  ضمأا ا   يهيب -1 
اختأأاذ مجيأأع التأأدااع املناسأأبة لتنفيأأم قأأرارات جملأأس حةأأوق اإلاسأأان املتعلةأأة لأأامالا  اوسأأائآ منهأأا 

 31/5اسفلة  ضمال احلةأوق ا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأة يف مجيأع البلأدان  وآخراأا الةأرار 
 ؛2016آذار/مارس  23املؤرخ 

توقأأأع وتصأأأدق اعأأأد ضلأأأى العهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل  إلميأأأع الأأأدول الأأأيت مل يهيأأأب -2 
ةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  ن تنظر يف الةيا  املك ضلأى سأبيآ اتولويأة  ويهيأب ااحل

 االدول اتررا   ن تنظر يف مراجعة حتفظا ا ضلي ؛
افحد  التصديةات ضلى الربوتولأول ا ختيأارم امللحأق االعهأد الأدويل  يرحب -3 

توقأأع وتصأأدق  ع مجيأأع الأأدول الأأيت ملاخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  ويشأأي
اعأأأأد ضلأأأأى الربوتولأأأأول ا ختيأأأأارم ضلأأأأى  ن تنظأأأأر يف الةيأأأأا  اأأأأملك  و ن تنظأأأأر  ي أأأأاا يف  صأأأأدار 

 من ؛ 11و 10 ضالاات اوجب املادتني 
اتةريأأأأر اتمأأأأأني العأأأأا  ضأأأأأم مسأأأأفلة  ضمأأأأأال احلةأأأأأوق   أأأأيط ضلمأأأأأاا مأأأأع التةأأأأأدير -4 

البلأدان  الأمم يرلرأو اوجأ  خأامل ضلأى  ضمأال احلةأوق  ا قتصادية وا جتماضية والثةافية يف مجيع
للتنميأأة املسأأتدامة  واملةأأد  ضمأأالا  2030 ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة يف تنفيأأم خطأأة ضأأا 

 وا ستنتاجات الواردة في ؛ (20)31/5اةرار جملس حةوق اإلاسان 
واااأأأاا  ثرأأأآ اةلأأأةا اوضيأأأة حنأأأو منأأأوذ   لثأأأر ت 2030 ضلأأأى  ن خطأأأة ضأأأا  يشأأأدد -5 

تنميأأة مسأأتدامة تعكأأس ضأأد  قااليأأة مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان للتنميأأة املسأأتدامة يهأأد   ىل حتةيأأق 
 للتيوئة وترااطها؛

 169 ن  اأأأأدا  التنميأأأأة املسأأأأتدامة السأأأأبعة ضشأأأأر وغايا أأأأا  وضأأأأدداا  يأأأأدرا -6 
يأأأة  غايأأأة  تغطأأأي جمموضأأأة واسأأأعة مأأأم املسأأأائآ املتعلةأأأة اأأأاحلةوق ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة والثةاف

سيما توافر خدمات مم اوضيأة جيأدة وميكأم الوصأول  ليهأا واحلصأول ضليهأا اطريةأة ميسأورة   و 
ولملك العديد مم  اعاد احلةوق املداية والسياسأية  ف أالا ضأم املسأائآ ذات الصألة اتعبئأة املأوارد 

اأأد  ن    2030 احملليأأة  والتعأأاون الأأدويل  واحلأأق يف التنميأأة  ويأأدرا  ي أأاا  ن تنفيأأم خطأأة ضأأا 
 يكون متفةاا مع التوامات الدولة املعنية اوجب قااون حةوق اإلاسان الدويل؛

اعأد   2030  ن ا لتوامات الأيت تعهأدت هبأا الأدول يف خطأة ضأا  يدرا  ي اا  -7 
 غفأأال  م  حأأد  وال ليأأو ضلأأى الوصأأول  و ا  ىل مأأم اأأم يف مأأؤخرة الرلأأب  ضلأأى  سأأاس لرامأأة 

املساواة وضد  التمييو  تتطلأب مجأع ايااأات مأم اوضيأة جيأدة وميكأم يعكس مبد م  اإلاسان  اا
الوصأأول  ليهأأا وتصأأدر يف الوقأأ  املناسأأب وتأأوار  اشأأكآ موثأأوق للمسأأاضدة ضلأأى قيأأاس التةأأد  
احملأأأأرا يف مجيأأأأع اتاأأأأدا  والغايأأأأات  وتكثيأأأأر اجلهأأأأود لتعويأأأأو الةأأأأدرات اإلحصأأأأائية يف البلأأأأدان 

__________ 

(20) A/HRC/34/25  
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ة و قآ البلدان منواا والبلدان النامية غع الساحلية  والدول النامية سيما البلدان اتفريةي النامية  و 
 اجلورية الصغعة  والبلدان ذات الدخآ املتوسط؛

فيهأأأا  اسأأأامهات آليأأات حةأأأوق اإلاسأأأان الدوليأأة  اأأأا  أأيط ضلمأأأاا مأأع التةأأأدير -8 
واإلجأراءات جملس حةوق اإلاسان وايئات  الفرضية  وايئات معااأدات حةأوق اإلاسأان الدوليأة  
ربةأأأأأاا  2030 اخلاصأأأأأة  وضمليأأأأأات ا سأأأأأتعراا الأأأأأدورم الشأأأأأامآ  يف تعويأأأأأو تنفيأأأأأم خطأأأأأة ضأأأأأا 

 لتوامأأات الأأدول فيمأأا يتصأأآ  ةأأوق اإلاسأأان  ويشأأيع الأأدول ضلأأى املراضأأاة الالامأأة للمعلومأأات 
واملالحظات والتوصيات املةدمة مم آليات حةوق اإلاسان لأدى تنفيأم ورصأد مأدى تةأد  خطأة 

  وتشأأأييع تعأأأاون مجيأأأع اجلهأأأات املعنيأأأة مأأأم  جأأأآ  دمأأأا  حةأأأوق اإلاسأأأان  دماجأأأاا  2030 ضأأأا 
 لامالا يف العمليات اململورة؛

مواصأألة تطأأوير  جأأراءات جلمأأع املعلومأأات  الأأدول ضلأأى النظأأر يف اضتمأأاد  و  أأ  -9 
ن  وقياسها   ي  تكون   ذا جأرى حتليلهأا يف ضأوء مبأاد  ومعأايع الةأااون الأدويل حلةأوق اإلاسأا
 اثااة مؤشرات ورنية لعمليات صنع الةرار يف الدولة  وتكون شفافة وتشارلية وتتيح املساءلة؛

ضلأأى  مهيأأة وجأأود سأأبآ ااتصأأا  فعالأأة فيمأأا يتصأأآ اااتهالأأات احلةأأوق  يؤلأأد -10 
ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  و يط ضلماا مع التةدير  هبما اخلصومل  االتدااع املتخمة مم 

يسأأع وصأأول ضأأحايا ا اتهالأأات املوضومأأة حلةأأوق اإلاسأأان  ىل  جأأراءات تةأأد  الشأأكاوى  جأأآ ت
 وتيسع الب  الياا يف الة ايا  حسب ا قت اء؛

اأأاخلطوات املتخأأمة ضلأأى الصأأعيد الأأور  إلضمأأال احلةأأوق ا قتصأأأادية  يرحأأب -11 
حملأأالم الورنيأأة لاحكأأا  يف ذلأأك سأأمر التشأأريعات املالئمأأة و صأأدار ا وا جتماضيأأة والثةافيأأة  اأأا

ويشأدد  هبأما اخلصأأومل  ضلأى ضأرورة النظأأر يف ا حتكأا   ىل الة أاء لأأدى حتديأد  ف أآ رريةأأة 
 إلضمال احلةوق اليت ينق ضليها العهد يف الةااون احمللي الداخلي؛

تسأأأعى            169   ن  اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة السأأأبعة ضشأأأر وغايا أأأا ال يأأأدرا -12 
لي    ىل  ضمال حةوق اإلاسان لليميع وحتةيأق املسأاواة اأني اجلنسأني و كأني مجيأع فيما تسعى  

النسأأاء والفتيأأات  وافاأأا متكاملأأة وغأأع قاالأأة للتيوئأأة وحتةأأق التأأواان اأأني اتاعأأاد الثالثأأة للتنميأأة 
 املستدامة  واي البعد ا قتصادم والبعد ا جتماضي والبعد البيئي  ويدضو الدول  ىل تنفيم خطة

 شياا مع مبد م املسأاواة وضأد  التمييأو  ويشأيع الأدول هبأما اخلصأومل ضلأى النظأر  2030 ضا 
 يف اختاذ التدااع املناسبة للنهوا ااملساواة الفعلية؛

اأأأفن احلأأأدود الأأأدايا للحمايأأأة ا جتماضيأأأة ميكأأأم  ن تيسأأأر التمتأأأع  ةأأأوق  يعأأأ   -13 
 ضلأأى مسأأتوى  كأأم مأأم الصأأحة البدايأأة  ويفيف ذلأأك احلأأق يف ال أأمان ا جتمأأاضي   اإلاسأأان  اأأا
يف ذلأأأأك الغأأأأماء الكأأأأايف  والكسأأأأاء واملسأأأأكم   التمتأأأأع اسأأأأتوى معيشأأأأي  ئأأأأق  اأأأأا والعةليأأأأة  ويف

والتعليم  ومياو الشرب املفمواة  وخدمات الصر  الصحي  وفةاا  لتوامات الأدول يف جمأال حةأوق 
 ضد  التمييو والشفافية واملشارلة واملساءلة؛ اإلاسان  ويؤلد يف اما الصدد  مهية ا متثال ملباد 
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االعمأأأأأآ الأأأأأمم تةأأأأأو  اأأأأأ  اللينأأأأأة املعنيأأأأأة اأأأأأاحلةوق   أأأأأيط ضلمأأأأأاا مأأأأأع التةأأأأأدير -14 
يف ذلأك ضأم  ا قتصادية وا جتماضية والثةافية ملسأاضدة الأدول اترأرا  يف الوفأاء االتواما أا  اأا

ة والنظأأأر  االنسأأأبة للأأأدول اترأأأرا  يف رريأأأق  صأأأدار تعليةأأأات ضامأأأة  والنظأأأر يف التةأأأارير الدوريأأأ
الربوتولأول ا ختيأأارم امللحأأق االعهأأد الأأدويل اخلأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  

 يف البالغات الفردية؛
اعمأأآ ايئأأات املعااأأدات واإلجأأراءات اخلاصأأة اتخأأرى   أأيط ضلمأأاا مأأع التةأأدير  ي أأاا  -15 

 ا قتصادية وا جتماضية والثةافية ويايتها  لآ يف  رار و يت ؛ذات الصلة يف جمال تعويو احلةوق 
ضلى تعويو التعاون  و  ضند ا قت اء  ايادة التنسيق اني اللينة املعنيأة  يشيع -16 

ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  وايئات اتمم املتحدة وولا  ا املتخصصة واراجمهأا  
ن  وايئات معاادات حةأوق اإلاسأان اتخأرى  الأيت تأؤثر  اشأطتها وآليات جملس حةوق اإلاسا

يف احلةأأأوق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأة والثةافيأأأأة  وذلأأأك ضلأأأأى حنأأأأو  أأأ   و يأأأأة لأأأآ منهأأأأا ويعأأأأوا 
 سياسا ا واراجمها ومشاريعها؛

ااملسأأامهات اهلامأأة الأأيت تةأأدمها املنظمأأات اإلقليميأأة واملؤسسأأات الورنيأأة  يسأألم -17 
يف ذلأأك املنظمأأات غأأع احلكوميأأة واملؤسسأأات اتلادمييأأة  سأأان واوتمأأع املأأد    اأأاحلةأأوق اإلا

ومؤسسأأأات البحأأأ  والشأأأرلات والنةااأأأات  يف مسأأأفلة  ضمأأأال احلةأأأوق ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة 
 يف ذلك اتاشطة التدريبية واإلضالمية  ويشيع امو املسامهات؛ والثةافية والتمتع هبا  اا

طة الأأيت ت أأطلع هبأأا مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأامية حلةأأوق اإلاسأأان ااتاشأأ يرحأأب -18 
يف جمأأال تعويأأو احلةأأوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  اسأأبآ تشأأمآ اصأأورة  ساسأأية التعأأاون التةأأ   
وضمأأآ مكاتبهأأا امليداايأأة  وتةاريراأأا ذات الصأألة املةدمأأة  ىل ايئأأات اتمأأم املتحأأدة  وتطأأوير خرب أأا الفنيأأة 

يف ذلأأك تلأأك املتعلةأأة اؤشأأرات حةأأوق اإلاسأأان  ومنشأأورا ا ودراسأأا ا و اشأأطتها التدريبيأأة  اخليأأة  اأأاالد
 واإلضالمية املتعلةة ااملسائآ ذات الصلة  اوسائآ منها تكنولوجيا املعلومات اجلديدة؛ 

 ىل اتمأأأني العأأأا   ن يواصأأأآ  ضأأأداد تةريأأأر سأأأنوم ضأأأم مسأأأفلة  ضمأأأال  يطلأأأب -19 
ادية وا جتماضية والثةافية يف مجيأع البلأدان وتةدميأ   ىل جملأس حةأوق اإلاسأان يف احلةوق ا قتص
مأأأم جأأأدول اتضمأأأال  مأأأع ال ليأأأو اشأأأكآ خأأأامل ضلأأأى دور احلةأأأوق ا قتصأأأادية  3 رأأأار البنأأأد 

 وا جتماضية والثةافية يف التحول وا اتةال  ىل جمتمعات مستدامة وقادرة ضلى التكير؛
ملسأأأفلة قيأأأد اظأأأرو  و ن يأأأدرس  مكاايأأأة اختأأأاذ مويأأأد مأأأم  ن يبةأأأي اأأأمو ا يةأأأرر -20 

 اإلجراءات مم  جآ تنفيم اما الةرار 
 56اجللسة 
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 دون تصوي  [ا]اضت مد 
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  والية المقرر الخاص المعنح بحالة المدافعي  ق  حقوق اإلنسان -34/5  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
تحأدة ومبادئأأ   واأاإلضالن العأأاملي حلةأوق اإلاسأأان  اةاصأأد ميثأاق اتمأأم امل  ذ يس شأد 

 والعهديم الدوليني اخلاصني  ةوق اإلاسان وغع ذلك مم الصكوا ذات الصلة 
  1998لأأااون اتول/ديسأأمرب   9املأأؤرخ  53/144 ىل قأأرار اجلمعيأأة العامأأة  و ذ يشأأع 

ق ومسأأؤولية اتفأأراد واجلماضأأات اوجبأأ  اتوافأأق اآلراء اإلضأأالن املتعلأأق  أأ اجلمعيأأة الأأمم اضتمأأدت
املرفأأأق اا وايئأأات اوتمأأع يف تعويأأو ويايأأأة حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأأية املعأأ   هبأأا ضامليأأ

 املك الةرار  و ذ يكرر تفليد  مهية اإلضالن و مهية تعويوو وتنفيمو 
 و  ىل استمرار صالحية وتطبيق مجيع  حكا  اإلضالن اململور  ضال و ذ يشع  ي اا  
 اأأأا فيهأأأا ىل سأأأائر الةأأأرارات السأأأااةة املتخأأأمة اشأأأفن اأأأما املوضأأأو    و ذ يشأأأع لأأأملك 

 28املأأأأؤرخ  25/18و 2011ارس آذار/مأأأأ 24املأأأأؤرخ  16/5قأأأأرارات جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان 
 68/181اجلمعيأأة العامأأة  ا   وقأأرار 2016آذار/مأأارس  24املأأؤرخ  31/32و 2014آذار/مأأارس 

  2015لااون اتول/ديسمرب   17املؤرخ  70/161و 2013 لااون اتول/ديسمرب  18املؤرخ 
 5/2اشأأفن انأأاء مؤسسأأات اولأأس و 5/1 ىل قأأرارم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأع 

اشأأأأأفن مدواأأأأأة قواضأأأأأد السأأأأألوا للمكلفأأأأأني او يأأأأأات يف  رأأأأأار اإلجأأأأأراءات اخلاصأأأأأة للميلأأأأأس  
االو يأأأة واجباتأأأ  وفةأأأاا   و ذ يشأأأدد ضلأأأى  ن يأأأؤدم املكلأأأر 2007حويران/يوايأأأ   18 املأأأؤرخني

 هلميم الةراريم ومرفةيهما 
فيهأا  ضلى الدور اهلا  المم يؤدي  لآٌّ مم اتفراد ومؤسسات اوتمأع املأد   اأا و ذ يشدد 

املنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة واجلماضأأأات واملؤسسأأأات الورنيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  ضلأأأى الصأأأعد احمللأأأي 
 لآ حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية ويايتها لليميع   والور  واإلقليمي والدويل يف جمال تعويو

تفليد الةلق الشديد المم  ضرا  ضن  اجلمعية العامة وجملس حةوق اإلاسان  و ذ يكرر 
فيمأأا يتعلأأق ااملخأأارر اجلسأأيمة الأأيت يواجههأأا املأأدافعون ضأأم حةأأوق اإلاسأأان اسأأبب التهديأأدات 

 يب املمارسة ضدام وا ضتداءات واتضمال ا اتةامية و ضمال ال ا
 ن الأأدول ملومأأة  مايأأة حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية لافأأة  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

 جلميع اتشخامل 
املأدافعني ضأم حةأوق اإلاسأان  اأم فأيهم  مجيأع ضلى  ن اح ا  ودضم  اشطة و ذ يشدد 

 املدافعات ضم حةوق اإلاسان   مر ضرورم للتمتع الشامآ  ةوق اإلاسان 
 ن سم الةوااني واتحكأا  اإلداريأة احملليأة وتطبيةهأا ينبغأي  ن ييسأر  ي ع يف اضتباروو ذ  

ضمأأآ املأأدافعني ضأأم حةأأوق اإلاسأأان  اسأأبآ منهأأا  نأأب تعرضأأهم تم  أأر   و وصأأم  و ضوائأأق 
 ضراقيآ  و قيود ضلى حنو يتعارا مع الةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛  و
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لورنيأأأأة املتسأأأأةة مأأأأع  حكأأأأا  امليثأأأأاق والةأأأأااون الأأأأدويل ضلأأأأى  ن التشأأأأريعات ا و ذ يشأأأأدد 
حلةأأأوق اإلاسأأأان تشأأأكآ اإلرأأأار الةأأأااو  الأأأمم يعمأأأآ يف ظلأأأ  املأأأدافعون ضأأأم حةأأأوق اإلاسأأأان 

  اشكآ سلمي ضلى تعويو حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية ويايتها 
اإلراأأأأاب تن التشأأأأريعات املتعلةأأأأة اأأأأاتمم الةأأأأومي ومكافحأأأأة  و ذ يسأأأأاورو قلأأأأق شأأأأديد 

وتدااع  خرى مم قبيآ الةوااني اليت حتكأم منظمأات اوتمأع املأد   سأيء اسأتخدامها  يف اعأمم 
احلا ت   ستهدا  املدافعني ضم حةوق اإلاسأان  و تاأا  ضاقأ  ضملهأم وضرضأ  سأالمتهم 

 للخطر ضلى حنو منا  للةااون الدويل 
ريعات هبأأأد   ضاقأأأة  و تةييأأأد ااحلاجأأأة امللحأأأة  ىل التصأأأدم  سأأأتخدا  التشأأأ و ذ يسأأألم 

قأأأدرة املأأأدافعني ضأأأم حةأأأوق اإلاسأأأان ضلأأأى  ارسأأأة ضملهأأأم مأأأم دون مأأأربر  و ىل اختأأأاذ خطأأأوات 
ملموسأأأة ملنأأأع ذلأأأك ووقفأأأ   اوسأأأائآ منهأأأا اسأأأتعراا التشأأأريعات ذات الصأأألة ورريةأأأة  افاذاأأأا  

 وتعديلها ضند ا قت اء ل مان لالمتثال للةااون الدويل حلةوق اإلاسان 
و يط ضلمأاا  (21)اعمآ املةرر اخلامل املع   الة املدافعني ضم حةوق اإلاسان حبير  -1 
اشأأدة مجيأأع الأأدول ضلأأى اختأأاذ خطأأوات ملموسأأة لتهيئأأة ايئأأة آمنأأة ومواتيأأة  يف  و أأ اتةريأأرو   مأأع التةأأدير

   اتمم؛الةااون واملمارسة  ميكم  ن يعمآ فيها املدافعون ضم حةوق اإلاسان دون التعرا للعوائق وااعدا
 ديد و ية املةرر اخلامل املع   الأة املأدافعني ضأم حةأوق اإلاسأان لفأ ة  يةرر -2 

 ؛16/5ثال  سنوات االشرورب افسها اليت حدداا جملس حةوق اإلاسان يف قرارو 
مجيأأع الأأدول ضلأأى التعأأاون مأأع املةأأرر اخلأأامل ومسأأاضدت  يف  داء مهامأأ     أأ  -3 

 لرد دون  اطاء   موجب ل  ضلى الرسائآ اليت  يلها  ليها؛وتوويدو إلميع املعلومات  وا
االدول  ن تنظر إلدية يف ا سأتيااة للطلبأات الأيت يوجههأا  ليهأا املةأرر  يهيب -4 

اخلأأامل لويأأارة الأأدااا  و ثهأأا ضلأأى الشأأرو  يف حأأوار انأأاء مأأع املةأأرر اخلأأامل فيمأأا يتعلأأق اتااعأأة 
 اويد مم الفعالية؛ة و يالال  اتوصيات  وتنفيماا لي يتسىن ل  ا ضط

 ىل اتمأأني العأأا  ومفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن  يطلأأب -5 
 مكين  مم  جناا و يتها افعالية؛تمجيع املوارد واملساضدات الالامة  ىل املةرر اخلامل ل ايةدم

  يف مجيأأأع ولأأأا ت اتمأأأم املتحأأأدة ومؤسسأأأا ا املعنيأأأة ضلأأأى  ن تةأأأد  يشأأأيع -6 
حدود و يا ا  لأآ مأا ميكأم مأم مسأاضدة ودضأم  ىل املةأرر اخلأامل يف سأبيآ الوفأاء او يتأ  ضلأى 
حنو فعال  اا يف ذلك يف سياق الويارات الةطرية اليت يةو  هبا وضم رريق تةد  مة حات اشفن 

 ملدافعني ضم حةوق اإلاسان؛اياية  سبآ ووسائآ ضمان
املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم مواصلة النظر يف امو  يةرر -7 

 56 اجللسة
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 دون تصوي  []اضتمد ا

__________ 

(21) A/HRC/34/52  
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 تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا األقليات -34/6  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
حلةوق املدايأأة  ىل اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأا ذ يشأأع  

والسياسأأية  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  واتفاقيأأة حةأأوق 
الطفأأأأأآ  وا تفاقيأأأأأة الدوليأأأأأة للة أأأأأاء ضلأأأأأى مجيأأأأأع  شأأأأأكال التمييأأأأأو العنصأأأأأرم  و ضأأأأأالن حةأأأأأوق 

تأأ  اجلمعيأأة اتشأأخامل املنتمأأني  ىل  قليأأات قوميأأة  و  ثنيأأة و ىل  قليأأات دينيأأة ولغويأأة الأأمم اضتمد
  1992لااون اتول/ديسمرب   18املؤرخ  47/135العامة اتوافق اآلراء اوجب قراراا 

مجيأع الةأرارات السأااةة الأيت اضتمأد ا اجلمعيأة العامأة  وجلنأة حةأوق  ىل   ي أاا  يشع ذ و 
وميأأة  و  ثنيأأة اإلاسأأان  وجملأأس حةأأوق اإلاسأأان اشأأفن حةأأوق اتشأأخامل املنتمأأني  ىل  قليأأات ق

 و ىل  قليات دينية ولغوية  
 5/2و حةأأوق اإلاسأأان اشأأفن انأأاء مؤسسأأات جملأأس 5/1 ىل قراريأأ  و ذ يشأأع لأأملك  

و يأأأأأات يف  رأأأأأار اإلجأأأأأراءات اخلاصأأأأأة للميلأأأأأس  للمكلفأأأأأني ااشأأأأأفن مدواأأأأأة قواضأأأأأد السأأأأألوا 
يأأأأأأات   و ذ يشأأأأأأدد ضلأأأأأأى  ن ي أأأأأأطلع مجيأأأأأأع املكلفأأأأأأني او 2007يوايأأأأأأ  حويران/ 18 املأأأأأأؤرخني

 اواجبا م وفةاا هلميم الةراريم ومرفةا ما 
اخلاصأأة املعنيأأة اة أأايا اتقليأأات لفأأ ة ثأأال  سأأنوات  ة ديأأد و يأأة املةأأرر يةأأرر  -1 

 ؛25/5االشرورب افسها اليت حدداا جملس حةوق اإلاسان يف قرارو 
ن مأأع املةأأرررة اخلاصأأة يف تفديأأة املهأأا  والواجبأأات إلميأأع الأأدول  ن تتعأأاو يهيأأب  -2 

 املنورة هبا و ن تساضداا يف ذلك و ن تووداا اكآ املعلومات الالامة اليت تطلبها و ن تنظر جدياا 
يف ا سأأتيااة ضلأأى وجأأ  السأأرضة لطلبأأات املةأأررة اخلاصأأة لويأأارة الأأدااا لتمكينهأأا مأأم ا ضأأطال  

 اواجبا ا ضلى حنو فعال؛
الولأا ت املتخصصأة واملنظمأات اإلقليميأة واملؤسسأات الورنيأة حلةأوق  يشيع -3 

منأأأتظم مأأأع املكلفأأأة االو يأأأة التحأأأاور والتعأأأاون اشأأأكآ اإلاسأأأان واملنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة ضلأأأى 
  وضلأأأى مواصأأألة اإلسأأأها  يف تعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اتشأأأخامل املنتمأأأني  ىل ضلأأأى ذلأأأكواحلفأأأاظ 

 ات دينية ولغوية؛ قليات قومية  و  ثنية و ىل  قلي
لآ  ىل اتمني العا  ومفوا اتمم املتحدة السامي حلةوق اإلاسان  ن يةدما  يطلب  -4 
 و يتها ضلى حنو فعال؛ا ا ضطال لتمكني املةررة اخلاصة مم  ةالالام ةواملالي ةوالتةني ةالبشري املساضدة
وم مواصلة النظر يف امو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السن يةرر -5 

 56 اجللسة
 2017/مارس آذار 23

 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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 الحق فح الخصوصية فح العصر الرقمح -34/7  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
  اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية املكررسأأة يف اإلضأأالن العأأاملي  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 
اإلاسأأان ويف معااأأدات حةأأوق اإلاسأأان الدوليأأة ذات الصأألة  اأأا يف ذلأأك العهأأد الأأدويل حلةأأوق 

اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق املدايأأأأة والسياسأأأأية والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة 
  والثةافية واتفاقية حةوق الطفآ واتفاقية حةوق اتشخامل ذوم اإلضاقة 

ي جلميأأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأأان واحلريأأأأات اتساسأأأأية و ىل ضأأأأد   ىل الطأأأأااع العأأأأامل و ذ يشأأأأع 
  قااليتها للتيوئة وترااطها وتشااكها 

   ضالن واراامج ضمآ فيينا  و ذ يؤلد مم جديد 
 2013لأااون اتول/ديسأمرب   18املأؤرخ  68/167 ىل قأرارات اجلمعيأة العامأة  و ذ يشع 

 2016لأااون اتول/ديسأمرب   19املأؤرخ  71/199و 2014لااون اتول/ديسأمرب   18املؤرخ  69/166و
  1990لأااون اتول/ديسأمرب   14املأؤرخ  45/95اشفن احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي  و

اشأأأأفن املبأأأأاد  التوجيهيأأأأة لتنظأأأأيم ملفأأأأات البيااأأأأات الشخصأأأأية احملوسأأأأبة  ومةأأأأرر جملأأأأس حةأأأأوق 
 آذار/ 26املأأأأؤرخ  28/16لأأأأس وقأأأأرار او 2014آذار/مأأأأارس  27املأأأأؤرخ  25/117اإلاسأأأأان 

اشأأفن احلأأق يف اخلصوصأأية يف العصأأر الرقمأأي  و ىل مجيأأع قأأرارات اولأأس اتخأأرى  2015 مأأارس
اشأأأأأأأفن سأأأأأأأالمة  2016 يلول/سأأأأأأأبتمرب  29املأأأأأأأؤرخ  33/2ذات الصأأأأأأألة  و  سأأأأأأأيما الةأأأأأأأراريم 

ملتعلةأة   و ىل سائر الةأرارات ا2009تشريم اتول/ لتوار  2املؤرخ  12/16الصحفيني  والةرار 
 26/13و 2012 وا/يوليأأأأأأأ   5املأأأأأأأؤرخ  20/8اأأأأأأأاحلق يف حريأأأأأأأة الأأأأأأأر م والتعبأأأأأأأع  والةأأأأأأأرارات 

  اشأأأأفن تعويأأأأو ويايأأأأة 2016 وا/يوليأأأأ   1املأأأأؤرخ  32/13و 2014حويران/يوايأأأأ   26 املأأأأؤرخ
 حةوق اإلاسان والتمتع هبا ضلى اإلا ا   

لسامية حلةوق اإلاسأان اشأفن االعمآ المم تةو  ا  مفوضية اتمم املتحدة ا و ذ يرحب 
احلأأق يف اخلصوصأأية يف العصأأر الرقمأأي  و ذ يالحأأظ اااتمأأا  تةريأأر املفوضأأية ضأأم اأأما املوضأأو   

يشع  ىل حلةة النةا  اشفن احلق يف اخلصوصية يف العصأر الرقمأي الأيت ض ةأدت  ثنأاء الأدورة  و ذ
   (22)السااعة والعشريم ولس حةوق اإلاسان

آ املةرر اخلامل املع  ااحلق يف اخلصوصية  و ذ  يط ضلماا اتةارير اعم و ذ يرحب  ي اا  
  واملةرر اخلأامل املعأ  اتعويأو ويايأة حةأوق اإلاسأان (23)املةرر اخلامل املع  ااحلق يف اخلصوصية

__________ 

  A/HRC/28/39ااظر  (22)
(23) A/HRC/31/64 وA/HRC/34/60 وA/71/368  
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  واملةأرر اخلأامل املعأ  اتعويأو ويايأة احلأق يف (24)واحلريات اتساسية يف سياق مكافحة اإلراأاب
   (25)تعبعحرية الر م وال

الصأأأادر ضأأأم اللينأأأة املعنيأأأة ( 1988)16التعليأأأق العأأأا  رقأأأم  و ذ يالحأأأظ مأأأع التةأأأدير 
 ةوق اإلاسان اشأفن حق الفأرد يف احأ ا  خصوصأيت  و سأرت  وايتأ  ومراسأالت   ويف يايأة شأرف  
ومسعتأأ   و ذ يالحأأظ  ي أأاا يف الوقأأ  افسأأ  مأأا حتةأأق مأأم قفأأوات تكنولوجيأأة واسأأعة منأأم اضتمأأاد 

 عليق العا  واحلاجة  ىل مناقشة احلق يف اخلصوصية االنظر  ىل حتديات العصر الرقمي  الت
  اأأفن 16  يف تعليةهأا العأأا  رقأم  وصأأ  ن اللينأأة املعنيأة  ةأأوق اإلاسأان  و ذ يالحأظ 

تتخأأم الأأدول تأأدااع فعالأأة ملنأأع املمارسأأات غأأع الةااوايأأة يف ا حتفأأاظ االبيااأأات الشخصأأية الأأيت 
 لطات العامة ومؤسسات اتضمال ويف  هيو تلك البيااات واستخدامها  ختواا الس
جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  71/199 ىل  ن اجلمعيأأة العامأأة شأأيع  يف قراراأأا  و ذ يشأأع 

ضلى  ن يبةي الباب مفتوحاا ملواصلة النةا  اشفن احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمأي  هبأد  
آ املمارسات فيما يتعلق اتعويو وياية احلق يف اخلصوصأية  حتديد وتوضيح املباد  واملعايع و ف 

و ن ينظأأأر يف ضةأأأد حلةأأأة ضمأأأآ للخأأأرباء  سأأأهاماا يف  ضأأأداد تةريأأأر مةبأأأآ ملفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة 
 السامي حلةوق اإلاسان يف اما الشفن  

  ااحلاجأأأة  ىل مواصأأألة الةيأأأا   اسأأأتناداا  ىل الةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان و ذ يسأأألم 
اناقشأة وحتليأأآ املسأائآ املتصأألة اتعويأو ويايأأة احلأق يف اخلصوصأأية يف العصأر الرقمأأي وال أأمااات 
اإلجرائية والرقااأة وسأبآ ا اتصأا  احملليأة الفعالأة وتأفثع املراقبأة يف احلأق يف اخلصوصأية وغأعو مأم 

  لشأأأرضيةاو  ضأأأد  التعسأأأر  والةااوايأأأة  حةأأأوق اإلاسأأأان  ف أأأالا ضأأأم احلاجأأأة  ىل دراسأأأة مبأأأاد 
 والتناسب فيما يتعلق امارسات املراقبة    وال رورة
اأأأأأفن مناقشأأأأأة احلأأأأأق يف اخلصوصأأأأأية ينبغأأأأأي  ن تسأأأأأتند  ىل ا لتوامأأأأأات  و ذ يسأأأأألم  ي أأأأأاا  

الةااوايأأة الدوليأأة واحملليأأة الةائمأأة  اأأا يف ذلأأك الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان  وا لتوامأأات ذات 
 جما ا للتدخآ اال مربر يف حةوق اإلاسان تم فرد  الصلة  و  ينبغي  ن تفسح 

حق اإلاسأان يف اخلصوصأية  واأو حأق   جيأوا اوجبأ  تعأريمم  م   و ذ يؤلد مم جديد 
لان لتدخآ تعسفي  و غع قااو  يف خصوصيت   و يف شؤون  سرت   و ايت   و مراسالت   وحة  

فن  ارسأة احلأق يف اخلصوصأأية  مأر مهأأم يف التمتأع  مايأة الةأأااون مأم اأما التأأدخآ  و ذ يسألم اأأ
  اأا فيهأأا احلأق يف حريأة التعبأأع ويف اضتنأاق اآلراء دون تأأدخآ  اتخأرى إلضمأال حةأوق اإلاسأأان

 واحلق يف حرية التيمع السلمي وتكويم اجلمعيات  وافاا رلم مم  رلان اوتمع الدميةراري  
التمتأأع  ةأأوق  خأأرى والنمأأاء  اأأفن احلأأق يف اخلصوصأأية ميكأأم  ن يتأأيح للفأأرد و ذ يسأألم 

احلأأأأر لشخصأأأأيت  واويتأأأأ   وقدرتأأأأ  ضلأأأأى املشأأأأارلة يف احليأأأأاة السياسأأأأية وا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة 
والثةافية  و ذ يالحظ اةلق  ن ا اتهالات  و التياواات الأيت  أس احلأق يف اخلصوصأية قأد تأؤثر 

__________ 

(24) A/HRC/34/61 وA/69/397  
(25) A/HRC/23/40 وCorr.1 وA/HRC/29/32 وA/HRC/32/38 وA/70/361  
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ويف اضتنأأاق اآلراء دون تأأدخآ  يف التمتأأع  ةأأوق  اسأأان  خأأرى  اأأا فيهأأا احلأأق يف حريأأة التعبأأع 
 واحلق يف حرية التيمع السلمي وتكويم اجلمعيات  

 ن سرضة وتعة التطأور التكنولأوجي  ك أم اتفأراد يف خمتلأر  حنأاء العأامل مأم  و ذ يالحظ 
استخدا  تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت وتعأوا يف الوقأ  افسأ  قأدرة احلكومأات ومؤسسأات 

لأأأى مراقبأأأة ا تصأأا ت واض اضأأأها ومجأأأع البيااأأأات  مأأا قأأأد يأأأؤدم  ىل ااتهأأأاا اتضمأأال واتفأأأراد ض
مم  12حةوق اإلاسان  و النيآ منها  و  سيما احلق يف اخلصوصية  ضلى النحو املبني يف املادة 

مم العهد الدويل اخلامل ااحلةوق املدايأة والسياسأية   17اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان واملادة 
  االتايل ااضثاا مم اواض  الةلق املتوايد و اا تشكآ 
أىن منهأا فوائأد  غأع  ن  اواضأاا معينأة  و ذ يالحظ  ي أاا    ن البيااأات الوصأفية ميكأم  ن   

عأأأأ    ن تكشأأأأر ضأأأأم معلومأأأأات شخصأأأأية قأأأأد   تةأأأأآ  مأأأأم البيااأأأأات الوصأأأأفية ميكأأأأم   ذا مج 
هأأأأا سأأأألوا الفأأأأرد وضالقاتأأأأ  حساسأأأأية ضأأأأم احملتأأأأوى الفعلأأأأي لالتصأأأأا ت وميكأأأأم  ن ي ستشأأأأر من

  ا جتماضية وتف يالت  اخلاصة واويت  
 ن التيهيأأو اآليل للبيااأأات الشخصأأية تغأأراا التنمأأيط الفأأردم قأأأد  و ذ يالحأأظ اةلأأق 

يؤدم  ىل التمييو  و  ىل اختاذ قأرارات ميكأم  ن تأؤثر يف التمتأع  ةأوق اإلاسأان  اأا فيهأا احلةأوق 
والثةافيأأة  و ذ يسأألم ا أأرورة مواصأألة مناقشأأة اأأمو املمارسأأات وحتليلهأأا  ا قتصأأادية وا جتماضيأأة

 ضلى  ساس الةااون الدويل حلةوق اإلاسان  
تن اتفأأأراد يف  حيأأأان لثأأأعة   يعطأأأون مأأأوافةتهم احلأأأرة والصأأأر ة  و ذ يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  

ت متعددة  اأالنظر واملستنعة ضلى  ضادة استخدا  ايااا م الشخصية  و ايعها  و  ضادة ايعها مرا
 ىل  ن مجأأع البيااأأات الشخصأأية  اأأا فيهأأا البيااأأات احلساسأأة  و هيواأأا وتأأداوهلا قأأد ااد لثأأعاا يف 

 العصر الرقمي  
ضلى  ن مراقبة ا تصأا ت و/ و اض اضأها ضلأى حنأو غأع قأااو   و تعسأفي   و ذ يشدد 

اراا  ضما ا ضلى درجة ضالية مأم مجع البيااات الشخصية ضلى حنو غع قااو   و تعسفي  ااضتبو 
اأا فيهأا احلأق  التةحم   منا تنتهك احلق يف اخلصوصية وميكم  ن تنأال مأم حةأوق  اسأان  خأرى 

يف حريأأأأأة التعبأأأأأع ويف اضتنأأأأأاق اآلراء دون تأأأأأدخآ  واحلأأأأأق يف حريأأأأأة التيمأأأأأع السأأأأألمي وتكأأأأأويم 
خأار  نأد ا ضأطال  هبأا اجلمعيات  وقد تتعأارا مأع مبأاد  اوتمأع الأدميةراري  اأا يف ذلأك ض

 ضلى اطاق واسع   قليم الدولة  و 
الأأدول مأأا يتعلأأق مأأم التواما أأا الدوليأأة يف جمأأال  حتأأ    ن وجأأوب ضلأأى و ذ يشأأدد  ي أأاا  

حةأأأوق اإلاسأأأأان اأأأأاحلق يف اخلصوصأأأية ضنأأأأدما تعأأأأ ا ا تصأأأا ت الرقميأأأأة لافأأأأراد و/ و  مأأأأع 
ااأأات الشخصأأية مأأم  رأأرا  ثالثأأة  اأأا يف البيااأأات الشخصأأية  وضنأأدما تطلأأب اإلفصأأاد ضأأم البي

 ذلك مم مؤسسات اتضمال  
 ىل  ن مؤسسأأات اتضمأأال مسأأؤولة ضأأم احأأ ا  حةأأوق اإلاسأأان ضلأأى النحأأو  و ذ يشأأع 

املبني يف املباد  التوجيهية اشفن اتضمأال التياريأة وحةأوق اإلاسأانمح تنفيأم  رأار اتمأم املتحأدة 
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ا "  و ن ا لتوا  واملسؤولية الرئيسية فيمأا يتعلأق اتعويأو ويايأة املعنون "احلماية وا ح ا  وا اتص
 حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية يةعان ضلى ضاتق الدولة  

مأأم التأأداضيات السأألبية ضلأأى  ارسأأة حةأأوق اإلاسأأان والتمتأأع هبأأا الأأأيت  و ذ يسأأاورو اأأالغ الةلأأق 
 ذلأأك مراقبأأة ا تصأأا ت و/ و اض اضأأها ميكأأم  ن تأأنيم ضأأم مراقبأأة ا تصأأا ت و/ و اض اضأأها  اأأا يف

 مجع البيااات الشخصية  و  سيما ضند ا ضطال  هبا ضلى اطاق واسع  و خار   قليم الدولة  
 ن شواغآ اتمم العا  قد تربر مجع وياية اعمم املعلومأات احلساسأة  و ن  و ذ يالحظ 

 لةااون الدويل حلةوق اإلاسان  ضلى الدول مع ذلك  ن تكفآ التةيد التا  االتواما ا اوجب ا
ضلأى  ن احللأول التةنيأة لتأفمني ويايأة سأرية ا تصأا ت الرقميأة  اأا يف ذلأك  و ذ يشدد 

تدااع التشفع وحيب اهلوية  قد تكون مهمة يف العصر الرقمي ل مان التمتع  ةوق اإلاسان  
 كويم اجلمعيات  وخباصة احلق يف اخلصوصية وحرية التعبع وحرية التيمع السلمي وت

ضلأى  ن  يئأة ايئأة مفتوحأة وآمنأة ومسأتةرة وميسأرة وسألمية لتكنولوجيأا  و ذ يشدد  ي اا  
 املعلومات وا تصا ت  مر مهم للتمتع  ةوق اإلاسان  اا فيها احلق يف اخلصوصية  

 ن ا اتهالأأأأات والتيأأأأاواات الأأأأيت  أأأأس اأأأأاحلق يف اخلصوصأأأأية يف العصأأأأر  و ذ يالحأأأأظ 
كم تأؤثر يف مجيأع اتفأراد  اأا يف ذلأك احلأا ت الأيت هلأا تأداضيات خاصأة ضلأى النسأاء  الرقمي مي

 وضلى اترفال وضعا  احلال  و الفئات املهمشة  
 ن العاملني يف جمال تعويو حةأوق اإلاسأان واحلريأات اتساسأية والأدفا   و ذ يالحظ ابالغ الةلق 

لعديأأد مأأم البلأأدان  ديأأدات وم أأايةات ويعأأااون ااعأأدا  ضنهأأا   فأأراداا ومنظمأأات  لثأأعاا مأأا يواجهأأون يف ا
 اتمم   ضافة  ىل التدخآ غع الةااو   و التعسفي  ةهم يف اخلصوصية  اسبب  اشطتهم  

 ن منع وقمع اإلرااب رد  مصلحة ضامة االغة اتمهيأة  ويؤلأد مأم جديأد  و ذ يالحظ 
 تتخأأأأماا ملكافحأأأأة اإلراأأأأاب مأأأأع يف الوقأأأأ  افسأأأأ   ن ضلأأأأى الأأأأدول  ن تكفأأأأآ توافأأأأق  م تأأأأدااع

التواما أأأا اوجأأأب الةأأأااون الأأأدويل  و  سأأأيما الةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان والةأأأااون الأأأدويل 
  لالجئني والةااون الدويل اإلاسا  

احلأأأأق يف اخلصوصأأأأية  واأأأأو حأأأأق   جيأأأأوا اوجبأأأأ  تعأأأأريمم  يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد -1 
خصوصأأيت   و يف شأؤون  سأأرت   و ايتأأ   و مراسأأالت    لأان لتأأدخآ تعسأأفي  و غأع قأأااو  يف  م

مأأأم  12واحلأأأق يف التمتأأأع  مايأأأة الةأأأااون مأأأم مثأأأآ اأأأما التأأأدخآ  ضلأأأى النحأأأو املبأأأني يف املأأأادة 
 مم العهد الدويل اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية؛  17اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان واملادة 

لأأآ تأأدخآ يف احلأأق يف   مل ضلأأى  ن يكأأونحتأأر لأأدول  ن ل   ينبغأأي ىل  اأأ يشأأع -2 
 مباد  الشرضية وال رورة والتناسب؛ متسةاا مع اخلصوصية 
اطأأأأأأااع اإلا اأأأأأأ  العأأأأأأاملي واملفتأأأأأأود واالتةأأأأأأد  السأأأأأأريع يف تكنولوجيأأأأأأا  يسأأأأأألم -3 

املعلومأأات وا تصأأا ت ااضتباراأأا قأأوة دافعأأة لتسأأريع خطأأى التةأأد  ضلأأى رريأأق التنميأأة اختلأأر 
  ذلك حتةيق  ادا  التنمية املستدامة؛  شكاهلا  اا يف
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جيأب  ن  اي افسها اليت  ن احلةوق اليت يتمتع هبا الناس خار  اإلا ا  يؤلد -4 
 حتظى ااحلماية  ي اا ضلى اإلا ا   اا يف ذلك احلق يف اخلصوصية؛ 

 مجيع الدول  ىل ما يليمح يدضو -5 
 يف سياق ا تصا ت الرقمية؛ احلق يف اخلصوصية  اا يف ذلك اح ا  وياية ) ( 
الظأأأأرو   تأأأأدااع لوضأأأأع حأأأأد  اتهالأأأأات احلأأأأق يف اخلصوصأأأأية  و يئأأأأة اختأأأأاذ )ب( 

الكفيلأأة ااحليلولأأة دون حأأدو  اأأمو ا اتهالأأات  اطأأرق منهأأا ضأأمان توافأأق التشأأريعات الورنيأأة 
 ذات الصلة مع التواما ا اوجب الةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛

 أأا و ارسأأا ا وتشأأريعا ا املتعلةأأة اراقبأأة ا تصأأا ت واض اضأأها  جراءا مراجعأأة ) ( 
وإلمع البيااات الشخصية  اا يف ذلك مراقبأة ا تصأا ت واض اضأها ومجأع البيااأات ضلأى اطأاق 
واسع  وذلك هبد  صون احلق يف اخلصوصية ضأم رريأق ضأمان التنفيأم الكامأآ والفعلأي جلميأع 

 يل حلةوق اإلاسان؛التواما ا اوجب الةااون الدو 
آليأأأات اليأأأة للرقااأأة الة أأأائية و/ و اإلداريأأأة و/ و الربملاايأأة  تمأأأع فيهأأأا   اشأأاء )د( 

شأأرورب النوااأأة وا سأأتةالل والفعاليأأة  وتكأأون مأأوودة اأأوارد لافيأأة وقأأادرة ضلأأى ضأأمان الشأأفافية  
يااأأأأأأات حسأأأأأب ا قت أأأأأأاء  واملسأأأأأاءلة اشأأأأأأفن مراقبأأأأأأة الدولأأأأأة لالتصأأأأأأا ت واض اضأأأأأها ومجأأأأأأع الب

 ما او قائم مم تلك اآلليات؛ الشخصية   و تعهد
اتفأأراد الأأميم اات هأأك حةهأأم يف اخلصوصأأية اتييأأة املراقبأأة غأأع الةااوايأأة  توويأأد ( )ا 

 التعسفية اسبآ ااتصا  فعالة  اا يتفق مع ا لتوامات الدولية يف جمال حةوق اإلاسان؛  و
تشأأريعات وتنفيأأماا  اأأا تت أأمن  مأأم تشأأريعات مالئمأأة  و احلفأأاظ ضلأأى اأأمو ال سأأم )و( 

جواءات وسبآ ااتصا  فعالة  وما توفرو لافأراد مأم يايأة مأم ا اتهالأات والتيأاواات الأيت  أس اأاحلق 
يف اخلصوصية  وحتديداا ضندما يةأو  اتفأراد واحلكومأات ومؤسسأات اتضمأال ومنظمأات الةطأا  اخلأامل 

 ظ هبا  و استخدامها خار  الةااون  و تعسفاا؛إلمع البيااات الشخصية  و  هيواا  و ا حتفا
امل ي  يف اما الصدد  يف وضع  و تنفيم تدااع الوقاية وسأبآ ا اتصأا  مأم  )ا( 

ا اتهالأأات والتيأأاواات املتعلةأأة اأأاحلق يف اخلصوصأأية يف العصأأر الرقمأأي الأأيت ميكأأم  ن تأأؤثر يف 
ة ضلأأأأى النسأأأاء  وضلأأأى اترفأأأأال مجيأأأع اتفأأأراد  اأأأا يف ذلأأأأك احلأأأا ت الأأأيت هلأأأأا تأأأداضيات خاصأأأ

 وضعا  احلال  و الفئات املهمشة؛
تشييع التعليم اجليد و يئة فرمل التعليم مدى احلياة لليميع لتحةيق  اأدا   )د( 

 منها او اتمية الرقمية والتساب املهارات التةنية الالامة حلماية اخلصوصية افعالية؛
اذ تأدااع  أس اأاحلق يف اخلصوصأية ا متنا  ضأم  لأوا  مؤسسأات اتضمأال ااختأ )رب( 

 تعسفاا  و خار  الةااون؛
النظأأر يف اختأأاذ تأأدااع مناسأأبة لتمكأأني مؤسسأأات اتضمأأال مأأم اضتمأأاد تأأدااع  )م( 

روضيأأة لافيأأة لتحةيأأق الشأأفافية فيمأأا يتعلأأق االطلبأأات الأأيت تصأأدر ضأأم سأألطات الدولأأة لالرأأال  
 ضلى ايااات املستخدمني ومعلوما م اخلاصة؛
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وضأأع التشأأريعات وتأأدااع الوقايأأة وسأأبآ ا اتصأأا   و مواصأألة تنفيأأماا ملعاجلأأة  ()ا 
ال رر الناجم ضم ايع البيااأات الشخصأية  و  ضأادة ايعهأا مأرات متعأددة  و تأداوهلا اشأكآ آخأر 

 اني املؤسسات التيارية دون موافةة اتفراد موافةةا حرة وصر ة ومستنعة؛ 
ايئأأة مفتوحأأة وآمنأأة ومسأأتةرة وميسأأرة وسأألمية  مجيأأع الأأدول ضلأأى  يئأأة يشأأيع -6 

لتكنولوجيأا املعلومأأات وا تصأأا ت  ضلأأى  سأأاس احأأ ا  الةأأااون الأأدويل  اأأا يف ذلأأك ا لتوامأأات 
 املكرسة يف ميثاق اتمم املتحدة وصكوا حةوق اإلاسان؛ 

مجيأأع اجلهأأات املعنيأأة صأأاحبة املصأألحة ضلأأى املشأأارلة يف حأأوارات غأأع  يشأأيع -7 
اشأأفن احلأأق يف اخلصوصأأية  ويرحأأب اسأأامهة املةأأرر اخلأأامل املعأأ  اأأاحلق يف اخلصوصأأية يف رمسيأأة 

 امو العملية؛ 
مجيأأع مؤسسأأات اتضمأأال  ىل الوفأأاء اسأأؤوليتها ضأأم احأأ ا  حةأأوق اإلاسأأأان  يأأدضو -8 

املعنأأون  املتحأأدة وفةأأاا للمبأأاد  التوجيهيأأة املتعلةأأة ااتضمأأال التياريأأة وحةأأوق اإلاسأأانمح تنفيأأم  رأأار اتمأأم
"احلمايأأأأة وا حأأأأ ا  وا اتصأأأأا "  اأأأأا يف ذلأأأأك احلأأأأق يف اخلصوصأأأأية يف العصأأأأر الرقمأأأأي  و ىل  ضأأأأال  

وا حتفأأأأاظ هبأأأأا  اأأأأا قأأأأد يأأأأؤثر يف حةهأأأأم يف  وتأأأأداوهلااملسأأأأتخدمني اشأأأأفن مجأأأأع ايااأأأأا م واسأأأأتخدامها 
 عة  حسب ا قت اء؛تخدمني املستناخلصوصية وحتةيق الشفافية ووضع السياسات اليت تتيح موافةة املس

مؤسسأأات اتضمأأال ضلأأى السأأعي حنأأو  جيأأاد حلأأول تةنيأأة لتأأفمني سأأرية  يشأأيع -9 
ا تصا ت الرقمية ويايتها  اتمر المم ميكم  ن يشمآ تدااع التشأفع وحيأب اهلويأة  ويأدضو 
ال الدول  ىل ضد  التدخآ يف استخدا  امو احللأول التةنيأة  وامتثأال  م قيأود تفأَرا يف اأما اوأ

  لتوامات الدول اوجب الةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛ 
 ىل مفأأأأوا اتمأأأم املتحأأأأدة السأأأامي حلةأأأأوق اإلاسأأأان  ن يأأأأنظم  قبأأأأآ  يطلأأأب -10 

الأأأدورة السأأأااعة والثالثأأأني ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  حلةأأأة ضمأأأآ للخأأأرباء هبأأأد  حتديأأأد وتوضأأأيح 
ويايأأأة احلأأأق يف اخلصوصأأأية يف العصأأأر املبأأأاد  واملعأأأايع و ف أأأآ املمارسأأأات فيمأأأا يتعلأأأق اتعويأأأو 

الرقمأأأي  اأأأا يف ذلأأأك مسأأأؤولية مؤسسأأأات اتضمأأأال يف اأأأما الصأأأدد  و ن يعأأأد تةريأأأراا ضأأأم ذلأأأك 
 ويةدم   ىل اولس يف دورت  التاسعة والثالثني؛ 

الأأدول وولأأا ت اتمأأم املتحأأدة وصأأناديةها واراجمهأأا املعنيأأة واملنظمأأات  يشأأيع -11 
ت املعااأأأدات واإلجأأأراءات اخلاصأأأة واآلليأأأات اإلقليميأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان احلكوميأأأة الدوليأأأة وايئأأأا

ومنظمأأات اوتمأأع املأأد  واتوسأأارب اتلادمييأأة واملؤسسأأات الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان ومؤسسأأات 
اتضمال واوتمع التة  وغع ذلك مم اجلهات املعنية صاحبة املصلحة  ضلى املشارلة انشارب يف 

  حلةة ضمآ اخلرباء؛
 مواصلة النظر يف امو املسفلة يف  رار البند افس  مم جدول اتضمال  يةرر -12 

 56 اجللسة
 2017 /مارسآذار 23

 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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 آثار اإلر اب قلى التمتع بجميع حقوق اإلنسان -34/8  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق  يؤلأأد مأأم جديأأد و ذ 

غأع ذلأك ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  والعهد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق املدايأة والسياسأية  و 
 ذات الصلة يف جمال حةوق اإلاسان الصكوا الدولية مم 

رة ضأأأم اجلمعيأأأة العامأأأة وجملأأأس اتمأأأم الةأأأرارات ذات الصأأألة الصأأأادمجيأأأع  ىل  و ذ يشأأأع 
فيهأأأأا قأأأأرارات اجلمعيأأأأة  وجلنأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان وجملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان اشأأأأفن اإلراأأأأاب  اأأأأا

 لأأااون اتول/  16املأأؤرخ  60/158  و1991لأأااون اتول/ديسأأمرب   9املأأؤرخ  46/51 العامأأة
 ول/ يلأأأأ 8املأأأأؤرخ  64/297  و2006 يلول/سأأأأبتمرب  8املأأأأؤرخ  60/288  و2005ديسأأأأمرب 
واملتعلق ارلأو اتمأم املتحأدة  2011تشريم الثا /اوفمرب  18املؤرخ  66/10  و2010سبتمرب 

 68/178ملكافحة اإلرااب المم   اشئ ابادرة مم اتمأم املتحأدة واململكأة العرايأة السأعودية  و
  2014حويران/يوايأأأأأأأ   13املأأأأأأأؤرخ  68/276  و2013لأأأأأأأااون اتول/ديسأأأأأأأمرب   18املأأأأأأأؤرخ 

لأأأأأأأأأأااون   17املأأأأأأأأأأؤرخ  70/148  و2014لأأأأأأأأأأااون اتول/ديسأأأأأأأأأأمرب   10ملأأأأأأأأأأؤرخ ا 69/127و
 ايسأأأأأأأأأان/ 19املأأأأأأأأأؤرخ  2004/44  وقأأأأأأأأأرار جلنأأأأأأأأأة حةأأأأأأأأأوق اإلاسأأأأأأأأأان 2015اتول/ديسأأأأأأأأأمرب 

فيهأأأأا    وقأأأأرارات جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان اشأأأأفن اإلراأأأأاب وحةأأأأوق اإلاسأأأأان  اأأأأا2004  اريأأأأآ
  2016آذار/مارس  24املؤرخ  31/30  و2015آذار/مارس  26املؤرخ  28/17 انالةرار 

التوام  ااس اتييية اتمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرااب ورلائواأا  و ذ يؤلد مم جديد 
  (26)واستعراضها اخلامس  60/288اتراع  اليت اضتمد ا اجلمعية العامة يف قراراا 

مأم احلمايأة  ويف  يف سأال  وحريأة و مأمالعأيب يف الناس حق و ذ يؤلد مم جديد  ي اا  
 مجيع اتوقات خطر اإلرااب يف 

 ن لكأأأأآ  اسأأأأان احلأأأأق يف احليأأأأاة واحلريأأأأة واتمأأأأان ضلأأأأى  و ذ يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد لأأأأملك 
 مم اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان  3املادة يف  شخص   ضلى النحو املكرس

 ن احلةأأوق املدايأأأة والسياسأأأية وا قتصأأادية وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة  و ذ يؤلأأد مأأأم جديأأأد 
يف اإلضالن العاملي املكرس وم ااطة ومتشااكة  ضلى النحو وغع قاالة للتيوئة ةوق ضاملية اي ح

حلةوق اإلاسان والعهد الدويل اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية والعهأد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق 
 ا قتصادية وا جتماضية والثةافية 

__________ 

  70/291جلمعية العامة ااظر قرار ا (26)
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رار احلكومات ويةأوا اوتمعأات استةيوضو   ن اإلرااب ميكم  ن  و ذ ي ع يف اضتبارو 
اأمو اتمأور تبعأات ولكأآ ويعرا السلم واتمم للخطر ويهدد التنمية ا قتصادية وا جتماضيأة  

 خطعة ضلى  تع مجيع اتشخامل  ةوق اإلاسان 
ضلى  ن الدول  اوجب الةااون الدويل حلةأوق اإلاسأان  يةأع ضلأى  و ذ يؤلد مم جديد 

و يتهأا مأم  ضمأال اإلراأاب  وااختأاذ اخلاضعني لاية الواجبة حلماية اتفراد ضاتةها التوا  ابمل العن
ومةاضأأاة املسأأؤولني ضأأم ارتكاهبأأا   اتضمأأالتأأدااع فعالأأة ملكافحأأة اإلراأأاب  واأأالتحةيق يف تلأأك 

 يشدد ضلى  مهية ضمان امتثال قوااني و ارسات مكافحة اإلرااب حلةوق اإلاسان  و ذ
مكافحأأة اإلراأأاب ويايأأة حةأأوق اإلاسأأان  مأأران متكأأامالن يعأأوا   اأأفن تأأدااع مو ذ يسأأل   

مايأأأأة اتفأأأأراد  واجأأأأب الأأأأدول يف  رأأأأار وجيأأأأب السأأأأعي  ىل الوغهمأأأأا معأأأأاا   لأأأأآ منهمأأأأا اآلخأأأأر
 و يتها اخلاضعني ل
وسأأيادة  اتمهيأأة اتساسأأية  حأأ ا  مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية و ذ يؤلأأد 
 الةااون 
تعويأأو ويايأأة مجيأأع امجيأأع الأأدول ضلأأى ا لتأأوا  الأأمم يةأأع ضلأأى ضأأاتق  دو ذ يكأأرر التفليأأ 

لتواما أأا اوجأأب الةأأااون الأأدويل الفعأأال  تنفيأأم ال أأمان احةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية و 
  احلالةحلةوق اإلاسان والةااون الدويل اإلاسا   حسب 

 اتييية متعأددة اتاعأاد اأفن مكافحأة اإلراأاب تتطلأب اتبأا  اأج شأامآ واسأ مو ذ يسأل   
 ملعاجلة العوامآ الكامنة اليت تسبب اإلرااب 

 اإلراأأأأأأاب إلميأأأأأأعومكافحأأأأأأة التوامأأأأأأ  الراسأأأأأأخ اتعويأأأأأأو التعأأأأأأاون الأأأأأأدويل ملنأأأأأأع و ذ جيأأأأأأدد  
 ومظاارو   شكال 

اتةرير مفوا اتمم املتحدة السأامي حلةأوق اإلاسأان اشأفن  مع التةدير و ذ  يط ضلماا  
املةد   ىل جملأس   اب ضلى التمتع إلميع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسيةاآلثار السلبية لحلرا

  (27)حةوق اإلاسان يف دورت  الرااعة والثالثني
افاأأأأ  يف سأأأأياق التعأأأأاون الأأأأدويل و م تأأأأدااع تتخأأأأماا الأأأأدول اتض أأأأاء ملنأأأأع  و ذ يسأأأأل م 

امليثأأاق  يف ذلأأك   اأأاومكافحأأة اإلراأأاب  جيأأب ا متثأأال التأأا   لتواما أأا اوجأأب الةأأااون الأأدويل
ةأأأااون والومبادئأأأ   وا تفاقيأأأات والربوتولأأأو ت الدوليأأأة اتخأأأرى ذات الصأأألة  مةاصأأأدو وخباصأأأة 
  احلالة والةااون الدويل اإلاسا   حسب  ةوق اإلاسانالدويل حل
 ن ا حأأ ا  املتبأأادل والتسأأامح واحلأأوار اأأني احل أأارات  وتعويأأو التفأأاام ضلأأى  يشأأددو ذ  

اليت تعوا التعاون والنياد يف منع اإلرااب العناصر ت عترب مم  ام   الثةافاتلملك و ان اتدياني 
 امو الغاية حتةيق الرامية  ىل املختلفة املبادرات ايرحب  ومكافحت   و ذ

__________ 

(27) A/HRC/34/40  
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لأأان   حلراأاب إلميأأع  شأأكال  ومظأأاارو   يأأاا  دااتأأ  افشأأد العبأأارات ل مأأم جديأأديؤلأد و ذ  
ينبغأأأي راأأأط  ميكأأأم و   اأأأ   يشأأأدد ضلأأأى  لااأأأ   غراضأأأ   و ذ  مرتكبأأأوو  وحيثمأأأا ارتكأأأب  و يأأأاا 

 ح ارة  جنسية  و فم ديم  وا اإلرااب
مأأع يتماشأأى  اأأا  للتأأدااع املتخأأمة ضلأأى مجيأأع املسأأتويات ملكافحأأة اإلراأأاب اأأا و ذ يةأأر 

السلم واتمم  واالتأايل وصون يف ضمآ املؤسسات الدميةرارية مهمة مم مسامهة   الةااون الدويل
يف التمتأأع الكامأأآ  ةأأوق اإلاسأأان  وااحلاجأأة  ىل مواصأألة مكافحأأة اإلراأأاب  مأأع تعويأأو واحأأ ا  
حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأأية يف افأأس الوقأأ   اطأأرق منهأأأا التعأأاون الأأدويل واتعويأأأو دور 

 اتمم املتحدة يف اما الشفن  حسب ا قت اء 
ع  ةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية  التمتأأاا ضلأأى ضأأار اأأفن لحلراأأاب تأأفثعاا  و ذ يسأأل م 
لحةأأأوق الكامأأآ لضمأأال اإلعيأأأق ي   لمأأاضلأأأى شخصأأ  يف احليأأأاة واحلريأأة واتمأأانالفأأرد مثأأآ حأأق 

هأأأدد ي ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة  مثأأأآ احلأأأق يف العمأأأآ والتعلأأأيم والصأأأحة والتنميأأأة  اأأأا
شأأكآ يف اايأأة املطأأا   ديأأداا ياريأأة  و السأأالمة اإلقليميأأة للأأدول و منهأأا وسأأيادة الةأأااون والدميةر 

 خطعاا لعمآ اوتمعات وللسلم واتمم الدوليني 
ميثلأ   لمةأاتلني اإلراأاايني اتجااأب ومأالتوايأد التأدفق امل ااء  و ذ يعرب ضم قلة  املستمر 

الأدول مجيأع يشأيع  املةصأد  و ذو الدان املنشأف والعبأور  ذلك يف ذلك مم  ديد للدول لافة  اا
 التدااع املناسبة ملنع امو الظاارة ووضع تعويو تعاواا مم خالل ى التصدم هلما التهديد ضل

عأأد  تةأأد   م ااسأأؤوليا ا ت أأطلع  اأأ  ينبغأأي للأأدول لافأأة  ن ضلأأى  يكأأرر التفليأأدو ذ  
الأدضم السياسأي والعسأكرم وخاصأة شكآ مم  شكال الدضم لحلراأاايني واجلماضأات اإلرااايأة  

   شأخامل يف  راضأيها إلمأع اتمأوال قيأا  موارنيهأا  ويف ذلك مم خالل  ايل  ااواللوجسيت وامل
وضد   رااايني  فراد تم غرا   لصاحل مجاضات  راااية  و   صول ماليةمم خالل استغالل   و

غأأع مباشأأرة مأأم  منأأع اإلراأأاايني مأأم ا سأأتفادة اصأأورة مباشأأرة  وو تأأوفع مأأالذ آمأأم لحلراأأاايني  
 م شأخق يأدضم  مأرتكيب اتضمأال اإلرااايأة  ووتةأد  دفع لليماضأات اإلرااايأة  الفدية اليت ت أ

 يسأأأهآ ذلأأأك تأأأوفع مأأأالذات آمنأأأة  و  رااايأأأة  و  ضمأأأالارتكأأأاب   ضأأأداد  و ختطأأأيط  و  ويأأأآ  و
مبأأد  تسأأليمهم  ضنأأد ا قت أأاء  ضلأأى  سأأاس   و  ىل الة أأاء أأاول  ن يشأأارا فيأأ   يشأأارا  و  و

  احملالمة التسليم  و
مت اختأأاذو واضتمأأادو مأأم التوامأأات و جأأراءات ومبأأادرات سياسأأية ملكافحأأة  اأأا و ذ يرحأأب 

نأأع ملمثأأآ مأأملرة اجلوائأأر اشأأفن املمارسأأات اجليأأدة   يف اافأأآ خمتلفأأة  ا ختطأأا  لطلأأب الفديأأة
   ضمليات ا ختطا  للحصول ضلى فدية وحرمان اإلرااايني مم ا ستفادة منها

املرتكبأأأة ضلأأأى يأأأد اجلماضأأأات اإلرااايأأأة  ااء اجلأأأرائم اخلطأأأعة  اأأأالغ الةلأأأقيعأأأرب ضأأأم و ذ  
املةاتلون اإلرااايون اتجااب  واليت استهدف   شخاصاا ومجاضأات واإلرااايني اتفراد  ام فيهم 

 استناداا  ىل خلفيتهم اإلثنية والدينية وااطوت ضلى ااتهالات جسيمة حلةوق اإلاسان 
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يف ااتهأأأاا   لدينيأأأة واتضأأأرحة واملواقأأأع الثةافيأأأةاهليمأأأات ضلأأأى اتمأأأالم او ذ يشأأأيب  
حسب احلالة  ةوق اإلاسان والةااون الدويل اإلاسا   الدويل حلةااون وخاصة الللةااون الدويل  

 املواقع الدينية   و واملعامللآلثار يف ذلك  م تدمع متعمد  اا
ملتااعأأة الأأيت تلتأأ   وقأأرارات ا 2011آذار/مأأارس  24املأأؤرخ  16/18 ىل قأأرارو و ذ يشأأع  

الدينيأأة الأأيت تشأأكآ  العرقيأأة  و وخطأأة ضمأأآ الراأأارب اشأأفن حظأأر الأأدضوة  ىل الكراايأأة الةوميأأة  و
العنر  وضملية اسطنبول ملكافحة التعصب والتمييو والتحأريمم  العداء  و حتري اا ضلى التمييو  و

تنفيأماا الفعأال مأم قبأآ  ىل يأدضو  املعتةأد  و ذ الأديم  و ضلى  سأاسضلى الكرااية و/ و العنر 
مواتية اةأدر  لأرب ملواجهأة خطأاب الكراايأة والعنأر  ايئة  يئة يف هبد  اإلسها  اوتمع الدويل 

 الدي   الوصم والتمييو اإلث   ويشمآ  اا
  الظلأأأأمومواجهأأأأة   تصأأأأميم الأأأأدول ضلأأأأى العمأأأأآ مأأأأم  جأأأأآ تسأأأأوية النواضأأأأات و ذ يؤلأأأد 

 قتصادم املستدا  والتنمية املستدامة وحتةيق ا اداار العاملي وتعويو النمو ا  والة اء ضلى الفةر
لليميأأع وسأأيادة الةأأااون  وايأأأادة واحلريأأأات اتساسأأية و ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان  الرشأأيدواحلكأأم 

 التفاام اني الثةافات  وضمان ا ح ا  لليميع 
  ربرةغأأأع مأأأ جراميأأأة ااضتباراأأأا  ضمأأأا ا اإلرااايأأأة اتضمأأأال مجيأأأع  يأأأديم اشأأأدة -1 

يف الفأأرد فيهأأا حأأق  ويعأأرب ضأأم اأأالغ الةلأأق  ااء آثاراأأا ال أأارة ضلأأى التمتأأع  ةأأوق اإلاسأأان  اأأا
مأم اإلضأالن العأاملي  3  ضلى النحو املنصأومل ضليأ  يف املأادة ضلى شخص  احلياة واحلرية واتمان
 حلةوق اإلاسان؛ 

حكومأأات للاإلراأأاايني واجلماضأأات اإلرااايأأة اسأأتهدا  مأأم  يعأأرب ضأأم قلةأأ  -2 
 واوتمعات واتفراد ضلى  سس مم اينها الديم و/ و اإلثنية؛

اسأأأأبب تصأأأأاضد مسأأأأتوى  املثأأأأع لليأأأأو ال أأأأحايا  ااء ضأأأأدد  يعأأأأرب ضأأأأم قلةأأأأ  -3 
 خلر العديد مم اخلسائر البشرية والدمار؛  ا  اإلراااية يف  حناء العاملاهليمات 
ميكأأم  ن ت أأر  قتصأأاد لمأأاضلأأى ا خطأأعاا  اا لهيمأأات اإلرااايأأة  ثأأر لاأأفن  يةأأر -4 

يعرقأآ اإلضمأال  السأياحة   أاقطأا  يف ذلأك الةطأا  املأايل و  اأا  اعدد مم الةطاضات ا قتصأادية
 الكامآ حلةوق اإلاسان واحلريات اتساسية والتنمية؛

التمتع ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضيأة والثةافيأة   يف افن اإلرااب يؤثر ميسل   -5 
تأدفةات ر س املأال  وتأدمع اهليالأآ وتةليأآ   د ا سأتثمار اتجنأيب املباشأروخاصة ضم رريق  اعأا

اتساسأأأأية  و ضاقأأأأة ا سأأأأتثمار العأأأأا   واحلأأأأد مأأأأم التيأأأأارة  وتعطيأأأأآ النمأأأأو ا قتصأأأأادم  وايأأأأادة 
 تكالير اتمم؛

اتشأأخامل ضأأم يايأأة ضلأأى حتمأأآ الأأدول املسأأؤولية اتساسأأية  يؤلأأد مأأم جديأأد -6 
م رريأأأق منأأأع ومكافحأأأة اإلراأأأاب إلميأأأع  شأأأكال  ومظأأأاارو  يف  رأأأار املوجأأأوديم يف  قليمهأأأا ضأأأ
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ا متثال التا   لتواما ا اوجب الةااون الدويل  و أ  الأدول ضلأى احأ ا  مجيأع حةأوق اإلاسأان 
 حلرااب؛مكافحتها لويايتها يف سياق 

ي رتكأأأب مأأأم  ضمأأأال  راأأأاب وضنأأأر ضأأأد املأأأدايني ضلأأأى يأأأد  مأأأا يأأأديم اشأأأدة -7 
 راااية واسأتمرار التيأاواات املنهييأة حلةأوق اإلاسأان الأيت ترتكبهأا تلأك اجلماضأاتاجلماضات اإل

 جنسية راط اإلرااب افم ديم  وينبغي  ميكم اآ     ويؤلد جمدداا ضلى  ا   ضلى اطاق واسع
يف وسأع  مأم  جأآ منأع وصأول  م دضأم  ح ارة  و   اوتمع الدويل ضلى  ن يبمل لأآ مأا  و

  مايل  ىل اجلماضات اإلراااية؛ ولوجسيت   سياسي  و
ضمليأأات ا ختطأأا  و خأأم الراأأائم الأأيت تةأأو   الويأأادة يف ااء  يعأأرب ضأأم الةلأأق -8 

تنأأاا ت سياسأأية  ويعأأرب ضأأم احلاجأأة  ىل التصأأدم لهبأأا اجلماضأأات اإلرااايأأة رلبأأاا لفديأأة و/ و 
 املسفلة؛ هلمو

يف  اإلرااايأأة  اأأأاضمأأال اتنأأأع وقمأأع  ويأأآ االأأدول ضلأأى التأأوا   يكأأرر التفليأأد -9 
 راضأيها  افيأة داخأآ  مم قبآ موارنيهأا  وضمداا مجع اتموال  تير  توفع  واذلك دفع الفدية  و 
غع مباشرة  اةصد  ن ت ستخد  اأمو اتمأوال للةيأا   اصورة مباشرة  وسواء وسيلة مم الوسائآ  
 مال؛مع معرفة  اا ست ستخد  للةيا  هبمو اتض افضمال  راااية   و

الأأأدول اا متنأأأا  ضأأأم دضأأأم الأأأمم يةأأأع ضلأأأى ضأأأاتق  ا لتأأأوا  يؤلأأأد مأأأم جديأأأد -10 
اجلماضات اإلراااية يف  اشاء مناار للدضاية للتحريمم ضلى الكرااية والعنأر مأم خأالل الوسأائآ 

  م وسيلة  ضال   خرى ضلى  راضيها؛ الساتلية  و اإللك واية  و
ناسأأأبة للتحةيأأأأق ضلأأأأى النحأأأأو الواجأأأأب يف الأأأأدول ضلأأأأى اختأأأأاذ التأأأأدااع امل  أأأ  -11 

مو اتضمال هبوضلى  حالة مم يةو    ارتكاهبا اإلضداد هلا  و التحريمم ضلى اتضمال اإلراااية  و
لةأأأأأااون الأأأأأدويل حلةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  ل ىل الة أأأأأاء وفةأأأأأاا للةأأأأأوااني واإلجأأأأأراءات اجلنائيأأأأأة الورنيأأأأأة و 

 ؛احلالة حسب
  دمأأأا ضأأأادة تفايأأأآ و ضأأأادة إلاتيييات الأأأدول ضلأأأى اضتمأأأاد اسأأأ    أأأ   ي أأأاا  -12 

ملةاتلني اإلرااايني اتجااب العائديم  ضلى حنو يتماشأى مأع املمارسأات اجليأدة املبينأة يف مأملرة ا
حأأأول املمارسأأأات اجليأأأدة  سأأتيااة  لثأأأر فعاليأأأة لظأأأاارة املةأأأاتلني اإلراأأأاايني مأأأرالب  - اأأام 

راأأاب  وضلأأى اضتمأأاد اأأج شأأامآ يت أأمم ملنتأأدى العأأاملي ملكافحأأة اإلاتجااأأب  الصأأادرة ضأأم ا
دور اأا   ىل جااأب ت أطلع اأميكأم  ن والة أاء ضلأى اوضأة التشأدد  لمشأورةل اشاء مرالو ورنية 
والرضايأة للمناصأحة ادور مرلو امأد اأم اأاير الصدد   ويرحب يف اما ةاجلنائي جراءات العدالة 
 يديولوجيات واتاشطة اإلراااية؛يف مكافحة ات

يتسأأأم  ااء توايأأد اسأأتخدا  اإلراأأأاايني ومناصأأريهم  يف جمتمأأع  ضأأم قلةأأأ يعأأرب  -13 
اإلا اأ  ووسأائط اإلضأال  اتخأرى  شبكة   لتكنولوجيا املعلومات وا تصا ت  وخباصة االعوملة

  نيأأأأد مأأأأم يةأأأأو  هبأأأأا التحأأأأريمم ضليهأأأأا  و  رتكاهبأأأأا  و للأأأأدضوة  ىل الةيأأأأا  افضمأأأأال  رااايأأأأة  و
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هلا  و   الدول ضلأى اختأاذ التأدااع الوقائيأة املناسأبة يف اأما الشأفن  مأع التخطيط   ويلها  و  و
اأأني اجلهأأات فيمأأا  مهيأأة التعأأاون  ويشأأدد ضلأأىالةأأااون الأأدويل  اوجأأب لتواما أأا  التأأا   ا متثأأال
يف ذلأأك اأأني الأأدول  تنفيأأم اسأأ اتييية اتمأأم املتحأأدة العامليأأة ملكافحأأة اإلراأأاب  اأأاضلأأى املعنيأأة 
ات الدوليأأأة واإلقليميأأة ودون اإلقليميأأأة  والةطأأا  اخلأأأامل واوتمأأع املأأأد   للتصأأدم هلأأأمو واملنظمأأ

ميثأاق  ومةاصأدالة ية  مع احأ ا  حةأوق اإلاسأان واحلريأات اتساسأية والتةيأد االةأااون الأدويل 
التكنولوجيأات ميكأم  ن تكأون  دوات قويأة اأمو  ن ويكأرر التفليأد ضلأى اتمم املتحدة ومبادئ   

كافحأأأة ااتشأأأار اإلراأأأاب  اطأأأرق منهأأأا تعويأأأو التسأأأامح وا حأأأ ا  املتبأأأادل واحلأأأوار والتفأأأاام يف م
ي أطلع  ىل الأدور البنرأاء الأمم الصأدد  يف اأما   اني الشأعوب والسأال   ويشأع مأع التةأدير فيما
 مرصد الفتاوى التكفعية يف مصر؛ا  

إلراأأاب وفةأأاا ملبأأاد  الةأأااون التوامأأ  اتعويأأو التعأأاون الأأدويل ملنأأع ومكافحأأة اجيأأدد  -14 
يثأاق والةأااون الأدويل حلةأوق اإلاسأان والةأااون الأدويل اإلاسأا   اطأرق منهأا امليف ذلك  الدويل  اا

  وتبادل املعلومأات وايااأات ا سأتخبارات يف جمأال مكافحأة اإلراأاب التعاون التة  واناء الةدرات
ميأأأأة ودون اإلقليميأأأأة ذات الصأأأألة  حسأأأأب الأأأأدول واملنظمأأأأات اإلقليالصأأأأدد  ىل يف اأأأأما ويطلأأأأب 

 ا قت اء   ن تواصآ تنفيم اس اتييية اتمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرااب ورلائواا اتراع؛
والتسأأامح    ىل مجيأأع الأأدول  ن تعأوا ثةافأأة السأأال  والعدالأة والتنميأأة البشأأرية يطلأب -15 
ةأأيم الدينيأأة واملعتةأأدات والثةافأأات االةيأأا   حسأأب والأأدي   واحأأ ا  مجيأأع اتديأأان والوالةأأومي اإلثأأ  

 ؛لافة  اوتمعتشمآ شرائح ا قت اء  اإاشاء وتشييع ارامج تراوية وارامج لتوضية اجلمهور 
مأأع ضأحايا اإلراأاب و سأأرام  ويسألرم افمهيأأة العميأق ت أامن   يؤلأد مأم جديأأد -16 

خأأم يف احلسأأبان  ضنأأد ا قت أأاء  تمأأع ايايأأة حةأأوقهم وتأأوفع الأأدضم واملسأأاضدة املناسأأبني هلأأم  
يعأوا املسأاءلة افسألوب الكرامأة وا حأ ا  والعدالأة واحلةيةأة او  اإحيأاء الأملرىا ضتبأارات املتعلةأة 

وي أأأع حأأأداا لحلفأأأالت مأأأم العةأأأاب  وفةأأأاا للةأأأااون الأأأدويل  ويشأأأيع ضلأأأى تعويأأأو التعأأأاون الأأأدويل 
 وتبادل اخلربات يف اما الشفن  وفةاا للةااون الدويل؛

الدول ضلى توفع املساضدة و ضأادة التفايأآ املناسأبني ل أحايا اإلراأاب  يشيع -17 
 ؛املتاحةوفةاا للةوااني الورنية ذات الصلة يف حدود املوارد 

اطأأأرق منهأأأا   ضلأأأى اختأأأاذ تأأأدااعواوتمأأأع املأأأد  الأأأدول واوتمأأأع الأأأدويل   أأأ  -18 
مأأم ر والتأأدريب يف جمأأال حةأأوق اإلاسأأان  التعلأأيم والتوضيأأة واسأأتخدا  وسأأائط اإلضأأال  والتثةيأأ

الةيأأأا  ضلأأأى حنأأأو فعأأأال اعاجلأأأة اتوضأأأا  الأأأيت تف أأأي  ىل ااتشأأأار اإلراأأأاب و عأأأآ اتفأأأراد  جأأأآ 
 آلثار اإلرااب وللتينيد مم قبآ اإلرااايني؛ ضرضةواجلماضات  لثر 

واملكلفأأأأأني او يأأأأأات يف  رأأأأأار اإلجأأأأأراءات   مجيأأأأأع ايئأأأأأات املعااأأأأأدات يأأأأأدضو -19 
ومفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق   واآلليأأات الدوليأأة واإلقليميأأة حلةأأوق اإلاسأأان  اخلاصأأة

التمتأأأع  يف السأأأليب لحلراأأأابلاثأأأر اإلاسأأأان  لأأأآ يف  رأأأار و يتأأأ    ىل  يأأأالء ا اتمأأأا  الواجأأأب 
 إلميع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية؛
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رم دراسة وتعأد تةريأراا  ىل اللينة ا ستشارية ولس حةوق اإلاسان  ن  يطلب  -20 
التمتأع إلميأع حةأوق اإلاسأان واحلريأات اتساسأية  مأع يف إلراأاب امل تبأة ضلأى ا ةبيضم اآلثار السل

تأأفثعو يف حتويأأآ  يف ذلأأك ال ليأأو اوجأأ  خأأامل ضلأأى احلةأأوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  اأأا
  وتأدمع اهليالأآ اتساسأية  واحلأد مأم تدفةات ر س املالوتةليآ املباشر  اتجنيب ا ستثمار مسار 

وتعطيأآ النمأو   قطاضأات اقتصأادية معينأة يف اتسواق املالية  والتأفثع سألباا و رااا التيارة اخلارجية  
ا قتصأأادم  و ن توصأأي احلكومأأات وآليأأات اتمأأم املتحأأدة حلةأأوق اإلاسأأان واملنظمأأات اإلقليميأأة 

يف اأأأما الصأأأدد  و ن تةأأأد  التةريأأأر  ىل جملأأأس جأأأراءات ااختأأأاذ  والدوليأأأة ومنظمأأأات اوتمأأأع املأأأد  
 خالل جلسة التحاور  ملناقشت حةوق اإلاسان يف دورت  التاسعة والثالثني 

  56اجللسة 
  2017آذار/مارس  23

 ض أاء ضأم التصأوي    4صأوتاا وامتنأا   15صأوتاا مةااأآ  28]اضتمد اتصوي  مسيآ افغلبية 
 محلما يليولاا  اتيية التصوي   

 ؤيدونمحامل
  الرباايأأأآ  اأأأاراغوام   ادوايسأأأيا  اإلمأأأارات العرايأأأة املتحأأأدة   لأأأوادور   ثيوايأأأا

  توغأأو  املتعأأددة الةوميأأات( -اوليفيأأا )دولأأة   اورواأأدم  اوتسأأوااا  اأأنغالديب
 -فنأوويال )مجهوريأة   الفلبني  غااا  العراق  الصني  السلفادور  رواادا  تواس

اململكأة العرايأة   مصأر  لينيأا   الكواغأو  ديفوار لوت   لواا   قطر  البوليفارية(
   اهلنداييعيا  السعودية

 املعارضونمح
  سأأألوفينيا  جنأأأوب  فريةيأأأا  مجهوريأأأة لوريأأأا  الييكأأأا  الربتغأأأال   ملاايأأأا   لباايأأأا
  اململكأة املتحأدة لربيطاايأا العظمأى وآيرلنأدا الشأمالية   تفيا  لرواتيا   سويسرا
   اليااانات املتحدة اتمريكيةالو ي  اولندا  انغاريا

 املمتنعون ضم التصوي مح
  [منغوليا  قعغيوستان  جورجيا  انما

السك  الالئق كعنصر م  قناصر الحق فح مستوى معيشح مناسب،  -34/9
 والحق فح قدم التمييز فح  اا السياق

  ن جملس حةوق اإلاسان  
اإلضأالن العأاملي  هأااسان  اا في ن صكوا الةااون الدويل حلةوق اإل  ذ يؤلد مم جديد 

حلةأأأأوق اإلاسأأأأان والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة والثةافيأأأأة  تسأأأأتتبع 
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واجبات والتوامات تةع ضلى ضاتق الدول اتررا   تشمآ مجيع مستويات احلكومة  فيما يتعلأق 
 ة احلصول ضلى سكم  ئق تاحاإ

 ىل الةأرارات الأيت اضتمأد ا و ااةة ولأس حةأوق اإلاسأان   ىل مجيع الةأرارات السأ و ذ يشع 
جلنأأة حةأأوق اإلاسأأان  اشأأفن مسأأفلة السأأكم الالئأأق لعنصأأر مأأم ضناصأأر احلأأق يف مسأأتوى معيشأأي 

 آذار/ 23 املأأؤرخ 31/9  و2014آذار/مأأارس  28املأأؤرخ  25/17لأأس او امناسأأب  ومنهأأا قأأرار 
  2016مارس 

 5/2وحةأوق اإلاسأأان  جملأس تعلأق ابنأاء مؤسسأات امل 5/1اريأ   ىل قر  و ذ يشأع  ي أاا  
  املتعلأأأأأق ادواأأأأأة قواضأأأأأد السأأأأألوا للمكلفأأأأأني او يأأأأأات يف  رأأأأأار اإلجأأأأأراءات اخلاصأأأأأة للميلأأأأأس

  2007حويران/يواي   18 املؤرخني
املبأاد  وا لتوامأأات املتعلةأة االسأكم الالئأأق املكرسأة يف اتحكأأا  ذات  و ذ يؤلأد مأم جديأأد 

الاأأأات والأأأربامج الأأأيت اضتمأأأد ا املأأأؤ رات الرئيسأأأية ومأأأؤ رات الةمأأأة الأأأيت ضةأأأد ا الصأأألة الأأأواردة يف اإلض
اتأأأائج مأأأؤ ر اتمأأأم املتحأأأدة املعأأأ  ااإلسأأأكان والتنميأأأة احل أأأرية املسأأأتدامة  ومأأأم اينهأأأا  اتمأأأم املتحأأأدة

 ذ   و (28)يف ليتأو 2016تشأريم اتول/ لتأوار  20 ىل  17المم ض ةد يف الف ة مم (  الثال  املوئآ)
  1-11 الغاية ومم ضمنها  2030يشدد ضلى  مهية تنفيم خطة التنمية املستدامة لعا  

االعمآ المم تةو  ا  املةررة اخلاصة املعنية االسكم الالئأق لعنصأر مأم ب يرحر  -1 
ضناصأر احلأق يف مسأتوى معيشأي مناسأب  واأاحلق يف ضأد  التمييأو يف اأما السأياق  اأا يف ذلأك 

 رية؛طاضطالضها ابعثات ق  
اتةريأأر املةأأأررة اخلاصأأأة ضأأم " مَولأأأة السأأأكم"   أأيط ضلمأأأاا ضلأأى وجأأأ  اخلصأأأومل -2 

 ؛(29)وتفثعاا يف حةوق اإلاسان
االسكم الالئق لعنصر مم ضناصر احلق  ديد و ية املةررة اخلاصة املعنية  يةرر -3 

  ضلأى دة ثأال  سأنواتملأ يف مستوى معيشي مناسب  وااحلق يف ضأد  التمييأو يف اأما السأياق 
  2010 يلول/سأأأأأأبتمرب  30املأأأأأأؤرخ  15/8النحأأأأأو احملأأأأأأدد يف قأأأأأرارم جملأأأأأأس حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأان 

 ؛2014آذار/مارس  28املؤرخ  25/17و
املةأأررة اخلاصأأة ضلأأى  ن تةأأد   يف  رأأار تنفيأأم الو يأأة  مة حأأات مأأم  شأأيعي -4 

سأكم  ويف تنفيأم شفاا  ن تأدضم الأدول يف حتةيأق  اأدا  وغايأات التنميأة املسأتدامة املرتبطأة اال
 ؛(30)اخلطة احل رية اجلديدة

يأد التعأاون الأيت مأد ا اجلهأات الفاضلأة املختلفأة  ىل املةأررة  يالحظ مع التةأدير -5 
 اخلاصة  ويدضو الدول  ىل ما يليمح

__________ 

  71/235ااظر قرار اجلمعية العامة  (28)

(29) A/HRC/34/51   
   املرفق 71/256قرار اجلمعية العامة  (30)
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التعأأاون التأأا  مأأع املةأأررة اخلاصأأة يف اضأأطالضها او يتهأأا  وا سأأتيااة لطلبا أأا  ) ( 
 مات والةيا  اويارات؛املتعلةة ااحلصول ضلى معلو 

 الدخول يف حوار انراء مع املةررة اخلاصة اشفن متااعة توصيا ا وتنفيماا؛ )ب( 
 ىل اتمأأأأني العأأأأا  ومفأأأأوا اتمأأأأم املتحأأأأدة السأأأأامي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  يطلأأأأب -6 

 ؛مم ا ضطال  او يتها افعاليةاملةررة اخلاصة وارد لتمكني لآ ما يلو  مم م  مواصلة توفع
 ىل املةأأأررة اخلاصأأأة  ن تةأأأد  تةريأأأراا سأأأنوياا ضأأأم ا ضأأأطال  االو يأأأة  ىل  طلأأبي -7 

 جملس حةوق اإلاسان واجلمعية العامة  وفةاا لرباامج العمآ السنوم لكآ منهما؛
 مواصلة اظرو يف امو املسفلة يف  رار البند افس  مم جدول اتضمال  ةرري -8 

 56اجللسة 
 2017آذار/مارس  23

 [وي  اضت مد ادون تص]

 حرية الدي  أو المعتقد -34/10  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
  1981تشأأأأريم الثأأأأا /اوفمرب  25املأأأأؤرخ  36/55 ىل قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة   ذ يشأأأأع 

الأأأمم  صأأأدرت اجلمعيأأأة العامأأأة اوجبأأأ  اإلضأأأالن املتعلأأأق االة أأأاء ضلأأأى مجيأأأع  شأأأكال التعصأأأب 
  س الديم  و املعتةد والتمييو الةائمني ضلى  سا

مأأأم العهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل اأأأاحلةوق املدايأأأة والسياسأأأية  18 ىل املأأأادة  و ذ يشأأأع  ي أأأاا  
مأأم اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان وغأأع ذلأأك مأأم  حكأأا  حةأأوق اإلاسأأان ذات  18واملأأادة 
  الصلة 

  2016آذار/مأارس  23املأؤرخ  31/16اسأان  ىل قأرار جملأس حةأوق اإلو ذ يشع لملك  
و ىل قأأأرارات  خأأأرى اضتمأأأداا اولأأأس واجلمعيأأأة العامأأأة وجلنأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان خبصأأأومل حريأأأة الأأأديم 

 املعتةد  و الة اء ضلى مجيع  شكال التعصب والتمييو الةائمني ضلى  ساس الديم  و املعتةد   و
      حويأأأأأأران/ 18املأأأأأأؤرخني  5/2و 5/1اإلاسأأأأأأان   ىل قأأأأأأرارم جملأأأأأأس حةأأأأأأوق و ذ يشأأأأأأع 
  2007يواي  

ااسأأتنتاجات وتوصأأيات حلةأأات ضمأأآ اخلأأرباء الأأيت اظمتهأأا  ضلمأأاا مأأع التةأأديرو ذ  أأيط  
مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان والواردة يف خطة ضمآ الراارب اشفن حظر الدضوة 

رااية الةومية  و العنصرية  و الدينية اليت تشكآ حتري اا ضلى التمييو  و العأداء  و العنأر   ىل الك
  2012تشريم اتول/ لتوار  5اليت اضتمدت يف الراارب يف 

  ن مجيع حةوق اإلاسان ضاملية وم ااطة ومتشااكة وغع قاالة للتيوئة  و ذ يؤلد جمدداا  



A/71/53 

63 GE.17-14491 

 ىل  ن الأأأدول مسأأأؤولة يف املةأأأا  اتول ضأأم تعويأأأو حةأأأوق اإلاسأأأان ويايتهأأأا   و ذ يشأأع 
يف ذلك حةوق اإلاسأان الواجبأة لاشأخامل املنتمأني  ىل  قليأات دينيأة  اأا يشأمآ حةهأم يف  اا

   ارسة دينهم  و معتةدام  رية 
ضلأى  سأاس الأديم  الةائمأةعصب والعنأر  ااء استمرار  ضمال الت و ذ يساورو االغ الةلق 
تسأأتهد  اتفأأراد  اأأم فأأيهم اتشأأخامل املنتمأأون  ىل الطوائأأر الدينيأأة واتقليأأات الأأيت  و املعتةأأد 

 الدينية يف مجيع  حناء العامل 
 مهية التعليم يف تعويو التسامح المم يةأو  ضلأى تةبأآ النأاس للتنأو  واحأ امهم  و ذ يؤلد 

  اا يشمآ التعبع الدي   و ذ يؤلد  ي اا ضرورة  ن يسهم التعليم  وخباصة التعليم املدرسي   ياو
 مسامهة جمدية يف تعويو التسامح ويف الة اء ضلى التمييو الةائم ضلى  ساس الديم  و املعتةد 

يشأمآ    اأاضلى حق لآ فرد يف حرية الفكأر والوجأدان والأديم  و املعتةأد يشدد -1 
حريتأأ  يف  ن يكأأون  و   يكأأون لأأ  ديأأم  و معتةأأد  و يف  ن يعتنأأق دينأأاا  و معتةأأداا رتأأارو انفسأأ   
وحريتأ  يف  ظهأأار دينأأ   و معتةأأدو اأأالتعليم واملمارسأأة والتعبأأد و قامأأة الشأأعائر  افأأردو  و مأأع مجاضأأة  

 ؛وو ما  املا  و ضلى حدة  اا يف ذلك حة  يف تغيع دين   و معتةد
 ن حرية الديم  و املعتةأد وحريأة التعبأع م ااطتأان ومتشأااكتان ومتعاضأدتان  يؤلد  -2 

ويشأأدد ضلأأى الأأدور الأأمم ميكأأم  ن تؤديأأ   ارسأأة اأأميم احلةأأني يف مكافحأأة مجيأأع  شأأكال التعصأأب 
 ؛والتمييو الةائمة ضلى الديم  و املعتةد

عأوق التمتأع اأاحلق يف حريأة  ااء العةبات الناشئة الأيت ت يعرب ضم قلة  الشديد -3 
 الديم  و املعتةد  و ااء حا ت التعصب والتمييو والعنر الةائمة ضلى الديم  ومنها ما يليمح

توايأد ضأأدد  ضمأأال العنأأر املوجهأأة ضأد اتفأأراد  اأأم فأأيهم اتشأأخامل املنتمأأون  ) ( 
  ىل اتقليات الدينية يف منارق شىت مم العامل؛

يف منأارق شأىت مأم العأامل وتأفثعو ضلأى حةأوق اتفأراد  تصاضد التطر  الأدي   )ب( 
 ام فيهم اتشخامل املنتمون  ىل اتقليات الدينية؛

حأأا ت الكراايأأة والتمييأأو والتعصأأب والعنأأر الةائمأأة ضلأأى الأأديم  الأأيت ميكأأأم  ن  ) ( 
 تةدام؛مع تتيلى يف الةوالب النمطية املهينة والتنميط السليب ووصم اتفراد ضلى  ساس دينهم  و

احلا ت اليت تشكآ  ضلى صعيدم الةااون واملمارسة ضلى السأواء  ااتهالأات  )د( 
للحأأق اتساسأأي يف حريأأة الأأديم  و املعتةأأد  اأأا يف ذلأأك حأأق الفأأرد يف اجلهأأر اعتةداتأأ  الروحيأأة 
و والدينية  مع مراضاة املواد ذات الصلة مم العهأد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق املدايأة والسياسأية وغأع 

 مم الصكوا الدولية؛
الأأأنظم الدسأأأتورية والتشأأأريعية الأأأيت   تأأأوفر لليميأأأع دون  ييأأأو ضأأأمااات لافيأأأة  )ه( 

 وفعالة حلرية الفكر والوجدان والديم واملعتةد؛
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يشأكآ  ا ضتداءات ضلى اتمالم واملواقع واتضرحة الدينيأة  وختريأب املةأاار  اأا )و( 
 الةااون الدويل حلةوق اإلاسان والةااون الدويل اإلاسا ؛ااتهالاا للةااون الدويل    سيما 

مجيأأع  شأأكال العنأأر والتعصأأب والتمييأأو ضلأأى  سأأاس الأأديم  و املعتةأأد  و  يأأديم -4 
اامسهمأأا  وااتهالأأات حريأأة الفكأأر  و الوجأأدان  و الأأديم  و املعتةأأد  و م دضأأوة  ىل الكراايأأة الدينيأأة 

و العنأأر  سأأواء ااسأأتخدا  الوسأأائآ املطبوضأأة  و السأأمعية تشأأكآ حتري أأاا ضلأأى التمييأأو  و العأأداء  
 ى؛البصرية  و اإللك واية  و  م وسائآ  خر 

 ضمال العنر واإلرااب اليت يتوايد ضدداا وتستهد  اتفراد  اأم  يديم  ي اا  -5 
 فيهم اتشخامل املنتمون  ىل اتقليات الدينية يف شىت  حناء العامل؛

اط  م ديم ااإلرااب  ملا قد ي تب ضلى ذلك مم آثار  ا  ينبغي ضد  ر  يؤلد -6 
 د؛ ةهم يف حرية الديم  و املعتة سلبية يف  تع مجيع  فراد الطائفة الدينية املعنية

لدول  ن تبمل العنايأة الواجبأة ملنأع  ضمأال العنأر املوجهأة ضلى ا  ن يؤلد  ي اا  -7 
يف اأمو اتفعأال واملعاقبأة ضليهأا   يأاا لأان  ضد اتشخامل املنتمني  ىل اتقليات الدينية والتحةيأق

 ؛ ن يشكآ ااتهالاا حلةوق اإلاسان مرتكبواا  و ن ضد  الةيا  املك ميكم
 ثلأأأي احلكومأأأات ولأأأملك الةيأأأادات يف مجيأأأع قطاضأأأات اوتمأأأع  يشأأأيع اةأأأوة -8 

ضلأأى  املختلفأأة ضلأأى ا ضأأ اا ضالايأأة ضلأأى  ضمأأال التعصأأب والعنأأر الةأأائمنياحملليأأة وجمتمعأأا م 
  ساس الديم  و املعتةد؛

الأأأدول ضلأأأى تكثيأأأر مأأأا تبملأأأ  مأأأم جهأأأود يف سأأأبيآ تعويأأأو حريأأأة الفكأأأر  أأأ   -9 
 والوجدان والديم  و املعتةد ويايتها  وضلى الةيا  هلمو الغاية اا يليمح

 ن تكفآ توفع اظمها الدستورية والتشريعية لليميع دون  ييو ضمااات لافيأة  ) ( 
لفكأأر والوجأأدان والأأديم  و املعتةأأد  اطأأرق منهأأا  تاحأأة الوصأأول  ىل العدالأأة وتأأوفع وفعالأأة حلريأأة ا

سأأأبآ ااتصأأأا  فعالأأأة يف احلأأأا ت الأأأيت ي نتهأأأك فيهأأأا احلأأأق يف حريأأأة الفكأأأر والوجأأأدان والأأأديم  و 
 املعتةد  و حق املرء يف  ارسة شعائر دين   رية  اا يف ذلك حة  يف تغيع دين   و معتةدو؛

نفأأأم مجيأأأع توصأأأيات ا سأأأتعراا الأأأدورم الشأأأامآ املةبولأأأة املتعلةأأأة اتعويأأأو  ن ت )ب( 
 وياية حرية الديم  و املعتةد؛

            ن تكفأأأآ ضأأأد  حرمأأأان  م مأأأم اخلاضأأأعني لو يتهأأأا  تسأأأباب تتعلأأأق االأأأديم ) ( 
 و املعتةأأد  مأأم احلأأق يف احليأأاة  و احلريأأة  و اتمأأم الشخصأأي  وضأأد  تعأأرا  حأأد للتعأأميب  و 

عو مأأم ضأأروب املعاملأأة  و العةواأأة الةاسأأية  و الال اسأأااية  و املهينأأة  و ا ضتةأأال  و ا حتيأأاا غأأ
 لاسباب ذا ا  و ن تةد  مجيع مرتكيب ااتهالات امو احلةوق  ىل العدالة؛  اا تعسف

 ن ت ع حداا  اتهالات حةوق اإلاسان اخلاصأة اأاملر ة وتأويل ااتمامأاا خاصأاا  )د( 
سات والتشريعات اليت  يو ضد النساء  اا يف ذلك يف  رار  ارسة حةهأم يف حريأة إللغاء املمار 

 الفكر والوجدان والديم  و املعتةد؛
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 ن تكفأأآ ضأأد  تعأأرا  حأأد للتمييأأو ضلأأى  سأأاس دينأأ   و معتةأأدو يف احلصأأول  ))ه 
ضااأأأأأات ضلأأأأأى منأأأأأافع منهأأأأأا التعلأأأأأيم  و الرضايأأأأأة الطبيأأأأأة  و العمأأأأأآ  و املسأأأأأاضدة اإلاسأأأأأااية  و اإل

ا جتماضية  و ن تكفأآ لكأآ فأرد حأق وفرصأة احلصأول ضلأى اخلأدمات العامأة يف الأدو ضلأى قأد  
 املساواة مع غعو ودون  م  ييو ضلى  ساس الديم  و املعتةد؛

ت التسييآ املتبعة للتفلد مم  ن امو  ن تستعرا   سب ا قت اء   ارسا )و( 
فأراد يف  ظهأار ديأنهم  و معتةأدام  افأردام  و يف   تفرا قيوداا ضلى حأق مجيأع ات املمارسات

 مجاضة  و ما  املا  و ضلى حدة؛
 ن تكفأأأأآ ضأأأأد  حيأأأأب  م وثأأأأائق رمسيأأأأة ضأأأأم  م فأأأأرد ضلأأأأى  سأأأأاس الأأأأديم  )ا( 

املعتةد  و ن تكفآ لكآ شخق احلق يف ا متنا  ضأم لشأر معلومأات اشأفن ااتمائأ  الأدي    و
 يف تلك الوثائق ضد  رادت ؛

كفآ ضلى وج  خامل حق مجيع اتفراد يف العبادة  و التيمع  و التدريس  ن ت )د( 
تغراا تتعلق اديم  و معتةد وحةهم يف  قامة وصيااة  مالم مهيفة هلمو اتغأراا  وحأق مجيأع 

 اتفراد يف التماس املعلومات واتفكار يف امو اوا ت وتلةيها واشراا؛
اأأم فأأيهم املنتمأأون  ىل  قليأأات دينيأأة  يف   ن تكفأأآ احأأ ا  حريأأة مجيأأع اتفأأراد  )رب( 

 قامأأة وصأأيااة املؤسسأأأات الدينيأأة  و اخلعيأأأة  و اإلاسأأااية ويايأأة اأأأمو احلريأأة اصأأأورة تامأأة  وفةأأأاا 
 للتشريعات الورنية املناسبة وربةاا للةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛

دايأأة  اأم فأأيهم  ن تكفأآ احأ ا  مجيأأع املأوظفني العمأأوميني ومأوظفي اخلدمأة امل )م( 
 فراد ايئات  افاذ الةااون وموظفو مرافق ا حتياا و فراد اجليب واملرارون  حريَة الديم  و املعتةد 
وضأأأد   ارسأأأتهم التمييأأأو ضلأأأى  سأأأاس الأأأديم  و املعتةأأأد   ثنأأأاء  داء مهأأأامهم الرمسيأأأة  وتأأأوفع لأأأآ 

 او ضرورم ومناسب مم توضية  و تثةير  و تدريب يف اما الصدد؛ ما
 ن تتخأأم مجيأأع اإلجأأراءات الالامأأة واملناسأأبة  اأأا يتفأأق مأأع ا لتوامأأات الدوليأأة يف  )ا( 

جمأأال حةأأوق اإلاسأأأان  يف سأأبيآ مكافحأأة الكراايأأأة والتمييأأو والتعصأأب و ضمأأأال العنأأر وال ايأأأب 
واإللأأأراو اأأأدافع التعصأأأب الةأأأائم ضلأأأى الأأأديم  و املعتةأأأد  ولأأأملك  م دضأأأوة حتأأأمم ضلأأأى الكراايأأأة 

شكآ حتري أاا ضلأى التمييأو والعأداء والعنأر  مأع  يأالء ااتمأا  خأامل لاشأخامل املنتمأني الدينية وت
  ىل اتقليات الدينية يف مجيع  حناء العامل؛

 ن تشيع  اواسطة اظا  التعليم وغعو مأم الوسأائآ  التفأااَم والتسأامح وضأد   )ل( 
عتةأد  وذلأأك ااحلأ   داخأآ اوتمأأع  التمييأو وا حأ ا  يف مجيأأع املسأائآ املتعلةأة  ريأأة الأديم  و امل

لكأأآ  ضلأأى  ثأأراء املعرفأأة املتعلةأأة اختلأأر اتديأأان واملعتةأأدات واتأأاريخ اتقليأأات الدينيأأة املتنوضأأة 
 اخلاضعة لو يتها وتةاليد تلك اتقليات ولغا ا وثةافا ا؛

ى  ن  نأأأع  م شأأأكآ مأأأم  شأأأكال التفرقأأأة  و ا سأأأتبعاد  و التةييأأأد  و التف أأأيآ ضلأأأ ) ( 
 ارسأأتها   سأأاس الأأديم  و املعتةأأد يعأأوق اإلقأأرار  ةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية  و التمتأأع هبأأا  و

ضلأأأأى  سأأأأاس متكأأأأافئ و ن تتحأأأأرى اأأأأوادر التعصأأأأب الأأأأيت قأأأأد تةأأأأود  ىل التمييأأأأو ضلأأأأى  سأأأأاس الأأأأديم 
 املعتةد؛  و
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ار اأني مواصلة وتعويو احلوار إلميع  شأكال   اأا يف ذلأك احلأو  ضلى  مهيةيشدد  -10 
 فأأأراد خمتلأأأر اتديأأأان  و املعتةأأأدات وداخلهأأأا  وتوسأأأيع اطأأأاق املشأأأارلة فيأأأ   اأأأا يشأأأمآ مشأأأارلة 
النسأأأاء  مأأأم  جأأأآ تشأأأييع املويأأأد مأأأم التسأأأامح وا حأأأ ا  والتفأأأاام  و أأأيط ضلمأأأاا مأأأع التةأأأدير 

منظمة  اختلر املبادرات املتخمة يف اما الصدد  اا فيها حتالر احل ارات والربامج اليت تديراا
 اتمم املتحدة لل اية والعلم والثةافة؛

ااجلهود املتواصلة اليت تبأمهلا مجيأع العناصأر الفاضلأة يف اوتمأع  اأا فيهأا  يرحب -11 
منظمات اوتمأع املأد  والطوائأر الدينيأة واملؤسسأات الورنيأة حلةأوق اإلاسأان ووسأائط اإلضأال  

ضأأأأالن املتعلأأأأق االة أأأأاء ضلأأأأى مجيأأأأع  شأأأأكال وضناصأأأأر فاضلأأأأة  خأأأأرى  مأأأأم  جأأأأآ تعويأأأأو تنفيأأأأم اإل
التعصب والتمييو الةائمني ضلى  ساس الأديم  و املعتةأد  ويشأيع تلأك اجلهأود  ويشأيع لأملك 
مأأا تةأأو  اأأ  اأأمو العناصأأر مأأم ضمأأآ يف سأأبيآ تعويأأو حريأأة الأأديم  و املعتةأأد وتسأأليط ال أأوء ضلأأى 

 ؛ضلى  ساس الديم والتمييو وا ضطهاد الةائمةحا ت التعصب 
االأأدول  ن تسأأتخد   مكااأأات التعلأأيم للة أأاء ضلأأى اتحكأأا  املسأأبةة  يهيأأب -12 

 ؛فراد ضلى  ساس دينهم  و معتةداموالةوالب النمطية اليت تستهد  ات
اأالتةرير املواضأيعي املةأد  مأم املةأرر اخلأامل  الأمم يعأرا فيأ  حملأة اا ضلم  يط -13 

 ؛(31) رار الو ية  واالتوصيات الواردة في  ضامة ضم منظورات  ور يت  لااشطة اليت تدخآ يف
اعمأآ املةأرر اخلأامل ورلأق  ىل ضأرورة  ن يواصأآ املةأرر اخلأامل  ضلماا  ي أاا   يط -14 

 ؛مسامهت  يف تعويو احلق يف حرية الديم  و املعتةد وياية اما احلق و ضمال  ضلى الصعيد العاملي
املةأأأرر اخلأأأامل وا سأأأتيااة مجيأأأع احلكومأأأات ضلأأأى التعأأأاون الكامأأأآ مأأأع   أأأ  -15 

ضأأطال  او يتأأ  لطلباتأأ  املتعلةأأة اويأأارة الأأدااا وتوويأأدو اكأأآ مأأا يلأأو  مأأم معلومأأات  كنأأ  مأأم ا 
 ؛اويد مم الفعالية

 ىل اتمني العا  ومفوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  ن يةأدما  يطلب -16 
 ؛ةنية ومالية لالضطال  او يت  ضلى حنو فعال ىل املةرر اخلامل لآ ما يلوم  مم مساضدة اشرية وت

 ىل املةرر اخلامل  ن يةد  تةريراا سأنوياا  ىل جملأس حةأوق اإلاسأان و ىل  يطلب -17 
 ؛عامة وفةاا لرباامج ضمآ لآ منهمااجلمعية ال
 اةاء امو املسفلة قيأد اظأرو يف  رأار البنأد ذاتأ  مأم جأدول اتضمأال ومواصألة يةرر  -18 

ع تنفيأأم اإلضأأالن املتعلأأق االة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال التعصأأب والتمييأأو الةأأائمني ضلأأى النظأأر يف تأأداا
  ساس الديم  و املعتةد 

 56 اجللسة
 2017/مارس آذار 23

 دون تصوي  [ا]اضتمد 
__________ 

(31) A/HRC/34/50  
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التررررعثير السررررلبح لعرررردم إقررررادة األمرررروال المتعتيررررة مرررر  مصرررردر  يررررر  -34/11
نسران، وأ ميرة مشروع إلى بلدان ا األصرلية فرح التمترع بحقروق اإل

 تحسي  التعاون الدولح
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان  و ضأالن احلأق يف التنميأة  و ضأالن  و ذ يؤلد مم جديد 

 واراامج ضمآ فيينا  وغع ذلك مم صكوا حةوق اإلاسان ذات الصلة 
ا لتأأأوا  ا أأأمان  تأأأع لأأأآ شأأأخق  تعأأأاا فعليأأأاا إلميأأأع احلةأأأوق املدايأأأة  فليأأأدت و ذ يكأأأرر 

يف ذلأك احلأق يف التنميأة  والتأوا  مجيأع الأدول   والسياسية وا قتصادية وا جتماضيأة والثةافيأة  اأا
اصر  النظر ضم اظمها السياسية وا قتصادية والثةافية  اتعويأو مجيأع حةأوق اإلاسأان واحلريأات 

  واح امها يايتهااتساسية و 
  2006آذار/مأأأأأأارس  15املأأأأأأؤرخ  60/251 ىل قأأأأأأرارات اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة  و ذ يشأأأأأأع 

  2011 يواي حويران/ 17املؤرخ  65/281  و2007لااون اتول/ديسمرب   22املؤرخ  62/219و
 11/11  و2007حويران/يوايأأأأ   18املأأأأؤرخني  5/2و 5/1وقأأأأرارات جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان 

  2011آذار/مارس  25املؤرخ  16/21  و2009ن/يواي  حويرا 18املؤرخ 
لأأأأأأأااون اتول/   22املأأأأأأؤرخ  54/205 ىل قأأأأأأأرارات اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأأة  و ذ يشأأأأأأع  ي أأأأأأاا  
 20املأأأؤرخ  55/188  و2000لأأأااون اتول/ديسأأأمرب   4املأأأؤرخ  55/61  و1999 ديسأأأمرب

 57/244  و2001لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   21املأأأأؤرخ  56/186  و2000لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب 
  2003ديسأأأأأمرب /لأأأأأااون اتول  23املأأأأأؤرخ  58/205  و2002لأأأأأااون اتول/ديسأأأأأمرب   20املأأأأأؤرخ 

  2005 يلول/سأأأأأبتمرب  16املأأأأأؤرخ  60/1  و2004لأأأأأااون اتول/ديسأأأأأمرب   22املأأأأأؤرخ  59/242و
  لأأأأااون اتول/  20املأأأأؤرخ  61/209  و2005لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   22املأأأأؤرخ  60/207و

  19املأؤرخ  63/226  و2007 لأااون اتول/ديسأمرب  19املأؤرخ  62/202  و2006ديسمرب 
 65/1  و2009لأااون اتول/ديسأمرب   24املؤرخ  64/237  و2008لااون اتول/ديسمرب 

  2010لأأأأأأأااون اتول/ديسأأأأأأأمرب   20املأأأأأأأؤرخ  65/169  و2010 يلول/سأأأأأأأبتمرب  22املأأأأأأأؤرخ 
  لأأأأااون اتول/  18املأأأأؤرخ  68/195  و2012لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   20املأأأأؤرخ  67/192و

لأااون   18املأؤرخ  69/199  و2014 يلول/سبتمرب  10املؤرخ  68/309  و2013ديسمرب 
  2014اتول/ديسمرب 

حويأأأأأران/  17املأأأأؤرخ  17/23 ىل قأأأأرارات جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  و ذ يشأأأأع لأأأأملك 
آذار/  21املأأأأأأأأأأأؤرخ  22/12  و2012آذار/مأأأأأأأأأأأارس  23املأأأأأأأأأأأؤرخ  19/38  و2011 يوايأأأأأأأأأأأ 
 آذار/ 26املأأأأأأأأأأأأأأؤرخ  28/5  و2014آذار/مأأأأأأأأأأأأأأارس  27املأأأأأأأأأأأأأأؤرخ  25/9  و2013 رسمأأأأأأأأأأأأأأا
  2016آذار/مارس  24املؤرخ  31/22و  2015 مارس
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معأأأأ   هبأأأأا يف اإلضأأأأالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اأأأأي   ن حةأأأأوق اإلاسأأأأان  لمأأأأا  ىل و ذ يشأأأأع 
 حلةوق ا قتصأاديةوالعهأد الأدويل اخلأامل اأا اإلاسان والعهد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق املدايأة والسياسأية

 حةوق ضاملية وغع قاالة للتيوئة وم ااطة ويدضم اع ها اع اا وا جتماضية والثةافية  
اتفاقيأة اتمأم املتحأدة  ا لتوامات اليت تةع ضلأى الأدول اترأرا  يف ؤلد مم جديدو ذ ي 

اد ومكافحتأأ  سألم اأفن ا تفاقيأة ترمأأي  ىل تعويأو وتوريأد تأدااع منأع الفسأي ملكافحأة الفسأاد  و ذ
 تفاقيأأة املأملورة ومبأأد  ا اأدا   ضلأى حنأأو  لثأر لفأأاءة وفعاليأة  واأأفن  ضأادة اتصأأول اأد   مأأم

  ساسي فيها  
جلميع الشعوب  سعياا  ىل حتةيق غايا أا   ن تتصأر  يف    جيوا ا  ي اا و ذ يؤلد مم جديد  

ة ضأم التعأاون ا قتصأادم الأدويل الةأائم ثروا ا وموارداا الطبيعية  رية دومنا  خأالل افيأة التوامأات ااشأئ
شأأعب مأأم  سأأباب   م حأأال حرمأأان  ميف جيأأوا  ضلأأى مبأأد  املنفعأأة املتبادلأأة والةأأااون الأأدويل  و اأأ   

 العيب اخلاصة ا  
اح اَ  املباد  املتمثلة يف الشأفافية واملسأاءلة واملشأارلة والتةيرأَد هبأا ضوامأآ   افن و ذ يسلم 

 تموال غع املشروضة املستعادة اا  ستخداحامسة  يف لفالة 
اأأفن مكافحأأة الفسأأاد ضلأأى مجيأأع املسأأتويات مسأأفلة ذات  ولويأأة واأأفن  و ذ يسأألم  ي أأاا  

مم املوارد الالامة لحلضمال التأدرجيي بلدان تدفةات اتموال املتفتية مم مصدر غع مشرو  حتر  ال
الثةافيأأة  وخباصأأة احلأأق يف التنميأأة  فيهأأا احلةأأوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة و  حلةأأوق اإلاسأأان  اأأا

ضلأأأى حنأأأو يهأأأدد ا سأأأتةرار والتنميأأأة املسأأأتدامة للأأأدول ويةأأأوا قأأأيم الدميةراريأأأة وسأأأيادة الةأأأااون 
 والةيم اتخالقية  ويعرا للخطر التنمية ا جتماضية وا قتصادية والسياسية 

لرئيسأأي يف توريأأد  ىل اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة ملكافحأأة الفسأأاد  ويؤلأأد دوراأأا ا و ذ يشأأع 
التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد وتيسع  ضأادة ضائأدات اجلأرائم املتصألة االفسأاد  ويشأدد 
 ضلأأى ضأأرورة الأأو  ا ا أأما  العأأاملي  ىل ا تفاقيأأة وتنفيأأماا تنفيأأماا لأأامالا  ف أأالا ضأأم التنفيأأم الكامأأآ

 لةرارات مؤ ر الدول اتررا  يف ا تفاقية ومةررات  
 ىل  ن اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة ملكافحأأة الفسأأاد تؤلأأد  اأأ  ينبغأأي للأأدول  شأأع  ي أأاا و ذ ي 

اترأأرا  ضأأد  رفأأمم تبأأادل املسأأاضدة الةااوايأأة  ضمأأالا اا تفاقيأأة ووفةأأاا للةأأااون الأأداخلي للدولأأة 
 املطالَبة ااإلضادة  ويشمآ ذلك ضد  التمر  االسرية املصرفية 

لثروات املتفتية مأم البلأدان الناميأة واملسأتبةاة يف ل سيبالن يماحلمم  ن  و ذ يساورو الةلق 
اخلأأار  اأأو  لأأرب اكثأأع مأأم حيأأم الثأأروات املماثلأأة املتفتيأأة مأأم البلأأدان املتةدمأأة  ومأأم  ن حيمأأاا 

 ااماا مم امو الثروات املستبةاة يف اخلار  قد ي م  موا ا غع مشروضة  
  وت أمينها (32)2030 املسأتدامة لعأا  ااضتماد اجلمعية العامأة خطأة التنميأة بو ذ يرحر  

شأأأدد ضلأأى التأأأوا  الأأدول اأأأفن حتأأد اةأأأدر  ت يت  الأأ10-16و 6-16و 5-16و 4-16ةاصأأد امل
__________ 

    70/1قرار اجلمعية العامة  (32)
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مم التدفةات غع املشروضة لاموال واتسلحة  وتعويو اس داد اتصأول  2030 لبع  لول ضا 
جة لبعة مم الفساد والرشوة احلد ادر وا املسروقة و ضاد ا ومكافحة مجيع  شكال اجلرمية املنظمة 

  إاشأأاء مؤسسأأات فعالأأة وشأأفافة وخاضأأعة للمسأأاءلة ضلأأى مجيأأع املسأأتويات  واإلميأأع  شأأكاهلما
ومم شفن تنفيأم اأمو املةاصأد كفالة وصول اجلمهور  ىل املعلومات وياية احلريات اتساسية  وا

 جتماضية والثةافية سيما ا قتصادية وا   ن يساام يف التمتع إلميع حةوق اإلاسان  و 
ااضتماد املؤ ر الدويل الثال  لتمويآ التنمية  املعةأود يف  ديأس  اااأا يف  و ذ يرحب  ي اا  
ضلأى  ن تأدااع  واي خطة شددت اصفة خاصة  (33)ضمآ  ديس  اااا   خطةَ 2015 وا/يولي  

 املستدامة يتيو  مم حتةيق التنمية  لبح التدفةات املالية غع املشروضة ستكون جوءاا  
اعةد اجتما  للخرباء اشفن مسفلة التفثع السليب لعد   ضادة اتمأوال  لملك  و ذ يرحب 

املتفتية مم مصدر غع مشرو   ىل الدااا اتصلية يف التمتع  ةأوق اإلاسأان  ضمأالا اةأرار جملأس 
  28/5حةوق اإلاسان 

يف ذلأك مكتأب  اأا العمآ المم ت طلع ا  خمتلأر ايئأات اتمأم املتحأدة  يالحظ و ذ 
منأأأع مجيأأأع  شأأأكال يف اتمأأأم املتحأأأدة املعأأأ  ااملخأأأدرات واجلرميأأأة  واملنظمأأأات الدوليأأأة واإلقليميأأأة 

 الفساد ومكافحتها 
 ن مجيع الدول مسؤولة ضأم منأع الفسأاد والة أاء ضليأ   و اأ  جيأب  و ذ ي ع يف اضتبارو 

تحأأدة ملكافحأأأة الفسأأاد  اأأأدضم مأأأم ضلأأى الأأأدول  ن تتعأأاون فيمأأأا اينهأأا  ضمأأأالا ااتفاقيأأة اتمأأأم امل
   الكاملة  صحاب املصلحة اآلخريم ومشارلتهم

كافحأأأة مل اتمأأأم املتحأأأدة ملتطلبأأأات اتفاقيأأأة  اأأأ  ينبغأأأي  وفةأأأاا   أأأع يف اضتبأأأارو  ي أأأاا يو ذ  
  للمسأاءلة اا اضتباريأ  و لأان  اا ربيعيأ  ضمأال فسأاد  شخصأاا لأآ مأم يشأارا يف  أع  رالفساد   ن 

مم جااب السلطات املختصة  وافا  ينبغأي اأمل مجيأع اجلهأود إلجأراء حتةيأق  واملالحةة الة ائية
اتصول مأم خأالل  جأراءات امو ة  واس داد يستحوذ ضليها اصورة غع شرضمايل يف اتصول امل

 املالئمة س داد وتدااع ا   املصادرة احمللية  والتعاون الدويل تغراا املصادرة
املتحدة ذات الصلة ضلى مواصلة النظأر يف التأفثع السأليب مجيع آليات اتمم  و ذ يشيع 

 للتدفةات املالية غع املشأروضة يف التمتأع  ةأوق اإلاسأان  ومواصألة استكشأا  التأدااع السياسأاتية
 املمكنة للتصدم للظاارة وتنسيق جهوداا يف اما الشفن 

رم ملنأأع ومكافحأأة  مأأر ضأأرو قويأأة وذات لفأأاءة اأأفن وجأأود اظأأم قااوايأأة داخليأأة  و ذ يسأألم 
يشأع   ارسات الفساد وحتويآ اتصول املتفتية مأم مصأدر غأع مشأرو  وإلضأادة تلأك اتصأول  و ذ
فيهأا   ىل  ن مكافحة مجيع  شكال الفساد تتطلب وجود مؤسسات قوية ضلى مجيع املسأتويات  اأا

__________ 

    69/313قرار اجلمعية العامة  (33)
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ون تتسأأم االكفأاءة  وفةأأاا املسأتوى احمللأي  تكأأون قأادرة ضلأأى اختأاذ تأأدااع وقائيأة وتأدااع إلافأأاذ الةأاا
  تفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفساد  وخباصة الفصالن الثا  والثال  منها 

يبمل  مؤ ر الدول اتررا  يف اتفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفساد مأم  ملا وتةديراا من  
مليأة اسأتعراا تنفيأم جهود متواصلة  مم خالل خمتلر  فرقت  العاملة احلكومية الدولية  ملتااعة ض

ا تفاقية  وإلسداء النصح اشفن تةد  املساضدة التةنية املتعلةة ابناء الةأدرات املؤسسأية والبشأرية 
يف ذلأأك يف جمأأال  ضأأادة  يف الأأدول اترأأرا  مأأم  جأأآ منأأع الفسأأاد  ولتعويأأو التعأأاون الأأدويل  اأأا

  ضائدات اجلرمية
لةأأة ااملبأأاد  التوجيهيأأة العمليأأة لالسأأأ داد لأأواان املتع ضمليأأة مبأأادرة اتةأأدير يالحأأظ و ذ 

دولأأأة ررفأأأاا اتعأأأاون وثيأأأق مأأأع املرلأأأو الأأأدويل  سأأأ داد اتمأأأوال  30الفعأأأال لاصأأأول  الأأأيت الور أأأا 
 لبنك الأدويل ومكتأب اتمأم املتحأدة املعأ  ااملخأدراتلاس داد اتصول املسروقة  مبادرةادضم مم و 

 املمارسأونسأتند  ليهأا يفعالة ومنسةة يف جمال اس داد اتصأول لواجلرمية  واليت ترمي  ىل تةد  اأ ه ج 
 البلدان املطالِبة والبلدان املطالَبة مم 

  ضائأدات اجلرميأةيتعلأق اإضأادة  مسؤوليات الدول املطالِبة والدول املطالَبأة فيمأا و ذ يؤلد 
يف  رأأار واجبهأأا   ن تسأأعى  ىل اسأأتعادة اأأمو اتمأأوال   جيأأب ضلأأى البلأأدان املطالِبأأةيأأدرا  اأأ و ذ

املتمثآ يف لفالة استخدا   قصى قدر مم املوارد املتاحة يف  ضمال مجيع حةوق اإلاسان املكفولة 
يف ذلك احلق يف التنمية  و ن تتصدى  اتهالات حةوق اإلاسأان  للناس لافة  ضما ا لامالا  اا

خأرى   ن تسأاضد يف  ضأادة   مم ااحيأة  طالَبةوتكافح اإلفالت مم العةاب  و ن ضلى البلدان امل
أأأر اأأأمو العمليأأأة  اأأأاضائأأأدات اجلرميأأأة  يف ذلأأأك ضأأأرب املسأأأاضدة الة أأأائية  يف  رأأأار التوامهأأأا  وتيسر

االتعاون واملساضدة الدوليني اوجب الفصلني الرااأع واخلأامس مأم اتفاقيأة اتمأم املتحأدة ملكافحأة 
 الفساد  والتوامها يف ميدان حةوق اإلاسان 

 ضادة اتموال املتفتية مم مصدر غع مشرو  تتطلأب التنسأيق والتعأاون   ىل  ن و ذ يشع 
يف ذلك اأني السألطات املختصأة   ضلى حنو وثيق وشفا  اني الدول املطالِبة والدول املطالَبة  اا

تيسع التعاون الدويل الفعأال مأم  جأآ لسيما السلطات الة ائية  يف  رار املسؤولية املش لة  و 
 لاصول املتفتية مم مصدر غع مشرو   سريعا س داد ال
الصأعواات الأيت تواجههأا الأدول املطالِبأة والأدول املطالَبأة  و  التحديات  ااء و ذ يساورو الةلق 
تسأأأأباب منهأأأأا تبأأأأايم الأأأأنظم الةااوايأأأأة  وتعةأأأأد التحةيةأأأأات ضائأأأأدات اجلرميأأأأة  يف  ضأأأأادة للتيهمأأأأا 

ية متعأأأددة  وضأأأد  الدرايأأأة الكافيأأأة اأأأأإجراءات واملالحةأأأات الة أأأائية الأأأيت  أأأرم يف و يأأأات ق أأأائ
تأأدفق اتمأأوال املتفتيأأة  كشأأراملسأأاضدة الةااوايأأة املتبادلأأة يف الأأدول اتخأأرى  والصأأعواات املتصأألة ا

تعلأأأأق يالحأأأأظ التحأأأأديات اخلاصأأأأة  سأأأأ داداا يف احلأأأأا ت الأأأأيت ت مأأأأم مصأأأأدر غأأأأع مشأأأأرو   و ذ
فيعأة املسأتوى و فأراد  سأرام ومعأاوايهم سبق تكليفهم اشغآ مناصأب ضامأة ر  فشخامل مكلفني  وا

 تتفأأاقم اسأأبب العةبأأات الوقائعيأأة واملؤسسأأية  يسأألم اأأفن الصأأعواات الةااوايأأة لثأأعاا مأأا املةأأراني  و ذ
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صأأعواات تةأأد  معلومأأات حتأأد د الصأألة اأأني ضائأأدات الفسأأاد يف الدولأأة املطالَبأأة يشأأع  ي أأاا  ىل  و ذ
 ة  واي صلة قد يصعب يف حا ت لثعة  ثبا ا  واجلرمية املرتكبة يف الدولة املطالِب

دون مأأم احلاجأأة امللحأأة  ىل  ضأأادة اتمأأوال غأأع املشأأروضة  ىل الأأدااا اتصأألية  و ذ يؤلأأد 
 والةأرارات ذات الصألة ملأؤ ر الأدول اترأرا  شرورب  وفةاا  تفاقية اتمم املتحأدة ملكافحأة الفسأاد 

وا جتمأا  العأا  الرفيأع املسأتوى الأمم ضةدتأ   2005 عا اابثق ضم مؤ ر الةمة العاملي ل لما ماو 
اشفن اتادا  اإلمنائية لالفية مم التوامأات ترمأي  2010 اجلمعية العامة لامم املتحدة يف ضا 

مكافحأأأأة الفسأأأأاد  ولويأأأأةا ضلأأأأى الصأأأأعد لافأأأأة ولأأأأبح التحويأأأأآ غأأأأع املشأأأأرو  لامأأأأوال   جعأأأأآ ىل 
 لتعةب امو اتموال و ميداا واس داداا    مجيع الدول ضلى م اضفة جهوداا  و ذ

الةلق البالغ المم يساور البلدان الناميأة والبلأدان الأيت  أر اقتصأادا ا ارحلأة  و ذ يالحظ 
ااتةاليأأأة  ااء مسأأأفلة ضأأأرورة  ضأأأادة اتصأأأول املتفتيأأأة مأأأم مصأأأدر غأأأع مشأأأرو  مأأأرتبط االفسأأأاد  ىل 

اد  اتفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفساد  يتسق مع مب الدااا اتصلية ضلى وج  اخلصومل  اا
وخباصة الفصآ اخلامس منها  لتمكني البلدان مم  ضداد مشأاريع التنميأة و ويلهأا وفةأاا تولويا أا 

 قد يكون هلمو اتصول مم  مهية يف تنميتها املستدامة  الورنية  اظراا  ىل ما
يتصآ  وما للدول الديون اخلارجيةاخلبع املستةآ املع  ااثار تةرير ا  يط ضلماا  -1 

هبأأا مأأم التوامأأات ماليأأة دوليأأة  خأأرى يف التمتأأع الكامأأآ إلميأأع حةأأوق اإلاسأأان  وخاصأأة احلةأأوق 
مم يرلأأأو ضلأأأى حةأأأوق العمأأأآ يف سأأأياق تأأأدااع اإلصأأأالد الأأأ  ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة

 ؛25/16ان   والمم  ضدر ضمالا اةرار جملس حةوق اإلاس(34)ا قتصادم والتةشر
وحةأوق   م التدفةات املالية غع املشأروضةضالدراسة النهائية ا  ي اا   يط ضلماا  -2 
 ؛(35)اليت  ضداا اخلبع املستةآ 2030 لعا  املستدامة وخطة التنمية  اإلاسان
اتةريأر الفريأق الرفيأع املسأتوى املعأ  االتأدفةات املاليأة غأع املشأروضة مأم  بيرحر  -3 

 50ارا خطورة مشكلة التدفةات املالية غع املشروضة يف الةأارة  والأيت تأ اود اأني  فريةيا  المم  
 اليون دو ر سنوياا؛  60اليون دو ر و

تن م اعد  ىل اتفاقية اتمم املتحأدة ملكافحأة الفسأاد  إلميع الدول اليت مل يهيب -4 
  ن تنظر يف الةيا  املك ضلى سبيآ اتولوية؛

بة والدول املطالَبة ضلى  ن تتعاون مم  جآ اسأ داد ضائأدات الدول املطالِ     -5 
 ومنها تلك  املال ل اوهولةصو ل املسروقة واتصو سيما اتموال العامة املختلسة وات الفساد  و 

 تسأليمها  ل  وصأو  ن تأربام ضلأى التأوا  قأوم حيأال لفالأة  ضأادة تلأك اتو يف مالذات آمنة   وجودةامل
 ؛   و  ىل ماللها الشرضيني  و  ىل ضحايا اجلرميةىل الدااا اتصليةيشمآ  ضاد ا   اا

__________ 

(34) A/HRC/31/60   
(35) A/HRC/31/61   
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الدول  ن تنظر يف سم تشأريعات للتصأدم لليأرائم الأيت ترتكبهأا ميع إل يهيب -6 
فيهأأا الشأأرلات املتعأأددة اجلنسأأيات  والأأيت حتأأر  احلكومأأات مأأم  مؤسسأأات اتضمأأال التياريأأة  اأأا

يشأمآ  اإلمنائية  وذلك امتثا ا  لتواما أا الدوليأة  اأامصادر دخآ الية مشروضة لتنفيم خططها 
 الةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛

ال أرائب  و ن  الأتملق مأمإلميع الدول  ي اا  ن تسعى  ىل تةليق فأرمل يهيب  -7 
تنظأر يف  درا  انأود متعلةأة اكافحأة الغأب يف مجيأع املعااأدات ال أريبية و ن تعأوا  ارسأات اإلفصأاد 

يشأأمآ السأأعي  ىل لفالأأة الشأأفافية حيأأال السأألطات  املةصأأد  اأأا ة سأأواء يف الأأدان املصأأدر  ووالشأأفافي
 ال ريبية املعنية يف مجيع املعامالت املالية اني احلكومات والشرلات؛

دون مأم ا املطالِبأة هبأ بلأدانال ىل ضائأدات اجلرميأة احلاجة امللحة  ىل  ضادة  يؤلد -8 
  الواجبأأة مأأع مراضأأاة اإلجأأراءات الةااوايأأةملتحأأدة ملكافحأأة اجلرميأأة و وفةأأاا  تفاقيأأة اتمأأم اشأأرورب  

لتأأدفةات اوالسأعي  ىل الة أاء ضلأأى املأالذات اآلمنأأة الأيت توِجأد افأأوات لنةأآ اتصأأول املسأروقة و 
  ىل اخلار   والعمآ ضلى تعويو اترر التنظيمية ضلى مجيع املستويات؛  املالية غع املشروضة

تنظأأر رأأرا  املطالَبأأة ضلأأى  ن تسأأتييب لطلبأأات املسأأاضدة و الأأدول ات عيشأأير  -9 
مأم  46التأدااع الالامأة الأيت تتأيح هلأا تةأد  اطأاق  وسأع مأم املسأاضدة  ضمأالا ااملأادة يف اضتماد 

 اتفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفساد  يف حالة غياب اادواجية التير ؛
تكأأالير املةتطعأأة ضنأأد اسأأ داد ميأأع الأأدول  ن تنظأأر يف التنأأاال ضأأم الإل هيأأبي -10 

سأأأيما ضنأأأدما تكأأأون الدولأأأة املطالِبأأأة الأأأداا   ن تةلصأأأها  ىل احلأأأد اتدىن املعةأأأول  و  اتصأأأول  و
حتةيأق  اأأدا  ااميأاا  مأع مراضأاة  ن  ضأادة اتصأأول املكتسأبة اصأورة غأع مشأأروضة  مأر يسأهم يف 

 التنمية املستدامة؛
يتعلأأق  للةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان فيمأأا  مهيأأة ا متثأأال التأأا  ر تفليأأدكأأرر ي -11 
 جأأراءات  مأأا يتخأأم مأأماتربأأا  اإلجأأراءات الةااوايأأة الواجبأأة فيسأأيما  ضائأأدات اجلرميأأة  و اإضأأادة 
ب ضأأم التهأأرر   و حأأق اتشأأخامل الأأميم ي فأأ ا  اأأم مسأأؤولون ضأأم الفسأأاديف  ةمدايأأ  و ةجنائيأأ

 ة؛صادر املتيميد و يتعلق اال   وفيماصلةضم  م سلوا  جرامي آخر ذم   و ال رييب
مؤ ر الدول اترأرا  يف اتفاقيأة اتمأم املتحأدة ملكافحأة الفسأاد  ىل النظأر  يدضو -12 

يف ذلأأك ضنأأد التعامأأآ مأأع  يف سأأبآ اضتمأأاد اأأج يةأأو  ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان يف تنفيأأم ا تفاقيأأة  اأأا
 يبأأأمهلا الفريأأأق العامأأأآ   ويعأأأرب ضأأأم تةأأأديرو لليهأأأود املتواصأأألة الأأأيتضائأأأدات اجلرميأأأةمسأأأفلة  ضأأأادة 

احلكأأومي الأأدويل املفتأأود الع أأوية املعأأ  ااسأأ داد اتصأأول التأأااع للمأأؤ ر مأأم  جأأآ مسأأاضدة الأأدول 
ولشأأر اأأأما  عائأأدات اجلرميأأةاترأأرا  يف الوفأأاء االتوامهأأا اوجأأب ا تفاقيأأة انأأأع التحويأأآ الأأدويل ل

 يف جمال اس داد اتصول؛ التحويآ وردض  ضلى حنو  لثر فعالية وتعويو التعاون الدويل
لبنك الأدويل ومكتأب اتمأم لاس داد اتصول املسروقة  ىل مبادرة  اتةدير يشع -13 

 املتحدة املع  ااملخدرات واجلرمية  ويشيع التنسيق اني املبادرات الةائمة؛
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تةأأديرات  اا  ىل  مهيأأة  ن ينشأأر صأأندوق النةأأد الأأدويل والبنأأك الأأدويل سأأنوي يشأأع -14 
مأأم  4-16 ةصأدتنفيأأم امليف لتأأدفةات املاليأة غأأع املشأروضة وترليبتهأأا لرصأد التةأأد  احملأرا حليأم ا

  ادا  التنمية املستدامة املتعلةة االتدفةات املالية غع املشروضة؛
االأأأدول  ن تواصأأأآ النظأأأر يف  اشأأأاء فريأأأق ضامأأأآ حكأأأومي دويل معأأأ   يهيأأأب -15 

وضة يف التمتع  ةوق اإلاسأان  و ن تواصأآ استكشأا  االتفثع السليب للتدفةات املالية غع املشر 
 التدااع السياساتية املمكنة للتصدم هلمو الظاارة؛

 ثرأآ سأوى   ن التدفةات املالية غأع املشأروضة مأم  قأآ البلأدان منأواا قأد   يدرا -16 
  جأأوء صأأغع مأأم جممأأو  تأأدفةات اتمأأوال املتفتيأأة مأأم مصأأدر غأأع مشأأرو  ضلأأى الصأأعيد العأأاملي

 ضمأأأأال احلةأأأأوق ا جتماضيأأأأة  لكنهأأأأا تأأأأؤثر سأأأألباا ضلأأأأى حنأأأأو خأأأأامل يف التنميأأأأة ا جتماضيأأأأة ويف
 وا قتصادية والثةافية يف امو البلدان  االنظر  ىل حيم اقتصادا ا؛

مسأأفلة  ساسأأية ضلأأى  ن  ضأأادة اتمأأوال املتفتيأأة مأأم مصأأدر غأأع مشأأرو   ديشأأدر  -17 
دميةراريأأة واإصأأالحات واالنسأأبة لتحسأأني  ضمأأال االنسأأبة للأأدول الأأيت  أأر مأأم ضمليأأة  حأأالل لل
لوفأاء االتوامهأا يف ذلأك احلأق يف التنميأة  واالنسأبة ل احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  اا

 اا ستيااة للتطلعات املشروضة لشعوهبا؛
االأأدور اهلأا  الأأمم ميكأم  ن يؤديأأ  اوتمأع املأأد  يف ف أح الفسأأاد والتنبيأأ   يةأر -18 

 التفثع السليب لعد   ضأادة اتمأوال املتفتيأة مأم مصأدر غأع مشأرو  يف سأيادة الةأااون و ضمأال  ىل
احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  ويؤلد مم جديد يف اما السياق  ن ضلى الدول ياية 

املتعلأق  مم اتفاقيأة اتمأم املتحأدة ملكافحأة الفسأاد واإلضأالن 33اتشخامل املبلغني وفةاا للمادة 
 أأأق ومسأأأؤولية اتفأأأراد واجلماضأأأات وايئأأأات اوتمأأأع يف تعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأات 

 اتساسية املع   هبا ضاملياا؛
اضتمأاد تشأريعات ملكافحأة غسأآ اتمأوال الراميأة  ىل ااملبادرات الورنيأة  يرحرب -19 

المم  ادت  اعمم الأدول للتعأاون ااضتباراا خطوة مهمة يف ضملية مكافحة الفساد  واا ستعداد 
  ويأأدضو  ىل وضأأع ضأأوااط  قأأوى يف اأأما الصأأدد  اوسأأائآ منهأأا ضائأأدات اجلرميأأةيف تيسأأع  ضأأادة 

وضأأمان  ضاد أأا  وتةأأد  املسأأاضدة التةنيأأة  ىل ضائأأدات اجلرميأأة  تنفيأأم سياسأأات للحأأد مأأم تأأدفق 
 البلدان النامية؛

سأأات يف جمأأال  ميأأد واسأأ داد مجيأأع الأأدول ضلأأى تةاسأأم  ف أأآ املمار  عيشأأير  -20 
 اتموال املتفتية مم مصدر غع مشرو ؛

 ىل ايأأادة التعأأاون الأأدويل ضأأرب قنأأوات منهأأا منظومأأة اتمأأم املتحأأدة  دضمأأاا  يأأدضو -21 
املتفتيأة مأم صأول لليهود الورنية ودون اإلقليمية واإلقليمية املبمولة ملنع  ارسات الفسأاد وحتويأآ ات

ع  يف فحتهأا  وفةأاا ملبأاد  اتفاقيأة اتمأم املتحأدة ملكافحأة الفسأاد  ويشأير مصدر غع مشرو  ومكا
اأأما الصأأدد  ضلأأى التعأأاون الوثيأأق ضلأأى الصأأعيديم الأأور  والأأدويل اأأني ولأأا ت مكافحأأة الفسأأاد 

 وولا ت  افاذ الةااون ووحدات ا ستخبارات املالية؛
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ة مأأم مصأأدر غأأع مشأأرو   ن إلميأأع الأأدول املطالَبأأة اإضأأادة اتمأأوال املتفتيأأ يهيأأب -22 
مكافحأأة الفسأأاد  ولويأأة ضلأأى الصأأعد لافأأة ولأأبح التحويأأآ غأأع عأأآ تفأأي ضلأأى حنأأو لامأأآ االتوامهأأا إل

 قصأى جهأداا لتحةيأق  و ن تبأملاملشرو  لامأوال  وفةأاا  تفاقيأة اتمأم املتحأدة ملكافحأة الفسأاد  
مأأم  جأأآ احلأأد مأأم التأأفثع السأأليب  ةالأأدول املطالِبأأ ضأأادة اتمأأوال املتفتيأأة مأأم مصأأدر غأأع مشأأرو   ىل 

سأأيما احلةأأوق ا قتصأأادية  لعأأد   ضأأادة اأأمو اتمأأوال يف جمأأا ت منهأأا التمتأأع  ةأأوق اإلاسأأان  و 
وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة يف البلأأأدان اتصأأألية  وذلأأأك اطأأأرق منهأأأا تةليأأأآ الةيأأأود املفروضأأأة يف مرحلأأأة 

اتمأأوال  وتعويأأو التعأأاون يف اأأما الصأأدد اأأني  التعةأأب ضلأأى الو يأأات الة أأائية املطالِبأأة اإضأأادة اأأمو
الولا ت املختصة  آخمة يف اضتباراا ضلى وج  اخلصومل احتما ت تبديد امو اتموال ولأملك  

 ضند ا قت اء  ضم رريق فصآ تدااع مصادرة اتموال ضم شررب صدور  دااة يف البلد اتصلي؛
املتفتيأة مأم مصأدر غأع مشأرو   ن إلميع الدول املطالِبة اإضادة اتمأوال  يهيب -23 

مكافحة الفساد  ولويأة ضلأى الصأعد لافأة ولأبح التحويأآ غأع عآ تفي ضلى حنو لامآ االتوامها إل
املشرو  لاموال  و ن تطبق مباد  املساءلة والشفافية واملشارلة يف ضمليأة اختأاذ الةأرارات املتعلةأة 

وا جتماضيأأة والثةافيأأة سأأعياا  ىل حتسأأني  اتخصأأيق اتمأأوال املعأأادة إلضمأأال احلةأأوق ا قتصأأادية
سأوء اإلدارة   يتبأني مأم مأوارم ال أعر  و اإلجراءات الوقائية و جراءات الكشر  وتصحيح ما

ومنع اإلفالت مم العةاب  وتوفع سبآ ااتصا  فعالة  د   ىل  يئة الظرو  املالئمة لتفأادم 
 عدل اصورة ضامة؛وقو  ااتهالات جديدة حلةوق اإلاسان وحتسني  قامة ال

 ن الأأأأأدول ملومأأأأأة اأأأأأالتحةيق يف حأأأأأا ت الفسأأأأأاد ومةاضأأأأأاة يؤلأأأأأد مأأأأأم جديأأأأأد  -24 
حيأأأو اتمأأأوال  ويهيأأأب إلميأأأع الأأأدول  ن تعأأأوا اإلجأأأراءات اجلنائيأأأة الراميأأأة  ىل  ميأأأد  و  مرتكبيهأأأا

املتفتيأأة مأأم مصأأدر غأأع مشأأرو   ويشأأي ع الأأدول املطالِبأأة ضلأأى ضأأمان اأأدء  جأأراءات حتةيأأق ورنيأأة 
افيأأة ودضمهأأا ااتدلأأة الالامأأة اغأأرا تةأأد  رلبأأات املسأأاضدة الةااوايأأة املتبادلأأة  ويشأأي ع يف اأأما و 

الصدد الدول املطالَبة ضلأى  ن تةأد    ىل الدولأة املطالِبأة معلومأات ضأم اترأر واإلجأراءات الةااوايأة  
 الةااواية؛ يع ا اس داد اتصول مم ضةبات  اوسائآ منها تبسيط  جراءا ا و ن تويآ ما
مسأأأؤولية الشأأرلات  ي أأأاا ضأأم ا متثأأأال جلميأأع الةأأأوااني املنطبةأأة واحأأأ ا   يؤلأأد -25 

حةوق اإلاسان  وضرورة تعويأو وصأول ال أحايا  ىل سأبآ ااتصأا  فعرالأة لتحةيأق الوقايأة الفعليأة 
  ضلأى تأوفع سأبآ ااتصأا  منهأامم ااتهالات حةوق اإلاسأان ذات الصألة ااتضمأال التياريأة و 

 نحو الوارد يف املباد  التوجيهية املتعلةة ااتضمال التيارية وحةوق اإلاسان؛ ال
االأأأأدول املطالِبأأأأة والأأأأدول املطالَبأأأأة ذات اخلأأأأربة العمليأأأأة يف جمأأأأال اسأأأأ داد  يهيأأأأب -26 

اتصأأأول  ن ت أأأع  ضنأأأد ا قت أأأاء  االتعأأأاون مأأأع الأأأدول املهتمأأأة اأأأاتمر ومةأأأدمي املسأأأاضدة التةنيأأأة 
توجيهيأأة ضمليأأة غأأع ملومأأة  يف شأأكآ دليأأآ يت أأمرم خطأأوات مفصأألة  سأأ داد  املهتمرأأني  مبأأاد 

اتصول اكفاءة  اغية تعويو النأبه ج الفعالة  س داد اتصول استناداا  ىل  ف آ املمارسات واخلأربات 
تةأأد  قيمأأة م أأافة تنهأأآ مأأم احلأأرمل ضلأأى العمليأأة والأأدروس املسأأتفادة مأأم الة أأايا السأأااةة  مأأع 

 ؛ اوسائآ مبتكرة وفعالة ئم يف اما اوالالعمآ الةا
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الأأدول اترأرا  ضلأأى النظأأر  ضنأد ا قت أأاء  وفةأاا للةأأااون الأأور   يف  يشأيع -27 
يف  فرصة الرجو   ىل مشرو  مباد  لواان التوجيهيأة املتعلةأة اا سأ داد الفعأال لاصأول املسأروقة

 ؛ ارستها العملية  و ىل  م صكوا  خرى ذات صلة
ضلأأى احلاجأأة  ىل الشأأفافية يف املؤسسأأات املاليأأة و ىل تطبيأأق تأأدااع فعالأأة  ددر يشأأ -28 

للعنايأأأة الواجبأأأة مأأأم جااأأأب الوسأأأطاء املأأأاليني  ويهيأأأب االأأأدول  ن تلأأأتمس الوسأأأائآ املالئمأأأة وفةأأأاا 
 لتواما ا الدولية ل مان تعاون املؤسسأات املاليأة واسأتيااتها للطلبأات املةدمأة مأم جهأات  جنبيأة 

ميأأأد واسأأأ داد اتمأأأوال املتفتيأأأة مأأأم مصأأأدر غأأأع مشأأأرو   وتأأأوفع اظأأأا  فعأأأال للمسأأأاضدة اشأأأفن  
الةااوايأأة املتبادلأأة للأأدول املطالِبأأة اإضأأادة اأأمو اتمأأوال  ويشأأيع ضلأأى تعويأأو انأأاء الةأأدرات البشأأأرية 

 واملؤسسية يف اما الصدد؛
كافحأأة الفسأأاد   ىل  مهيأأة آليأأة اسأأتعراا تنفيأأم اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة مل يشأأع -29 

و   الدول اتررا  ضلأى الوفأاء االتواما أا فيمأا يتصأآ اأإجراء استعراضأات قطريأة لتعويأو تنفيأم 
 ا تفاقية تنفيماا فعا ا درءاا خلرو  التدفةات املالية غع املشروضة؛

 للأدول اخلبع املستةآ املعأ  ااثأار الأديون اخلارجيأةاالعمآ المم قا  ا   برحر ي -30 
يف التمتع الكامآ إلميأع حةأوق اإلاسأان  وخاصأة  صآ هبا مم التوامات مالية دولية  خرىيت وما

 ن يواصأآ النظأر يف  رأار و يتأ  يف تأفثع ويطلأب  ليأ  احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  
 تدفةات اتموال املتفتية مم مصدر غع مشرو  يف التمتع  ةوق اإلاسان؛

  تكأأأون ة ا ستشأأارية ولأأس حةأأوق اإلاسأأان  ن  أأرم دراسأأة ىل اللينأأيطلأأب  -31 
اسأأأتخدا    اشأأأفن  مكاايأأأة 31/22امتأأأدادا للدراسأأأة الأأأيت رلبهأأأا جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان يف قأأأرارو 

تسأأييآ و/ و  اشأأاء اوسأأائآ منهأأا الغأأع مشأأرو  غأأع املعأأادة  ىل الأأورم  املتفتيأأة مأأم مصأأدر اتمأأوال 
اغيأأة   اإلجأراءات الةااوايأأة الالامأأة وفةأأاا لاولويأأات الورنيأأة مأأع احلأأرمل ضلأأى   أأاصأناديق اسأأتثمار  

  واملسأأأامهة يف النهأأأوا اتعويأأأو حةأأأأوق 2030الأأأو   اأأأدا  خطأأأة التنميأأأة املسأأأأتدامة لعأأأا  دضأأأم 
و ن تةأأد  الدراسأأة  الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان  اإلاسأان  ووفةأأاا ملأأا تةت أأي  ا لتوامأأات اوجأأب الةأأااون

 ؛ت  التاسعة والثالثنياملطلواة  ىل اولس يف دور 
 ىل اللينأأة ا ستشأأارية  ن تلأأتمس  ضنأأد ا قت أأاء  مويأأداا مأأم اآلراء  يطلأأب  ي أأاا  -32 

يف  ايئأات اتمأم املتحأدة  اأاالأدول اتض أاء  واملنظمأات الدوليأة واإلقليميأة املعنيأة  و املدخالت مم و 
لورنيأة حلةأوق اإلاسأان واملنظمأات املؤسسأات او  كتب اتمم املتحدة املع  ااملخدرات واجلرميأةمذلك 

 غع احلكومية  هبد  استكمال الدراسة السالفة الملر؛ 
يلأأو    ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان تأأوفع لأأآ مأأا يطلأأب -33 

الو ية املنصومل ضليها يف اما الةرار    جناالتمكني اخلبع املستةآ مم ة وموارد مالية مم مساضد
  فيها الدول وايئأات اتمأم املتحأدة وولا  أا اجلهات املعنية صاحبة املصلحة  ااويهيب إلميع 

 والكيااات الدولية واإلقليمية اتخرى  ن تتعاون مع اخلبع املستةآ تعاوااا لامالا يف اما الصدد؛
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 ىل اتمني العا   ن ي علم هبما الةأرار مجيأع الأدول اتض أاء واحملافأآ الأيت  يطلب -34 
 اسفلة  ضادة اتموال املتفتية مم مصدر غع مشرو   يف  رار منظومة اتمم املتحدة  للنظأر ت عىَن 

سأأيما يف سأأياق مأأؤ ر الأأدول  يلأأو  مأأم  جأأراءات وللتنسأأيق   سأأب ا قت أأاء  و  فيأأ  واختأأاذ مأأا
 اتررا  يف اتفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

  ة يف  رار البند افس  مم جدول اتضمال مواصلة النظر يف امو املسفل يةرر -35 
 56 اجللسة

 2017آذار/مارس  23
ضأم التصأوي    ض أواا  16صوتاا مةااآ صوت واحد وامتنا   30]اضت مد اتصوي  مسيرآ افغلبية 
 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح

 مح  املؤيدون
  غالديباأأن  الرباايأأآ   ادوايسأأيا  اإلمأأارات العرايأأة املتحأأدة   لأأوادور   ثيوايأأا

  تأأأأواس  توغأأأأو  املتعأأأأددة الةوميأأأأات( -اوليفيأأأأا )دولأأأأة   اورواأأأأدم  اوتسأأأأوااا
فنأأأوويال   الفلبأأأني  غااأأأا  العأأأراق  الصأأأني  السأأألفادور  روااأأأدا  جنأأأوب  فريةيأأأا

   الكواغأأأو  لأأأوت ديفأأأوار   لواأأأا   قعغيوسأأأتان  قطأأأر  البوليفاريأأأة( -)مجهوريأأأة 
 اهلند  اييعيا  وليامنغ  اململكة العراية السعودية  مصر  لينيا

 محاملعارضون
 الو يات املتحدة اتمريكية

 محاملمتنعون
  جورجيأأا  مجهوريأأة لوريأأا  انمأأا  الييكأأا  الربتغأأال  اأأاراغوام   ملاايأأا   لباايأأا

يرلنأدا آاململكأة املتحأدة لربيطاايأا العظمأى و    تفيأا  لرواتيأا   سويسأرا  سلوفينيا
  [اليااان  اولندا  انغاريا  الشمالية

 الحق فح الغااء -34/12  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 ىل مجيع الةرارات السااةة لليمعية العامة وجملس حةأوق اإلاسأان اشأفن احلأق   ذ يشع 

 يف الغماء  ضالوة ضلى مجيع قرارات جلنة حةوق اإلاسان اشفن امو املسفلة 
 تنأأأأاول الأأأأيت اإلاسأأأأان  حةأأأأوق ولأأأأس السأأأأااعة ا سأأأأتثنائية الأأأأدورة  ىل  ي أأأأاا  يشأأأأع و ذ 

اولأأأس االتحليأأأآ التأأأفثع السأأأليب لتفأأأاقم  امأأأة الغأأأماء العامليأأأة ضلأأأى  ضمأأأال احلأأأق يف الغأأأماء  فيهأأأا
  يلأأول/ 18املأأؤرخ  9/6  و2008 يار/مأأايو  22املأأؤرخ  7/1-لليميأع  و ىل قأأرارات اولأأس د 

  2009تشريم اتول/ لتوار  1املؤرخ  12/10  و2008سبتمرب 
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ىل اإلضأأأأالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  الأأأأمم يأأأأنق ضلأأأأى  ن لكأأأأآ   ملكلأأأأ يشأأأأع و ذ 
يف ذلك التغمية  و ىل  شخق احلق يف مستوى معيشي لا  للمحافظة ضلى صحت  ورفاا   اا

اإلضأأالن العأأاملي اخلأأامل ااستئصأأال اجلأأو  وسأأوء التغميأأة  و ضأأالن اتمأأم املتحأأدة اشأأفن اتلفيأأة  
ئية لالفية املتعلق االة اء ضلى الفةأر املأدقع واجلأو   لأول مم اتادا  اإلمنا 1وخباصة اهلد  

  وخباصأأة  اأأدا  التنميأأة املسأأتدامة املتعلةأأة 2030   وخطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا 2015 ضأأا 
االة اء ضلى اجلو  وحتةيق اتمم الغمائي والتغمية احملسنة وتعويو الوراضة املستدامة والة اء ضلى 

 لآ مكان   الفةر إلميع  شكال  يف
 ىل  حكأا  العهأأد الأدويل اخلأامل اأأاحلةوق ا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأأة   و ذ يشأع 

يف ذلأأك احلأأق اتساسأأي لكأأآ  اسأأان يف  ن  الأأيت ي عأأَ   فيهأأا  أأق اجلميأأع يف الغأأماء الكأأايف  اأأا
 يعيب افمم مم اجلو  

  وخطأة ضمأآ مأؤ ر الةمأة ائي العأامليالغأم اتمم اشفن روما  ضالن اضتبارو يف ي ع و ذ 
  1996العاملي لاغمية  اليت اضتمأدت يف مأؤ ر الةمأة العأاملي لاغميأة يف تشأريم الثأا /اوفمرب 

 13و ضأأأأأالن مأأأأأؤ ر الةمأأأأأة العأأأأأاملي لاغميأأأأأةمح يأأأأأس سأأأأأنوات اعأأأأأد ا اعةأأأأأاد  الأأأأأمم اضتمأأأأأد يف 
تشأأريم  16ضتمأأد يف   و ضأأالن مأأؤ ر الةمأأة العأأاملي لامأأم الغأأمائي  الأأمم ا2002حويران/يوايأأ  
  2009الثا /اوفمرب 

 مهيأأأة التوصأأأيات العمليأأأة الأأأواردة يف املبأأأاد  التوجيهيأأأة الطوضيأأأة لأأأدضم  و ذ يؤلأأأد جمأأأدداا  
اإلضمأال التأأدرجيي للحأأق يف الغأأماء الكأأايف يف  رأأار اتمأأم الغأأمائي الأأور   الأأيت اضتمأأداا جملأأس 

 ضأأأالن رومأأا ضأأأم    ويف2004 /اوفمرب منظمأأة اتغميأأة والوراضأأأة لامأأم املتحأأأدة يف تشأأريم الثأأا
  2014تشريم الثا /اوفمرب  21التغمية و رار ضمل   اللميم اضتمدا يف روما يف 

افن احلق يف الغماء مع   ا  ضلى  ا  حق لآ شأخق يف  ن تتأاد لأ   افأردو  و ذ يةر 
ضلأى غأماء لأا   مع غعو مم اتفراد  السأبآ املاديأة وا قتصأادية للحصأول يف مجيأع اتوقأات  و

يتفأق مأع مجلأة  مأور منهأا ثةافأة الشأخق ومعتةداتأ  وتةاليأدو وضاداتأ  الغمائيأة  ومالئم ومغم  اأا
 فأظ  مكاايأة احلصأول ضلأى الغأماء  وخيارات ؛ وي نأَتج اأما الغأماء وي سأتهَلك اشأكآ مسأتدا    أا

 لاجيال املةبلة 
مم الغأأأمائي العأأأاملي املسأأأتدا   املتعل ةأأأة اأأأات اخلمسأأأة رومأأأا مبأأأاد  جديأأأد مأأأم يؤلأأأد و ذ 

 الواردة يف  ضالن مؤ ر الةمة العاملي لامم الغمائي 
 ن مجيأع حةأوق اإلاسأان ضامليأة وغأع قاالأة للتيوئأة وم ااطأة  و ذ يؤلد مم جديأد  ي أاا  

ومتشأأأااكة  وجيأأأأب التعامأأأآ معهأأأأا ضلأأأى الصأأأأعيد العأأأاملي اشأأأأكآ ضأأأادل ومتكأأأأافئ  وضلأأأى قأأأأد  
 در مم التوليد املساواة  وانفس الة
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 ن وجود ايئة سياسية واجتماضية واقتصادية مواتية ويسوداا  و ذ يؤلد مم جديد لملك 
السأأال  وا سأأتةرار  ضلأأى الصأأعيديم الأأور  والأأدويل معأأاا  اأأو املرتكأأو اتساسأأي الأأمم سأأيمكم 

 الدول مم  ضطاء اتولوية املناسبة لامم الغمائي والة اء ضلى الفةر 
ضلى اختأاذ خطأوات جديأدة للأدفع اأالتوا  اوتمأع الأدويل حنأو  حأراا تةأد   وتصميماا من  

ملموس يف  ضمال احلق يف الغماء اف آ امل جهود متوايدة ومستمرة يف جمال التعاون والت امم 
 الدوليني هبد  اناء مستةبآ مش ا لحلاسااية 

 ضأأالن مأأؤ ر  ي ويفورد يف  ضأأالن رومأأا اشأأفن اتمأأم الغأأمائي العأأامل مأأا و ذ يكأأرر تفليأأد 
ي سأأأتخَد  لوسأأأيلة  الةمأأأة العأأأاملي لاغميأأأةمح يأأأس سأأأنوات اعأأأد ا اعةأأأاد  اأأأفن الغأأأماء ينبغأأأي   

يؤلأأأأد جمأأأأدداا يف اأأأأما الصأأأأدد  مهيأأأأة التعأأأأاون والت أأأأامم  ا قتصأأأأادم  و ذ لل أأأأغط السياسأأأأي  و
 وميثأأاق اتمأأم تتفأأق مأأع الةأأااون الأأدويل الأأدوليني  وضأأرورة اإلحيأأا  ضأأم اختأأاذ تأأدااع اافراديأأة  

 املتحدة وتعرا اتمم الغمائي والتغموم للخطر 
افن ضلى لآ دولة  ن تعتمد اس اتييية تناسأب موارداأا وقأدرا ا مأم  جأآ  واقتناضاا من  

حتةيأأق  اأأدافها الفرديأأة يف سأأياق تنفيأأم التوصأأيات الأأواردة يف  ضأأالن رومأأا اشأأفن اتمأأم الغأأمائي 
لعأأاملي لاغميأأة  و ن تتعأأاون يف الوقأأ  افسأأ  ضلأأى الصأأعيديم العأأاملي وخطأأة ضمأأآ مأأؤ ر الةمأأة ا

اإلقليمأأي والأأدويل مأأم  جأأآ تنظأأيم حلأأول مجاضيأأة ملسأأائآ اتمأأم الغأأمائي ذات الطأأااع العأأاملي يف 
ضامل يتوايأد فيأ  تأرااط املؤسسأات واوتمعأات وا قتصأادات  ويشأك آ فيأ  تنسأيق اجلهأود وتةاسأم 

 املسؤوليات ضرورة حيوية 
 حتأديات ملواجهأة خطأة  م و ن ورنيأة  مسأؤولية الغأمائي اتمأم  ن جديد مم ؤلدي و ذ 

كيتها وقياد ا  و ن ت بىن ومل وتصميمها صياغتها يف ورنياا  رااعاا  تكتسي  ن جيب الغمائي اتمم
يأأدرا مأأدى ا لتأأوا  اتعويأأو النظأأا  املتعأأدد  ضلأأى التشأأاور مأأع مجيأأع اجلهأأات املعنيأأة الرئيسأأية  و ذ

 يتعلق اتوجي  املوارد وتعويو السياسات املكرسة ملكافحة اجلو  وسوء التغمية  فيما اتررا 
اجلأأأو  وااعأأأدا  اتمأأأم الغأأأمائي ولسأأأوء التغميأأأة  رغأأأم  ملشأأأالآ عأأأامليال االبعأأأد يسأأألرم و ذ 

اجلهود املبمولأة ورغأم حتةيأق اعأمم النتأائج اإلجياايأة  واعأد   حأراا تةأد  لأاٍ  يف جمأال احلأد مأم 
ت تخأأم  جأأراءات  مل فن تلأأك املشأأالآ قأأد تتفأأاقم ضلأأى حنأأو خطأأع يف اعأأمم املنأأارق مأأااجلأأو   واأأ

 ضاجلة وحامسة ومت افرة 
االطأأااع املعةأأد تامأأة الغأأماء العامليأأة  الأأيت  أأدد اااتهأأاا واسأأع النطأأاق  و ذ يسأأل م  ي أأاا  

م قبيأأآ للحأأق يف احلصأأول ضلأأى غأأماء لأأاٍ   ااضتباراأأا اا أأة ضأأم ت أأافر ضأأدة ضوامأأآ رئيسأأية  مأأ
  والتصأأأحر وآثأأأار تغأأأع املنأأأاخ العأأأاملي  البيئأأأي آثأأأار اتامأأأة املاليأأأة وا قتصأأأادية العامليأأأة والتأأأداور

ولأملك الكأوار  الطبيعيأة وااعأدا  التكنولوجيأا املناسأبة وا سأتثمار وتأدااع انأاء الةأدرات الالامأة 
لناميأأأة و قأأأآ البلأأأدان منأأأواا سأأأيما البلأأأدان ا ملواجهأأأة آثأأأار تلأأأك اتامأأأة يف العديأأأد مأأأم البلأأأدان  و 
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والأأدول اجلوريأأة الصأأغعة الناميأأة  وااحلاجأأة  ىل التماسأأأك والتعأأاون اأأني املؤسسأأات الدوليأأة ضلأأأى 
 الصعيد العاملي 

ااحلاجأأأأة امللحأأأأة  ىل مسأأأأاضدة اعأأأأمم البلأأأأدان اتفريةيأأأأة الأأأأيت تواجأأأأ   و ذ يسأأأألم لأأأأملك 
ضلأى املاليأني مأم النأاس  ومعظمهأم مشالآ اجلفا  واجلو  الشديد وخطأر اواضأة الأيت قأد تأؤثر 

 مم النساء واترفال  املعرضني لفةدان حيا م 
فن  االأأأة التشأأأواات احلاليأأأة يف اظأأأا  التيأأأارة الوراضيأأأة ستسأأأمح للمنتيأأأني اأأأ يسأأألم و ذ 

يسأأأهآ  ضمأأأال احلأأأق يف الغأأأماء الكأأأايف   احملليأأني واملأأأوارضني الفةأأأراء االتنأأأافس وايأأأع منتيأأأا م   أأأا
وقأأ  افسأأ   ىل ا لتأأوا  اواصأألة مناقشأأات التيأأارة الوراضيأأة الأأيت  مأأرت هبأأا منظمأأة يشأأع يف ال و ذ

 التيارة العاملية 
ضلى العمأآ ل أمان  خأم تعويأو ويايأة و ضمأال مجيأع حةأوق اإلاسأان يف  وتصميماا من  

 قا ضتبأأار ضلأأى الصأأعيد الأأور  واإلقليمأأي والأأدويل يف التأأدااع املتخأأمة ملعاجلأأة مسأأفلة  ضمأأال احلأأ
 الغماء  يف

  الناميأة البلأدان يف اإلجيأا  ودوراأم الكفأا  وموارضأي املأوارضني صأغار افمهيأة يسلم و ذ 
اأأأم فأأأيهم النسأأأاء املوارضأأأات  واملوارضأأأون الشأأأباب  واتسأأأر املوارضأأأة  واملوارضأأأون يف املنأأأارق اتقأأأآ 

 حظوة  والتعاوايات  وجمتمعات السكان اتصليني واوتمعات احمللية 
 ااء ضدد واطاق الكوار  الطبيعيأة واتمأراا وحأا ت ااتشأار  يعرب ضم االغ قلة و ذ  

 دى   اآلفات واتثر السليب لتغع املناخ وتفاقم اآلثار امل تبة ضلى ذلأك يف السأنوات اتخأعة   أا
مأأأع ضوامأأأآ  خأأأرى   ىل تكبأأأد خسأأأائر فادحأأأة يف اترواد وسأأأبآ لسأأأب الأأأراق وضأأأرَّا اإلاتأأأا  

 مم الغمائي والتغموم للخطر  خاصة يف البلدان النامية الوراضي وات
ح اتولويأأأة لامأأأم الغأأأمائي والة أأأاء ضلأأأى اجلأأأو   وقااليأأأة ت أأأرر مأأأن ا أأأرورة يسأأألم و ذ 

النظم الغمائية اوج  خامل جراء التأفثع السأليب لتغأع املنأاخ  و اجأة املأوارضني  صأحاب احليأااات 
اميأأة  ىل احلصأأول ضلأأى الأأدضم التةأأ  واةأأآ التكنولوجيأأا الصأأغعة واملتوسأأطة احليأأم يف البلأأدان الن
 واناء الةدرات  يف ضوء احلالة الراانة 

ضلى احلاجة  ىل ايادة املساضدة اإلمنائية الرمسية املخصرصأة للوراضأة  سأواء مأم  و ذ يشدد 
 حصتها مم جممو  املساضدة اإلمنائية الرمسية  حي  قيمتها احلةيةية  و

 ىل ايأأادة ا سأأتثمارات اخلاصأأة والعامأأة الةاالأأة لالسأأتدامة يف جمأأال  ااحلاجأأة و ذ يسأألرم 
 الوراضة مم مجيع املصادر ذات الصلة مم  جآ  ضمال احلق يف الغماء 

 ىل  قأأأأرار جلنأأأأة اتمأأأأم الغأأأأمائي العأأأأاملي يف دور أأأأا الثامنأأأأة والثالثأأأأني املعةأأأأودة  و ذ يشأأأأع 
راضأأأأأة لامأأأأأم املتحأأأأأدة يف دورتأأأأأ  الرااعأأأأأة وجملأأأأأس منظمأأأأأة اتغميأأأأأة والو  2012 يار/مأأأأأايو  11 يف

واتراعني اعد املائة للمباد  التوجيهية الطوضية لحلدارة املسؤولة حليااة اتراضأي ومصأائد اتمسأاا 
 والغااات يف سياق اتمم الغمائي الور  
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 ىل مبأأاد  ا سأأتثمار املسأأؤول يف الأأنظم الوراضيأأة والغمائيأأة  الأأيت  قر أأا  و ذ يشأأع  ي أأاا  
  2014نة اتمم الغمائي العاملي يف دور ا احلادية واتراعني املعةودة يف تشريم اتول/ لتوار جل

 منظمأأأأة است أأأأافت  الأأأأمم االتغميأأأأة  املعأأأأ  الثأأأا  الأأأأدويل املأأأأؤ ر  مهيأأأأة ضلأأأأى يشأأأدد و ذ 
يم تشأر  21 ىل  19ملتحدة يف روما يف الف ة مم ا لامم والوراضة اتغمية ومنظمة العاملية الصحة

  والأأأمم اضت ِمأأأدت فيأأأ  وثيةتأأأان ختاميتأأأان رئيسأأأيتان مهأأأا  ضأأأالن رومأأأا ضأأأم 2014الثأأأا /اوفمرب 
 التغمية و رار العمآ 

 ن التعرا للمبيدات اشكآ مفررب وغع مأنظم ميكأم  ن تكأون لأ   و ذ ي ع يف اضتبارو 
ق يف التمتأأع سأيما احلأأق يف الغأأماء  ف أالا ضأأم احلأأ آثأار وخيمأأة ضلأأى التمتأع  ةأأوق اإلاسأأان  و 

 افضلى مستوى ميكم الوغ  مم الصحة البداية والعةلية 
 ىل مدواأأة قواضأأد السأألوا اشأأفن  دارة املبيأأدات  الأأيت اضتمأأداا مأأؤ ر منظمأأة  و ذ يشأأع 

  ثناء دورت  الثامنة والثالثني  2013اتغمية والوراضة لامم املتحدة يف حويران/يواي  
لبيولأأوجي الوراضأأي واحلفأأاظ ضليأأ  ل أأمان اتمأأم الغأأمائي افمهيأأة يايأأة التنأأو  ا و ذ يسأألرم 

 واحلق يف الغماء لليميع 
 ااضتباراأأا املتحأأدة لامأأم والوراضأأة اتغميأأة منظمأأة تؤديأأ  الأأمم االأأدور  ي أأاا  يسأألم و ذ 

سية املعنية االتنمية الريفية والوراضية  واعملها يف جمال دضأم جهأود الأدول الرئي املتحدة اتمم ولالة
اء مم  جآ حتةيق اإلضمال الكامآ للحق يف الغماء  اوسائآ منهأا تةأد  املسأاضدة التةنيأة اتض 

  ىل البلدان النامية دضماا لتنفيم  رر اتولويات الورنية 
اخلتاميأأة ملأأؤ ر اتمأأم املتحأأدة للتنميأأة املسأأتدامة  املعنواأأة "املسأأتةبآ  الوثيةأأة  ىل يشأأع و ذ 

  أأأأأأوا/ 27املأأأأأأؤرخ  66/288ا اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة يف قراراأأأأأأا الأأأأأأمم اصأأأأأأبو  ليأأأأأأ "  الأأأأأأيت اضتمأأأأأأد 
 يعيد تفليد املباد  الواردة فيها    و ذ2012 يولي 

وااتهالأأاا لكرامأأة اإلاسأأان ويتطلأأب مأأم مث   اااأأة يشأأكآ اجلأأو   ن جمأأدداا  يؤلرأأد -1 
 اضتماد تدااع ضاجلة ضلى الصعيد الور  واإلقليمي والدويل مم  جآ الة اء ضلي ؛

حأأق لأأآ فأأرد يف احلصأأول ضلأأى رعأأا  مأأفمون ولأأا  ومغأأم    ؤلأأد جمأأدداا  ي أأاا ي -2 
يتفق مع احلق يف احلصول ضلأى غأماء لأاٍ  واحلأق اتساسأي لكأآ فأرد يف  ن يكأون يف مأفمم  اا

 مم اجلو   لكي يتمكم مم النمو ضلى حنو لامآ واحلفاظ ضلى قدرات  البداية والعةلية؛
كون  لثأر مأم ثلأ  وفيأات اترفأال السأنوية حتأ   ن ي مم غع املةبوليرى  ن  -3 

سأأم اخلامسأأة  وفةأأاا لتةأأديرات منظمأأة اتمأأم املتحأأدة للطفولأأة  مرتبطأأاا اأأفمراا متصأألة اأأاجلو   و ن 
مليون شأخق يف العأامل  وفةأاا لتةأديرات منظمأة اتغميأة والوراضأة لامأم املتحأدة   795يظآ اااء 

يكفأأي مأأم اتغميأأة ليعيشأأوا حيأأاة اشأأطة وصأأحية    يعأأااون مأأم سأأوء التغميأأة اسأأبب ضأأد  وجأأود مأأا
نظمأة تفيأد امللنتيية مم اتائج  امة الغماء العامليأة ضأمم  شأياء  خأرى  ضلأى الأرغم مأم  ن ايااأات 

 افن لولب اترا قادر ضلى  اتا   غمية تكفي إلرعا  مجيع سكان العامل؛



A/71/53 

81 GE.17-14491 

و  يف العأامل مم  ن ضدد اتشخامل الميم يعااون مأم اجلأ يعرب ضم االغ قلة  -4 
يوال مرتفعاا اشكآ غع مةبول و ن الغالبية العظمى مم سكان العأامل الأميم يعأااون مأم اجلأو    

جاء يف تةريأر منظمأة اتغميأة والوراضأة لامأم املتحأدة املعنأون  يعيشون يف البلدان النامية  وفةاا ملا
 "؛2015 "حالة ااعدا  اتمم الغمائي يف العامل لعا 

سأأأيما يف   ااء اسأأأتمرار معااأأأاة  شأأأد الفئأأأات فةأأأراا وضأأأعفاا    قلةأأأ  يعأأأرب ضأأأم -5 
البلدان النامية  مم العواقأب الوخيمأة آلثأار  امأة الغأماء العامليأة  الأيت تفاقمأ   لثأر افعأآ اتامأة 
املاليأأة وا قتصأأادية العامليأأة  و ااء تأأفثع اأأمو اتامأأة اوجأأ  خأأامل ضلأأى العديأأد مأأم البلأأدان الناميأأة 

 الصافية لاغمية  وخباصة  قآ البلدان منواا؛ املستوردة
تن النسأاء الأالي ينأتيم  لثأر مأم اصأر غلأة اتغميأة  يعرب ضم قلة  البأالغ -6 

يف املائأأة مأأم ضأأدد اجلأأوضى ضلأأى الصأأعيد العأأاملي  وتن النسأأاء  70يف العأامل يشأأكلم  ي أأاا اسأأبة 
لغأمائي والفةأر تسأباب تعأوى جوئيأاا والفتيات يتفثرن اشكآ غع متناسب ااجلو  وااعأدا  اتمأم ا

 ىل ااعأأدا  املسأأاواة اأأني اجلنسأأني و ىل التمييأأو  وتن احتمأأا ت وفأأاة الفتيأأات جأأراء سأأوء التغميأأة 
و مراا الطفولة اليت ميكم الوقاية منها تبلغ ِضعر احتما ت وفاة الفتيأان يف لثأع مأم البلأدان  

ي يعأااني مأم سأوء التغميأة ينأااو ِضأعر ضأدد مأم وتن التةديرات تشع  ىل  ن ضدد النساء الالئ
 يعااون من  مم الرجال؛

اأأفن تعويأأو حأأق الفتيأأات والنسأأاء  وخباصأأة الفةأأعات وال أأعيفات مأأنهم   يسأألم -7 
يف التعلأأيم واحلمايأأة ا جتماضيأأة وايأأادة مشأأارلة املأأر ة يف صأأنع الةأأرار وتعويأأو فأأرمل حصأأوهلا ضلأأى 

ية مم  جآ دضم دور املر ة احليوم يف النهأوا االتنميأة الوراضيأة املوارد اصورة ضادلة  مر االغ اتمه
واتمأأم الغأأمائي  ويسأألم  ي أأاا  يف ذلأأك الصأأدد  اأأفن تعويأأو الصأأناضة الوراضيأأة مأأم خأأالل النشأأر 
الطأأوضي للمعأأار  وتطأأوير التكنولوجيأأا واةلهأأا وانأأاء الةأأدرات  وتأأوفع الأأدضم املأأايل ميثأأآ شأأرراا 

 ر ة يف دفع ضيلة التنمية الوراضية يف البلدان النامية؛مسبةاا لكفالة مشارلة امل
مجيأأأأع الأأأأدول ضلأأأأى تعمأأأأيم مراضأأأأاة املنظأأأأور اجلنسأأأأا  يف اأأأأرامج اتمأأأأم  يشأأأأيع -8 

الغأأمائي وضلأأى اختأأاذ  جأأراءات للتصأأدم  اعأأدا  املسأأاواة اأأني اجلنسأأني والتمييأأو ضأأد املأأر ة  كأأم 
دا  املسأأاواة والتمييأأو يف سأأوء تغميأأة النسأأاء سأأيما يف حالأأة  سأأها  ااعأأ الةأأااون و كأأم الواقأأع   

والفتيأأأات  اوسأأأائآ تشأأأمآ اختأأأاذ تأأأدااع ل أأأمان اإلضمأأأال الكامأأأآ واملتكأأأافئ للحأأأق يف الغأأأماء 
يف ذلأأك  احلمايأة ا جتماضيأأة واملأوارد  اأا وتسأاوم النسأاء والفتيأأات مأع غأعام يف احلصأأول ضلأى
وارد  وفرمل وصوهلم وصو ا لأامالا ومتسأاوياا الدخآ واتراضي واملياو  وحةهم يف امتالا تلك امل

 ىل خأأأأأدمات الرضايأأأأأة الصأأأأأحية والتعلأأأأأيم والعلأأأأأم والتكنولوجيأأأأأا لتمكيأأأأأنهم مأأأأأم  رعأأأأأا   افسأأأأأهم 
 و سأأأأأرام  ويشأأأأأأدد يف اأأأأأأما الصأأأأأأدد ضلأأأأأأى احلاجأأأأأأة  ىل  كأأأأأأني املأأأأأأر ة وتعويأأأأأأو دوراأأأأأأا يف ضمليأأأأأأة

 الةرار؛ صنع
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فأأأأا  والفالحأأأأني يف البلأأأأدان افمهيأأأأة دور صأأأأغار املأأأأوارضني وموارضأأأأي الك يسأأأألم -9 
يف ذلك دور النساء واوتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب اتصلية  يف ضمان اتمأم  النامية  اا

 الغمائي واحلد مم الفةر وحفظ النظم اإليكولوجية  وااحلاجة  ىل مساضد م ضلى النمو؛
ميم مراضاة منظور املةررة اخلاصة املعنية ااحلق يف الغماء ضلى مواصلة تع يشيع -10 

جنسأا  يف ا ضأطال  او يتهأا  ويشأيع منظمأة اتغميأة والوراضأة لامأم املتحأدة ومجيأع ايئأات 
وآليات اتمم املتحدة اتخرى املعنية اسأفليت احلأق يف الغأماء وااعأدا  اتمأم الغأمائي ضلأى  دمأا  

الغأأأماء وتطبيأأأق ذلأأأك منظأأأور جنسأأأا  يف سياسأأأا ا واراجمهأأأا و اشأأأطتها املتعلةأأأة ااحلصأأأول ضلأأأى 
 املنظور افعالية؛

يأأة  يؤلأأد جمأأدداا  -11  احلاجأأة  ىل ضأأمان  ن اأأرامج تأأوفع  غميأأة مفمواأأة ولافيأأة ومغمر
 متناول اتشخامل ذوم اإلضاقة؛ ومةبولة ثةافياا شاملة  لليميع ويف

الدول ضلى اختاذ خطوات هبد  الوصول تدرجيياا  ىل اإلضمال الكامأآ  يشيع -12 
ماء لليميع  وضلى اختاذ خطوات لتعويو الظرو  الالامأة ليكأون مجيأع اتفأراد اأفمم للحق يف الغ

مأأأم اجلأأأو  وليتمتعأأأأوا يف  قأأأرب وقأأأ   كأأأأم  تعأأأاا لأأأأامالا اأأأاحلق يف الغأأأماء  وضلأأأأى النظأأأر  ضنأأأأد 
 ا قت اء  يف  اشاء آليات مؤسسية مناسبة واضتماد خطط ورنية ملكافحة اجلو ؛

يف البلدان واملنارق النامية مم خالل التعاون فيما اني الدان  االتةد  احملرا ي ِةر -13 
اجلنوب فيمأا يتصأآ اأاتمم الغأمائي وتنميأة اإلاتأا  الوراضأي مأم  جأآ اإلضمأال الكامأآ للحأق يف 
الغأأأماء  ويشأأأيع الأأأدول ضلأأأى تعويأأأو اأأأما التعأأأاون اوصأأأف  ضنصأأأراا مكمأأأالا للتعأأأاون اأأأني الشأأأمال 

 اون الثالثي؛واجلنوب وضلى مواصلة تعويو التع
افمهيأة املمارسأات الوراضيأة التةليديأة الةاالأة لالسأتدامة  الأيت تشأأمآ   ي ِةأر  ي أاا  -14 

ضأأمم  شأأياء  خأأرى  الأأنظم التةليديأأة لتأأوفع البأأمور جلهأأات تشأأمآ الكثأأع مأأم الشأأعوب اتصأألية 
 واوتمعات احمللية؛

ق يف الغأأأأماء ضلأأأأى  ن الأأأأدول مسأأأأؤولة يف املةأأأأا  اتول ضأأأأم تعويأأأأو احلأأأأ يشأأأأدد -15 
ويايتأأ   و ن ضلأأى اوتمأأع الأأدويل  ن يتأأيح  ضأأم رريأأق اسأأتيااة منسأأةة وضنأأد الطلأأب  التعأأاون 
الأأدويل دضمأأاا لليهأأود الورنيأأة واإلقليميأأة اتةأأد  املسأأاضدة الالامأأة لويأأادة  اتأأا  اتغميأأة وحتسأأني 

نولوجيأا واملسأاضدة فرمل احلصول ضليها  وخباصة ضأم رريأق املسأاضدة اإلمنائيأة الوراضيأة واةأآ التك
ضلى حتسني غلة احملاصيآ الغمائية  وتةد  املعواة الغمائيأة  وحتةيأق اتمأم الغأمائي  مأع ا اتمأا  
اوج  خاصة اا حتياجات احملددة للنساء والفتيات  وتةد  الدضم لتطوير تكنولوجيات مالئمأة  

حصأأأأول ضلأأأأى خأأأأدمات و جأأأأراء  أأأأو  اشأأأأفن اخلأأأأدمات ا ستشأأأأارية الريفيأأأأة  وتةأأأأد  الأأأأدضم لل
 التمويآ  ولفالة توفع الدضم إلاشاء اظم مفمواة حليااة اترا؛
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االأأأأأأدول اترأأأأأأرا  يف العهأأأأأأد الأأأأأأدويل اخلأأأأأأامل اأأأأأأاحلةوق ا قتصأأأأأأادية  يهيأأأأأأب -16 
 11مأم املأادة  2والفةأرة  2مأم املأادة  1وا جتماضية والثةافيأة  ن تفأي االتواما أا اوجأب الفةأرة 

 تعلق ااحلق يف الغماء الكايف؛ي سيما فيما مم العهد   
مأأأم خأأأالل التعأأأاون واملسأأأاضدة الأأأدوليني   االأأأدول  لأأأالا ضلأأأى حأأأدة  و يهيأأأب -17 

وااملؤسسأأأات املتعأأأددة اترأأأرا  واجلهأأأات املعنيأأأة اتخأأأرى ذات الصأأألة   ن تتخأأأم مجيأأأع التأأأدااع 
سأأان  و ن الالامأأة ل أأمان  ضمأأال احلأأق يف الغأأماء اوصأأف  اأأدفاا  ساسأأياا مأأم  اأأدا  حةأأوق اإلا

تأأدااع قأأد تأأؤثر سأألبياا ضلأأى  ضمأأال احلأأق يف الغأأماء   تنظأأر يف مسأأفلة اسأأتعراا  م سياسأأات  و
 التدااع؛ وخباصة حق لآ شخق يف  ن يكون افمم مم اجلو   قبآ اضتماد تلك السياسات  و

يف املائأأأة مأأأم اتشأأأخامل الأأأميم يعأأأااون مأأأم اجلأأأو  يعيشأأأون يف  70اأأأفن  يةأأأر -18 
يف املائأأأة مأأأنهم مأأأم  صأأأحاب املأأأوار  الصأأأغعة  و ن اأأأؤ ء اتشأأأخامل  50ة  و ن املنأأأارق الريفيأأأ

معرضأأأون اشأأأكآ خأأأامل خلطأأأر ااعأأأدا  اتمأأأم الغأأأمائي اظأأأراا  رتفأأأا  تكلفأأأة مأأأدخالت اإلاتأأأا  
واخنفأأأاا اإليأأأرادات مأأأم املأأأوار ؛ واأأأفن احلصأأأول ضلأأأى اتراضأأأي وامليأأأاو والبأأأمور واملأأأوارد الطبيعيأأأة 

ايداا يواجه  فةراء املنتيني؛ واأفن السياسأات الوراضيأة املسأتدامة واملراضيأة اتخرى يشكآ حتدياا متو 
لنأأو  اجلأأنس  داة مهمأأة لتعويأأو  صأأالد اتراضأأي واإلصأأالد الوراضأأي وا ئتمأأان والتأأفمني الأأريفيني 

يرتبط املك مم تدااع لتحةيق اتمم الغمائي والتنمية الريفية؛ واأفن الأدضم  واملساضدة التةنية وما
تةدمأ  الأدول  ىل صأغار املأوارضني واوتمعأات الأيت تعتمأد ضلأى صأيد اتمسأاا  واملؤسسأات  المم

احمللية  اطرق منها تيسع وصول منتيا م  ىل اتسواق الورنية والدوليأة و كأني صأغار املنتيأني  
 وخباصأأأأة النسأأأأاء  يف سالسأأأأآ الةيمأأأأة  ضنصأأأأر  ساسأأأأي لتحةيأأأأق اتمأأأأم الغأأأأمائي و ضمأأأأال احلأأأأق

 ؛الغماء يف
ضلى  مهية مكافحأة اجلأو  يف املنأارق الريفيأة  اوسأائآ منهأا اأمل جهأود  يشدد -19 

ورنيأأأأأة مدضومأأأأأة اشأأأأأرالات دوليأأأأأة مأأأأأم  جأأأأأآ وقأأأأأر التصأأأأأحر وتأأأأأداور اتراضأأأأأي  وضأأأأأم رريأأأأأق 
استثمارات وسياسات ضامة مالئمة اوج  خامل للتصدم خلطر اتراضي اجلافأة  ويأدضو يف اأما 

قيأأة اتمأأم املتحأأدة ملكافحأأة التصأأحر يف البلأأدان الأأيت تعأأا  مأأم الصأأدد  ىل التنفيأأم الكامأأآ  تفا
 اجلفا  الشديد و/ و مم التصحر  خاصة يف  فريةيا؛

 ىل  ضأأالن اتمأأم املتحأأدة اشأأفن حةأأوق الشأأعوب اتصأألية  ويسأألرم اأأفن  يشأأع -20 
عميأأق الكثأأعيم مأأم  ثلأأي الشأأعوب اتصأألية ومنظمأأا م قأأد  ضراأأوا يف اافأأآ خمتلفأأة ضأأم قلةهأأم ال

اشأأفن العةبأأات والتحأأديات الأأيت تواجههأأا الشأأعوب اتصأألية يف سأأبيآ التمتأأع الكامأأآ اأأاحلق يف 
الغأأأأماء  ويهيأأأأب االأأأأدول  ن تتخأأأأم  جأأأأراءات جديأأأأدة ملكافحأأأأة اتسأأأأباب اجلمريأأأأة الكامنأأأأة وراء 
مستويات اجلو  وسوء التغميأة الأيت تكأون ضأادة مرتفعأة اصأورة غأع متناسأبة يف  وسأارب الشأعوب 

 ة  وملكافحة تعرا امو الشعوب املستمر للتمييو؛اتصلي



A/72/53 

GE.17-14491 84 

االوثيةأأأأة اخلتاميأأأأة  جتمأأأأا  اجلمعيأأأأة العامأأأأة الرفيأأأأع املسأأأأتوى املعأأأأرو   يرحأأأأب -21 
  2014 يلول/سأأأأأبتمرب  23و 22  املعةأأأأأود يف (36)اأأأأأاملؤ ر العأأأأأاملي املعأأأأأ  االشأأأأأعوب اتصأأأأألية

ضنأأد ا قت أأاء  ضلأأى  جيأأاد سياسأأات واأا لتوا  االعمأأآ  االتعأأاون مأأع الشأأعوب اتصأألية املعنيأأة  و 
واأرامج ومأأوارد تأدضم ِمَهأأم الشأأعوب اتصألية  و اشأأطتها الكفافيأأة التةليديأة  واقتصأأادا ا  وسأأبآ  

 لسب ضيشها  و منها الغمائي  وتغميتها؛
 ىل مجيأأأأأع الأأأأأدول واجلهأأأأأات الفاضلأأأأأة يف الةطأأأأأا  اخلأأأأأامل واملنظمأأأأأات  يطلأأأأأب -22 

يتأأأ    ن تراضأأأي اشأأأكآ لامأأأآ احلاجأأأة  ىل تعويأأأو اإلضمأأأال والولأأأا ت الدوليأأأة  لأأأآ يف حأأأدود و 
 الفعرال للحق يف الغماء لليميع  ويشمآ ذلك املفاوضات اجلارية يف جما ت خمتلفة؛

مجيأع املنظمأات والولأا ت الدوليأة ذات الصألة ضلأى  ن تشأمآ منظأور  يشيع -23 
مأم دراسأات و أو  وتةأارير حةوق اإلاسان وضرورة  ضمال احلأق يف الغأماء لليميأع فيمأا ت عِأدو 

 وقرارات اشفن مسفلة اتمم الغمائي؛
ااحلاجة  ىل تعويو ا لتوامات الورنية واملساضدة الدولية  اناءا ضلى رلأب  يسلم -24 

البلدان املت ررة واالتعاون معها  مم  جآ  ضمال احلق يف الغماء ويايت  ضلى حنو لامآ  ويسألم 
ليأأات ورنيأأة حلمايأأة اتشأأخامل الأأميم ي أأَطرون  ىل مغأأادرة اصأأفة خاصأأة ااحلاجأأة  ىل  اشأأاء آ
 اسأأأأأبب حأأأأأا ت رأأأأأوار   اسأأأأأااية تأأأأأؤثر يف التمتأأأأأع اأأأأأاحلق ايأأأأأو م و راضأأأأأيهم اسأأأأأبب اجلأأأأأو   و

 الغماء؛ يف
احلرلأأة املتناميأأأة يف منأأأارق خمتلفأأأة مأأم العأأأامل  أأأاو اضتمأأأاد  يالحأأظ مأأأع التةأأأدير -25 

 دضماا لحلضمال الكامآ للحق يف الغماء لليميع؛قوااني  رارية واس اتيييات وتدااع ورنية 
ا أأأرورة ا اتمأأأا  ضلأأأى النحأأأو الواجأأأب اأأأاتثر السأأأليب لتغأأأع املنأأأاخ ضلأأأى  ي ِةأأأر -26 

 اإلضمال الكامآ للحق يف الغماء؛
ضلى احلاجة  ىل امل اجلهود الالامة حلشد املأوارد التةنيأة واملاليأة مأم مجيأع  يشدد -27 

يف ذلأأأك ختفيأأأر ضأأأبء الأأأديون اخلارجيأأأة  مها ضلأأأى  مثأأأآ وجأأأ   اأأأااملصأأأادر وختصيصأأأها واسأأأتخدا
 للبلدان النامية وتعويو اإلجراءات الورنية الرامية  ىل تنفيم سياسات  مم غمائي مستدامة؛

نتأائج املفاوضات التيارية اليت  ريهأا منظمأة التيأارة العامليأة خرو  ا ىل  دضوي -28 
لإسأها  يف   اإلمنائيأة ومل املسأائآ العالةأة مأم جولأة الدوحأةخبصأسأيما  و منائية املنحأى و   جيااية

  يئة ظرو  دولية  كرم مم  ضمال احلق يف الغماء  ضما ا لامالا؛
ضلأأى ضأأرورة  ن تبأأمل مجيأأع الأأدول قصأأارى جهأأداا ل أأمان ضأأد  تأأفثع  يشأأدد -29 

رة الدوليأأأة  يف ذلأأأك اتفاقأأأات التيأأأا سياسأأأا ا الدوليأأأة ذات الطأأأااع السياسأأأي وا قتصأأأادم  اأأأا
 اشكآ سليب ضلى احلق يف الغماء يف الدان  خرى؛

__________ 

  69/2رار اجلمعية العامة ق (36)
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املةأأأررة اخلاصأأأة ضلأأأى مواصأأألة التعأأأاون مأأأع الأأأدول هبأأأد  تعويأأأو  سأأأها   يشأأيع -30 
التعأاون اإلمنأأائي واملعواأأة الغمائيأأة يف  ضمأأال احلأأق يف الغأماء  يف  رأأار اآلليأأات الةائمأأة ومأأع  خأأم 

 آراء مجيع اجلهات املعنية يف ا ضتبار؛
 ىل  مهيأأة  ضأأالن ايويأأورا اشأأفن العمأأآ مأأم  جأأآ مكافحأأة اجلأأو  والفةأأر  يشأأع -31 

 ويوصي اواصلة اجلهود الرامية  ىل  جياد مصادر  ضافية لتمويآ مكافحة اجلو  والفةر؛
اعأأأد  اسأأأتيفاء الوضأأأود الأأأيت ق ِطعأأأ  يف مأأأؤ ر الةمأأأة العأأأاملي لاغميأأأة  يف  ي ِةأأأر -32 

شأخامل الأميم يعأااون مأم سأوء التغميأة  ىل النصأر  وينأوو   اشأفن خفأمم ضأدد ات1996 ضا 
يف الوقأأ  افسأأ  اأأاجلهود الأأيت تبأأمهلا الأأدول اتض أأاء يف اأأما الصأأدد  ويأأدضو مأأرة  خأأرى مجيأأع 

املعنيأة  ىل  ضطأاء واراجمهأا املؤسسات املالية واإلمنائية الدوليأة وولأا ت اتمأم املتحأدة وصأناديةها 
  إلضمأأال احلأأق يف الغأأماء  حسأأبما يأأنق ضليأأ   ضأأالن رومأأا اشأأفن اتولويأأة وتأأوفع التمويأأآ الأأالا 

مأأأم  اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة وغأأأعو مأأأم الغايأأأات  2اتمأأأم الغأأأمائي العأأأاملي  ولتحةيأأأق اهلأأأد  
 املتصلة ااتغمية والتغمية؛

 ن  دما  الدضم الغأمائي والتغأموم يف اأد  ضأمان حصأول  يؤلد مم جديد -33 
قأأأات ضلأأأى  غميأأأة لافيأأأة ومفمواأأأة ومغميأأأة لتلبيأأأة احتياجأأأا م التغمويأأأة مجيأأأع النأأأاس يف مجيأأأع اتو 

و ف أأأليا م الغمائيأأأة لكأأأي يعيشأأأوا حيأأأاة اشأأأطة وصأأأحية ميثأأأآ جأأأوءاا مأأأم جهأأأد شأأأامآ يرمأأأي  ىل 
يف ذلك التصدم  اتشأار فأعوس اةأق املناضأة البشأرية/اإليدا والسأآ  حتسني الصحة العامة  اا
 واملالريا و مراا  خرى؛

الأأدول ضلأأى  ضطأأاء  ضمأأال احلأأق يف الغأأماء  ولويأأة لافيأأة يف اسأأ اتيييا ا    أأ -34 
 وافةا ا يف جمال التنمية؛

ضلأى  مهيأة التعأاون الأدويل واملسأاضدة اإلمنائيأة الدوليأة ااضتبارمهأا مسأامهة  يشدد -35 
يأة اإلاسأااية يف فعالة يف توسيع الوراضة وحتسينها ولفالة استدامتها البيئية  وتةأد  املسأاضدة الغمائ

سياق اتاشطة املتصلة  ا ت الطأوار  مأم  جأآ  ضمأال احلأق يف الغأماء وحتةيأق اتمأم الغأمائي 
املستدا   ويسلم يف الوق  افسأ  اأفن لأآ دولأة مسأؤولة يف املةأا  اتول ضأم لفالأة تنفيأم الأربامج 

 وا س اتيييات الورنية يف اما الصدد؛
ء اإلاسا  العاجأآ لامأم املتحأدة ملسأاضدة البلأدان االدول  ن تليب الندا يهيب -36 

الأأأيت تواجأأأ  اجلفأأأا  واجلأأأو  الشأأأديد واواضأأأة اتةأأأد  املعواأأأة الطارئأأأة والتمويأأأآ العاجأأأآ  ويؤلأأأد 
مليأأأون شأأأخق حسأأأب التةأأأديرات  معظمهأأأم مأأأم النسأأأاء واترفأأأال  معرضأأأون لفةأأأدان  20  ن

 حيا م يف حال ضد  ا ستيااة فوراا؛
فيهأأا البنأأك الأأدويل وصأأندوق  املنظمأأات الدوليأأة ذات الصأألة  اأأا مجيأأع يأأدضو -37 

النةأأأد الأأأدويل   ىل مواصأأألة تشأأأييع السياسأأأات واملشأأأاريع الأأأيت تأأأؤثر تأأأفثعاا  جياايأأأاا ضلأأأى احلأأأق يف 
الغماء  ولفالة اح ا  الشرلاء للحق يف الغماء لدى تنفيم املشاريع املشأ لة  ودضأم اسأ اتيييات 
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مية  ىل  ضمال احلق يف الغماء  وتفادم  م  جراءات قد تؤثر سألباا يف  ضمأال الدول اتض اء الرا
 اما احلق؛
يف ذلأأأأأك الشأأأأأرلات ضأأأأأرب الورنيأأأأأة   ن تأأأأأدضم  االةطأأأأأا  اخلأأأأأامل  اأأأأأا يهيأأأأأب -38 

ا سأتثمار وا اتكأار  وي ِةأر افمهيأأة  كأني املأر ة يف اوأال ا قتصأأادم اغأرا املسأاضدة ضلأى ايأأادة 
 ضني يف اتسواق وسالسآ اتغمية الوراضية  يف مجلة  مور؛مشارلة صغار املوار 

املةأأأررة اخلاصأأأة ضلأأأى مواصأأألة تعاواأأأا مأأأع املنظمأأأات الدوليأأأة وولأأأا ت  يشأأأيع -39 
سيما املؤسسات اليت تتخم مم روما مةراا هلأا   ذات الصلة    واراجمها اتمم املتحدة وصناديةها

املتحأأدة والصأأندوق الأأدويل للتنميأأة الوراضيأأة واراأأامج يف ذلأأك منظمأأة اتغميأأة والوراضأأة لامأأم  اأأا
اتغميأأأأة العأأأأاملي  مأأأأم  جأأأأآ اإلسأأأأها  يف ضأأأأمان مواصأأأألة تعويأأأأو احلأأأأق يف الغأأأأماء يف  رأأأأار اأأأأمو 
املنظمأأات  وفةأأاا لو يا أأا املختلفأأة  تغأأراا تشأأمآ النهأأوا اصأأغار املأأوارضني والعمأأال الأأوراضيني 

 اا ضلى حدر سواء؛ قآ البلدان منو  يف البلدان النامية ويف
 ضلى  مهية سبآ ا اتصا  الفعالة  ااء ااتهالات احلق يف الغماء؛ يشدد -40 
الأأأدول  ىل تعويأأأو املمارسأأأات الأأأيت تةلأأأآ مأأأم املخأأأارر الصأأأحية والبيئيأأأة  دضويأأأ -41 

 احملتملة املرتبطة ااملبيدات  و ىل العمآ يف الوق  افس  ضلى لفالة استخدامها افعالية؛
وارضني ضلأأأى اضتمأأأاد  ارسأأأات  اتأأأا  اراضأأأي تعأأأوا التنأأأو  البيولأأأوجي املأأأ يشأأأيع -42 

وخصأأأواة ال اأأأة واضتمأأأاد تأأأدااع مأأأم قبيأأأآ تنأأأاوب احملاصأأأيآ وااصأأأيآ التغطيأأأة واحلأأأر  اخلفيأأأر 
 واملكافحة املتكاملة لآلفات واختيار احملاصيآ املناسبة للظرو  احمللية؛

 ؛(37)اصةاتةرير املةررة اخل  يط ضلماا مع التةدير -43 
 6/2تنفيم و ية املةررة اخلاصة اليت  قراا جملس حةوق اإلاسان يف قأرارو  يؤيد -44 
 ؛2007 يلول/سبتمرب  27املؤرخ 

 ىل املةأأررة اخلاصأأة  ن تواصأأآ  يف  رأأار و يتهأأا  رصأأد تطأأورات اتامأأة  يطلأأب -45 
 رأال  جملأس حةأوق اإلاسأان الغمائية العاملية  و ن تواصآ  يف سياق و يتهأا وتةاريراأا العاديأة  

يتعلأأأق اأأأالتمتع اأأأاحلق يف الغأأأماء  و ن تنبرأأأ  اولأأأس  ىل  يأأأة  جأأأراءات  ضلأأأى تأأأداضيات اتامأأأة فيمأأأا
  خرى  كنة يف اما الصدد؛

 ىل اتمأأني العأأا  ومفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن  يطلأأب -46 
مأأة لتمكأأني املةأأررة اخلاصأأة مأأم ا سأأتمرار يف  داء يواصأأال تأأوفع مجيأأع املأأوارد البشأأرية واملاليأأة الالا 

 مها  و يتها افعرالية؛

__________ 

(37) A/HRC/34/48  
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إلميأأأأع احلكومأأأأات  ن تتعأأأأاون مأأأأع املةأأأأررة اخلاصأأأأة وتسأأأأاضداا يف  داء  يهيأأأأب -47 
مهمتهأأا اتوويأأداا إلميأأع املعلومأأات الالامأأة الأأيت تطلبهأأا و ن تنظأأر جأأدياا يف تلبيأأة رلبا أأا اشأأفن 

 وفاء او يتها اويد مم الفعالية؛ايارة الدااا لتمكينها مم ال
احلكومأأات  وولأأا ت اتمأأم املتحأأدة وصأأناديةها واراجمهأأا ذات الصأألة   يأأدضو -48 

فيهأأأأا املنظمأأأات غأأأأع احلكوميأأأأة   وايئأأأات املعااأأأأدات  واجلهأأأات الفاضلأأأأة يف اوتمأأأع املأأأأد   اأأأا
 يتهأأا  اطرائأأق تشأأمآ والةطأأا  اخلأأامل  ىل التعأأاون اشأأكآ لامأأآ مأأع املةأأررة اخلاصأأة يف الوفأأاء او 

 تةد  تعليةات ومة حات اشفن س بآ ووسائآ  ضمال احلق يف الغماء؛
 ىل املةررة اخلاصة  ن تةد   ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  السااعة  يطلب -49 

 والثالثني تةريراا ضم تنفيم اما الةرار؛
جدول اتضمال يف  مواصلة النظر يف امو املسفلة يف  رار البند افس  مم يةرر -50 

 دورت  السااعة والثالثني 
 56اجللسة 

 2017آذار/مارس  23
صأأأأوتا مةااأأأآ صأأأوت واحأأأأد وامتنأأأا  ض أأأأو واحأأأد ضأأأأم  45]اضتمأأأد اتصأأأوي  مسأأأأيآ افغلبيأأأة 
 محلما يليالتصوي   ولاا  اتيية التصوي   

 املؤيدونمح
  سأأأأأأأأيا ادواي  اإلمأأأأأأأأارات العرايأأأأأأأأة املتحأأأأأأأأدة   ملاايأأأأأأأأا   لباايأأأأأأأأا   لأأأأأأأأوادور   ثيوايأأأأأأأأا
  اورواأأأأدم  اوتسأأأأوااا  انمأأأأا  اأأأأنغالديب  الييكأأأأا  الربتغأأأأال  الرباايأأأأآ  اأأأأاراغوام

  جورجيأأأأا  جنأأأأوب  فريةيأأأأا  تأأأأواس  توغأأأأو  املتعأأأأددة الةوميأأأأات( -اوليفيأأأأا )دولأأأأة 
فنأأأوويال   الفلبأأأني  غااأأأا  العأأأراق  الصأأأني  سويسأأأرا  سأأألوفينيا  السأأألفادور  روااأأأدا

  ديفأأأأأوار لأأأأأوت  لواأأأأأا  لرواتيأأأأأا  غيوسأأأأأتانقع   قطأأأأأر  البوليفاريأأأأأة( -)مجهوريأأأأأة 
اململكأة املتحأدة لربيطاايأا   اململكأة العرايأة السأعودية  مصر   تفيا  لينيا  الكواغو

 اليااان  اولندا  انغاريا  اهلند  اييعيا  منغوليا  يرلندا الشماليةآالعظمى و 
 املعارضونمح

 الو يات املتحدة اتمريكية
 املمتنعون ضم التصوي مح

 [ ورية لوريامجه
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 حقوق اإلنسان والتدابير القسرية االنفرادية -34/13  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
  ىل مةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يشع 
 ىل مجيأأع الةأأرارات السأأااةة الأأيت اضتمأأد ا جلنأأة حةأأوق اإلاسأأان وجملأأس  و ذ يشأأع  ي أأاا  

 إلاسان والتدااع الةسرية ا افرادية حةوق اإلاسان واجلمعية العامة اشفن حةوق ا
  يلأأأأأأأول/ 26املأأأأأأؤرخ  27/21قأأأأأأرارم جملأأأأأأس حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان  و ذ يؤلأأأأأأد مأأأأأأم جديأأأأأأد 
 69/180   وقرارم اجلمعية العامأة2015تشريم اتول/ لتوار  1املؤرخ  30/2و 2014 سبتمرب
   2015لااون اتول/ديسمرب   17املؤرخ  70/151و 2014لااون اتول/ديسمرب   18املؤرخ 

ضلى  ن التدااع والتشأريعات الةسأرية ا افراديأة تتعأارا مأع الةأااون الأدويل   و ذ يشد د 
والةأأااون الأأدويل اإلاسأأا   وميثأأاق اتمأأم املتحأأدة  والةواضأأد واملبأأاد  املنظ مأأة للعالقأأات السأألمية 

 اني الدول 
ااطأأأة ومتشأأأااكة  اأأأفن مجيأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان ضامليأأة وغأأأع قاالأأأة للتيوئأأأة وم   و ذ يسأأل م 

يؤلد مم جديد  يف اما الصدد   ن احلق يف التنمية حق ضاملي وغع قااآ للتصرب  ويشك آ  و ذ
 يتيو  مم مجيع حةوق اإلاسان  جوءاا  
للتأدااع الةسأرية ا افراديأة مأم  ثأر سأليب يف حةأوق   ااء مأا و ذ يعرب ضم قلةأ  الشأديد 

 والتيارة وا ستثمار والتعاون اإلاسان والتنمية والعالقات الدولية 
فيهأأا  جيأأوا تم دولأأة  ن تسأأتخد   م اأأو  مأأم التأأدااع  اأأا  اأأ    و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

 ن تشأأيع ضلأأى اسأأتخدامها  احلصأأر   و السياسأأية  ضلأأى سأأبيآ الأأملر   التأأدااع ا قتصأأادية  و
 ل منهأأا ضلأأى  م اأأو إللأأراو دولأأة  خأأرى ضلأأى التبعيأأة هلأأا يف  ارسأأة حةوقهأأا السأأيادية وللحصأأو 

 املوايا  مم
اأأفن التأأدااع الةسأأرية ا افراديأأة املتخأأمة يف شأأكآ ضةواأأات اقتصأأادية ختلأأر  و ذ يسأأل م 

أد   تبعات اعيأدة املأدى  أس  ةأوق اإلاسأان املكفولأة لعامأة السأكان يف الأدول املسأتهَدفة  وحت 
  ثراا االغاا يةع ضلى الفةراء والطبةات اتلثر ضعفاا 

التأأأدااع الةسأأأرية ا افراديأأأة قأأأد فرضأأأتها الأأأدان متةدمأأأة ضلأأأى  معظأأأم ن   جوضأأأ و ذ يثأأأع 
الأأأدان ااميأأأة وجنمأأأ  ضنهأأأا تكلفأأأة اااظأأأة ضلأأأى صأأأعيد حةأأأوق اإلاسأأأان املكفولأأأة للميموضأأأات 

 اتشد فةراا ولاشخامل الميم يعيشون  حوا ا اشة 
أأأأأأأينبغأأأأأأأي يف  م ظأأأأأأأر  مأأأأأأأم الظأأأأأأأرو  حرمأأأأأأأان النأأأأأأأاس مأأأأأأأم   اأأأأأأأ   و ذ يؤلأأأأأأأد   بآ السب
 لبةائهم  اتساسية
افن التدااع الةسرية ا افراديأة الطويلأة اتجأآ قأد تأؤدم  ىل حأدو  مشأالآ  و ذ يسل م 

 اجتماضية وت ثع شواغآ  اسااية يف الدول املستهَدفة 
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ضلى املشالآ واملظامل امل س خة يف النظا  الدويل و مهية  ن تةو  اتمم  و ذ يسل ط ال وء 
صوت مجيع  ض أاء اوتمأع الأدويل  مأم  جأآ ضأمان التعدديأة وا حأ ا  املتبأادل املتحدة اإضالء 

 وتسوية املنااضات االوسائآ السلمية 
فأأأرا اوجبهأأأا التأأأدااع الةسأأأرية  ن الةأأأوااني والأأأنبظ م الأأأيت ت   مأأأم شأأأديدال  و ذ يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ 

ملسأَتهَدفة فحسأب اأآ يتيأاوا يةتصر ضلى البلأدان ا ا افرادية تنطوم  يف اعمم احلا ت  ضلى  ثر  
يأؤدم  ذلك خرق تاسط مبأاد  الةأااون الأدويل  اأا احلدود اإلقليمية وميتد  ىل الدان ثالثة  ي اا  ويف

  ىل  لراو امو البلدان اتخعة  ي اا ضلى تطبيق التدااع الةسرية ا افرادية 
مأأة السأأااع ضشأأر لر سأأاء دول االوثيةأأة اخلتاميأأة واأأاإلضالن املعتمأأديم يف مأأؤ ر الة و ذ يرحأأب 

 18و 17 وحكومات حرلة ضد  ا حنياا  املعةود يف جويأرة مارغاريتأا إلمهوريأة فنأوويال البوليفاريأة  يف
  واللأأميم  ضأأادت فيهمأأا احلرلأأة تفليأأد  مأأور مأأم مجلتهأأا موقفهأأا املبأأدئي املتمثأأآ 2016 يلول/سأأبتمرب 

الأدان مأم احلرلأة  واأي تأدااع تنتهأك ميثأاق اتمأم يف  دااة  صدار وتطبيق تدااع قسرية اافراديأة ضأد 
تةوضأ   مبأاد  السأيادة والسأالمة اإلقليميأة وا سأتةالل  املتحدة والةااون الدويل وتةوا  يف مجلة مأا

 السياسي وتةرير املصع وضد  التدخآ  
  ن لكأأآ دولأأة السأأيادة الكاملأأة ضلأأى جممأأو  ثروا أأا وموارداأأا الطبيعيأأة و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

لأأأااون   14( املأأأؤرخ 17-)د1803ةأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة وفةأأأاا ل واشأأأارها ا قتصأأأادم   ارسأأأها  ريأأأة
  1962اتول/ديسمرب 

 14  ىل  ن املأأؤ ر العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان الأأمم ض ةأأد يف فيينأأا يف الفأأ ة مأأمو ذ يشأأع  ي أأاا  
يتفأأق مأأع  م تأأداع اافأأرادم  قأأد دضأأا الأأدول  ىل ا متنأأا  ضأأم اختأأاذ   1993حويران/يوايأأ   25 ىل 

الةأأااون الأأدويل وميثأأاق اتمأأم املتحأأدة ويكأأون مأأم شأأفا  وضأأع ضةبأأات  مأأا  العالقأأات التياريأأة اأأني 
 الدول وضرقلة اإلضمال التا  جلميع حةوق اإلاسان ولملك  ديد حرية التيارة  ديداا شديداا 

 اضتمأأد ا اشأأفن اأأمو املسأأفلة مأأردو  اأأ  ضلأأى الأأرغم مأأم الةأأرارات الأأيتو ذ يسأأاورو قلأأق اأأالغ  
اجلمعيأأأة العامأأأة وجملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان وجلنأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان  وتلأأأك املعتمأأأدة يف مأأأؤ رات اتمأأأم 

أأأرى لأأأآ يأأأس سأأأنوات   ويف مأأأم الةأأأرن املاضأأأي املتحأأأدة املعةأأأودة يف التسأأأعينات استعراضأأأا ا الأأأيت   
رأالر قواضأد الةأااون الأدويل وميثأاق  ا االةوة  ااتوال التدااع الةسرية ا افرادية ت تخم وت نفَّم وت فرَ   

تنطأوم ضليأ   اتمم املتحأدة  مأم خأالل  مأور مأم اينهأا الليأوء   ىل احلأرب والنوضأة  العسأكرية  اكأآ مأا
اإلاسأأأااية والتنميأأأة ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة للبلأأأدان  -مأأأم تبعأأأات سأأألبية  أأأس اتاشأأأطة ا جتماضيأأأة 

ي أأأع ضةبأأأات  ضأأأافية  مأأأا   تبأأأع الشأأأعوب  اأأأا خأأأار  احلأأأدود اإلقليميأأأة   أأايف ذلأأأك آثار  الناميأأة  واأأأا
 واتفراد اخلاضعني لو ية دول  خرى  تعاا لامالا إلميع حةوق اإلاسان 

 ااء اتثر السليب للتدااع الةسرية ا افراديأة يف احلأق يف احليأاة  واحلأق  و ذ يساورو ااوضا  االغ 
  واحلأأق يف التحأأربر مأأم اجلأأو   واحلأأق يف التمتأأع اسأأتوىا معيشأأي   ئأأق  الرضايأأة الطبيأأة يف الصأأحة ويف

 واحلق يف الغماء والتعليم والعمآ والسكم 
التكأأأالير البشأأأرية املفررأأأة والعشأأأوائية الأأأيت ت تأأأب ضلأأأى العةواأأأات ا افراديأأأة  و ذ ت ثأأأع جوضأأأ  

 رفال  يف الدول املستهَدفة سيما النساء وات وآثاراا السلبية اليت  س السكان املدايني   
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 ن التأأدااع الةسأأرية ا افراديأأة تشأأك آ ضةبأأة رئيسأأية  مأأا  تنفيأأم  ضأأالن  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 
 احلق يف التنمية 

 مأوال  نأع املنظمأات اإلاسأااية مأم حتويأآ  ن التأدااع الةسأرية ا افراديأة  مأم و ذ يساورو قلق 
  ىل الدول اليت تعمآ فيها 

التدااع الةسرية ا افراديأة تنطأوم  يف لأآ حالأة ضلأى الصأعيد العأاملي  ضلأى  ثأر   نو ذ يؤلد  
 سليب ميس حةوق اإلاسان  

ضأرورة دراسأة الطائفأة الواسأعة مأم آثأار التأدااع الةسأرية ا افراديأة يف الةأااون و ذ يؤلد  ي اا  
لمها و منهأأأأا واسأأأأييها اقتصأأأأاد الأأأأدول وسأأأأ ويف الأأأأدويل اإلاسأأأأا  والةأأأأااون الأأأأدويل حلةأأأأوق اإلاسأأأأان 

 ا جتماضي 
احلاجة  ىل رصد ااتهالات حةوق اإلاسان املرتبطة االتأدااع الةسأرية ا افراديأة و ىل و ذ ي ربا  

 تعويو املساءلة 
اشأأأأفن انأأأأاء مؤسسأأأأات جملأأأأس حةأأأأوق  5/1 ىل قأأأأرارم جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  و ذ يشأأأأع 
يأات يف  رأار اإلجأراءات اخلاصأة للميلأأس  اشأفن مدواأة قواضأد سألوا املكلَّفأني او  5/2اإلاسأان و
يشأأدد ضلأأى  ن املكلَّأأر االو يأأة جيأأب  ن يأأؤدم و يتأأ  وفةأأاا    و ذ2007حويران/يوايأأ   18املأأؤرخني 

 هلميم الةراريم ومرفةا ما 
املشأ لة اأني العهأد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق املدايأة  1مم املأادة  2 ىل الفةرة  و ذ يشع  ي اا  

لعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  الأأيت تأأنق ضلأأى مجلأأة والسياسأأية وا
 جيوا يف  م حال مم اتحوال حرمان  م شعب مم  سباب َضيش    مور منها  ا   

تنفيأأأأم تأأأأدااع قسأأأأرية  اسأأأأتبةاء  و مجيأأأأع الأأأأدول  ىل الكأأأأرر ضأأأأم اضتمأأأأاد  ويأأأأدضو  -1 
 والةأااون الأدويل اإلاسأا  وميثأاق اتمأم املتحأدة والةواضأد واملبأاد  تتفق مأع الةأااون الأدويل اافرادية  

سأأأيما التأأأدااع ذات الطأأأااع الةسأأأرم الأأأيت تتيأأأاوا آثاراأأأا  املنظ مأأأة للعالقأأأات السأأألمية اأأأني الأأأدول   
احلأدود اإلقليميأأة والأيت ت أأع ضةبأأات  مأا  العالقأأات التياريأأة اأني الأأدول وتعرقأأآ االتأايل اإلضمأأال التأأا  

ةأأأوق املنصأأأومل ضليهأأأا يف اإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان وغأأأعو مأأأم الصأأأكوا الدوليأأأة املتعلةأأأة للح
 سيما حق اتفراد والشعوب يف التنمية؛  ةوق اإلاسان   

مجيع الدول ضلى ا متنا  ضم فرا تدااع قسرية اافرادية  و ثهأا  ي أاا ضلأى     -2 
يثأاق اتمأم املتحأدة وللةواضأد واملبأاد  الأيت حتكأم العالقأات  اأا منافيأة مل حم  مثآ امو التأدااع  اأا

السأأأألمية اأأأأني الأأأأدول ضلأأأأى مجيأأأأع املسأأأأتويات  ويشأأأأع  ىل  ن مثأأأأآ اأأأأمو التأأأأدااع  نأأأأع حتةيأأأأق التنميأأأأة 
ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة للأأأأدول ضلأأأأى  لمأأأأآ وجأأأأ  وتأأأأؤثر  ي أأأأاا يف الوقأأأأ  ذاتأأأأ  يف اإلضمأأأأال التأأأأا  

 اإلاسان؛ حلةوق
يهأأأد د  و ضلأأأى رأأأااع تلأأأك التأأأدااع الأأأمم يتيأأأاوا احلأأأدود اإلقليميأأأة  دةيعأأأ ا اشأأأ -3 

لملك سأيادة الأدول  ويأدضو يف اأما السأياق مجيأع الأدول اتض أاء  ىل ضأد  ا ضأ ا  هبأمو التأدااع 
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تشأريعية فعالأة  حسأب ا قت أاء  للتصأدم لتطبيأق التأدااع  وضد  تطبيةها  و ىل اختاذ تدااع  دارية  و
 آلثاراا  خار  اطاق احلدود اإلقليمية؛ فرادية   والةسرية ا ا
اسأأتمرار قأأوى معيرنأأة يف تطبيأأق اأأمو التأأدااع وفرضأأها اأأالةوة اافراديأأاا لأأفدوات  يأأديم -4 

سأيما البلأدان الناميأة  هبأد  منأع اأمو البلأدان مأم  ا قتصادم ضلى  م الد    لل غط السياسي  و
 وا جتماضية؛ وا قتصادية احلرة   اظمتها السياسية ارسة حةها يف  ن تةر ر  احمم  راد ا 

مأأأم  ن  م تأأأداع قسأأأرم اافأأأرادم ي فأأأَرا اأأأو اال أأأرورة  ي عأأأرب ضأأأم قلةأأأ  الشأأأديد -5 
خمأأأالر لأأأبعمم  حكأأأا  الشأأأرضة الدوليأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان والةواضأأأد اآلمأأأرة وغعاأأأا مأأأم  حكأأأا  الةأأأااون 

 تارياء  ةوقهم اإلاسااية؛العريف  وينطوم ضلى ضواقب سلبية  س اتمتع السكان ا
مأأم  ن حالأأة اترفأأال والنسأأاء  يف اعأأمم البلأأدان   ي عأأرب ضأأم قلةأأ  الشأأديد  ي أأاا  -6 

تتفأأق مأأع الةأأااون الأأدويل وميثأأاق اتمأأم املتحأأدة  تتأأفثر سأألبياا مأأم جأأراء اختأأاذ تأأدااع قسأأرية اافراديأأة  
التنميأة ا جتماضيأة وا قتصأادية ضلأى وت ع ضةبات  ما  العالقأات التياريأة اأني الأدول وتعأو ق حتةيأق 

حنأأو تأأا  وحَتأأول دون رفأأاو السأأكان يف البلأأدان املت أأر رة  اتمأأر الأأمم ت تأأب ضليأأ  ضواقأأب  أأس اصأأفة 
 يشمآ املرااةني واملسنني واتشخامل ذوم اإلضاقة؛ خاصة النساء واترفال  اا

ن تتةيأأأد االتواما أأأا اأأأمو التأأأدااع  اختأأأمت دضوتأأأ   ىل الأأأدول اتض أأأاء الأأأيت يكأأأرر  -7 
ومسأأؤوليا ا الناشأأئة ضأأم اتحكأأا  ذات الصأألة مأأم الةأأااون الأأدويل والصأأكوا الدوليأأة املتعل ةأأة  ةأأوق 

 اإلاسان اليت اي رر  فيها  وذلك اإااء امو التدااع ضلى الفور؛
  يف اأما السأياق   ن جلميأع الشأعوب احلأق يف تةريأر مصأعاا و ن يؤلد مم جديأد -8 
حتةيأق تنميتهأا ا قتصأادية  ىل   ى اما احلأق  ن حتأدد  ريأة مرلواأا السياسأي و ن تسأعى  ريأةهلا اةت

 وا جتماضية والثةافية؛
الكلأأي  معارضأأت  تيأأة ااولأأة  أأد   ىل التمويأأق اجلوئأأي  و يؤلأأد مأأم جديأأد  ي أأاا  -9 

 تمم املتحدة؛يتعارا مع ميثاق ا لع رى الوحدة الورنية والسالمة اإلقليمية تية دولة   ا
افاأأ  ربةأأاا إلضأأالن مبأأاد  الةأأااون الأأدويل املتصأألة االعالقأأات الوديأأة والتعأأاون يأأملر  -10 

اني الدول وفةاا مليثاق اتمم املتحأدة  وربةأاا للمبأاد  واتحكأا  ذات الصألة الأواردة يف ميثأاق حةأوق 
لأااون   12( املأؤرخ 29-)د3281الدول وواجبا أا ا قتصأادية الأمم  ضلنتأ  اجلمعيأة العامأة يف قراراأا 

 ن تشأيع ضلأأى  جيأأوا تم دولأة  ن تسأتخد   و منأ     32سأيما املأادة     1974اتول/ديسأمرب 
تدااع مم  م او  آخر إللراو دولة  خأرى ضلأى التبعيأة هلأا يف  سياسية  و استخدا  تدااع اقتصادية  و

 او ؛ ارسة حةوقها السيادية واحلصول منها ضلى موايا مم  م 
ت سأأتخد   داةا      ن السأألع ال أأرورية  لاتغميأأة واتدويأأة  ينبغأأي يؤلأأد مأأم جديأأد -11 

أأبآ العأأيب والتنميأأة  لحللأأراو السياسأأي  و اأأ    جيأأوا اأأفم حأأال مأأم اتحأأوال حرمأأان  م شأأعب مأأم س 
 اخلاصة ا ؛
  ضلأأأى  ن التأأدااع الةسأأأرية ا افراديأأأة تشأأكآ  حأأأدى العةبأأات الرئيسأأأية  مأأأايشأأدد  -12 

تنفيأأم  ضأأالن احلأأق يف التنميأأة  ويأأدضو يف اأأما الصأأدد مجيأأع الأأدول  ىل  نرأأب فأأرا تأأدااع اقتصأأادية 
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يتنأا  مأع مبأاد  التيأارة احلأرة  قسرية اافراديأة وتطبيأق قأوااني اليأة تتيأاوا آثاراأا احلأدود اإلقليميأة اأا
 ويعرقآ التنمية يف البلدان النامية؛

 ىل اأأما امليأأآ املتوايأأد  ىل اختأأاذ تأدااع قسأأرية اافراديأأة  و  لأأآ احملأأاو ت الراميأأة  يأرفمم -13 
 ا  او اطرق منها سم قوااني تطبق خار  احلدود اإلقليمية؛

اأأفن  ضأأالن املبأأاد  الأأمم اضت ِمأأد يف املرحلأأة اتوىل مأأم الةمأأة العامليأأة وتمأأع يسأألم  -14 
  الأأأدول اةأأأوة ضلأأأى  نبأأأب  أأأ 2003املعلومأأأات الأأأيت ض ِةأأأدت يف جنيأأأر يف لأأأااون اتول/ديسأأأمرب 

 اختاذ  م تدااع اافرادية وا متنا  ضم ذلك يف  رار اناء جمتمع املعلومات؛
اتمأأم املتحأأدة حلةأأوق  آليأأاتوجأأود آليأأة مسأأتةلة  ضأأمم  احلاجأأة  ىلضلأأى يشأأدد  -15 

مأم  جأآ اإلاسان  تعىن ا حايا التدااع الةسرية ا افراديأة اغيأة معاجلأة ق أايا ا اتصأا  والتعأويمم و 
 تعويو املساءلة وس بآ اجلرب؛

مجيأع املةأرريم اخلاصأني وآليأات جملأس حةأوق اإلاسأان املواضأيعية الةائمأة يف     -16 
ا اتمأأا  الواجأأب  لأأآ يف اطأأاق و يتأأ    ميأأدان احلةأأوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة ضلأأى  يأأالءِ 

مع املةأرر اخلأامل املعأ  اأاتثر  والتعاونِ   ةسرية ا افراديةلآلثار والعواقب السلبية امل ت بة ضلى التدااع ال
 السليب للتدااع الةسرية ا افرادية يف التمتع  ةوق اإلاسان لتمكين  مم  داء و يت ؛

افمهيأأأة التوثيأأأق الكمأأأي والنأأأوضي لاثأأأر السأأأليب املأأأرتبط اتطبيأأأق التأأأدااع الةسأأأرية يةأأأرر  -17 
املسأأأؤولني ضأأأم ااتهالأأأات حةأأأوق اإلاسأأأان النامجأأأة ضأأأم تطبيأأأق ا افراديأأأة يف سأأأياق ضأأأمان مسأأأاءلة 

 التدااع الةسرية ا افرادية ضد  م دولة؛
ااحلاجأأأة  ىل التفلأأد مأأأم  ن مجيأأع ايئأأأات حةأأوق اإلاسأأأان املنشأأفة اوجأأأب يسأأل م  -18 

ع معااأأدات اتمأأم املتحأأدة واهليئأأات الفرضيأأة ولأأس حةأأوق اإلاسأأان تراضأأي منظأأور اتثأأر السأأليب للتأأداا
مأأثالا  ثنأأاء  وذلأأك الةسأرية ا افراديأأة يف التمتأأع  ةأوق اإلاسأأان  وتنفرأأم  اشأطة اأأددة يف اأأما الصأدد 

  رار ا ستعراا الدورم الشامآ؛ استعراا التةارير الدورية املةدمة مم الدول  ىل امو اهليئات ويف
ة ا افراديأأأة يف  يأأأالء ا ضتبأأأار الواجأأأب ملسأأأفلة اتثأأأر السأأأليب للتأأأدااع الةسأأأرييةأأأرر  -19 

 املتعل ةة اإضمال احلق يف التنمية؛مسؤوليت  حةوق اإلاسان يف  رار 
اتةريأر مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأامية حلةأأوق اإلاسأأان اشأأفن   أيط ضلمأأاا اااتمأأا  -20 

اتأأأائج حلةأأأة النةأأأا  الأأأيت اظمهأأأا جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان اشأأأفن مسأأأفلة التأأأدااع الةسأأأرية ا افراديأأأة 
 ؛(38)سانوحةوق اإلا
افمهيأأأأأة دور مفوضأأأأأية اتمأأأأأم املتحأأأأأدة السأأأأأامية حلةأأأأأوق اإلاسأأأأأان يف تنأأأأأاول يسأأأأألم  -21 

التحديات الناشئة ضأم التأدااع الةسأرية ا افراديأة و ثراأا السأليب يف حةأوق اإلاسأان املكفولأة للشأعوب 
 التنمية؛يف ذلك احلق يف  واتفراد الميم يرغبون يف  ضمال حةوقهم ا قتصادية وا جتماضية  اا

__________ 

(38) A/HRC/31/82  
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 ىل مفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلةأأأوق اإلاسأأأان  ن يأأأويل   ثنأأأاء  دائأأأ  يطلأأأب  -22 
مهام  املتصلة اتعويأو حةأوق اإلاسأان ويايتهأا  ا اتمأا  الواجأب هلأما الةأرار و ن ينظأر فيأ  ضلأى وجأ  

 ا ستعيال؛
 مأأأأم قأأأأرار جملأأأأس حةأأأأوق 19  وفةأأأأاا للفةأأأأرة  ي أأأأاا  ىل املفأأأأوا السأأأأامي يطلأأأأب  -23 
   ن يأأأنظم ضأأأمم الأأأدورة السادسأأأة والثالثأأأني للميلأأأس حلةأأأة اةأأأا  فأأأ ة السأأأنتني 27/21 اإلاسأأأان

املتعلةأأة اوضأأو  التأأدااع الةسأأرية ا افراديأأة وحةأأوق اإلاسأأان  ويطلأأب  ىل املفوضأأية السأأامية  ن تعأأد 
الثأأني  مأأأع تةريأأراا ضأأم حلةأأة النةأأا  مأأأم  جأأآ تةدميأأ   ىل اولأأس وضرضأأ  ضليأأأ  يف دورتأأ  السأأااعة والث
 ال ليو اصفة خاصة ضلى مسفلة املوارد والتعويمم الالامني لتعويو املساءلة وجرب ال رر؛ 

  ويطلأأب  ليأأ   ن يواصأأآ  يف تةريأأرو (39)اتةريأأر املةأأرر اخلأأامل أأيط ضلمأأاا اااتمأأا   -24 
لتأأدااع املةبأأآ  ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان واجلمعيأأة العامأأة   يأأالء ااتمأأا  خأأامل ملسأأفلة اتثأأر السأأليب ل

الةسأأأرية ا افراديأأأة يف  تأأأع ال أأأحايا  ةأأأوق اإلاسأأأان و ن  أأأدد حلأأأو ا فوريأأأة لأأأملك  و ن يرلأأأو ضلأأأى 
 مسفلة املوارد والتعويمم الالامني لتعويو املساءلة وسبآ جرب ال رر الواقع ضلى ال حايا؛ 

   إلميأأع الأأدول التعأأاون مأأع املةأأرر اخلأأامل ومسأأاضدت  يف  داء مهامأأ   وتةأأديهيأأب  -25 
 لآ املعلومات ال رورية اليت يطلبها؛

املفأأأوا السأأأامي  واإلجأأأراءات اخلاصأأأة ذات الصأأألة التااعأأأة ولأأأس حةأأأوق  أأأ   -26 
اإلاسأأأان وايئأأأات املعااأأأدات ضلأأأأى  يأأأالء ا اتمأأأا   لأأأآ يف  رأأأأار و يتأأأ   حلالأأأة اتشأأأخامل الأأأأميم 

 اات ِهك  حةوقهم اتيية للتدااع الةسرية ا افرادية؛
 اتمأأني العأأا  تةأأد  املسأأاضدة ال أأرورية  ىل املةأأرر اخلأأامل لتمكينأأ  مأأم  ىليطلأأب  -27 

 سيما اوضع موارد اشرية ومادية لافية يف متناول ؛ ا ضطال  او يت  افعالية   
مواصأألة النظأأر يف مسأأفلة اتثأأر السأأليب للتأأدااع الةسأأرية ا افراديأأة يف حةأأوق يةأأرر  -28 

 اإلاسان  وفةاا لرباامج ضمل  
 57 لسةاجل

 2017/مارس آذار 24
  *ميتنأأع  م ض أأو ضأأم التصأأوي  صأأوتاا  ومل 14صأأوتاا مةااأأآ  32]اضتمأأد اتصأأوي  مسأأيرآ افغلبيأأة 

 يليمح ولاا  اتيية التصوي  لما
 املؤيدونمح 

  الرباايأأأأأأآ  اأأأأأاراغوام   ادوايسأأأأأأيا  اإلمأأأأأأارات العرايأأأأأة املتحأأأأأدة   لأأأأأوادور   ثيوايأأأأأا
  توغأو  املتعأددة الةوميأات( -اوليفيأا )دولأة   اوروادم  اوتسوااا  انما  انغالديب

__________ 

(39) A/HRC/33/48  
صأأررد  ثأأآ  ملاايأأا فيمأأا اعأأد اأأفن تصأأوي  الوفأأد مل ي سأأيرآ تسأأباب فنيأأة  و ن  ملاايأأا لااأأ  تعتأأو  التصأأوي  ضأأد  *

 مشرو  الةرار 
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  الفلبأأأأأني  غااأأأأأا  العأأأأأراق  الصأأأأأني  السأأأأألفادور  روااأأأأأدا  جنأأأأأوب  فريةيأأأأأا  تأأأأأواس
   الكواغأو  ديفأوار لأوت   لواأا   قعغيوسأتان  قطأر  البوليفاريأة( -)مجهورية  فنوويال
 اهلند   اييعيا  منغوليا  اململكة العراية السعودية  مصر  لينيا

 عارضونمح امل
  لرواتيأأأا   سويسأأأرا  سأأألوفينيا  جورجيأأأا  مجهوريأأأة لوريأأأا  الييكأأأا  الربتغأأأال   لباايأأأا
  اولنأأأأدا  انغاريأأأأا  اململكأأأأة املتحأأأأدة لربيطاايأأأأا العظمأأأأى وآيرلنأأأأدا الشأأأأمالية   تفيأأأأا

  [اليااان  الو يات املتحدة اتمريكية

 الحق فح العمل -34/14  
   نر جملس حةوق اإلاسان  
   ومبادئ  اةاصد ميثاق اتمم املتحدة شد ذ يس   
اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان و ضأالن واراأامج ضمأآ فيينأا  و ذ يشأع  عيد تفليديو ذ  

واتفاقيأأة الة أأاء ضلأأى مجيأأع   ىل العهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة
 حلةأأأوق اإلاسأأأان املتعلةأأأة اأأأاحلق يف العمأأأآ الصأأأكوا الدوليأأأة  وسأأأائر  شأأأكال التمييأأأو ضأأأد املأأأر ة

ضمليأأات اسأأتعراا اإلضأأالن والوثأأائق اخلتاميأأة الصأأادرة ضأأم ولأأملك  ضأأالن ومنهأأا  ضمأأآ اييأأني 
  (40)2030واملنها   وخطة اتادا  املستدامة لعا  

 /آذار 26  املأأأؤرخ 28/15جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  مقأأأرار  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ي أأأاا  
 اشفن احلق يف العمآ   2016 مارس/آذار 23املؤرخ   31/15و  2015 مارس

  2008ديسأأمرب /لأأااون اتول  19  املأأؤرخ 63/199 ىل قأأرار اجلمعيأأة العامأأة  و ذ يشأأع 
  و ىل قأرار " ضالن منظمة العمأآ الدوليأة اشأفن العدالأة ا جتماضيأة مأم  جأآ ضوملأة ضادلأة"واملعنون 

دور منظومأأأة  اشأأأفن  2007يوليأأأ  / أأأوا 17خ   املأأأؤر 2007/2اولأأأس ا قتصأأأادم وا جتمأأأاضي 
  2008/18 العمالة الكاملة واملنتية وتوفع العمآ الالئأق لليميأع  وقأرارو ةيقاتمم املتحدة يف حت

   تشييع العمالة الكاملة والعمآ الالئق لليميع  اشفن  2008يولي  / وا 24املؤرخ 
 يف اتساسأأأية واحلةأأأوق املبأأأاد  ناشأأأف الدوليأأأة العمأأأآ منظمأأأة  ضأأأالن  ىل  ي أأأاا  يشأأأع و ذ 
 املعةأأأودة والثمأأأااني السادسأأأة دورتأأأ  يف الأأأدويل العمأأأآ مأأأؤ ر اضتمأأأدو  ضأأأالن واأأأو ومتااعتأأأ   العمأأأآ

  و ىل  ضأأأالن منظمأأأة العمأأأآ الدوليأأأة اشأأأفن العدالأأأة ا جتماضيأأأة مأأأم 1998يوايأأأ  /حويأأأران 18 يف
 /حويأأأأران 10التسأأأأعني املعةأأأأودة يف  جأأأأآ ضوملأأأأة ضادلأأأأة  الأأأأمم اضتمأأأأدو املأأأأؤ ر يف دورتأأأأ  السأأأأااعة و 

  و ىل امليثأأاق العأأاملي لفأأرمل العمأأآ  الأأمم اضتمأأدو املأأؤ ر يف دورتأأ  الثامنأأة والتسأأعني 2008 يوايأأ 
ةأأأأأأأرار الأأأأأأأمم ي أأأأأأأع املسأأأأأأأاواة اأأأأأأأني اجلنسأأأأأأأني يف ال  و ىل 2009يوايأأأأأأأ  /حويأأأأأأأران 19املعةأأأأأأأودة يف 

 17يف    املعةأأأأأأأودةوالتسأأأأأأأعني اضتمأأأأأأأدو املأأأأأأأؤ ر يف دورتأأأأأأأ  الثامنأأأأأأأةالأأأأأأأمم العمأأأأأأأآ الالئأأأأأأأق و  صأأأأأأأميم
__________ 

    70/1قرار اجلمعية العامة  (40)
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  و ىل قأأأأرار منظمأأأأة العمأأأأآ الدوليأأأأة اشأأأأفن متااعأأأأة  ضالاأأأأا اخلأأأأامل ااملبأأأأاد  2009 يوايأأأأ /حويأأأأران
 15واحلةأأأوق اتساسأأأية يف العمأأأآ  الأأأمم اضتمأأأدو املأأأؤ ر يف دورتأأأ  التاسأأأعة والتسأأأعني املعةأأأودة يف 

  2010يواي  /حويران
االدور الرئيس المم تؤدي  منظمة العمآ الدولية واو يتهأا وخرب أا وختصصأها  و ذ يسلرم 

داخأأأآ منظومأأأة اتمأأأم املتحأأأدة يف شأأأؤون تعويأأأو العمأأأآ الالئأأأق والعمالأأأة الكاملأأأة واملنتيأأأة لفائأأأدة 
ئأق  اجلميع  و ذ يرحب ابادرا ا و اشطتها يف اما الصدد  ومأم مجلتهأا اراأامج تأوفع العمأآ الال

مأأؤخراا اشأأفن مسأأتةبآ العمأأآ واشأأفن  املنظمأأة مبأأادرات الأأملرى املئويأأة الأأيت  رلةتهأأا يشأع  ىلو ذ 
  املر ة يف العمآ 

االعمأأأأآ الأأأأمم تؤديأأأأ  ايئأأأأات املعااأأأأدات    سأأأأيما اللينأأأأة املعنيأأأأة اأأأأاحلةوق  و ذ ينأأأأوو 
  فيمأأا يتعلأأق د املأأر ةواللينأأة املعنيأأة االة أأاء ضلأأى التمييأأو ضأأ ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة

 ااحلق يف العمآ 
واراجمهأأأأا   االعمأأأآ الأأأأمم تةأأأو  اأأأأ  ولأأأا ت اتمأأأأم املتحأأأدة وصأأأأناديةها  ي أأأأاا  و ذ ينأأأوو 

النمو ا قتصأادم املسأتدا  والشأامآ  سيما منظمة العمآ الدولية  لدضم جهود الدول يف تعويو  
يميأأأع  واإلضمأأأال الكامأأأآ للحأأأق يف العمالأأأة الكاملأأأة واملنتيأأأة وتأأأوفع العمأأأآ الالئأأأق للو  لليميأأأع
يف  اتمأم املتحأدة للمسأاواة اأني اجلنسأني و كأني املأر ة و ذ يسألم ااملسأامهات اهلامأة هليئأة العمآ 

الفريأأق  و ذ يةأأر  ي أأاا االعمأأآ اهلأأا  الأأمم ي أأطلع اأأ  حاليأأاا   جمأأال  ضمأأال حأأق النسأأاء يف العمأأآ
مأأم  جأأآ  أأ   ف أأآ السأأبآ  تأأااع لامأأني العأأا ال اتمكأأني املأأر ة اقتصأأادياا الرفيأأع املسأأتوى املعأأ  

 الكفيلة اتحرير راقات املر ة يف جمال العمآ وحتةيق استةالهلا املايل 
والسياسأية  وا قتصأادية والثةافيأة املدايأة اإلاسأان  حةأوق مجيأع  ن جديأد مأم يؤلد و ذ 

كة وغأع قاالأة للتيوئأة وم ااطأة ومتشأاا ضاملية حةوق اي التنمية  يف احلق فيها اا وا جتماضية 
يعوا اع ها اع اا  و ا  جيب  ن ت عاَمأآ مجيأع حةأوق اإلاسأان االتسأاوم واإلاصأا  و ن توضأع 

   يةمهضلى قد  املساواة و ن ت عطى افس الةدر مم ات
  ييأأأو  م دون العمأأأآ يف احلأأأق  ارسأأأة ا أأأمان تتعهأأأد  ن للأأأدول ينبغأأأي  اأأأ  يؤلأأأد و ذ 
ر   و اللون   و اجلنس   و اللغأة   و الأديم   و الأر م السياسأي  و غأع السياسأي  العنص اسبب

    م وضع آخر  و ا جتماضي   و الثروة   و امليالد   و ور  و اتصآ ال
 ن احلق يف العمآ ليس شأرراا ضأرورياا إلضمأال حةأوق اإلاسأان اتخأرى   ي اا  يؤلدو ذ  

و  اأأد منأأ  ل أأمان تلبيأأة    منأأا اأأو لأأملك جأأوء  صأأيآ   يتيأأو  مأأم لرامأأة اإلاسأأانفحسأأب  و 
  ا حتياجات البشرية وتفعيآ الةيم اليت اي مم صميم احلياة الكرمية 

 ضنصأأأران لليميأأأع الالئأأأق العمأأأآ وتأأأوفع واملنتيأأأة الكاملأأأة العمالأأأة حتةيأأأق  ن يأأأدرا و ذ 
لو  اتادا  اإلمنائيأة املتفأق ضليهأا ا تيس ر اليت رالفة مم احلد اس اتيييات ضناصر مم  ساسيان
لمأأا يأأدرا  امأأا يتطلبأأان ترليأأواا متعأأأدد    2030و  سأأيما خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأأا  دوليأأاا  
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ومنظمات اوتمع  واملؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان اتاعاد يشمآ احلكومات والةطا  اخلامل
املنظمأأأأات الدوليأأأأة  وضلأأأأى وجأأأأ  اخلصأأأأومل ولأأأأا ت املأأأأد  و ثلأأأأي  صأأأأحاب العمأأأأآ والعمأأأأال و 

  منظومة اتمم املتحدة  واملؤسسات املالية الدولية 
اتةريأر مفأوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان   أيط ضلمأاا مأع التةأدير -1 

التشأأديد اوجأأ  العالقأأة اأأني  ضمأأال حأأق املأأر ة يف العمأأآ و تعهأأا إلميأأع حةأأوق اإلاسأأان  مأأع ضأأم 
  ؛(41)خامل ضلى  كني املر ة

احلأق يف العمأآ  مثلمأا يكرسأ  العهأد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق  يؤلد مأم جديأد -2 
يف  ن ت تأاد لأ   مكاايأة   مم حأق كآ شخقل مايشمآ  المما قتصادية وا جتماضية والثةافية  

م تأأدااع لتأأفمني  ارسأأة لسأأب راقأأ  اعمأأآ رتأأارو  و يةبلأأ   ريأأة  ويؤلأأد  ن ضلأأى الأأدول  ن تتخأأ
اأأأما احلأأأأق  ارسأأأأة لاملأأأأة  اأأأأا يشأأأأمآ ا سأأأأتعااة اأأأأربامج وسياسأأأأات وتةنيأأأأات يف جمأأأأال التوجيأأأأ  
والتدريب التةنيني واملهنيني  وذلك اغية حتةيق تنميأة اقتصأادية واجتماضيأة وثةافيأة مطأردة وضمالأة  

  اتساسية؛ لاملة ومنتية يف ظآ شرورب تصون حريات الفرد السياسية وا قتصادية
حأأأق لأأأآ فأأأرد  مثلمأأأا يكرسأأأ  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأأامل  يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ي أأأاا  -3 

اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  يف التمتأأع اشأأرورب ضمأأآ ضادلأأة ومواتيأأة تكفأأآ ضلأأى 
ر جلميأع العمأال  لحأد  دىن   جأراا منصأفاا ومكافأفةا متسأاوية لأدى تسأاوى اخلصومل مكاففةا تأوف  

كأأون  دىن ضلأى  ن ي أمم للمأأر ة خصوصأاا  تعهأا اشأأرورب ضمأآ   ت  مأآ دون  م  ييأأوقيمأة الع
 ضيشأاا و عمأآ؛ وتةاضأيها  جأراا يسأاوم  جأر الرجأآ لأدى تسأاوم التلك اليت يتمتع هبا الرجآ   مم
 ال قيأأة  فأأرمل يف اجلميأأع وتسأأاوم ؛مة والصأأحةتكفأأآ السأالظأأرو  ضمأأآ و ؛ موتسأأرا مهلأأ اا لرميأ
 والكفأأاءة؛ اتقدميأأة   ر  ضتبأأارم ذلأأك  خ أأا  دون الئمأأة امل اتضلأأى رتبأأةملا  ىل ضملهأأم  داخأآ

املدفوضأأأة  الدوريأأأة واإلجأأأااات العمأأأآ  لسأأأاضات املعةأأأول والتحديأأأد الفأأأرا   و وقأأأات وا سأأأ احة
  اتجر  ولملك املكاففة ضم  يا  العطآ الرمسية؛

ضأم ضأمان اإلضمأال  ن الدول مسؤولة يف املةا  اتول  يؤلد مم جديد لملك -4 
وضأأأم رريأأأق املسأأأاضدة  ات  منفأأأردةا  جأأأراءالكامأأأآ جلميأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان وضأأأم السأأأعي  ختأأأاذ 

ا قتصادم والتة   وافقصى ما تسمح ا  موارداا املتاحة    يف اوالنيوالتعاون الدوليني  وخباصة 
  سأائآ املناسأبةمسأتخدمةا يف ذلأك مجيأع الو  لي حتةق تدرجيياا اإلضمال الكامأآ للحأق يف العمأآ

 ؛اضتماد تدااع تشريعية ومم مجلتها ضلى اخلصومل
اأأأفن ضأأأمان املسأأأاواة وضأأأد  التمييأأأو يف احلصأأأول ضلأأأى ضمأأأآ  مأأأر اأأأالغ  يسأأألرم -5 

د يف سأأوق العمأأأآ اتمهيأأة ضنأأد التصأأأدم حلأأا ت التحيأأو ا جتمأأأاضي واإلجحأأا  الأأيت قأأأد توَجأأ
  ا املساواة والكرامة؛وتةور 

__________ 

   A/HRC/34/29 الوثيةة (41)
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مأأأأآ  واأأأأي مت أأأأمَّنة يف احلأأأأق يف العمأأأأآ  تسأأأأتتبع احلأأأأق يف  ن حريأأأأة الع يؤلأأأأد -6 
  وخباصأأة يف حالأأة املأأر ة الأأيت لثأأعاا مأأا ت ةأأوَّا شأأرورب متسأأاوية وفأأقالبحأأ  ضأأم خيأأارات مهنيأأة 

  ؛حريتها اتيية اتحكا  الةااواية التمييوية  و السخرة
ة ذات  ن ضلى الدول  وفق ما تنق ضلي  الصأكوا الةااوايأة الدوليأ يؤلد  ي اا  -7 

  الصلة   ن حتظر السخرة والعمآ اإلجبارم و ن تعاقب ضلى استخدام   ياا لان شكل ؛
أ ضلى  ن احلق يف العمآ يستتبع  موراا منها احلق يف   ر  يشدد -8  ر  شأخق مأم   

 العمأأآ ظلمأأاا وتعسأأفاا  وضلأأى  اأأ  يتعأأنير ضلأأى الأأدول  وفةأأاا لاللتوامأأات ذات الصأألة املتعلةأأة اأأاحلق يف
   للةااون؛اا خمالففصالا ل مان ياية العمال مم الفصآ مم العمآ املناسبة تدااع ال   ن تتخم العمآ

التمتأأأع إلميأأأع حةأأأوق  همأأأا يفضلأأأى املسأأأاواة اأأأني الرجأأأآ واملأأأر ة يف حة يشأأأدد -9 
  غأأىن ضنأأ  اإلاسأأان  اأأا فيهأأا احلأأق يف العمأأآ  وضلأأى  ن املسأأاواة يف احلصأأول ضلأأى العمأأآ  مأأر 

  مأأع التسأأليم اأأفن املأأر ة تتعأأرا يف  حيأأان   تعأأاا لأأامالا  ر ة اكافأأة حةأأوق اإلاسأأانتمتأأع املأألكأأي ت
فاا معرضأة الثعة للتمييو يف سياق  ضمال حةوقها يف ذاا اوال ضلى قد  املساواة مع الرجآ  و 

احلمايأأأة و  العمأأأآ يف ا قتصأأأاد غأأأع الرمسأأأي  لثأأأر منأأأ  تقأأأآ ظأأأرو  العمأأأآ اسأأأتةراراا  اأأأا يف ذلأأأك
ومسأأأأأأتويات  ثيأأأأأأآ  دىن يف مناصأأأأأأب الةيأأأأأأادة وصأأأأأأنع الةأأأأأأرار  ايأأأأأأة احملأأأأأأدودة  و املعدومأأأأأأة  الةااو 

فاأ  مأع التسأليم اومستويات  جور  دىن  وفرمل ضمآ مؤق  وغع روضي والعمآ اأدوا  جوئأي  و 
 غأأع مدفوضأأة اتجأأر واتضمأأال املنوليأأة ضمأأال الرضايأأة  مأأم الرجأأآ ضأأبء   يةأأع ضلأأى ضاتةهأأا  لثأأرَ 

قأأد تعيأأق يف لثأأع مأأم اتحيأأان اخنأأرارب املأأر ة  واأأي  وضأأا   يشأأية والعائلأأة ضمومأأاا داخأأآ اتسأأرة املع
   لثر يف سوق العمآ؛

 ن ضلأأى الأأدول  ن تتخأأم مجيأأع التأأدااع املناسأأبة للة أأاء ضلأأى التمييأأو يف  يؤلأأد -10 
ايكلأأي  مأأا  قأأااو   و اجتمأأاضي  و العمأأآ  وإلااحأأة  م ضأأائق  التعلأأيم ويف حأأق املأأر ة يف ميأأدان

وااعدا  يايأة اتمومأة   اخلاصة اني العمآ واحلياة ةوااارصها يف العمآ  مثآ التعليم والصحة واملف
حىت تكفآ هلا افس احلةوق ضلى  ساس املساواة اني الرجآ واملر ة  اا فيها ضلأى وجأ  اخلصأومل 

العمأأآ  احلأأق يف العمأأآ  واحلصأأول ضلأأى افأأس الفأأرمل يف العمالأأة وال قيأأة  وحريأأة اختيأأار املهنأأة و 
والتمتع ااتمم الأوظيفي وإلميأع موايأا وشأرورب اخلدمأة  واحلأق يف تلةأي التأدريب و ضأادة التأدريب 
املهنيني  واملساواة يف اتجأر  واملسأاواة يف املعاملأة فيمأا يتعلأق االعمأآ املتسأاوية قيمتأ   وال أمان 

  ا جتماضي وياية الصحة والسالمة يف ظرو  العمآ؛
ايأأأد  ن قلةأأأاا االغأأأأاا يسأأأاورو تن العديأأأد مأأأأم   در مأأأأم التةأأأد اأأأإحراا قأأأ يسأأألرم -11 

 يواجهأأون  شأأكا ا  ونوالأأييف مجيأأع املنأأارق    والنسأأاء ضأأعيفات احلأأال اتشأأخامل ذوم اإلضاقأأة
 ارسأة حةهأم يف العمأأآ   مأا  متعأددة ومتةارعأة مأم ضأد  املسأاواة والتمييأو تشأكآ ضةبأات لبأعة

جمحفأة مةاراأة االشأرورب الأيت ت فأرا ضلأيهم شأرورب  لثعاا ما مضلى قد  املساواة مع غعام  وتا
  ضأأادةا عمأأآضأأد  اسأأتةرار اليعأأااون مأأم و حتأأدَّد ضلأأى  ساسأأها اتجأأور املدفوضأأة للعمأأال اآلخأأريم  

ا رتةأأأأأاء املهأأأأ  يف ظأأأأأآ العوائأأأأق البيئيأأأأأة وا جتماضيأأأأأة  وااسأأأأأداد آفأأأأاق يف الةطأأأأا  غأأأأأع الرمسأأأأي 
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ى العمأآ وحأىت داخأآ العمأآ  ولأملك العوائأق الأيت تعأ ا وا قتصادية اليت تع ا حصوهلم ضلأ
د مأأم فرصأأهم يف  تعلأأيمهم وتأأدريبهم   أأا يأأؤدم يف العديأأد مأأم احلأأا ت  ىل اأأدر  مكااأأا م وَ أأ

 لسب العيب ضم رريق استثمار قدرا م؛ 
يف  سأأو   شأأكال ضمأأآ  اترفأأال منأأع  شأأرااضلأأى مسأأؤولية الأأدول ضأأم  يشأأدد -12 

مأأم ا سأأتغالل ا قتصأأادم ومأأم  داء  م ضمأأآ قأأد يشأأكآ خطأأراا ضلأأيهم  اترفأأال وضأأم يأأايتهم
 أأأأأول دون تعلأأأأأيمهم  و ي أأأأأر اصأأأأأحتهم  و يعأأأأأوق ترضأأأأأرضهم البأأأأأد   و العةلأأأأأي  و الروحأأأأأي   و
 اتخالقي  و ا جتماضي؛  و

  حسأب تةريأر منظمأة العأامل ضدد العارلني ضأم العمأآ يفتن يعرب ضم قلة   -13 
مأم املتوقأع   2017ة يف العأاملمح ا ااأات الشأباب دا  واآلفأاق ا جتماضيأا سأتخالعمآ الدولية 

ماليأأني شأخق  ميثأأآ الشأأباب اسأبة لبأأعة مأأنهم   3.4قأأدراا  ايأادة 2017 ن يسأيآ يف ضأأا  
  لمأأأأا يعأأأأرب ضأأأأم قلةأأأأ   ااء اتثأأأأر الشأأأأديد الأأأأمم خلرفتأأأأ  اتامأأأأة 2016وذلأأأأك مةاراأأأأةا اعأأأأا  

  ويالحأأظ اةلأأق  ن املسأأتوى العأأاملي ملشأأارلة املأأر ة يف شأأفنالا قتصأأادية واملاليأأة الدوليأأة يف ذلأأك 
  يف املائة ضم مستوى مشارلة الرجآ؛ 27الةوة العاملة يةآ انسبة 

 ن مشأأارلة املأأر ة يف الةأأوة العاملأأة  حسأأب تةريأأر منظمأأة العمأأآ  يالحأأظ اةلأأق -14 
ة ضلأأأى اطأأأاق العأأأامل يف املائأأأ 49.6ق أأأدررت انسأأأبة   2016"املأأأر ة يف العمأأأآمح ا ااأأأات الدوليأأأة 
االنسبة  ىل الرجآ  و ن املر ة  ثلة  لثأر مأم الرجأآ يف ا قتصأاد غأع الرمسأي ويف  76.1مةاراةا اأ 

 شأأأكال العمأأأآ الأأأيت   تسأأأتييب للمعأأأايع  مثأأأآ ضةأأأود العمأأأآ املؤقأأأ   و العمأأأآ اعأأأمم الوقأأأ  
ظيفي وشأأأرورب ضملهأأأا املهأأأم احلأأأرة  مأأأا يةأأأورا يف لثأأأع مأأأم اتحيأأأان  مأأأم املأأأر ة الأأأو  العمأأأآ يف  و

ا جتماضيأأة  لمأأا يالحأأظ اةلأأق  ن حصأأة املأأر ة يف العمالأأة الناقصأأة يف البلأأدان الناميأأة  ويايتهأأا
  ؛تفوق حصة الرجآ

اتسا  التفاوتات وضد  لفاية فرمل العمآ  اأا يف ذلأك مم  يعرب ضم االغ قلة  -15 
صأأأب ضينيأأأ  مأأأا للمسأأأاواة يف الفأأأرمل   واضأأأعاا افأأأرمل العمأأأآ اجليأأأدة  ملوالبأأأة الةأأأوة العاملأأأة املتناميأأأة

والتعلأأأيم والتأأأدريب املهأأأ  يف سأأأياق  ضمأأأال اأأأما احلأأأق مأأأم  مهيأأأة االغأأأة  ويشأأأدد ضلأأأى  ن لتحةيأأأق 
مأأأم شأأأفا   ن  ن لفائأأأدة الشأأأباب دور اأأأا  يف  كيأأأنهم و  والعمأأأآ الالئأأأق العمالأأأة الكاملأأأة واملنتيأأأة

  ماضية وا قتصادية والسياسية؛يسهم يف  مور منها منع التطر  واإلرااب وا ضطرااات ا جت
  اا يف ذلك العلو  والتكنولوجيأا واهلندسأة  ن التعليم التة  وامله  ضلىيشدد  -16 

وتأأأوفع فأأأرمل الأأأتعلم مأأأدى احليأأأاة واإلرشأأأاد لليميأأأع  اأأأم يف ذلأأأك النسأأأاء وذوو  والرياضأأأيات 
  إلضمال احلق يف العمآ؛ انضرورياإلضاقة  
ويؤلأد  ن   2030ية العامة خطة التنمية املسأتدامة لعأا  ااضتماد اجلمع بيرحر  -17 

حتةيأأأق العمالأأأة الكاملأأأة واملنتيأأأة وتأأأوفع العمأأأآ الالئأأأق اخلطأأأة تت أأأمم  اأأأدافاا تتعلأأأق اأأأأما يلأأأيمح "
جلميع النساء والرجأال  اأم فأيهم الشأباب واتشأخامل ذوو اإلضاقأة  وتكأافؤ اتجأر لةأاء العمأآ 
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ا ضأ ا  مأم  اأدا  التنميأة املسأتدامة( و" 5-8)اهلد   "2030املتكافئ الةيمة   لول ضا  
غأأع مدفوضأأة اتجأأر وتةأأديراا مأأم خأأالل تأأوفع اخلأأدمات العامأأة  يلنأأو افضمأأال الرضايأأة والعمأأآ امل

والبىن التحتية ووضع سياسات احلماية ا جتماضية وتعويو تةاسم املسؤولية داخآ اتسرة املعيشأية 
مأأم  اأأدا  التنميأأة  4-5)اهلأأد  " اا ضلأأى الصأأعيد الأأور والعائلأأة  حسأأبما يكأأون ذلأأك مناسأأب

املسأأأتدامة( ااضتبأأأار ذلأأأك يعأأأوا اجلهأأأود الراميأأأة  ىل حتةيأأأق املسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني و كأأأني النسأأأاء 
 ؛والفتيات  ويدضو  ىل تنفيم اتادا  والغايات ذات الصلة الواردة يف اخلطة

ا قتصأأادم املسأأتدا  والشأأامآ  تعأأوا النمأأوالتنميأأة املسأأتدامة   ن  اأأدا  يؤلأأد -18 
لليميأأع وتسأأاضد يف رفأأع مسأأتويات اإلاتاجيأأة وتأأنهمم اا اتكأأار التكنولأأوجي  وتشأأيع مباشأأرة 
اتضمأأال احلأأرة و جيأأاد فأأرمل العمأأآ  مأأا يأأوفر تأأدااع فعالأأة ميكأأم  ن تسأأاام يف استئصأأال الفةأأر 

اأأملك    يتخلأأر  حأأد  املأأدقع واجلأأو  والسأأخرة و شأأكال الأأرق املعاصأأرة وا  أأار االبشأأر وتكفأأآ
حتةيأق العمالأة الكاملأة  ضم الرلب  و ذ ي ع امو اتادا  اصب ضينيأ   يأملر اأفن اهلأد  اأو

 ؛2030اساءا ورجا ا   لول ضا   واملنتية وتوفع العمآ الالئق لليميع 
اأأأأفن العمالأأأأة ينبغأأأأي  ن تكأأأأون اأأأأدفاا اوريأأأأاا مأأأأم  اأأأأدا  السياسأأأأات  يسأأأألرم -19 

اضية ضلى الصعيد الور  واإلقليمي والدويل مم  جأآ استئصأال الفةأر اصأورة ا قتصادية وا جتم
دائمأأأة وتأأأوفع مسأأأتوى معيشأأأي مناسأأأب  واأأأو يشأأأدد يف ذلأأأك الصأأأدد ضلأأأى  مهيأأأة اختأأأاذ تأأأدااع 

  ؛احلماية ا جتماضية ذات الصلة  اا فيها احلدود الدايا للحماية ا جتماضية
  ظأأى هبأأا التعأأاون الأأدويل  اأأا فيأأ  التعأأاون اتمهيأأة اجلواريأأة الأأيتا يسأألم  ي أأاا  -20 

التة  واناء الةدرات وتبادل الدروس املستفادة واملمارسات اجليأدة ذات الصألة  يف التةأد  اا أاو 
 النمو ا قتصادم املستدا  والشامآ لليميع وحتةيق ضمال احلق يف العمآ  ضما ا تاماا ضم رريق 

  لعمآ الالئق لليميع؛العمالة الكاملة واملنتية وتوفع ا
االدول  ن ت أع سياسأات شأاملة  و ن تتخأم مأا يلأو  مأم تأدااع تشأريعية  يهيب -21 

اطرق منها النظر يف التعهأد  لليميع  اا يشمآ النساء  و دارية إلضمال احلق يف العمآ  ضما ا تاماا 
تأوفع العمأآ الالئأق لملنتيأة و االتوامات ختق السياسة العامة واختاذ تدااع لتحةيق العمالة الكاملأة وا

دوات ات  ومواصألة تعويأو اءقت أضنأد ا لليميع وذلك اوسائآ منها  اشأاء مؤسسأات هلأما الغأرا 
وآليات احلوار ا جتماضي  مع  يالء ا اتما  ااستمرار للتدريب املهأ   توظيرمم قبيآ خدمات ال

والشأأأأرلات املبتدئأأأأة   م والتعاوايأأأأاتوالتةأأأأ  وملبأأأأادرات  منأأأأاء املؤسسأأأأات الصأأأأغعة واملتوسأأأأطة احليأأأأ
سأأأيما تلأأأك الأأأيت  لكهأأأا اسأأأاء  و أأأ  فأأأرمل ا سأأأتثمار يف البأأأىن اتساسأأأية واخلأأأدمات واظأأأم  و 

   ؛احلماية ا جتماضية اا يكفآ التةاسم املنصر ملسؤوليات الرضاية اني الرجآ واملر ة
يف توليأأد  لأأى الأأدور احليأأوم الأأمم ي أأطلع اأأ  الةطأأا  اخلأأاملض ال أأوء يسأألرط -22 

فأرمل ضمأآ و ويأآ التنميأة  ويف التةأد  اا أاو اإلضمأال الكامأآ للحأق  جيأاداستثمارات جديأدة و 
العمالأأة الكاملأأة واملنتيأأة النمأأو ا قتصأأادم املسأأتدا  والشأأامآ لليميأأع وحتةيأأق يف العمأأآ وتعويأأو 

ها ا تفأاق العأاملي   وينوو اا سأ اتييية املتعأددة السأنوات الأيت وضأعوتوفع العمآ الالئق لليميع
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لامم املتحدة )ا تفاق العاملي( إلذلاء وضي اتضمال التيارية وحثها ضلى اختاذ  جراءات دضماا 
  ويشأأأع  ىل ضأأأرورة تعويأأأو تنفيأأأم املبأأأاد  2030لتحةيأأأق  اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة  لأأأول ضأأأا  

 كأني املأر ة الأيت وضأعها  التوجيهية املتعلةأة ااتضمأال التياريأة وحةأوق اإلاسأان  ولأملك مبأاد  
 ؛وا تفاق العاملي ايئة اتمم املتحدة للمساواة اني اجلنسني و كني املر ة لآ مم
افمهيأأة  سأأها  اةااأأات العمأأال ومنظمأأات  راأأاب العمأأآ يف حتةيأأق العمالأأة  يةأأر -23 

تعويأأو  ثيأأآ املأأر ة ومشأأارلتها    لمأأا يسأألم افمهيأأةالكاملأأة واملنتيأأة وتأأوفع العمأأآ الالئأأق لليميأأع
  ؛وتةلداا املناصب الةيادية يف امو املنظمات اطريةة منصفة

 والأأدويل الأأور  الصأأعيديم ضلأأى مؤاتيأأة ايئأأة لتهيئأأة ملحأأة حاجأأة مثأأة  ن يؤلأأد -24 
 المم اتساس حير ذلك ااضتبار لليميع الالئق العمآ ولتوفع واملنتية الكاملة العمالة لتحةيق
دامة  لمأا يؤلأد  ن  يئأة ايئأة داضمأة لالسأتثمار والنمأو ومباشأرة اتضمأال املسأت التنميأة  ضلي تةو 

     اأد مأمويؤلد مم جديد  ا للنساء والرجال  فرمل ضمآ جديدة  جيادإل انضروري اناحلرة  مر 
ضلى ضمآ منتج يف مناخ مم احلرية واإلاصأا  واتمأم  لواصلي   تاحة الفرمل للرجال والنساء  

وتتحةأأأق املسأأأاواة اأأأني النسأأأاء م الة أأأاء ضلأأأى اجلأأأو  والفةأأأر  أأأمَ حأأأىت ي  لرامأأأة اإلاسأأأان   وصأأأون
النمأأأو ا قتصأأأأادم  يتحةأأأأق تأأأأع مجيأأأع النأأأاس االرفأأأأاو ا قتصأأأادم وا جتمأأأاضي و  يويأأأدو والرجأأأال 

ضوملة شاملة ومنصفة  اماا؛ ت سخوالشامآ لليميع والتنمية املستدامة جلميع اتمم و  ستدا امل

 ن تتخأأم مجيأأع التأأدااع املناسأأبة للة أأاء ضلأأى التمييأأو يف ضلأأى الأأدول  شأأيعي -25 
  ؛كفآ هلا افس احلةوق ضلى  ساس املساواة اني الرجآ واملر ةت  حق املر ة يف ميدان العمآ  حىت 

تأأدااع فعالأأة واادفأة تكفأأآ حصأأول املأأر ة ضلأأى العمأأآ الأأدول  ن تتخأأم ا يهيأب -26 
لعمالأة الكاملأة واملنتيأة ضلأى قأد  املسأاواة مأع الرجأآ  اوسأائآ منهأا ا سأتثمار يف البأأىن الالئأق وا

اتساسأأية للرضايأأة والسياسأأات العامأأة وخأأدمات التوظيأأر الأأيت تتصأأدى للتحأأديات احملأأددة الأأيت 
تعأ ا املأر ة  والسياسأات الأيت  أد   ىل  اطأال الشأأرورب غأع املؤاتيأة للمأر ة خأالل ضمليأة التوظيأأر  

 ن ترصد تنفيأم التأدااع التنظيميأة الراميأة  ىل يايأة املأر ة مأم املعاملأة غأع املنصأفة  و الفصأآ التعسأفي و 
 ؛اسبب اجلنس  و احلمآ  و الو دة و ىل تةييم فعالية امو التدااع  مع توفع سبآ ااتصا  فعالة

رلة افمهيأأة التصأأدم لاسأأباب اجلمريأأة الأأيت تسأأاام يف تأأد  مسأأتوى مشأأا ةأأري -27 
املأأر ة يف  اشأأطة تطأأوير املشأأاريع وملكيأأة اتضمأأال التياريأأة  لمأأا يةأأر اأأفن اإلدمأأا  املأأايل يتسأأم 
افمهيأأة االغأأة لتعويأأو اسأأتفادة املأأر ة مأأم وسأأائآ اإلاتأأا   اطأأرق منهأأا  تاحأأة الوصأأول  ىل خأأدمات 

 ؛ا ئتمان واخلدمات املالية
 شأأأأأكال التمييأأأأأو  ن تواصأأأأأآ جهوداأأأأأا ملنأأأأأع ومكافحأأأأأة مجيأأأأأع الأأأأأدول ا هيأأأأأبي -28 

والعنأأأر  اأأأا يف ذلأأأك التحأأأر  اجلنسأأأي يف مكأأأان العمأأأآ  اطأأأرق منهأأأا اضتمأأأاد وتنفيأأأم قأأأأوااني 
وسياسأأأات وضأأأم رريأأأق التأأأدريب والتوضيأأأة ودضأأأم وصأأأول املأأأر ة  ىل العدالأأأة فيمأأأا يتصأأأآ  أأأواد  
عاا العنأأر والتحأأر  اجلنسأأي  واضأأعةا يف اضتباراأأا  ن اأأمو الظأأواار اأأي مأأم العوامأأآ الأأيت تأأؤثر تأأفث

 ؛سلبياا يف  ضمال حق املر ة يف العمآ
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مجيأأأع التأأأدااع املناسأأأبة حلظأأأر التمييأأأو يف مجيأأأع  ن تتخأأأم الأأأدول ضلأأأى  عيشأأأير  -29 
يتعلأأأق  اأأأا يف ذلأأأك مأأأاواحلصأأأول ضلأأأى فأأأرمل ضمأأأآ   اا سأأأتفادة مأأأم العمالأأأة املتصأأألة املسأأأائآ

مامأأاا خاصأأاا االنسأأاء الالئأأي   و ن تأأويل ااتااملسأأاواة يف شأأرورب اتجأأر والتوظيأأر وا رتةأأاء املهأأ 
يواجهم  شكا ا متعددة ومتةارعة مم ضد  املساواة والتمييو واالنساء ضعيفات احلال  ام فيهم 

 ؛النساء ذوات اإلضاقة  الالئي يتعرضم  اتهالات متكررة حلةوقهم املتصلة االعمآ
اسأأأات ااحلاجأأأة  ىل تشأأأييع ايأأأادة مشأأأارلة املأأأر ة يف ضمليأأأات صأأأنع السي ةأأأري -30 

 ؛وسم الةوااني واخنرارها يف ضمآ اةااات العمال ومنظمات  رااب العمآ
 ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن يعأأد  االتشأأاور مأأع  يطلأأب -31 
ولا ت اتمأم املتحأدة وصأناديةها واراجمهأا  و  سأيما مأع منظمأة العمأآ الدوليأة  ولأملك مع الدول و 

 واملؤسسأأأأات الورنيأأأأة حلةأأأأوق اإلاسأأأأان جأأأأراءات اخلاصأأأأة واوتمأأأأع املأأأأد مأأأأع ايئأأأأات املعااأأأأدات واإل
وتنفيأأأم ق يف العمأأأآ احلأأأضأأأم العالقأأأة اأأأني  ضمأأأال  واجلهأأأات اتخأأأرى صأأأاحبة املصأأألحة  تةريأأأراا حتليليأأأاا 
  وذلأأك يف ضأأوء التوامأأات الأأدول اوجأأب الةأأااون الغايأأات ذات الصأألة مأأم  اأأدا  التنميأأة املسأأتدامة

  ويطلأب شأفنآ املمارسأات يف ذلأك ال أفو التحأديات الرئيسأية   اغيأة حتديأد سأانالدويل حلةوق اإلا
 والثالثني؛ سااعة لي   ن يةد  اما التةرير  ىل جملس حةوق اإلاسان قبآ ااعةاد دورت  ال

   ن يبةي املسفلة قيد اظرو يةرر -32 
 57 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 دون تصوي  [ا ]اضتمد

دات وحررق كررل إنسرران فررح أن يُعتررري لرره بالشخصررية تسررجيل الرروال -34/15
 القانونية فح كل مكان

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 ااملةاصد واملباد  الواردة يف ميثاق اتمم املتحدة   ذ يس شد 
حأأأق لأأأآ  اسأأأان يف  ن ي عأأأ   لأأأ  االشخصأأأية الةااوايأأأة يف لأأأآ  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 

اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان  والعهد الدويل مكان  واو حق منصومل ضلي  يف صكوا منها 
اخلأأأامل اأأأاحلةوق املدايأأأة والسياسأأأية  واتفاقيأأأة حةأأأوق الطفأأأآ  واتفاقيأأأة حةأأأوق اتشأأأخامل ذوم 

والعهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل اأأأاحلةوق ا قتصأأأادية وا جتماضيأأأة والثةافيأأأة  وا تفاقيأأأة الدوليأأأة اإلضاقأأأة  
 سأأرام  وا تفاقيأأة اشأأفن خفأأمم حأأا ت ااعأأدا  حلمايأأة حةأأوق مجيأأع العمأأال املهأأاجريم و فأأراد 

 اجلنسية  وغع ذلك مم الصكوا الدولية ذات الصلة 
 ىل التوا  الدول اتسييآ مجيع اترفال فور و د م  دون  ييأو مأم  م اأو    و ذ يشع 

ضلأأى النحأأو ضلمأأاا اأأفن التسأأييآ ضنصأأر اأأا  مأأم ضناصأأر يايأأة و ضمأأال مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان  
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يأأأ  يف العهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل اأأأاحلةوق املدايأأأة والسياسأأأية  واتفاقيأأأة حةأأأوق الطفأأأآ  املنصأأأومل ضل
وا تفاقية الدولية حلماية حةوق مجيع العمال املهاجريم و فراد  سرام  والصكوا الدولية اتخرى 

 ذات الصلة اليت اي  ررا  فيها 
شخصأية الةااوايأة تسييآ الو دات وحق لآ  اسان يف  ن ي ع   لأ  اال افنو ذ يسل م  

اتبأأا  اأأج لتسأأييآ وثيةأأا الصأألة اإضمأأال مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان اتخأأرى  واالتأأايل يؤلأأدان  مهيأأة 
يسأأتند  ىل ا لتوامأأات والتعهأأدات الدوليأأة املتعلةأأة  ةأأوق الأأو دات قأأائم ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان  

 اإلاسان واملوجهة مم الناحية العملية حنو تعويو وياية حةوق اإلاسان  
اتعهأأأد الأأأدول اعأأأد  تأأأرا  حأأأد متخلفأأأاا ضأأأم الرلأأأب  و ذ يشأأأع  ىل  ن مأأأنح   ذ يرحأأأبو  

 9-16الشخصأأية الةااوايأأة لليميأأع  اأأأا يف ذلأأك التسأأييآ ضنأأأد الأأو دة  وارد اوصأأف  اهلأأأد  
  16  يف  رار اهلد  2030الةائم امات  يف خطة التنمية املستدامة لعا  

د  سيكون ل  تفثع مباشأر وغأع مباشأر يف افأس افنر التنفيم الكامآ هلما اهل و ذ يسلم 
الوقأأأأ  ضلأأأأى حتةيأأأأق اتاأأأأدا  والغايأأأأات اتخأأأأرى  اأأأأا فيهأأأأا احلمايأأأأة ا جتماضيأأأأة  واحلمايأأأأة يف 
حأأا ت الطأأوار   والوصأأول  ىل املأأوارد املاليأأة وا قتصأأادية  والة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال التمييأأو 

 ضلى تعليم مم اوضية جيدة  والعنر ضد النساء واترفال يف لآ مكان  واحلصول
حةأوق الطفأآ وغعاأا مأم اهليئأات املنشأفة ااجلهود املتواصلة الأيت تبأمهلا جلنأة و ذ يرحب  

اوجأأأب معااأأأدات  مأأأم  جأأأآ تعمأأأيم تسأأأييآ الأأأو دات  اوسأأأائآ منهأأأا مأأأثالا  صأأأدار توصأأأيات 
 الصدد  موجهة  ىل الدول ضلى اطاق واسع يف اما

اجلمعيأأة العامأأة وجملأأس حةأأوق اإلاسأأان لأأآ مأأم ضتمأأداا   ىل الةأأرارات الأأيت او ذ يشأأع  
فيهأأأا الأأأدول  ىل ضأأأمان تسأأأييآ مجيأأأع اترفأأأال فأأأور و د أأأم  دون  ييأأأو مأأأم  م اأأأو   ودضيأأأا 

 28/13  وقرار اولس 2016لااون اتول/ديسمرب   19املؤرخ  71/177وآخراا قرار اجلمعية 
  2015 آذار/مارس 23 املؤرخ

الأأأو دات  اأأأا يف ذلأأأك تسأأأييآ الأأأو دات املتأأأفخر و صأأأدار  افمهيأأأة تسأأأييآ و ذ ي سأأألم 
  شأهادات املأأيالد  لوسأأيلة إلتاحأأة سأأيآ رمسأأي لوجأأود الفأأرد وا ضأأ ا  لأأ  االشخصأأية الةااوايأأة

 ولوسيلة فعالة لتفادم ااعدا  اجلنسية 
" )" اأا  اتمأي"( الأيت  رلةتهأا مفوضأية اتمأم I Belongو ذ يرحب ااحلملة العشرية )يلأة " 

الأأمم يكتنأأر املتحأأدة السأأامية لشأأؤون الالجئأأني(  والأأيت  أأد   ىل وضأأع حأأد للغمأأوا الةأأااو  
 ااعدا  اجلنسية المم يطال ماليني اتشخامل حول العامل 

تن اتفأأأراد غأأأع املسأأأيلني   ت تأأأاد هلأأأم سأأأوى  مكاايأأأة اأأأدودة   و ذ ي عأأأرب ضأأأم قلةأأأ  
اأأا يف   ة هلأأمملكفولأأق ات وللتمتأأع إلميأأع احلةأأو ت تأأاد هلأأم  م  مكاايأأة  للوصأأول  ىل اخلأأدما    و

ذلأأك احلأأق يف  ن يكأأون هلأأم اسأأم و ن  صأألوا ضلأأى جنسأأية  ولأأملك احلةأأوق املتصأألة االصأأحة 
ي أأأع يف اضتبأأأارو  ن تسأأأييآ  و ذوالتعلأأأيم والرضايأأأة ا جتماضيأأأة  والعمأأأآ  واملشأأأارلة السياسأأأية  
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ع حةأأأأوق اإلاسأأأأان اخلاصأأأأة اأأأأ   و ن و دة الشأأأأخق خطأأأأوة فائةأأأأة اتمهيأأأأة لتعويأأأأو ويايأأأأة مجيأأأأ
اتشأأخامل الأأميم   ت سأأيآ و د أأم  لثأأر ضرضأأة للتهمأأيب واإلقصأأاء والتمييأأو والعنأأر وااعأأدا  

اا يف ذلك ضنأدما تتخأم اأمو اتفعأال شأكآ  وا ستغالل والتعسر وا ختطا  والبيع  اجلنسية
أأأر  و الأأأووا  الةسأأأرم  و نيأأأد  ضمأأأآ اترفأأأال وا  أأأار االبشأأأر  و اوا  اترفأأأال  و الأأأووا  املبكر

 اترفال غع املشرو  
اأأأأفن تسأأأأييآ الأأأأو دات جمااأأأأاا وتسأأأأييآ الأأأأو دات املتأأأأفخر جمااأأأأاا  و ارسأأأأو  و ذ ي سأأأألرم  

منخف ة ضنصر مم ضناصر اظا  تسييآ اتحوال املداية الشامآ المم ييسأر مجأع اإلحصأاءات 
اميأأأة  ىل تعويأأأو احلكأأأم الرشأأأيد والأأأو  احليويأأأة والتخطأأأيط الفعأأأال وتنفيأأأم الأأأربامج والسياسأأأات الر 

  اتادا  اإلمنائية املتفق ضليها دولياا 
اأأأفن املنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة واجلمعيأأأات املهنيأأأة ووسأأأائط اإلضأأأال  و ذ يسأأألرم لأأأملك  

والةطا  اخلامل واجلهات اتخرى الفاضلة يف اوتمع املد   اا فيهأا تلأك املعنيأة االشأرالات اأني 
خلامل  ميكم  ن تسهم ادوراا يف حتسني وتعويو الوضي اوتمعي افمهية تسييآ الةطاضني العا  وا

 الو دات ضلى حنو يعكس اتولويات وا س اتيييات الورنية 
املعأأأأدل العأأأاملي لتسأأأأييآ لرفأأأع تاأأأ   رغأأأأم اجلهأأأود املسأأأأتمرة  قلةأأأأ  ضأأأم ي عأأأرب -1 
سأأيآ و د أم يف خمتلأأر  حنأأاء دون سأأم اخلامسأة مل ت  راأأع  رفأال العأأامل قرااأة مأأا اال الأو دات  

 العامل  وفةاا ملنظمة اتمم املتحدة للطفولة؛ 
الدول االتوامها اتسييآ مجيع الو دات دون  ييو مم  م او   ويأملرراا  ي ملرر -2 

 ي أأاا اأأفن املواليأأد ينبغأأي  ن ي سأأيلوا فأأور و د أأم يف البلأأد الأأمم يولأأدون فيأأ   اأأم فأأيهم  رفأأال 
ملأأأوارنني ورأأأاليب الليأأأوء والالجئأأأني وضأأأدميي اجلنسأأأية  ربةأأأاا لةوااينهأأأا الورنيأأأة املهأأأاجريم وغأأأع ا

وضمالا االتواما ا اوجب الصكوا الدولية ذات الصلة  واأفن تسأييآ الأو دات املتأفخر جيأب  ن 
 يةتصر ضلى احلا ت اليت تؤدم لو  ذلك  ىل غياب تا  للتسييآ؛

وايأأأة لليميأأأع  اأأأا يف ذلأأأك التسأأأييآ  ن مأأأنح الشخصأأأية الةاا ذ يعيأأأد تفليأأأد  -3 
  ميكأأأم  ن يسأأأهم يف منأأأع  مأأأور مأأأم اينهأأأا التهمأأأيب واإلقصأأأاء 2030ضنأأأد الأأأو دة  لأأأول ضأأأا  

والتمييأأو والعنأأر وااعأأدا  اجلنسأأية وا ختطأأا  والبيأأع وا سأأتغالل والتعسأأر  اأأا يف ذلأأك ضنأأدما 
 و الأووا  املبكأر  و الأووا  يتخم ذلأك شأكآ ضمأآ اترفأال  و ا  أار االبشأر  و اوا  اترفأال 

 الةسرم  و نيد اترفال غع املشرو ؛
اتةريأر مفوضأية اتمأم املتحأدة السأامية حلةأوق اإلاسأان  يط ضلماا مع التةدير  -4 

اشأأأأأفن تعويأأأأأو السياسأأأأأات والأأأأأربامج مأأأأأم  جأأأأأآ تعمأأأأأيم تسأأأأأييآ الأأأأأو دات ومجأأأأأع اإلحصأأأأأاءات 
ويل ذم الصلة اتسييآ الو دات  والتةأد  احملأرا    المم يشع  ىل اإلرار الةااو  الد(42)احليوية

__________ 

   A/HRC/33/22ر الوثيةة ااظ (42)
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والتحأأديات يف حتةيأأق ضامليأأة اأأما احلأأق وتعميمأأ   والسياسأأات والأأربامج الةائمأأة الراميأأة  ىل تعمأأيم 
 تسييآ الو دات ومجع اإلحصاءات احليوية؛

الأأأأدول  اشأأأأاء  و توريأأأأد املؤسسأأأأات الةائمأأأأة ضلأأأأى مجيأأأأع املسأأأأتويات يناشأأأأد  -5 
يآ الأأأو دات والنظأأأر يف  قامأأأة اظأأأم شأأأاملة للتسأأأييآ املأأأد  واحلفأأأاظ ضلأأأى املسأأأؤولة ضأأأم تسأأأي

السأأيالت وتفمينهأأا  وضأأمان التأأدريب املالئأأم ملأأوظفي التسأأييآ وختصأأيق مأأا يكفأأي هلأأم مأأم 
املأوارد البشأرية والتةنيأة واملاليأة تداء و يأتهم  وايأادة  مكاايأة الوصأول  ضنأد ا قت أاء   ىل مرافأق 

تراهبا وربةاا للةااون الدويل ذم الصلة  وذلك  ما ضم رريق ايادة ضدداا  تسييآ الو دات ضلى
 و اوسأأائآ  خأأأرى مأأم قبيأأأآ تعيأأني مأأأوظفني متنةلأأني لتسأأأييآ الأأو دات يف املنأأأارق الريفيأأة  مأأأع 
 يأأأالء ا اتمأأأا  للتسأأأييآ ضلأأأى صأأأعيد اوتمأأأع احمللأأأي  و ذلأأأاء الأأأوضي اوتمعأأأي  والعمأأأآ ضلأأأى 

اجههأأأا الفئأأأات املهمشأأأة  لأأأموم اإلضاقأأأة  يف الوصأأأول  ىل خأأأدمات التصأأأدم للحأأأواجو الأأأيت تو 
 تسييآ الو دات؛

اختاذ مجيع التدااع املناسبة لتخويم وحفظ وياية سأيالت   ي اا الدول يناشد  -6 
اتحوال املداية اصورة دائمة ومنع ضياضها  و تلفها جراء حا ت الطوار   و النواضأات املسألحة 

يف ذلك مم خالل استخدا  التكنولوجيات الرقمية اجلديدة لوسيلة لتيسأع  ضلى سبيآ املثال  اا
وتعمأيم تسأييآ الأو دات  ولأأملك تعويأو التسأييآ يف احلالأة املدايأأة ومجأع اإلحصأاءات احليويأأة  

 اليت اي  ساسية جلمع البيااات املفصلة تغراا رصد  ادا  التنمية املستدامة؛
ر احملتمأأأآ ضلأأأى اخلصوصأأأية واختأأأاذ التأأأدااع تةيأأأيم اخلطأأأ لأأأملكالأأأدول يناشأأأد  -7 

حلماية اتفراد مم التمييأو واتذى لأدى حتديأد املعلومأات الأيت ت أدر  يف شأهادة املأيالد  و  سأيما 
التفاصأأيآ املتعلةأأة ااتصأأآ والعأأرق واإلثنيأأة والأأديم والوضأأع الووجأأي للوالأأديم  والنظأأر يف ت أأمني 

ت اشكآ حصرم  مم قبيآ اسم الطفآ وجنسأ  وتأاريخ شهادات امليالد احلد اتدىن مم املعلوما
 ومكان و دت   واسم وجنسية وضنوان الوالديم  مىت توافرت امو املعلومات؛

الأأدول يايأأة املعلومأأات الشخصأأية الأأيت يأأتم احلصأأول ضليهأأا مأأم خأأالل  يناشأأد -8 
للتمييأأو ضأأد تسأأييآ الأأو دة  و ضمليأأات التسأأييآ اتخأأرى يف احلالأأة املدايأأة الأأيت قأأد ت سأأتخد  

 شخق ما؛
الأأأأدول  ي أأأاا  ن تكفأأأأآ تسأأأييآ املواليأأأأد جمااأأأاا  اأأأأا يف ذلأأأك تسأأأأييآ يناشأأأد  -9 

املواليأأأد املتأأأفخر جمااأأأاا  و ارسأأأو  منخف أأأة  اواسأأأطة  جأأأراءات تسأأأييآ شأأأاملة ومتيسأأأرة واسأأأيطة 
 وسريعة وفعالة ودون  ييو مم  م او ؛

ة تسأأأييآ الأأأو دات ضلأأأى  ذلأأأاء الأأأوضي ااسأأأتمرار افمهيأأأ لأأأملكالأأأدول يناشأأأد  -10 
املسأأأتويات الأأأور  واإلقليمأأأي واحمللأأأي  اأأأا يف ذلأأأك ضأأأم رريأأأق  قامأأأة تعأأأاون مأأأع مجيأأأع اجلهأأأات 
الفاضلأأأأة املعنيأأأأة ذات الصأأأألة مأأأأم قبيأأأأآ املؤسسأأأأات الورنيأأأأة حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  والةطأأأأاضني العأأأأا  



A/71/53 

105 GE.17-14491 

ة تسأأأأييآ واخلأأأأامل  ومنظمأأأأات اوتمأأأأع املأأأأد   يف احلمأأأأالت العامأأأأة الأأأأيت تأأأأملي الأأأأوضي افمهيأأأأ
 الو دات مم  جآ الوصول الفعال  ىل اخلدمات والتمتع  ةوق اإلاسان؛

الأأدول ضأأمان    يشأأكآ ضأأد  تسأأييآ الأأو دة  و غيأأاب وثأأائق  ثبأأات يناشأأد  -11 
الأأو دة ضةبأأة حتأأول دون الوصأأول  ىل اخلأأدمات والأأربامج الورنيأأة ذات الصأألة والتمتأأع هبأأا  وفةأأاا 

 اإلاسان؛ تحكا  الةااون الدويل حلةوق
الدول ضلى حتديد و االة العةبات املادية واإلدارية واإلجرائية و م ضةبات     -12 

 خرى حتول دون الوصول  ىل خدمات تسييآ الو دات  اأا يف ذلأك التسأييآ املتأفخر  و يأالء 
ا اتمأأا  الواجأأب تمأأور منهأأا العةبأأات املتصأألة اظأأرو  الفةأأر  واإلضاقأأة  واأأو  اجلأأنس  والسأأم 

 التب ر واجلنسية  وااعدا  اجلنسية  والتشرد  واتمية  وا حتياا  ولاشخامل يف وضع اب؛و 
الدول وسأائر اجلهأات الفاضلأة اتخأرى ذات الصألة  ىل العمأآ مأم  جأآ يدضو  -13 

تأأفمني تعمأأيم تسأأييآ الأأو دات مأأم خأأالل  مأأور مأأم اينهأأا تبأأادل املمارسأأات اجليأأدة واملسأأاضدة 
مأم خأالل ضمليأة ا سأتعراا الأدورم الشأامآ وغأع ذلأك مأم اآلليأات ذات  التةنية  اا يف ذلك

 الصلة التااعة ولس حةوق اإلاسان؛
ضلأأأى رلأأأب املسأأأاضدة التةنيأأأة   ذا اقت أأأى اتمأأأر  مأأأم ايئأأأات  الأأأدوليشأأأيع  -14 

اتمم املتحدة وولا  ا وصناديةها واراجمهأا ذات الصألة  ومأم غعاأا مأم اجلهأات املعنيأة صأاحبة 
صلحة  اغية الوفاء االتوامها اتسأييآ الأو دات لوسأيلة  حأ ا  حأق لأآ  اسأان يف  ن ي عأ   امل

 ل  االشخصية الةااواية يف لآ مكان؛
اباد  حتديد اهلوية تغراا التنمية املستدامة  اليت ترمي  ىل تعويأو  يط ضلماا  -15 

التنميأأة املسأأتدامة  ويأأدضو الأأدول اظأأم حتديأأد اهلويأأة وتشأأييع التعأأاون فيمأأا يتعلأأق اتنفيأأم  اأأدا  
 واجلهات املعنية اتخرى  ىل النظر يف  قراراا؛

اتمأأأأم املتحأأأدة وصأأأأناديةها واراجمهأأأا ذات الصأأأألة وغعاأأأا مأأأأم ولأأأا ت يأأأدضو  -16 
اجلهأأات املعنيأأة صأأاحبة املصأألحة  ىل التعأأاون مأأع الأأدول يف تةأأد  املسأأاضدة التةنيأأة ضنأأد الطلأأب  

 را اتشخامل الميم مل ت سيآ و د م للتمييو يف  م مم اراجمها؛ويدضواا  ىل ضمان ضد  تع
افمهيأأة التعأأاون الأأدويل يف دضأأم اجلهأأود الورنيأأة الراميأأة  ىل ضأأمان تعمأأيم ي سأأل م  -17 

 تسييآ الو دات  اا يف ذلك تبادل املمارسات اجليدة واملساضدة التةنية؛
مأأع شأأعبة اتمأأم املتحأأدة   ىل املفأأوا السأأامي  ن  أأدد فأأرمل التعأأاونيطلأأب  -18 

اإلحصأأأائية وغعاأأأا مأأأأم ولأأأا ت اتمأأأم املتحأأأأدة وصأأأناديةها واراجمهأأأا ذات الصأأأألة  ف أأأالا ضأأأأم 
اجلهأأات املعنيأأة اتخأأرى ذات الصأألة صأأاحبة املصأألحة  قصأأد تعويأأو السياسأأات والأأربامج الةائمأأة 

تند  ىل املعأايع اليت ترمي  ىل تعميم تسييآ الو دات ومجع اإلحصاءات احليوية  وضأمان  ن تسأ
الدوليأأة  مأأع مراضأأاة  ف أأآ املمارسأأات  وتنفيأأماا ربةأأاا لاللتوامأأات الدوليأأة ذات الصأألة يف جمأأال 

 حةوق اإلاسان؛
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 ىل املفوا السامي  ن ي عد  االتشاور مع الأدول وولأا ت اتمأم يطلب  ي اا  -19 
صأاحبة  املعنيأة ذات الصألة املتحدة وصناديةها واراجمها  واوتمع املد   وغأع ذلأك مأم اجلهأات

املصأألحة  تةريأأراا ضأأم  ف أأآ املمارسأأات والتأأدااع اخلاصأأة ل أأمان تسأأييآ الأأو دات  و  سأأيما 
و دات اترفأأال اتلثأأر تعرضأأاا للمخأأارر واملهمشأأني واترفأأال الأأميم يعيشأأون يف حأأا ت اأأوا  

رفأأأأال املعأأأأاقون  وفةأأأأر ورأأأأوار  واشاشأأأأة  اأأأأم يف ذلأأأأك اترفأأأأال املنتمأأأأون  ىل اتقليأأأأات  وات
و رفأأأال جمتمعأأأات الشأأأعوب اتصأأألية  و رفأأأال املهأأأاجريم  ورأأأاليب الليأأأوء والالجئأأأني وضأأأدميي 

مأم  اأد  التنميأة املسأتدامة  و ن يةأد  تةريأراا  9-16اجلنسية  مع مراضاة التعهد اتنفيم اهلد  
  ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  التاسعة والثالثني؛

 مو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم  ن ينظر يف ايةرر  -20 
 57اجللسة 

 2017آذار/مارس  24
 ]اضت مد ادون تصوي  [

حقوق الطفل: حماية حقوق الطفل فح سرياق تنفيرا يطرة التنميرة  -34/16  
 2030المستدامة لعام 

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
 حةأوق تعويو يف  لي  ي ستند المم املعيار تشكآ الطفآ حةوق اتفاقية  ن ضلى يشدد  ذ 
  ىل و ذ يأأأدضو لالتفاقيأأأة  ا ختياريأأأة الربوتولأأأو ت  مهيأأأة اضتبأأأارو يف ي أأأع و ذ ويايتهأأأا  الطفأأأآ

 العاملي ضليها وتنفيماا تنفيماا فعا ا  التصديق
 حةأأوق جلنأأة ضأأم الصأأادرة الطفأأآ  ةأأوق املتعلةأأة السأأااةة الةأأرارات مجيأأع  ىل يشأأع و ذ 
 23 املأأأأؤرخ 31/7 اولأأأأس قأأأأرار وآخراأأأأا العامأأأأة  واجلمعيأأأأة اسأأأأاناإل حةأأأأوق وجملأأأأس اإلاسأأأأان

  2016لااون اتول/ديسمرب   19املؤرخ  71/177وقرار اجلمعية العامة  2016 مارس/آذار
مراضأأاة مصأأأاحل ومنهأأا  ن املبأأاد  العامأأة  تفاقيأأة حةأأوق الطفأأآ   و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

  تأأوفر اإلرأأار النأأاظم جلميأأع اءلأأى البةأأاء والنمأأالطفأأآ الف أألى وضأأد  التمييأأو واملشأأارلة والةأأدرة ض
 اإلجراءات املتعلةة ااترفال 

افضمأأأال جلنأأأة حةأأأوق الطفأأأآ وغعاأأأا مأأأم ايئأأأات املعااأأأدات  و ذ يالحأأأظ و ذ يرحأأأب  
 اصفة خاصة التعليةات العامة للينة 

 حلةأأوق ااتمأأا  مأأم اإلاسأأان حةأأوق ولأأس اخلاصأأة اإلجأأراءات تعأأعو اأأا  ي أأاا  يرحأأب و ذ 
 يف واسأأأتغالهلم اترفأأأال ابيأأأع املعنيأأأة اخلاصأأأة املةأأأررة ضمأأأآ سأأأيما و   و يتأأأ  سأأأياق يف لطفأأأآ لأأأآا
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رفأال واملمثلأة اخلاصأة ات ضأد اأالعنر املعنيأة العأا  لامأني اخلاصأة واملمثلة اإلااحية املواد ويف البغاء
  (43)اتخعة ماتةاريرا تةديرمع اللامني العا  املعنية ااترفال والنوا  املسلح  و ذ  يط ضلماا 

 اشأأفن 5/2و حةأأوق اإلاسأأان جملأأس مؤسسأأات انأأاء اشأأفن 5/1 قراريأأ   ىل يشأأع و ذ 
 18 املأأؤرخني للميلأأس  اخلاصأأة اإلجأأراءات  رأأار يف الو يأأات تصأأحاب السأألوا قواضأأد مدواأأة
ميم   و ذ يشدد ضلى  ن ي طلع مجيأع املكلفأني او يأات اواجبأا م وفةأاا هلأ2007 يران/يواي حو 

 الةراريم ومرفةا ما 
  2015 يلول/سأأأأبتمرب  25  املأأأأؤرخ 70/1قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة   ىل ي أأأأاا و ذ يشأأأأع  

"  الأأأمم اضتمأأأدت اجلمعيأأأة العامأأأة 2030املعنأأأون "حتويأأأآ ضاملنأأأامح خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا  
ترلأأو الأأيت بعيأأدة املأأدى العامليأأة الشأأاملة وال التنميأأة املسأأتدامة ومةاصأأد اأأدا   اوجبأأ  جمموضأأة مأأم

تنفيأأأم اأأأمو مأأأم  جأأأآ  االعمأأأآ دون للأأأآ االتوامهأأأ و ضراأأأ  ضأأأم ضلأأى النأأأاس وتف أأأي  ىل التحأأأول
 صأأأأورو اأأأأفن الة أأأأاء ضلأأأأى الفةأأأأر إلميأأأأع  درالأأأأ  تنفيأأأأماا لأأأأامالا  و ىل 2030 اخلطأأأة  لأأأأول ضأأأأا 

لتحةيأق التنميأة  وشأررب   غأىن ضنأ  العأامل يواجأ  و اعادو  اا يف ذلك الفةر املدقع  او  لرب حتأدٍ 
ا قتصأأأادم وا جتمأأأاضي  -فاعاداأأأا الثالثأأأة ااملسأأأتدامة  و ىل التوامأأأ  اتحةيأأأق التنميأأأة املسأأأتدامة 

اإلجنأااات الأيت حتةةأ  يف  رأار اتاأدا  واا اطالق مم  ضلى حنو متواان ومتكامآ  - والبيئي
سأألم اأأفن حتةيأأق  اأأدا    و ذ ييكتمأأآ مأأم  ضماهلأأاا مل  النهأأوا اأأىل اإلمنائيأأة لالفيأأة والسأأعي 

 التنمية املستدامة ميكم  ن يساضد يف لفالة  كم اترفال مم تفليد حةوقهم والتمتع هبا 
( 2030خطأأأأة ضأأأأا  ) 2030 ن خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا    ىلو ذ يشأأأأع لأأأأملك  

تس شأأأد اةاصأأأد ومبأأأاد  ميثأأأاق اتمأأأم املتحأأأدة  وتسأأأتند  ىل اإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان 
 ةا ا ختياريأأأ أأأاملعااأأأدات الدوليأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  اأأأا فيهأأأا اتفاقيأأأة حةأأأوق الطفأأأآ واروتولو و 

واتفاقيأأة الة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال التمييأأو ضأأد املأأر ة واتفاقيأأة حةأأوق اتشأأخامل ذوم اإلضاقأأة 
نهأأآ مأم صأأكوا  خأأرى ي  و ذ 2005و ضأالن اتلفيأأة والوثيةأة اخلتاميأأة ملأؤ ر الةمأأة العأأاملي لعأا  

مثأآ  ضأالن احلأأق يف التنميأة  و ذ يؤلأد مأأم جديأد اتأأائج مجيأع املأؤ رات ومأأؤ رات الةمأة الرئيسأأية 
لامأم املتحأأدة الأأيت  رسأأ   ساسأاا متينأأاا للتنميأأة املسأأتدامة و سأهم  يف تشأأكيآ اخلطأأة اجلديأأدة  

ر الةمأة العأاملي  ضالن ريو اشفن البيئة والتنمية ومؤ ر الةمأة العأاملي للتنميأة املسأتدامة ومأؤ ومنها 
للتنميأأة ا جتماضيأأة واراأأامج ضمأأآ املأأؤ ر الأأدويل للسأأكان والتنميأأة ومنهأأا  ضمأأآ اييأأني ومأأؤ ر 

نفم وتتأأأااع وتسأأأتعرا اتمأأأم املتحأأأدة للتنميأأأة املسأأأتدامة ومتااعأأأة اأأأمو املأأأؤ رات  و ن اخلطأأأة سأأأت  
 اطريةة تتسق مع التوامات الدول اوجب الةااون الدويل  

ء افأأاذ اتفأأاق اأأاريس  املعتمأأد يف  رأأار اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة اإلراريأأأة ابأأدو ذ يرحأأب  
اشفن تغع املناخ  و ذ يالحظ  ن تغع املنأاخ يفأاقم املخأارر ضلأى مأم يعيشأون يف  شأد اتوضأا  

  2030اشاشة  ام فيهم اترفال  و ذ يشدد ضلى  ن التنفيم الفعال لالتفاق يعوا خطة ضا  

__________ 

(43) A/HRC/34/55 وA/HRC/34/45 وA/HRC/34/44  
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الأأواردة يف  املائأأة والتسأأعة والسأأتني واملةاصأأد سأأبعة ضشأأر لتنميأأة املسأأتدامة ن  اأأدا  او ذ يأأدرا  
يتخلأأر ضأأم الرلأأب   وضأأد  تأأرا  حأأد  أأد   ىل  ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان لليميأأع  2030خطأأة ضأأا  

والوصأأول  و ا  ىل مأأم اأأم  شأأد ختلفأأأاا ضأأم الرلأأب ضأأم رريأأق  مأأأور منهأأا حتةيأأق املسأأاواة اأأني اجلنسأأأني  
 سهم يف  ضمال حةوق الطفآ ييات  و ن حتةيق مجيع اتادا  واملةاصد قد و كني النساء والفت

رفأأآ   يوالأأون ميوتأأون لأأآ يأأو  ضلأأى الصأأعيد  18 000 لكأأون و ذ يسأأاورو اأأالغ الةلأأق 
م  صأأآ ضأأدد ن رفأأآ مأأم لأأآ  راعأأة دون سأأم اخلامسأأة  مأألكأأو العأأاملي تسأأباب متصأألة اأأالفةر  و 

توقأأأأر النمأأأأو  و  سأأأأيما يف البلأأأأدان الناميأأأأة     يعأأأأا  مأأأأمرفأأأأآ مليأأأأون 159 يةأأأأدر اأأأأأ مجأأأأايل 
 يف املائة يعااون مم ايادة الوان  6.1 نلكو و 

اخنف أأ  ضلأأى الصأأعيد العأأاملي  قأأد  اأأفن وفيأأات اترفأأال دون سأأم اخلامسأأةو ذ يسأألم  
  حيأأ  الأأغ املعأأدل 2015ماليأأني رفأأآ توفأأوا دون سأأم اخلامسأأة ضأأا   5.9     ن مأأا يةأأدر اأأأ
 مولود حي  1 000لكآ  43فال دون سم اخلامسة العاملي لوفيات اتر

ن خطأأر لكأو لكأون مليأون فتأاة دون سأم اخلامسأأة ضشأرة يلأدن لأآ سأنة  و  و ذ يسأاورو الةلأق 
 لمرااةات الالئي تةآ  ضمارام ضم اخلامسة ضشرة ما يكون االنسبة لالوفيات النفاسية  ضلى 

آ اتييأة للعنأأر ولكأأون لكأأون لأأآ يأس دقأأائق تشأهد وفأأاة رفأأ و ذ يسأاورو اأأالغ الةلأق 
سأأنة تعرضأأوا يف السأأنة املاضأأية  17و 2تأأ اود  ضمأأارام اأأني   ضلأأى الصأأعيد العأأاملي  اليأأون رفأأآ

مليأأون  120للعنأأر البأأد   و اجلنسأأي  و العأأارفي  و تاأأوا  متعأأددة مأأم العنأأر   ذ يةأأدر  ن 
يرحأأب اوجأأ   مأأا مأم حيأأا م  و ذ مرحلأأة للعنأأر اجلنسأي يفوقعأوا ضأأحايا مليأأون فأأىت  73فتأاة و

مأأأم  اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة الرامأأأي  ىل  اأأأاء  سأأأاءة  2-16خأأأامل يف اأأأما الصأأأدد ااملةصأأأد 
  املعاملة وا ستغالل وا  ار االبشر ومجيع  شكال العنر ضد اترفال وتعميبهم

مليون فتأاة وامأر ة ضلأى قيأد احليأاة اليأو   200لكون  لثر مم  و ذ يساورو االغ الةلق  ي اا  
ماليأني فتأاة معرضأات خلطأر تشأوي   3رضم لعملية تشوي  اتض اء التناسلية لحلاا   ولكون قد تع

مليأون امأر ة ضلأى  720 ض ائهم التناسلية لآ سنة  و ذ يعأرب ضأم الةلأق لأملك لكأون  لثأر مأم 
 250 هم )حأأأوايلثثلأأأمأأأم قيأأأد احليأأأاة اليأأأو  قأأأد تأأأووجم قبأأأآ الأأأو  سأأأم الثامنأأأة ضشأأأرة ولكأأأون  لثأأأر 

لكأون اوا  اترفأال والأووا  املبكأر والأووا  و قبأآ سأم اخلامسأة ضشأرة  و الوجيأات ام مليون( دخلم
  الةسرم يؤثر اشكآ غع متناسب ضلى الفتيات  و ن لان يطال الفتيان  ي اا 

اصأأر اأأما و ضمأأآ اترفأأال   ميارسأأون مليأأون رفأأآ 168لكأأون  و ذ   يأأوال يسأأاورو الةلأأق 
السأأخرة   رأأار ماليأأني رفأأآ يعملأأون يف  5.5  ولكأأون اترفأأال  سأأو   شأأكال ضمأأآميارسأأون  العأأدد
 معرضني لويادة خمارر ضمآ اترفال والرق املعاصر وا  ار االبشر رفآ مليون  50يةارب  وما

 263 الأأ  صأآ مأم ن رفالا واحأداا مأم لأآ ضشأرة  رفأال تةريبأاا تو  عرب ضم اجلو ذ ي 
واحأد مأم لأآ ن تو  2015ضأا   يف درسأةخأار  امللأان   مليون رفآ يف سأم الدراسأة يف العأامل

 ضم الدراسة ااةطع يسة مم اؤ ء اترفال 
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اترفأأأال يت أأأررون اصأأأورة غأأأع متناسأأأبة يف حأأأا ت الطأأأوار  اإلاسأأأااية  اأأأفنو ذ يسأأألم  
 ن املعةأأأدة   أأأا يويأأأد مأأأم اشاشأأأتهم لالجئأأأني  و مشأأأرديم داخليأأأاا  و مهأأأاجريم  و ذ يشأأأع  ىل 

 10 عامل ااجروا ضرب احلدود  و شردوا قسراا  مأم ايأنهم  لثأر مأممليون رفآ حول ال 50حوايل 
رفأأأأآ غأأأأع مصأأأأحوب امويأأأأ  ومنفصأأأأآ ضأأأأنهم  و ن  98 000ماليأأأأني رفأأأأآ  جأأأأئ و لثأأأأر مأأأأم

 اترفال يشكلون حالياا اصر مجيع الالجئني 
 2030 ن التعهأأأد الأأأأمم قطأأأع يف خطأأأأة التنميأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا   يف اضتبأأأأاروي أأأع و ذ  

ضم الرلب ينطوم ضلى التصدم لاشكال املتعددة مم ضد  املساواة والتمييو   يتخلر  حد اف 
ن  و ال أأأعفاء  و ويتأأأيح فرصأأأة ملعاجلأأأة  وجأأأ  التفأأأاوت الأأأيت يواجههأأأا اترفأأأال  و  سأأأيما املهمشأأأ

تطلأأأب ايأأأاا متعأأأدد اتاعأأأاد والأأأيت ت الأأأميم يواجهأأأون الوصأأأم  و التمييأأأو  و العنأأأر  و اإلقصأأأاء و 
 م ااضتبارام ضوامآ للتغيع هل مكنيللتال وحتةيةهم لكامآ  مكااا م  و إلضمال حةوق اترف

املبأأادرات والشأأرالات العامليأأة الراميأأة  ىل مسأأاضدة البلأأدان يف تنفيأأم التوامأأات خطأأة و ذ يالحأأظ  
 ( 2030-2016  ومنهأأأأا ا سأأأأأ اتييية العامليأأأأة اشأأأأفن صأأأأأحة املأأأأر ة والطفأأأأآ واملرااأأأأأق )2030ضأأأأا  

الوليأأد والطفأأآ  والشأأرالة العامليأأة مأأم  جأأآ الة أأاء ضلأأى العنأأر ضأأد اترفأأال  وشأأرالة صأأحة ات  و 
والرباأأامج العأأاملي لتعييأأآ وتأأعة اإلجأأراءات الراميأأة  ىل الة أأاء ضلأأى اوا  اترفأأال  والرباأأامج املشأأ ا 
اشأأأفن تشأأأوي /ا  اتض أأأاء التناسأأألية لحلاأأأا   ومبأأأادرة حأأأان الوقأأأ  إلاأأأاء العنأأأر ضأأأد اترفأأأال  

للة أأأاء ضلأأأى السأأأخرة و اأأاء الأأأرق املعاصأأأر وا  أأأار االبشأأأر وضمأأأآ  7-8 ر املعأأأ  ااملةصأأأدوالتحأأال
العامليأة  والتحأالر العأاملي لحلاأال  ‘ التعلأيم  و ا ‘اترفال  والشرالة العاملية مم  جآ التعلأيم  ومبأادرة 

املي للة أاء ضلأأى ضأم التةأد  احملأأرا يف تعويأو جمتمعأات سأألمية وضادلأة وشأأاملة لليميأع  والتحأالر العأأ
  واسأأ اتييية املسأأار السأأريع للة أأاء ‘اتأأوىل احلمايأأة‘ا ضتأأداء اجلنسأأي ضلأأى اترفأأال ضلأأى اإلا اأأ  

  و دوات مثأأأآ اإلرشأأأادات 2030 ضلأأأى واأأأاء متالامأأأة اةأأأق املناضأأأة املكتسأأأب )اإليأأأدا(  لأأأول ضأأأا 
ت والأأربامج الراميأأة  ىل احلأأد التةنيأأة املتعلةأأة اتطبيأأق اأأج قأأائم ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان يف تنفيأأم السياسأأا

  (44)ميكم الوقاية من  مم وفيات واضتالل اترفال دون سم اخلامسة والة اء ضلي   ا
اتةريأر مفأوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  تةأديرمأع ال أيط ضلمأاا  -1 

 ؛(45)2030اشفن ياية حةوق الطفآ يف سياق تنفيم خطة التنمية املستدامة لعا  
االأأدول اختأأاذ مجيأأع التأأدااع الالامأأة ل أأمان  تأأع اترفأأال اكأأآ مأأا هلأأم يهيأأب  -2 

مأأم حةأأوق اإلاسأأان دون  ييأأو مأأم  م اأأو   اأأا يف ذلأأك يف اجلهأأود الراميأأة  ىل حتةيأأق  اأأدا  
 ؛2030ومةاصد خطة ضا  

  ضلأأأى ضأأأرورة  ن ي ضأأأر  الطفأأأآ  حرصأأأاا ضلأأأى منأأأو شخصأأأيت  منأأأواا  يؤلأأأد جمأأأدداا  -3 
أأأ  لاشأأأخامل ومتنا لأأأامالا  سأأأةاا  يف ايئأأأة ضائليأأأة  و ن تكأأأون مصأأأاحل  الف أأألى اأأأي املبأأأد  املوج 

__________ 

(44) A/HRC/27/31  
(45) A/HRC/34/27  



A/72/53 

GE.17-14491 110 

نح الطفآ الرضايأة ملاملسؤولني ضم تنشئت  ويايت   و ا  ينبغي تعويو قدرات اتسر ومةدمي الرضاية 
 ؛و حارت  ابيئة آمنة

  2030 قام اتباع ن ج قائم قلى حقوق الطفل فح تنفيا يطة -أوالا 
دول  ن تعمأأأآ ضلأأأى تعويأأأو ويايأأأة واحأأأ ا  و ضمأأأال حةأأأوق الطفأأأآ االأأأ يهيأأأب -4 

وتعمأيم مراضا أا  حسأأب ا قت أاء  يف مجيأأع التشأريعات والسياسأات والأأربامج وامليواايأات الراميأأة 
 ؛2030 ىل تنفيم خطة ضا  

 ا  م رفأأأآ يتخلأأأر ضأأأم الرلأأأب يف تنفيأأأم مجيأأأع    تأأأ  ي أأأاا االأأأدول يهيأأأب  -5 
ب يمأميم يعيشأون التهو ن تأويل ااتمامأاا خاصأاا لارفأال الأ 2030 ادا  ومةاصد خطأة ضأا  

  ومنهم ضلى سبيآ املثال   احلصر اترفال ذوو اإلضاقأة  واترفأال املصأااون افأعوس شاشةواهل
ويف  املسأأأألح اةأأأق املناضأأأأة البشأأأأرية/اإليدا  والفتيأأأات احلوامأأأأآ  واترفأأأأال املت أأأررون مأأأأم النأأأأوا 

  واترفأأال الةوميأأة  و اإلثنيأأة والدينيأأة واللغويأأة نتمأأون  ىل اتقليأأات وضأأا  الليأأوء  واترفأأال امل
الأأميم يعيشأأون يف فةأأر  واترفأأال املودضأأون يف مؤسسأأات الرضايأأة البديلأأة  واترفأأال املهأأاجرون  

ضأدميو اترفأال ام فيهم اترفال املهاجرون غع املصحواني امويهم واترفال ملتمسو الليأوء و 
  يأأأةر احل اترفأأأال مسأأألواو املتوررأأأون مأأأع اظأأأا  العدالأأأة اجلنائيأأأة  اأأأم فأأأيهماجلنسأأأية  واترفأأأال 

لتينيأد مأم جااأب اجلماضأات طأر ااملعرضأون خل و رفال الشعوب اتصلية  واترفال اونأدون  و
 اإلجرامية املنظمة واجلماضات املسلحة  واترفال ذوو ا حتياجات اخلاصة؛

ةأأأو  ضلأأأى حةأأأوق الطفأأأآ يف تنفيأأأم خطأأأة الأأأدول ضلأأأى تعويأأأو اتبأأأا  اأأأج ييشأأأيع  -6 
مبأاد  حةأوق اإلاسأان واحلريأات  ىل  التواما ا اوجب الةااون الدويل ويستندمع  فقاو يت  2030 ضا 

اتساسأأية لليميأأع  واملسأأاواة وضأأد  التمييأأو  ومصأأاحل الطفأأآ الف أألى  وحأأق الطفأأآ يف احليأأاة والبةأأاء 
 ؛  يف مجلة مباد   خرىواملساءلة  التعاون الدويلو   والشفافية  وا ستدامة  والنماء واملشارلة

 مهيأأأة حةأأأوق الطفأأأآ اوصأأأفها جأأأوءاا   يتيأأأو  مأأأم اسأأأ اتيييات  ضلأأأىيشأأأدد  -7 
ةوق الطفآ يف اترأر اإلمنائيأة الورنيأة لكأآ حلالتنمية املستدامة  و   الدول ضلى  دما  منظور 

اشأة  ل أمان    يتخلأر  م رفأآ  ميشأاا واشاتوضا   لثر مم يعيشون يف منها  مع مراضاة 
 ضم الرلب والوصول  و ا  ىل مم ام  شد ختلفاا ضم الرلب؛

خطة ضمآ  ديس  اااأا  الأيت تشأكآ جأوءاا   يتيأو  مأم خطأة يؤلد مم جديد  -8 
التسليم افن ا ستثمار يف اترفال  مر حاسم لتحةيق التنمية الشأاملة وفيها جرى   2030ضا  

اتمهية احليوية لتعويو وياية حةوق مجيع اترفال الاجيال احلالية واملةبلة  و واملنصفة واملستدامة 
اشأأأفن حتسأأأني  28/19وضأأأمان    يتخلأأأر  م رفأأأآ ضأأأم الرلأأأب  و ذ يشأأأع  ىل قأأأرار اولأأأس 

 مح2015آذار/مارس  27ا ستثمار يف حةوق الطفآ  املؤرخ 
قت أاء  مأوارد دوليأة  الدول ضلى تعبئة وختصيق موارد الية  وضنأد ا  يشيع ) ( 

 تحةيق  ادا  التنمية املستدامة؛ل ضمال حةوق الطفآ  اوصفها ضنصراا  ساسياا تمور منها 
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سأأأأهم  سأأأأهاماا  جياايأأأأاا يف تنفيأأأأم ت اطريةأأأأة الةطأأأأا  اخلأأأأامل مشأأأأارلة يأأأأدضو  ىل )ب( 
 ؛وتعواو     ضمال حةوق الطفآوحت  ادا  التنمية املستدامة

يف  رأأأار لأأأآ اأأأد  مأأأم  اأأأدا  الأأأواردة يأأأم املةاصأأأد  ن وسأأأائآ تنف  ىليشأأأع  -9 
وتكتسي افس  مهية اتاأدا   2030 ساسية لتحةيق خطة ضا   17التنمية املستدامة واهلد  

احلكومأات والةطأا  اخلأامل واوتمأع املأد   م واملةاصد اتخرى  و ن التنفيم سيتطلب شرالة ت
 تعبئة مجيع املوارد املتاحة؛ومنظومة اتمم املتحدة وغعام مم اجلهات الفاضلة و 

الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة  اأأأا فيهأأأا مؤسسأأأات منظومأأأة اتمأأأم املتحأأأدة  أأأ   -10 
وصناديةها واراجمها  وآليأات التمويأآ  واملؤسسأات املاليأة  وغعاأا مأم اجلهأات صأاحبة املصألحة 

وانأأاء الةأأدرات ضلأأى  ن تعأأوا  االتنسأأيق مأأع احلكومأأات الورنيأأة  الأأدضم الأأدويل للتنفيأأم الفعأأال 
مأأم  جأأآ دضأأم اخلطأأط الورنيأأة الراميأأة  ىل تنفيأأم خطأأة وذلأأك احملأأدد اهلأأد  يف البلأأدان الناميأأة  

 اد   ضمال حةوق الطفآ؛ ها  اا فيهارمتا 2030 ضا 
يهيأأأأب االأأأأدول  ن تسأأأأتويف  مأأأأم خأأأأالل اأأأأرامج التعأأأأاون الثنائيأأأأة واإلقليميأأأأة والعامليأأأأة  -11 

رى  املةاصأأد املتفأأق ضليهأأا دوليأأاا  اأأا يف ذلأأك مةاصأأد اتمأأم املتحأأدة والشأأرالات التةنيأأة  اأأني سأأبآ  خأأ
للمسأأاضدة اإلمنائيأأة الدوليأأة  ويشأأدد ضلأأى دور التعأأاون الأأدويل يف دضأأم اجلهأأود الورنيأأة ودون الورنيأأة ويف 

  2030رفع الةدرات  اا يف ذلك ضلى صعيد اوتمع احمللي  حلماية حةوق الطفآ يف تنفيم خطة ضا  
دون  اا يف ذلك مؤشرات عمآ ضلى وضع مؤشرات ورنية  ن ت االدولهيب ي -12 
يف ا ضتبأأأأار  آخأأأأمةضلأأأأى  ن   مراضيأأأأة حلةأأأأوق الطفأأأأآ  قليميأأأأةمؤشأأأأرات  ضنأأأأد ا قت أأأأاءو   ورنيأأأة

ك لةيأأاس التةأأد  احملأأرا يف تنفيأأم لأأاملؤشأأرات الأأيت وضأأعتها احملافأأآ العامليأأة واإلقليميأأة املالئمأأة  وذ
  ضن  وحتديأد مأا يع يأ  مأم ثغأرات  مس شأدةا ااتفاقيأة حةأوق الطفأآ واإلاال 2030خطة ضا  
 وغعاا مم املعاادات الدولية ذات الصلة؛ة ا ا ختياري واروتولو 
 2030 رصد التةد  احملرا حنو تنفيم خطة ضا لالدول ضلى تعويو قدرا ا يشيع  -13 

اءات  مصأأنفةا حسأأب الأأدخآ  مأأم خأأالل حتسأأني مجأأع وحتليأأآ واشأأر واسأأتخدا  البيااأأات واإلحصأأ
واجلأأنس  والسأأم  والعأأرق  واتصأأآ اإلثأأ   والوضأأع مأأم حيأأ  اهليأأرة  واإلضاقأأة  واملوقأأع اجلغأأرايف 

 ةوق الطفآ؛حلوغعاا مم اخلصائق ذات الصلة االسياقات الورنية  مع مراضاة منظور 
ول هيأب إلميأع الأديسيآ اعأد و دتأ  ضلأى الفأور  و  ق الطفآ يف  ن ي  يسلم  -14 

 ن تكفأأأأآ تسأأأأييآ الأأأأو دات جمااأأأأاا  اأأأأا يف ذلأأأأك تسأأأأييآ الأأأأو دات املتأأأأفخر جمااأأأأاا  و ارسأأأأو  
وميسأرة واسأيطة وسأريعة وفعالأة  دون  ييأو مأم  م  وحأدةمنخف ة  اواسطة  جراءات تسييآ م

اشأأة  مأأم  وضأأا  اأأو   و ن  مأأع اإلحصأأاءات احليويأأة جلميأأع اترفأأال  و  سأأيما مأأم اأأم يف 
 آ مد  شاملة تكون متاحة وميسورة التكلفة؛خالل اظم تسيي

الأأأدول ضلأأأى  ن تتأأأيح للعمأأأو  ويف الوقأأأ  املطلأأأوب ايااأأأات ومعلومأأأات يشأأأيع  -15 
حصأول  مكااية اترفال  مع ياية خصوصيتهم  و ن ت مم اشفن مصنفة شاملة وقاالة للمةاراة 
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وحتةيةأأأأاا هلأأأأمو الغايأأأأة  اترفأأأأال ضلأأأأى املعلومأأأأات يف  شأأأأكال مالئمأأأأة لارفأأأأال واطريةأأأأة يفهمواأأأأا 
 شيعها ضلى حسم استخدا   مكاايات احللول والتكنولوجيات الرقمية  حسب ا قت اء؛ي

يف جمأال  التااعأة هلأا انظومة اتمم املتحدة ومجيع اجلهأات الفاضلأة املعنيأةيهيب  -16 
يأأأة  تعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق الطفأأأآ  و ض أأأاء جلنأأأة تنسأأأيق اتاشأأأطة اإلحصأأأائية  واملنظمأأأات الدول

املكاتأأب اإلحصأأائية الورنيأأة يف البلأأدان ات واجلهأأات املاحنأأة الدوليأأة  ن تكثأأر الأأدضم لتعويأأو قأأدر 
نها مم ا ضطال  إلمع وحتليآ البيااات افعاليأة ضلأى النحأو املطلأوب واملتأوخى يف ي كو  النامية 

 ؛دضماا لاادا  ضمان تعويو حةوق الطفآ و ضماهلاو  ادا  التنمية املستدامة  
اآلليات الورنية الةائمة  و  سيما املؤسسات  ا ستناد  ىلالدول ضلى يشيع  -17 

اشأأارلة واسأأعة تصأأحاب املصأألحة املتعأأدديم    الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان وضمليأأات ا سأأتعراا
ودراسأأأة  تتبأأع التةأأد  احملأأرا والأأدروس املسأأتفادةو  اإلرأأار الةأأااو  والسياسأأاي الأأور  سأأتعراا 

ن الةأأوااني والسياسأأات والأأربامج موجهأأة حنأأو حتةيأأق  اأأدا  ومةاصأأد  ن اضأأمو  املمكنأأةاحللأأول 
حةأوق الطفأآ  و اأا مأم مث تت أمم ا لتوامات املتعلةة  ةأوق اإلاسأان اح ا  التنمية املستدامة و 

 اح امها وتعويواا؛ كفالةل
ضلأأأأى  ن تفخأأأأم يف اضتباراأأأأا يف ا ستعراضأأأأات الورنيأأأأة   ي أأأأاا الأأأأدول  يشأأأأيع -18 

 اأأأدا  التنميأأة املسأأأتدامة التةأأأارير والتوصأأيات الصأأأادرة ضمأأا يوجأأأد مأأأم يف حتةيأأق د  احملأأأرا للتةأأ
واردة  معلومأأات الأأيت تت أأمم  عأأالا ف ضمليأأات اسأأتعراا حلةأأوق اإلاسأأان الأأيت تشأأارا الأأدول فيهأأا

تعىن ااملسائآ املتصلة  ةوق الطفآ  اا يف الةائمة اليت ورنية الستعراا ا شرا  و اإلمم آليات 
ذلأأأك الربملأأأان  واحلكومأأأة احملليأأأة  واملؤسسأأأات الورنيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  و منأأأاء املظأأأامل وآليأأأات 

 اإلاال  والتنسيق الورنية الدائمة املعنية  ةوق اإلاسان  حسب ا قت اء؛
منظمأأات اوتمأأع املأأد  يف دضأأم تنفيأأم خطأأة  تؤديأأ  االأأدور اهلأأا  الأأممعأأ   ي -19 

ومسأأامهتها الفاضلأأة يف ضمليأأات املتااعأأة وا سأأتعراا مأأم خأأالل  اشأأارلتهايسأألم   و 2030ضأأا  
 اآلليات الةائمة  و  سيما فيما يتصآ  ةوق الطفآ؛

الةطأأا  اخلأأامل ضلأأى العمأأآ ضلأأى ضأأمان مواءمأأة  اشأأطت  مأأع الةأأااون يشأأيع  -20 
د  تلأأأك املتعلةأأأة  ةأأأوق الطفأأأآ  واملبأأأا هأأأاالأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان واملعأأأايع ذات الصأأألة  اأأأا في

التوجيهيأة املتعلةأة ااتضمأال التياريأة وحةأوق اإلاسأان واملبأاد  املتعلةأة  ةأوق الطفأآ واتضمأال 
التيارية ملنظمة اتمم املتحدة للطفولة  مم خالل امل العناية الواجبة  ةوق الطفأآ اغيأة حتديأد 

 ؛هايفختفو  منها والوقاية  ةوق   تع الطفآ اآلثار السلبية احملتملة لعمليات  ضلى
افاأأأ  ينبغأأأي  ن يكفأأأآ للطفأأأآ الةأأأادر ضلأأأى تكأأأويم آرائأأأ  اخلاصأأأة احلأأأق يف سأأألم ي -21 

التعبع ضم تلك اآلراء  رية  دون  ييو ضلى  م  ساس  يف مجيأع املسأائآ الأيت  سأ   و ن تأوىل آراء 
الطفأأآ ا ضتبأأار الواجأأب وفةأأاا لسأأن  ودرجأأة ا أأي   ويهيأأب االأأدول  ن تعأأوا  حسأأب ا قت أأاء  

مشأأأأارلة    اسأأأأبآ منهأأأأا التمويأأأأآ وحةأأأأوق الطفأأأأآ  و ن تيسأأأأر 2030فأأأأة اترفأأأأال خبطأأأأة ضأأأأا  معر 
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تصأأأآ اتنفيأأأم ورصأأأد فيمأأأا ي معهأأأم يف مجيأأأع املسأأأائآ الأأأيت  سأأأهم الاترفأأأال اوديأأأة والتشأأأاور الفعأأأ
   مع مراضاة مصاحل الطفآ الف لى؛2030ومتااعة واستعراا خطة التنمية املستدامة لعا  

 2030وق الطفل وحمايت ا فح يطة قام تعزيز حق -ثانياا 
غأراا الدول ضلى اختاذ مجيع التدااع الالامة مم  جأآ التنفيأم الكامأآ ت    -22 
 يف  ضمال حةوق الطفآ  اوسائآ منهامحة سامههبد  امل 2030خطة ضا  
فةأأر  الالة أأاء ضلأأى الفةأأر املأأدقع واحلأأد مأأم ضأأدد اترفأأال الأأميم يعيشأأون يف  ) ( 

ت أأمم و احلأأدود الأأدايا للحمايأأة ا جتماضيأأة تشأأمآ   اشأأاء اظأأم ضأأمان اجتمأأاضياوسأأائآ منهأأا 
 مسأتوى احلصول ضلى الرضاية الصحية اتساسية وتفمني دخآ  ساسي لارفال  ضلى اتقآ ضند

ضدااا مم السلع  ادد ورنياا  وتوفع  مكااية احلصول ضلى التغمية والتعليم والرضاية ولآ ما  دىن
 ة؛واخلدمات ال روري

مواصأألة اجلهأأود الراميأأة  ىل لفالأأة تعويأأو حأأق الطفأأآ يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  )ب( 
ميكأم الوغأأ  مأأم الصأأحة البدايأأة والعةليأأة ويايتأأ   اوسأأائآ منهأأا حتةيأأق مجيأأع اتاأأدا  واملةاصأأد 

 ؛3املتصلة ااهلد  
م مواصلة اختاذ تأدااع تكفأآ جلميأع الفتيأات والفتيأان  اأم فأيهم اترفأال الأمي ) ( 

يعيشأأأأأون يف  وضأأأأأا  اشأأأأأة واملهمشأأأأأون  و املست أأأأأعفون والأأأأأميم يواجهأأأأأون الوصأأأأأم  و التمييأأأأأو 
احلصأأول ضلأأى و مكاايأأة النمأأاء و   اإلقصأأاء  تعليمأأاا ااتأأدائياا وثااويأأاا جماايأأاا  امأأاا ومنصأأفاا وجيأأداا   و

وخالية مم العنأر م آمنة قبآ ا اتدائي يف ايئات تعلب ما الرضاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 
 وشاملة لليميع وفعالة  ولما الة اء ضلى الفوارق اني اجلنسني يف التعليم؛

يايأأة اترفأأال مأأم مجيأأع  شأأكال التمييأأو والة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال العنأأر  )د( 
ضد اترفال يف مجيع اتمالم  اا يف ذلك تعميب اترفال  و ساءة املعاملة  واإلمهال  والبيع  

وا سأأتغالل  وا  أأار  وا سأأتغالل اجلنسأأي وغأأعو مأأم  شأأكال ا سأأتغالل  وضأأمان وا ضتأأداء  
الة أأاء ضلأأى السأأخرة وحظأأر واستئصأأال  سأأو   شأأكال ضمأأآ اترفأأال  اأأا يف ذلأأك التينيأأد غأأع 

تينيأد اترفأال لعمآ اترفال إلميأع  شأكال  و وضع حد لالةااو  واستخدا  اترفال لينود  و 
اميأأة املنظمأأة  ولفالأأة  ن تتأأاد جلميأأع اترفأأال  مكاايأأة الليأأوء  ىل مأأم جااأأب اجلماضأأات اإلجر 

العدالأأة و ىل مؤسسأأات خاضأأعة للمسأأاءلة وشأأفافة ضلأأى قأأد  املسأأاواة مأأع غأأعام  وتوويأأد مجيأأع 
 اترفال اوثائق اهلوية الةااواية  اا يف ذلك شهادات امليالد؛

والفتيأأات ضأأم رريأأق  اأأاء حتةيأأق املسأأاواة اأأني اجلنسأأني و كأأني مجيأأع الشأأااات  ( )ا 
مجيع  شكال التمييو والعنأر ضأدام يف اوأالني العأا  واخلأامل  اأا يف ذلأك ا  أار وا سأتغالل 
اجلنسأأي وغأأعو مأأم  اأأوا  ا سأأتغالل  والة أأاء ضلأأى مجيأأع املمارسأأات ال أأارة مثأأآ اوا  اترفأأال 

اأا يف ذلأك ضأم حتةيأق مجيأع  والووا  املبكر والأووا  الةسأرم وتشأوي  اتض أاء التناسألية لحلاأا  
 ؛5اتادا  واملةاصد املتصلة ااهلد  
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تعأأأوا  كأأأني  ن االأأأدول  ن تأأأوفر التثةيأأأر يف جمأأأال حةأأأوق اإلاسأأأان  و يهيأأأب  -23 
 اترفال ومشارلتهم  لوسيلة ملنع ومكافحة العنر ضد اترفال واستغالهلم وا ضتداء ضليهم؛

ر الصأأحية العامليأأة والكأأوار  الطبيعيأأة اأأفن الفةأأر وضأأد  املسأأاواة واملخأأار سأألمي -24 
 املسأأأألحة وحأأأأا ت الطأأأأوار  اإلاسأأأأااية والتشأأأأريد الةسأأأأرم  ولأأأأملك العنأأأأر وتصأأأأاضد النواضأأأأات

الكثع مم التةد  اإلمنائي احملرا  وافن استنفاد املوارد الطبيعيأة  ا او تنمر اعكس  مور واإلرااب 
تشأكآ ضوامأآ لبيئي  وتغع املناخ  والتنمية احل رية للتداور ا السلبية وادرة الغماء واملياو  واآلثار
االأأأأأدول  ن تتخأأأأأم  حسأأأأأب ا قت أأأأأاء  مويأأأأأداا مأأأأأم التأأأأأدااع  يهيأأأأأبحتأأأأأديات  ضأأأأأافية  ولأأأأأملك 

ةاا للةااون الدويل  إلاالأة العةبأات والةيأود  وتعويأو الأدضم املوجأ   ىل تلبيأة وفواإلجراءات الفعالة  
 ايئأأأة مواتيأأأة جلميأأأأع عتأأأوفهبأأأد   لثأأأرام اشاشأأأأة  ا حتياجأأأات اخلاصأأأة لارفأأأال  و  سأأأيما 

 اترفال مم  جآ اإلضمال الكامآ حلةوقهم وقدرا م؛
  2030تعميم مراقاة حقوق الطفل فح تنفيا يطة قام  -ثالثاا 

التوام  اإدما  حةوق الطفأآ فعليأاا يف  ضمالأ   ويف  ضمأال آلياتأ   اصأورة يؤلد  -25 
ة للفتيان والفتيات  اصا حتياجات اخلو  2030خطة ضا   منتظمة ومنهيية وشفافة  مع مراضاة

 اإلقصاء؛ ام فيهم مم يعيشون يف  وضا  اشة واملهمشون ومم يواجهون الوصم  و التمييو  و
اإلجأأراءات اخلاصأأة وغعاأأا مأأم آليأأات حةأأوق اإلاسأأان التااعأأة ولأأس يشأأيع  -26 

تنفيأأأم و يا أأأا و ن تأأأدر  يف حةأأأوق اإلاسأأأان ضلأأأى  ن تواصأأأآ  دمأأأا  منظأأأور حةأأأوق الطفأأأآ يف 
تةاريراأأا معلومأأات وحتلأأيالت اوضيأأة وتوصأأيات اشأأفن حةأأوق الطفأأآ  اأأا يف ذلأأك اشأأفن التةأأد  

 ؛2030يف تنفيم خطة ضا   املوجودة احملرا والثغرات
مجيأأأع ايئأأأات معااأأأدات حةأأأوق اإلاسأأأان  ىل  دمأأأا  حةأأأوق الطفأأأآ يف  يأأدضو -27 

تاميأأة وتعليةا أأا العامأأة وتوصأأيا ا  مأأع  يأأالء ا ضتبأأار  ضماهلأأا  واصأأفة خاصأأة يف مالحظا أأا اخل
 ؛2030الكامآ لتعويو وياية حةوق الطفآ يف تنفيم خطة ضا  

 متابعةال -رابعاا 
يف   ن يسأأأأاام مفأأأأوا اتمأأأأم املتحأأأأدة السأأأأامي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  ىليطلأأأأب  -28 

االتشأاور مأع اجلهأات املعنيأة   ضمال املنتأدى السياسأي الرفيأع املسأتوى املعأ  االتنميأة املسأتدامة  
اا فيها منظمة اتمم املتحدة للطفولة  وغعاأا مأم ايئأات وولأا ت اتمأم املتحأدة ذات الصألة  
واملمثلأأة اخلاصأأة لامأأني العأأا  املعنيأأة اأأالعنر ضأأد اترفأأال  واملمثلأأة اخلاصأأة لامأأني العأأا  املعنيأأة 

ن  واملنظمأأات و اإلجأأراءات اخلاصأأة املعنيأأار يف  رأأن او يأأات و ااترفأأال والنأأوا  املسأألح  واملكلفأأ
تةأأأأد  مأأأأم خأأأأالل ةأأأأوق اإلاسأأأأان  واوتمأأأأع املأأأأد   و  سأأأأيما اإلقليميأأأأة حليئأأأأات اهلاإلقليميأأأأة و 

دخالت مأأأأم منظأأأأور حةأأأأوق الطفأأأأآ  ىل ا ستعراضأأأأات املواضأأأأيعية السأأأأنوية للتةأأأأد  احملأأأأرا يف م أأأأ
ضاة تنفيم التوصأيات الأواردة يف الةأرارات املنتدى  مع ال ليو ضلى اإلجنااات والتحديات  ومع مرا

 السااةة ولس حةوق اإلاسان اشفن حةوق الطفآ؛
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 7/29  يأأأمواصأأألة النظأأأر يف مسأأأفلة حةأأأوق الطفأأأآ وفةأأأاا لرباأأأامج ضملأأأ  وقرار  يةأأأرر -29 
  وال ليأأو يف اجتمأأا  اليأأو  2012آذار/مأأارس  23املأأؤرخ  19/37و 2008آذار/مأأارس  28املأأؤرخ 

ملةبأأأآ الأأأمم يعةأأأدو ضلأأأى موضأأأو  "يايأأأة حةأأأوق الطفأأأآ يف احلأأأا ت اإلاسأأأااية"  الكامأأأآ السأأأنوم ا
ضأأأم اأأأما املوضأأأو   اتعأأأاون وثيأأأق مأأأع مجيأأأع  صأأأحاب اا ويطلأأأب  ىل املفأأأوا السأأأامي  ن يعأأأد تةريأأأر 

املصأألحة املعنيأأني  اأأا يف ذلأأك الأأدول  ومنظمأأة اتمأأم املتحأأدة للطفولأأة  وغعاأأا مأأم ايئأأات وولأأا ت 
الصلة  واملمثلة اخلاصة لامني العا  املعنية االعنر ضأد اترفأال  واملمثلأة اخلاصأة  اتمم املتحدة ذات

  وناإلجأراءات اخلاصأة املعنيأيف  رأار او يأات ون لامني العا  املعنية ااترفال والنوا  املسلح  واملكلف
اإلاسأأأأان   ةأأأأوق اإلاسأأأأان  واملؤسسأأأأات الورنيأأأأة حلةأأأأوقاإلقليميأأأأة حليئأأأأات اهلواملنظمأأأأات اإلقليميأأأأة و 

واوتمأأأأع املأأأأد   اأأأأا يف ذلأأأأك اترفأأأأال  افسأأأأهم  و ن يةدمأأأأ   ىل جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف دورتأأأأ  
 السااعة والثالثني  اغية توفع معلومات ليو  املناقشة السنوم املتعلق  ةوق الطفآ؛

دراسأأة ضامليأأة متعمةأأة إجراء اتعيأأني خبأأع مسأأتةآ لةيأأادة اتضمأأال املتعلةأأة اأأيرحأأب  -30 
احلريأأأأة  ويشأأأأيع الأأأدول اتض أأأأاء وولأأأا ت اتمأأأأم املتحأأأأدة  مسأأألو  يأأأدة اشأأأأفن حالأأأة اترفأأأأالجد

اأأفن سأألم غأأعام مأأم  صأأحاب املصأألحة ضلأأى دضأأم  ضأأداد الدراسأأة  ويو وصأأناديةها واراجمهأأا ومكاتبهأأا 
 والتعهد اعد  ترا  حد يتخلر ضم الرلب؛ 2030الدراسة ميكم  ن تدضم حتةيق خطة ضا  

لمقررررة الخاصررة المعنيررة ببيررع األتفررال واسررتغالل م فررح البغرراء وفررح المررواد واليررة ا -يامساا 
  اإلباحية
افضمال و سهامات املةررة اخلاصة املعنية ابيأع اترفأال واسأتغالهلم يف   ي اا  يرحب -31 

 ا  لفأأأ ة ثأأال  سأأأنوات  اوصأأأفه7/13وفةأأأاا لةأأرارو   تهأأأاو ي ديأأد  البغأأاء ويف املأأأواد اإلااحيأأة  ويةأأأرر
  اأا يف ذلأك اغأاء اترفأال واسأتغالل اترفأال ررة اخلاصة املعنيأة ابيأع اترفأال واسأتغالهلم جنسأياا املة

 يف املواد اإلااحية وغعاا مم املواد اليت تنطوم ضلى اضتداء جنسي ضلى اترفال؛
املةأأررة اخلاصأأة  ن تشأأارا يف املنتأأديات الدوليأأة واتحأأدا  الرئيسأأية   ىليطلأب  -32 

  و ن تسأأدم املشأأورة للأأدول واملنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأة 2030تنفيأأم خطأأة ضأأا  ذات الصأألة ا
مأأم  صأأحاب املصأألحة اشأأفن املمارسأأات الفعالأأة واملسأأتدامة  حأأ ا  ذلأأك  واوتمأأع املأأد  وغأأع

تنفيأم خطأة سياق وياية و ضمال حةوق اإلاسان لارفال ضحايا البيع وا ستغالل اجلنسي يف 
اتعاون مع اإلجراءات اخلاصة واجلهات الفاضلة املعنية يف منظومة اتمم    و ن  رم 2030 ضا 

  مأأع ال ليأأو اصأأفة خاصأأة 5و 8و 16املتحأأدة   وثأأاا مواضأأيعية ضأأم التنفيأأم الفعأأال لااأأدا  
 ؛3-5و 7-8و 2-16ضلى املةاصد 

ا  ىل املةأأررة اخلاصأأة  ن تواصأأآ تةأأد  تةأأارير سأأنوية ضأأم تنفيأأم و يتهأأيطلأأب  ي أأاا  -33 
امج ضمأأأآ لأأأآ منهمأأأا  وتةأأأد  اق احأأأات اأأأ ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان و ىل اجلمعيأأأة العامأأأة  وفةأأأاا لرب 

 وتوصيات اشفن منع ايع اترفال واستغالهلم اجلنسي  واشفن  ضادة تفايآ اترفال ال حايا؛
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اتمني العا  واملفوا السامي  ن يأوفرا للمةأررة اخلاصأة مجيأع املأوارد   ىليطلب  -34 
  فعرا ا  اضدة الالامني لتنفيم و يتها تنفيماا واملس

 57اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

 ]اضت ِمد ادون تصوي  [

 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان -34/17  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 1977/ديسأأأمرب لأأأااون اتول  16املأأؤرخ  32/127 ىل قأأأرار اجلمعيأأة العامأأأة   ذ يشأأع 

وقأأأرارات اجلمعيأأأة الالحةأأأة اشأأأفن ال تيبأأأات اإلقليميأأأة لتعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان  وآخراأأأأا 
  2008لااون اتول/ديسمرب   18املؤرخ  63/170 الةرار

 1993آذار/مارس  9املؤرخ  1993/51 ىل قرار جلنة حةوق اإلاسان اا و ذ يشع  ي  
 28املأؤرخ  6/20ا الصدد  وقرارات جملس حةأوق اإلاسأان و ىل قرارا ا الالحةة الصادرة يف ام

 29املأؤرخ  18/14  و2009تشريم اتول/ لتوار  1املؤرخ  12/15  و2007 يلول/سبتمرب 
تشأأأريم  1ملأأأؤرخ ا 30/3و 2013 يلول/سأأأبتمرب  27املأأأؤرخ  24/19  و2011 يلول/سأأأبتمرب 
  2015اتول/ لتوار 

  آذار/ 15املأأأأؤرخ  60/251قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة )د( مأأأأم 5الفةأأأأرة  و ذ ي أأأأع يف اضتبأأأأارو 
   المم قررت في  اجلمعية  ن يعمآ اولس االتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية 2006مارس 

 ضأأالن واراأأامج ضمأأآ فيينأأا اللأأميم اضتمأأدمها املأأؤ ر العأأاملي حلةأأوق و ذ ي أأع يف اضتبأأارو  ي أأاا  
يم  ضأأأادا تفليأأأد مجلأأأة  مأأأور منهأأأا  احلاجأأأة  ىل النظأأأر يف واللأأأم 1993حويران/يوايأأأ   25اإلاسأأأان يف 

 توجد االفعآ   مكااية  قامة ترتيبات  قليمية ودون  قليمية لتعويو حةوق اإلاسان ويايتها  حيثما  
يف تعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اا مهمأأاا  ن ال تيبأأات اإلقليميأأأة تأأأؤدم دور  و ذ يؤلأأد مأأأم جديأأأد 

 العامليأة حلةأوق اإلاسأان  ضلأى النحأو الأوارد يف الصأكوا الدوليأة و املعايعيتعو ضليها اإلاسان و ن 
 حلةوق اإلاسان 

اا  حرات  احلكومات مم تةأد  يف وضأع ترتيبأات  قليميأة ودون  قليميأة  يرحب -1 
 لتعويو وياية حةوق اإلاسان  واا  جنوت  يف مجيع منارق العامل؛

مي حلةأوق اإلاسأان ضأم حلةأة اتةريأر مفأوا اتمأم املتحأدة السأااا يرحب  ي  -2 
   تشأريم اتول/ 5و 4ة حةوق اإلاسأان  املعةأودة يف العمآ اشفن ال تيبات اإلقليمية لتعويو وياي

 ؛(46)يف جنير  اا يف ذلك استنتاجا ا وتوصيا ا 2016 لتوار 

__________ 

(46) A/HRC/34/23  
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اعةأأأد اجتماضأأأات جهأأأات تنسأأأيق التعأأأاون اأأأني اتمأأأم املتحأأأدة يرحأأأب لأأأملك  -3 
 مع التةدير انتائيها؛اا ة حلةوق اإلاسان  و يط ضلمواآلليات اإلقليمي

تشأأريم  1املأأؤرخ  30/3التةأأد  احملأأرا هبأأد  تنفيأأم الةأأرار  يالحأأظ مأأع التةأأدير -4 
ضلأأى النحأأو املبأأني يف تةريأأر املفأأوا السأأامي  ويشأأيع ال تيبأأات اإلقليميأأة  2015اتول/ لتأأوار 

ضلأأأى   وايأأأةاكوفللفر املنظمأأأة الدوليأأأة  لتعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان واملنظمأأأات اتخأأأرى  مثأأأآ
 مواصلة تعويو تعاواا؛

مع التةدير الدور احلاسأم الأمم ت أطلع اأ  املفوضأية السأامية يف اا يالحظ  ي  -5 
 تعويو التعاون اني آليات حةوق اإلاسان الدولية واإلقليمية؛

  ىل اتمأأأأأني العأأأأأا  واملفأأأأأوا السأأأأأامي تةأأأأأد  املأأأأأوارد الالامأأأأأة لتمكأأأأأنييطلأأأأأب  -6 
املفوضأية السأامية مأم دضأم اتاشأطة املأأملورة  ضأالو ضلأى النحأو املناسأب  وخباصأة ا جتماضأأات 

 عاون التااعة لآلليات اإلقليمية؛السنوية جلهات تنسيق الت
يطلأأب  ىل املفوضأأأية السأأأامية توسأأأيع اطأأأاق تعاواأأأا مأأأع اآلليأأأات اإلقليميأأأة حلةأأأوق  -7 

خأربة يف منظومأة اتمأم املتحأدة املأملورة آلليأات ا بإللسأا  اشأاء اراأامج مكأرس اإلاسان مم خأالل
 ؛2018 ضا اضتباراا مم وذلك  ها اينفيما حلةوق اإلاسان مم  جآ تعويو اناء الةدرات والتعاون 

  حلةأأأأأة ضمأأأأأآ اشأأأأأفن 2019 ىل املفأأأأأوا السأأأأأامي  ن يعةأأأأأد  يف ضأأأأأا  يطلأأأأأب  -8 
طأأأورات الأأأيت حأأأدث  منأأأم حلةأأأة العمأأأآ ال تيبأأأات اإلقليميأأأة لتعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان لتةيأأأيم الت

  اأأأأا يف ذلأأأأك  جأأأأراء مناقشأأأأة مواضأأأأيعية اشأأأأفن دور ال تيبأأأأات اإلقليميأأأأة يف 2016املعةأأأأودة يف ضأأأأا  
مكافحأأة العنصأأرية والتمييأأو العنصأأرم ولأأرو اتجااأأب ومأأا يتصأأآ اأأملك مأأم تعصأأب ويف جمأأال تنفيأأم 

 ىل التيأأارب امللموسأأة والعمليأأة لآلليأأات   ضأأالن واراأأامج ضمأأآ ديراأأان  اسأأتناداا ا لتوامأأات الأأواردة يف 
اإلقليميأأة  مأأم  جأأآ تبأأادل املعلومأأات اشأأفن  ف أأآ املمارسأأات والأأدروس املسأأتفادة و شأأكال التعأأاون 
اجلديأأأدة املمكنأأأة  اشأأأارلة اخلأأأرباء املعنيأأأني مأأأم اآلليأأأات الدوليأأأة واإلقليميأأأة ودون اإلقليميأأأة واتقاليميأأأة 

اتض اء واملراقبني واملؤسسأات الورنيأة حلةأوق اإلاسأان واملنظمأات حلةوق اإلاسان  ف الا ضم الدول 
 غع احلكومية؛

 ىل املفأأأوا السأأأامي  ن يةأأأد   ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  يف اا يطلأأأب  ي أأأ -9 
للمناقشأأات الأأأيت جأأأرت يف حلةأأة العمأأأآ املأأأملورة اا يت أأأمم مأأأوجو اا تةريأأر   دورتأأ  الثالثأأأة واتراعأأأني

   هبد  تنفيم اما الةرار ما  حرا مم تةديعرا  ضالو و 
 57 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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حريررة الرررأي والتعبيررر: واليررة المقرررلر الخرراص المعنررح بتعزيررز وحمايررة  -34/18  
 الحق فح حرية الرأي والتعبير

  ن جملس حةوق اإلاسان  
  2008س آذار/مأأأأأأار  28املأأأأأأؤرخ  7/36 ىل قأأأأأأرارات جملأأأأأأس حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان   ذ يشأأأأأأع 

  2011آذار/مأأأأأأأأارس  24املأأأأأأأأؤرخ  16/4  و2009تشأأأأأأأأريم اتول/ لتأأأأأأأأوار  2املأأأأأأأأؤرخ  12/16و
  و ىل مجيأأأأأأع 2014آذار/مأأأأأأارس  27املأأأأأأؤرخ  25/2  و2013حويران/يوايأأأأأأ   13املأأأأأأؤرخ  23/2و

 الر م والتعبع  الةرارات السااةة الصادرة ضم جلنة حةوق اإلاسان وضم اولس اشفن احلق يف حرية
اأأأفن املمارسأأأة الفعليأأأة للحأأأق يف حريأأأة الأأأر م والتعبأأأع  املكررسأأأة يف العهأأأد الأأأدويل  لرميسأأأو ذ  

اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية واإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان  جواريأة  مأم منظأور التمتأع اسأائر 
  واضأعاا حةوق اإلاسان واحلريات  وتشكآ دضامة  ساسية إلقامأة جمتمأع دميةرارأي ولتعويأو الدميةراريأة

 يف اضتبارو  ن مجيع حةوق اإلاسان ضاملية وغع قاالة للتيوئة وم ااطة ومتشااكة 
 5/2اشأأفن انأأاء مؤسسأأات اولأأس و 5/1 ىل قأأرارم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأع 

اشأأأأفن مدواأأأأة قواضأأأأد السأأأألوا للمكلفأأأأني او يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة ولأأأأس حةأأأأوق 
يشأأأأدد ضلأأأأى ضأأأأرورة  داء املكلأأأأر االو يأأأأة    و ذ2007ويران/يوايأأأأ  ح 18اإلاسأأأأان  املأأأأؤرخني 

 مهام  وفةاا هلميم الةراريم ومرفةا ما 
 اعمآ املةرر اخلامل املع  اتعويو وياية احلق يف حرية الر م والتعبع؛ يرحب -1 
  ديد و ية املةرر اخلامل ملدة ثال  سنوات  خرى؛ يةرر -2 
عاون الكامآ مع املةأرر اخلأامل ومسأاضدت  ضلأى  داء مجيع الدول ضلى الت    -3 

يةدمأأ  مأأم رلبأأات للةيأأا   مهامأأ   وتوويأأدو اكأأآ املعلومأأات الالامأأة الأأيت يطلبهأأا  وا سأأتيااة ملأأا
 اويارات ولتنفيم توصيات ؛

يلوم  مم مساضدة إلجناا   ىل اتمني العا   ن يةد   ىل املةرر اخلامل ما يطلب -4 
 يكفي مم املوارد البشرية واملادية حت  تصرف ؛ ماسيما اوضع  و يت    
 ىل املةأأأرر اخلأأأامل  ن يةأأأد   ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان و ىل اجلمعيأأأة  يطلأأأب -5 

العامة تةريراا سنوياا يتنأاول مجيأع اتاشأطة املتصألة او يتأ  اغيأة حتةيأق الفائأدة الةصأوى مأم ضمليأة 
 تةد  التةارير؛

 احلق يف حرية الر م والتعبع وفةاا لرباامج ضمل   مواصلة اظرو يف مسفلة يةر ر -6 
 57اجللسة 

 2017آذار/مارس  24
 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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العقوبررررررة القاسررررررية  التعررررررايب و يرررررررم مرررررر  ضررررررروب المعاملررررررة أو -34/19 
 الم ينة: والية المقرر الخاص الالإنسانية أو أو

  ن جملس حةوق اإلاسان  
لتوجيهية للةااون الدويل حلةوق اإلاسان املتعلةة االتعميب  ىل املعايع واملباد  ا يشع  ذ 

 املهينة  الال اسااية  و العةواة الةاسية  و وغعو مم ضروب املعاملة  و
لغأأعو مأأم ضأأروب املعاملأأة  ضأأد  جأأواا  خ أأا   حأأد للتعأأميب  و  ذ يؤلأأد مأأم جديأأدو  

 املهينة  الال اسااية  و العةواة الةاسية  و  و
العةواأة الةاسأية   ن ضد  التعأرا للتعأميب ولغيأأرو مأم ضأروب املعاملأة  و  ىل و ذ يشيأر 

املهينة حق غع قااآ للتةيأيأد اوجأب الةأااون الأدويل وجيأأب اح امأ  ويايتأأ  يف  الال اسااية  و  و
يف  وقأأأأأات  يف ذلأأأأأك يف  وقأأأأأات النواضأأأأأات املسأأأأألحة الدوليأأأأأة والداخليأأأأأة  و مجيأأأأأع الظأأأأأرو   اأأأأأا

 م حالأأة رأأوار  ضامأأة  خأأرى  و ن احلظأأر املطلأأق للتعأأميب وغيأأأرو مأأم  اخليأأة  وا ضأأطرااات الد
املهينأأة  مأأأر تؤلأأدو الصأأكوا الدوليأأأة ذات  الال اسأأأااية  و العةواأأة الةاسأأية  و ضأأروب املعاملأأة  و

خت أأع لتأأدااع  الصأألة  و ن ال أأمااات الةااوايأأة واإلجرائيأأة اعأأد   ارسأأة تلأأك اتضمأأال جيأأب   
 لتفا  ضلى اما احلق مم شفاا ا 
و ن    ىل  ن حظأأأر التعأأأميب قاضأأأدة قطعيأأأة مأأأم قواضأأأد الةأأأااون الأأأدويل و ذ يشأأأع  ي أأأاا  

الال اسأأأأااية  العةواأأأأة الةاسأأأأية  و اأأأأالم دوليأأأأة و قليميأأأأة وورنيأأأأة اض فأأأأ  اأأأأفن حظأأأأر املعاملأأأأة  و
 املهينة قاضدة مم قواضد الةااون الدويل العريف   و

رر اخلامل يف جمال منع ومكافحة التعميب وغأعو مأم ضأروب افمهية ضمآ املة و ذ يسلم 
 املهينة  الال اسااية  و العةواة الةاسية  و املعاملة  و
اشأفن مدواأة قواضأد سألوا  5/2اشفن انأاء مؤسسأات اولأس و 5/1 ىل قراري   و ذ يشع 

  2007 حويران/يوايأأأأ  18املكلفأأأأني او يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة للميلأأأأس  املأأأأؤرخني 
 يشدد ضلى وجوب اضطال  املكلر االو ية اهام  وفةاا هلميم الةراريم ومرفةا ما  و ذ

 ديد و ية املةرر اخلأامل املعأ  اسأفلة التعأميب وغأعو مأم ضأروب املعاملأة  يةرر -1 
 يليمح املهينة ثال  سنوات  خرى  مم  جآ الةيا  اا الال اسااية  و العةواة الةاسية  و  و

التمأأأاس املعلومأأأات مأأأم احلكومأأأأات واملنظمأأأات احلكوميأأأة الدوليأأأة ومنظمأأأأات  ) ( 
اوتمأأع املأأد  واتفأأراد وجمموضأأات اتفأأراد اشأأفن الة أأايا وا دضأأاءات املتعلةأأة  أأا ت التعأأميب 

املهينأأة وتلةأأي اأأمو املعلومأأات  الال اسأأااية  و العةواأأة الةاسأأية  و غأأعو مأأم ضأأروب املعاملأأة  و  و
 يلو  مم  جراءات اشفاا؛ اذ ماودراستها واخت

اأأأدضوة منهأأأا وايأأأادة تعويأأأو   جأأأراء ايأأأارات قطريأأأة اوافةأأأة حكومأأأات البلأأأدان  و )ب( 
 احلوار معها  ومتااعة التوصيات الواردة يف التةارير املعدة يف  ضةاب ايارة تلك البلدان؛
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فحأة ومنأع  جراء دراسة شأاملة لال ااأات والتطأورات والتحأديات املتعلةأة اكا ) ( 
املهينأة  وتةأد  توصأيات  الال اسااية  و العةواة الةاسية  و التعميب وغعو مم ضروب املعاملة  و

 ومالحظات اشفن التدااع املناسبة ملنع تلك املمارسات واستئصاهلا؛
حتديد وتبادل وتعويو  ف آ املمارسات اشفن التأدااع الراميأة  ىل منأع التعأميب  )د( 

 املهينة واملعاقبة ضليها واستئصاهلا؛ الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ملعاملة  ووغعو مم ضروب ا
ي أطلع اأ  مأم  اتخم انظور جنسأا  واأنهج يرلأو ضلأى ال أحايا يف مجيأع مأا )ه( 

  ضمال يف  رار و يت ؛
مواصلة التعاون مع جلنة مناا ة التعميب واللينة الفرضيأة ملنأع التعأميب وآليأات  )و( 

مأأم املتحأأدة وايئا أأا ذات الصأألة ولأأملك  حسأأب ا قت أأاء  مأأع املنظمأأات واآلليأأات اإلقليميأأة ات
يف ذلك املنظمأات  واملؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان واآلليات الوقائية الورنية واوتمع املد   اا

 و؛غع احلكومية  واإلسها  يف النهوا اتعويو التعاون اني اجلهات الفاضلة اململورة  ضال
تةأأد  تةأأارير ضأأم مجيأأع  اشأأطت  ومالحظاتأأ  واسأأتنتاجات  وتوصأأيات   ىل جملأأس  )ا( 

حةأأأوق اإلاسأأأان وفةأأأاا لرباأأأامج ضملأأأ   وتةأأأد  تةأأأارير سأأأنوية  ىل اجلمعيأأأة العامأأأة ضأأأم ا  ااأأأات 
 والتطورات العامة اليت ختق و يت   اغية تعظيم فوائد ضملية تةد  التةارير؛

 يليمح الدول ضلى ما    -2 
التعأأأاون التأأأا  مأأأع املةأأأرر اخلأأأامل ومسأأأاضدت  ضلأأأى  داء مهمتأأأ   وتةأأأد  مجيأأأع  ) ( 

املعلومأأأأأات ال أأأأأرورية الأأأأأيت يطلبهأأأأأا  وا سأأأأأتيااة الكاملأأأأأة والسأأأأأريعة لنداءاتأأأأأ  العاجلأأأأأة  و أأأأأ  
تأأرد اعأأد ضلأأى البالغأأات الأأيت  حاهلأأا  ليهأأا املةأأرر اخلأأامل ضلأأى الأأرد ضليهأأا دون  احلكومأأات الأأيت مل

 التفخع؛مويد مم 
تلبيأأة رلبأأات املةأأرر اخلأأامل لويأأارة الأأدااا  واأأدء حأأوار انأأاء مأأع املةأأرر اخلأأامل  )ب( 

 اشفن الويارات املطلوب  جرا اا  ىل الدااا؛
احلأأأرمل  اوصأأأر ذلأأأك ضنصأأأراا اامأأأاا يف منأأأع ومكافحأأأة التعأأأميب وغأأأعو مأأأم  ) ( 

مسأؤول  تأفمر  م سألطة  و لأى   املهينأة  ض الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ضروب املعاملة  و
  يأأأوو تنفأأمو  و  م شأأكآ آخأأر مأأم  شأأكال اإليأأماء  و ختويأأر  و ضمأأآ ااتةأأامي  و اعةأأاب  و

رااطأأة  اأأأم يف ذلأأك اتشأأخامل املسأأألواة  مجاضأأة  و تتغاضأأى ضأأم  اوالأأ   أأأق  م شأأخق  و  و
اأأفم ايئأأة   و سأأعيهم لالتصأأال  اأأاملةرر اخلأأامل السأأااق   و حأأريتهم  اسأأبب اتصأأاهلم احلأأايل  و

الوقايأة العاملأة يف جمأال منأع ومكافحأة التعأميب وغأعو مأم  ورنيأة مأم ايئأات الرصأد  و دولية  و
 املهينة؛ الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ضروب املعاملة  و

 ضمان متااعة توصيات املةرر اخلامل واستنتاجات  متااعةا مناسبة؛ )د( 
ويراضي او  اجلنس يف مكافحة التعميب وغعو  اضتماد اج يرلو ضلى ال حايا (ه) 

املهينأأأأأة  مأأأأأع  يأأأأأالء آراء ال أأأأأحايا  الال اسأأأأأااية  و العةواأأأأأة الةاسأأأأأية  و مأأأأأم ضأأأأأروب املعاملأأأأأة  و
واحتياجأأا م ااتمامأأاا خاصأأاا لأأدى وضأأع السياسأأأات و ارسأأة اتاشأأطة اتخأأرى املتعلةأأة اإضأأأادة 
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العةواأأأأة الةاسأأأأية  و مأأأأم ضأأأروب املعاملأأأأة  والتفايأأأآ والوقايأأأأة واملسأأأأاءلة يف سأأأياق التعأأأأميب وغأأأأع 
غأأأعو مأأأم  املهينأأأة  والعنأأأر الةأأأائم ضلأأأى اأأأو  اجلأأأنس الأأأمم يشأأأكآ تعأأأميباا  و الال اسأأأااية  و  و

 املهينة؛ الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ضروب املعاملة  و
ة العةواأأأ ا ا أأأما   ىل اتفاقيأأأة مناا أأأة التعأأأميب وغأأأعو مأأأم ضأأأروب املعاملأأأة  و )و( 
املهينأأأة والنظأأأر مبكأأأراا يف التوقيأأأع والتصأأأديق ضلأأأى الربوتولأأأول ا ختيأأأارم  الال اسأأأااية  و الةاسأأأية  و

 اشأأأاء آليأأأات وقائيأأأة ورنيأأأة مسأأأتةلة وفعالأأأة ملنأأأع  تعيأأأني  و امللحأأأق هبأأأا ضلأأأى سأأأبيآ اتولويأأأة  ويف
 ة يف الوق  املناسب؛املهين الال اسااية  و العةواة الةاسية  و التعميب وغعو مم ضروب املعاملة  و

فيهأا  يصأدر ضأم ايئأات املعااأدات ذات الصألة  اأا ضمان املتااعة املناسبة ملأا )ا( 
جلنأأأأة مناا أأأأة التعأأأأميب واللينأأأأة الفرضيأأأأة ملنأأأأع التعأأأأميب  مأأأأم اسأأأأتنتاجات وتوصأأأأيات ورلبأأأأات 

 احلصول ضلى املويد مم املعلومات وآراء اشفن االغات اتفراد؛
لأأأأا   ىل صأأأأندوق اتمأأأأم املتحأأأأدة للتربضأأأأات ل أأأأحايا النظأأأأر يف تةأأأأد  دضأأأأم   )د( 

التعميب والصندوق اخلامل املنشف اوجب الربوتولول ا ختيارم  تفاقية مناا ة التعميب وغعو 
 املهينة؛ الال اسااية  و العةواة الةاسية  و مم ضروب املعاملة  و

 ؛(47)اتةرير املةرر اخلامل  يط ضلماا مع التةدير -3 
اتمني العا   ن يكفآ  يف حدود اإلرار العأا  مليواايأة اتمأم املتحأدة    ىل يطلب -4 

يلومأأ  مأأم تسأأهيالت ومأأوارد  آخأأماا يف  تأأوفع ضأأدد لأأا  ومسأأتةر مأأم املأأوظفني للمةأأرر اخلأأامل ومأأا
  ادت  الدول اتض اء مم تفييد قوم ملنع ومكافحة التعميب ومساضدة ضحاياو؛ اضتبارو ما
  امو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم مواصلة النظر يف يةرر -5 

 57 اجللسة
 2017/مارس آذار 24

دون تصوي  [ا]اضت ِمد 

 2017آذار/مارس  24اقتمدم مجلس حقوق اإلنسان فح  قرار  
 والبيئةحقوق اإلنسان  -34/20  

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 28/11اأأأأا الةأأأأرار مجيأأأأع قراراتأأأأ  اشأأأأفن حةأأأأوق اإلاسأأأأان والبيئأأأأة  وآخر  ذ يعيأأأأد تفليأأأأد  
  والةأأرارات ذات 2016آذار/مأأارس  23 املأأؤرخ 31/8والةأأرار  2015آذار/مأأارس  26 املأأؤرخ

 الصلة الصادرة ضم اجلمعية العامة وجلنة حةوق اإلاسان 

__________ 

(47) A/HRC/34/54  



A/72/53 

GE.17-14491 122 

  املعنأأأأون 2015 يلول/سأأأأبتمرب  25املأأأأؤرخ  70/1اجلمعيأأأأة العامأأأأة  ىل قأأأأرار  و ذ يشأأأع 
مأم "  المم اضتمدت اجلمعية اوجب  جمموضأة 2030مة لعا  "حتويآ ضاملنامح خطة التنمية املستدا

ترلأأو ضلأأى النأأاس يف جمأأال التنميأأة املسأأتدامة اتاأأدا  والغايأأات العامليأأة الشأأاملة والبعيأأدة املأأدى 
  و ضراأأأأ  فيأأأأ  ضأأأأم التوامهأأأأا االعمأأأأآ دون للأأأأآ لتنفيأأأأم اأأأأمو اخلطأأأأة  لأأأأول وتف أأأأي  ىل التحأأأأول

و اأأفن الة أأاء ضلأأى الفةأأر إلميأأع  شأأكال  و اعأأادو  اأأا فيهأأا تنفيأأماا لأأامالا  و ىل  قأأرار  2030 ضأأا 
الفةأر املأأدقع  اأأو  لأأرب حتأأٍد ضلأأى الصأأعيد العأأاملي وشأأررب   غأأىن ضنأأ  لتحةيأأق التنميأأة املسأأتدامة  

 -ا قتصأأادم وا جتمأأاضي والبيئأأي  -و ىل التوامأأ  اتحةيأأق التنميأأة املسأأتدامة يف  اعاداأأا الثالثأأة 
اتاأأأدا  اإلمنائيأأأة واالبنأأأاء ضلأأأى اإلجنأأأااات الأأأيت حتةةأأأ  يف  رأأأار ضلأأأى حنأأأو متأأأواان ومتكامأأأآ  

و ذ يسأأأعى لحلسأأأها  يف التنفيأأأم التأأأا  لتلأأأك اخلطأأأة  والسأأأعي إللمأأأال مأأأا مل ي نيأأأو منهأأأا  لالفيأأأة
ااضتبأارو افأآ  املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعأ  االتنميأة املسأتدامة  ويف 2030 لول ضا  

 ي ملتااعة اما املوضو  واستعراض  اتمم املتحدة الرئيس
  اتائج مؤ ر اتمم املتحدة للتنميأة املسأتدامة  املعةأود يف ريأو دم جأااعو ىل   ي اا  و ذ يشع 

"  الأيت املسأتةبآ الأمم اصأبو  ليأ   و ىل وثيةت  اخلتاميأة اعنأوان "2012الرباايآ  يف حويران/يواي  
  7    سيما املبد  بيئة والتنميةمباد   ضالن ريو اشفن الجددت التفليد ضلى 

  غع قاالة للتيوئةو متشااكة و م ااطة و  ن مجيع حةوق اإلاسان ضاملية  اا ؤلد جمدديو ذ  
 ىل  حكأأا   ضأالن لأأااكون اشأأفن تعمأيم حفأأظ التنأو  البيولأأوجي واسأأتخدام   و ذ يشأع 

مأم ا جتمأا  الثالأ  ضشأر املستدا  مم  جآ حتةيق الرفااية  المم اضتمدو اجلوء الرفيع املسأتوى 
لأأااون   3و 2ملأأؤ ر اترأأرا  يف اتفاقيأأة التنأأو  البيولأأوجي املعةأأود يف لأأااكون  املكسأأيك  يأأومي 

   و ذ يتطلع  ىل ا جتما  الرااع ضشر املةرر ضةدو يف مصر 2016اتول/ديسمرب 
ملتحأدة للبيئأة   ىل النتائج الأيت  خ أ  ضنهأا الأدورة الثاايأة جلمعيأة اتمأم ا  ي اا  يشعو ذ  

  2017لااون اتول/ديسمرب   6 ىل  4و ذ يتطلع  ىل الدورة الثالثة املةرر ضةداا يف اعو  مم 
و ن مأم الواجأب  ضمأال احلأق   افن البشر اور ا اتما  يف التنمية املسأتدامة و ذ يسلم 

 احلاضأأر واملسأأتةبآ  عأأادل اا حتياجأأات اإلمنائيأأة والبيئيأأة تجيأأالاليف التنميأأة حأأىت يتسأأىن الوفأأاء 
فن اإلاسأأأان اأأأو املوضأأأو  الرئيسأأأي اأأأو  واأأأفن التنميأأأة املسأأأتدامة تتطلأأأب اظمأأأاا  يكولوجيأأأة سأأأليمة 

لاا فعا ا يف احلق يف التنمية واملستفيد من  للتنمية  وينبغي  ن يكون مشاِر 

اشأفن اتفاقيأة اتمأم املتحأدة اإلراريأة   رأار يفاملعتَمأد  اتفاق ااريسادخول  بو ذ يرحر  
  ضنأد اختأاذ اإلجأراءات حيأ   قأررت اترأرا  يف الديباجأة افاأ  ينبغأي هلأا  حيو النفاذ تغع املناخ

وتعويأأأو ومراضأأأاة التواما أأأا  ةأأأوق اإلاسأأأان  واحلأأأق يف  الراميأأأة  ىل التصأأأدم لتغأأأع املنأأأاخ  احأأأ ا   
واتشأخامل ذوم الصحة  وحةوق الشعوب اتصلية  واوتمعات احملليأة  واملهأاجريم  واترفأال 

  واحلأأق يف التنميأأة  ف أأالا ضأأم املسأأاواة اأأني اجلنسأأني و كأأني ضأأعيفي احلأأالاإلضاقأأة واتشأأخامل 
 املر ة  واإلاصا  اني اتجيال 
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اتفاقيأة اتمأأم املتحأأدة  انتأائج الأأدورة الثاايأة والعشأأريم ملأؤ ر اترأأرا  يفيط ضلمأأاا و ذ  أ 
  لعمآ مم  جآ املناخ والتنمية املستدامةمرالب لواإضالن  اإلرارية اشفن تغع املناخ

يف  نتسأأهما   اأأا فيهأأا الأأنظم اإليكولوجيأأة اأأفن التنميأأة املسأأتدامة ويايأأة البيئأأة و ذ يسأألم 
مسأتوى  التمتأع اأفضلى اأا يشأمآ احلأق يف احليأاة واحلأق يف الرفأاو اإلاسأا  والتمتأع  ةأوق اإلاسأان 

يف  ستوى معيشأي  ئأق واحلأق يف الغأماء الكأايف واحلأقواحلق يف م  كم مم الصحة البداية والعةلية
 واحلق يف السكم  ف الا ضم احلةوق الثةافية  مياو الشرب املفمواة وخدمات الصر  الصحي

لأأأى العكأأأس مأأأم ذلأأأك  اأأأفن تغأأأع املنأأأاخ  واإلدارة وا سأأأتغالل غأأأع   ضو ذ يسأأألم  ي أأأاا  
وما ينتج ضنها مأم  لمواد الكيميائية والنفاياتاملستدامني للموارد الطبيعية  واإلدارة غع السليمة ل

 ن  مأأور مأأم شأأفاا  فةأأدان التنأأو  البيولأأوجي  وتراجأأع اخلأأدمات الأأيت توفراأأا الأأنظم اإليكولوجيأأة 
ميكأأم  ن تف أأي تضأأرار البيئيأأة امنأأة واظيفأأة وصأأحية ومسأأتدامة  و ن التمتأأع ابيئأأة آتتعأأارا مأأع 

 اإلاسان لتمتع الفعلي إلميع حةوق سلبية  مباشرة وغع مباشرة  ضلى ا  ىل آثار
افمهيأأة املسأأاواة اأأني اجلنسأأني  و كأأني املأأر ة  والأأدور الأأمم تؤديأأ  املأأر ة  و ذ يسأألم لأأملك 

  اوصفها شريكاا يف  دارة املوارد البيئية وررفاا فاضالا يف احملافظة ضلى البيئة
ت يف مجيأأع  حنأأأاء العأأأامل  فن آثأأأار اتضأأرار البيئيأأأة يشأأأعر هبأأا اتفأأأراد واوتمعأأأااأأأ يةأأرو ذ  
االفعآ  ال عيفة حاهلاضواقبها  شد ضلى شرائح السكان  ولكم

تردم التنو  البيولأوجي وفةدااأ  غالبأاا مأا  أدثان اتييأة منأاذ  التمييأو فن ا  ي اا  يةرو ذ  
ضواقأأب وخيمأأأة   ن لأأ و و ن ال أأرر البيئأأي ميكأأم  ن تكأأ  الةائمأأة ولثأأعاا مأأا يعأأواان اأأمو النمأأاذ 

تشأأأأرة جغرافيأأأأاا يف اعأأأأمم اتحيأأأأان  ضلأأأأى اوضيأأأأة حيأأأأاة الشأأأأعوب اتصأأأألية واوتمعأأأأات احملليأأأأة ومن
والفالحني وسائر اجلهأات الأيت تعتمأد اشأكآ مباشأر ضلأى منتيأات الغااأات واتاأار والبحأعات 
واتراضأأأي الرربأأأة واحمليطأأأات للحصأأأول ضلأأأى الغأأأماء والوقأأأود والأأأدواء   رأأأا يف أأأي  ىل املويأأأد مأأأم 

 التهميب التفاوت و 
اتراضي الرربة اي النظا  اإليكولوجي المم ت سيَّآ في   ضلى معأد ت فن ا يسلمو ذ  

الفةأأدان والأأ دم  و ذ يأأدرا  ن مؤشأأرات ا  ااأأات الراانأأة تأأدل ضلأأى  ن ال أأغط ضلأأى التنأأو  
 البيولوجي سيوداد يف السنوات الةادمة 

احلفأاظ ضلأى لميأة امليأاو واوضيتهأا  مأم  لاراضي الرربة مم دور رئيسأي تؤديأ  يف اا و ذ يةر 
لأأأأأأأااون اتول/   18املأأأأأأأؤرخ  68/157اأأأأأأأني  مأأأأأأأور  خأأأأأأأرى  و ذ يشأأأأأأأع  ىل قأأأأأأأرارم اجلمعيأأأأأأأة العامأأأأأأأة 

املفمواأأأة  ميأأأاو الشأأأرباشأأفن  2015لأأأااون اتول/ديسأأأمرب   17املأأأؤرخ  70/169و 2013 ديسأأمرب
 اإلاسان  تعاا لامالا  لعنصريم  ساسيني مم ضناصر التمتع إلميع حةوق  وخدمات الصر  الصحي

ااحلاجأأأة  ىل تغيأأأع  منأأأارب التنميأأأة والسأأألوا واتاشأأأطة البشأأأرية مأأأم  جأأأآ   ي أأأاا  يةأأأرو ذ  
  واأو  مأر يأرتبط  فأظ التنأو  اح ا  الطبيعة لشررب  ساسأي لتحةيأق رفأاو خمتلأر  شأكال احليأاة

ا   و ذ يشأأع يف البيولأأوجي وخأأدمات الأأنظم اإليكولوجيأأة الأأيت ترتكأأو ضليأأ  وااسأأتخدامها املسأأتد
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اشأفن ضأمان وجأود  منأارب  2030مأم خطأة التنميأة املسأتدامة لعأا   12اما الصدد  ىل اهلأد  
منأأارب اف للأأربامج املتعلةأأة اإلرأأار العشأأرماشأأفن تنفيأأم  1-12اسأأتهالا و اتأأا  مسأأتدامة  والغايأأة 

  ا ستهالا واإلاتا  املستدامة
اخلامل املع  اسأفلة التوامأات  االعمآ المم اضطلع ا  حىت اآلن املةرر يرحب -1 

حةوق اإلاسأان املتعلةأة اأالتمتع ابيئأة آمنأة واظيفأة وصأحية ومسأتدامة  و أيط ضلمأاا اأاخر تةريأر 
املتعلةة ااحلفاظ ضلى التنو  البيولوجي وا ستفادة من  ضلى التوامات حةوق اإلاسان  ضدو اشفن 
 ؛(48)حنو مستدا 
تحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان املتعلأأأق اعمأأأآ مفوضأأأية اتمأأأم امل يرحأأأب  ي أأأاا  -2 

 اسفلة حةوق اإلاسان والبيئة؛
الأأمم  جنأأأوو اراأأامج اتمأأأم املتحأأدة للبيئأأأة دضمأأاا لو يأأأة العمأأأآ ارحأأب لأأملك ي -3 

 املةرر اخلامل  وللمساضدة يف توضيح العالقة اني حةوق اإلاسان والبيئة؛
أأأ ي أأأطلع اأأأ الأأأمم العمأأأآ يالحأأأظ مأأأع التةأأأدير  -4  ر املتعلأأأق اأأأاح ا  د جنيأأأتعهب

خ والدان وجهات فاضلة معنية  خرى للمساضدة ضلى ااملنا  املتصلةحةوق اإلاسان يف اإلجراءات 
 تعميم منظور حةوق اإلاسان يف جدول  ضمال تغع املناخ والبيئة؛

 االدول  ن تةو  اا يليمح هيبي -5 
يأأأع اإلجأأأراءات احأأأ ا  حةأأأوق اإلاسأأأان ويايتهأأأا و ضماهلأأأا  اأأأا يف ذلأأأك يف مج ) ( 

التمتأأع اأأفضلى  املتخأأمة مأأم  جأأآ التصأأدم للتحأأديات البيئيأأة  اأأا يشأأمآ احلأأق يف احليأأاة واحلأأق يف
واحلأأأق يف مسأأأتوى معيشأأأي  ئأأأق واحلأأأق يف الغأأأماء  مسأأأتوى  كأأأم مأأأم الصأأأحة البدايأأأة والعةليأأأة

م واحلأأق يف السأأكم  ف أأالا ضأأ يف ميأأاو الشأأرب املفمواأأة وخأأدمات الصأأر  الصأأحي واحلأأق الكأأايف
 احلةوق الثةافية؛

اضتماد وتنفيم قوااني صارمة تكفآ جمموضة مم احلةأوق منهأا احلأق يف املشأارلة  )ب( 
واحلصول ضلى املعلومأات والوصأول  ىل العدالأة  اأا يشأمآ ا سأتفادة مأم سأبيآ ااتصأا  فعأال  

 يف اوال البيئي؛
املتعلةأأأأأة االبيئأأأأأة   تيسأأأأأع التوضيأأأأأة العامأأأأأة واملشأأأأأارلة العامأأأأأة يف اختأأأأأاذ الةأأأأأرارات ) ( 

يشأأأأمآ اوتمأأأأع املأأأأد  والنسأأأأاء واترفأأأأال والشأأأأباب والشأأأأعوب اتصأأأألية واوتمعأأأأات احملليأأأأة  اأأأأا
والفالحني وسائر اجلهات اليت تعتمد اشكآ مباشر ضلى التنو  البيولوجي واخلدمات الأيت توفراأا 

حريأأة التعبأأع ويف  الأأنظم اإليكولوجيأأة  وذلأأك  مايأأة مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان  اأأا يشأأمآ احلأأق يف
 حرية التيمع السلمي وتكويم اجلمعيات؛

__________ 

(48) A/HRC/34/49  
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الوفأأأأاء االتواما أأأأا اأأأأاح ا  حةأأأأوق اإلاسأأأأان ولفالتهأأأأا دون  م اأأأأو  مأأأأم  اأأأأوا   )د( 
 التمييو وفاءا لامالا  اا يف ذلك لدى تطبيق الةوااني والسياسات املتعلةة االبيئة؛

ضأأات وايئأأات اوتمأأع  اأأا يشأأمآ  يئأأة ايئأأة آمنأأة ومواتيأأة تتأأيح لافأأراد واجلما )ه( 
املهتمأأني اة أأايا حةأأوق اإلاسأأان والبيئأأة  اأأا يف ذلأأك التنأأو  البيولأأوجي   مكاايأأة العمأأآ يف جأأو 

 خال مم التهديدات والعراقيآ ويسودو اتمم؛
 هأأاتأوفع سأأبآ ااتصأأا  فعالأأة مأأم ااتهالأات و أأاواات حةأأوق اإلاسأأان  اأأا في )و( 

 ئة آمنة واظيفة وصحية ومستدامة  وفةاا  لتواما ا وتعهدا ا الدولية؛احلةوق املتعلةة االتمتع ابي
لتنظيم  اشطة اجلهأات الفاضلأة العامأة   اشاء  رر ضمآ قااواية ومؤسسية فعالة (ا) 

واخلاصة مم  جآ منع اتضرار اليت تلحق االتنو  البيولوجي واحلد منها وجرباا   و احلفأاظ ضلأى 
مع اضتبار ا لتوامات والتعهدات املرتبطة  ةوق اإلاسان فيما يتعلأق  ما او قائم مم امو اترر 

 ؛االتمتع ابيئة آمنة واظيفة وصحية
مراضاة ا لتوامات والتعهدات املرتبطة  ةوق اإلاسأان فيمأا يتعلأق اأالتمتع ابيئأة  )د( 

يف آمنأأأة واظيفأأأأة وصأأأأحية ومسأأأأتدامة لأأأأدى تنفيأأأأم  اأأأأدا  التنميأأأأة املسأأأأتدامة ورصأأأأداا  واضأأأأعةا 
 اضتباراا  ن امو اتادا  اي اطبيعتها متكاملة ومتعددة الةطاضات؛

 الدول ضلى الةيا  اا يليمح يشيع -6 
اضتمأأأاد  رأأأار معيأأأارم فعأأأال للتمتأأأع ابيئأأأة آمنأأأة واظيفأأأة وصأأأحية ومسأأأأتدامة   ) ( 

 يشمآ التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛ اا
تعهأأأأأأدات املرتبطأأأأأأة  ةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان تنأأأأأأاول مسأأأأأأفلة ا متثأأأأأأال لاللتوامأأأأأأات وال )ب( 

وصحية ومستدامة يف  رار آليات حةوق اإلاسان  اا فيها  يتعلق االتمتع ابيئة آمنة واظيفة فيما
ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ وتةأأد  تةأأارير الأأدول اترأأرا   ىل اهليئأأات ذات الصأألة مأأم ايئأأات 

 معاادات حةوق اإلاسان التااعة لامم املتحدة؛
تبادل املعار  واخلأربات اأني اخلأرباء يف جمأا ت البيئأة وحةأوق اإلاسأان   تيسع ) ( 

 وتعويو ا تساق اني خمتلر جما ت السياسة العامة؛
انأأاء الةأأدرات ضلأأى مراضأأاة ا لتوامأأات والتعهأأدات املرتبطأأة  ةأأوق اإلاسأأان يف  )د( 

 جهوداا الرامية  ىل ياية البيئة؛
ت ضأأم حةأأوق اإلاسأأان والبيئأأة  اأأا يف ذلأأك تغأأع استكشأأا  سأأبآ  درا  املعلومأأا )ه( 

املناخ والتنو  البيولوجي واخلدمات اليت توفراا النظم اإليكولوجية  يف املنأااج الدراسأية مأم  جأآ تعلأيم 
 اتجيال املةبلة لير تكون ضوامَآ تغيع  اوسائآ منها وضع معار  الشعوب اتصلية يف ا ضتبار؛

يأأع حةأأوق اإلاسأأان يف املشأأاريع الأأيت تأأدضمها آليأأات السأعي ل أأمان احأأ ا  مج )و( 
 التمويآ البيئية؛
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  اأا فيهأا فةأدان التنأو  البيولأوجي ايااات مصنفة ضم آثار اتضرار البيئيأة مجع (ا) 
 ؛وتراجع اخلدمات اليت توفراا النظم اإليكولوجية  ضلى اتشخامل ضعيفي احلال

جمأأال املنأأاخ  الأأمم يراضأأي املنظأأور  تعويأأو العمأأآ البيئأأي  ومأأم مجلتأأ  العمأأآ يف )د( 
اجلنسأأأأا  ويشأأأأمآ املسأأأأاواة اأأأأني اجلنسأأأأني و كأأأأني املأأأأر ة ويفخأأأأم اعأأأأني ا ضتبأأأأار اشاشأأأأة الأأأأنظم 

 اإليكولوجية واحتياجات ضعا  احلال   شخاصاا وجمتمعات الية؛
مواصلة تبادل املمارسات السليمة يف الوفاء االتوامات حةأوق اإلاسأان املتعلةأة  )رب( 

تع ابيئة آمنة واظيفة وصأحية ومسأتدامة  ومأم مجلتهأا التنأو  البيولأوجي والأنظم اإليكولوجيأة االتم
 السليمة  ضم رريق قاضدة البيااات اخلاصة ااملمارسات السليمة اليت يتعهداا املةرر اخلامل؛

تعويأأو جهوداأأا الراميأأة  ىل يايأأة التنأأو  البيولأأوجي  اطأأرق منهأأا الأأو   اأأدافها  )م( 
 2020-2011اخلطأأأأأة ا سأأأأ اتييية للتنأأأأأو  البيولأأأأأوجي مأأأأأم مث اإلسأأأأها  يف حتةيأأأأأق الورنيأأأأة  و 

 املرتبطة ااخلطة يف  رار اتفاقية التنو  البيولوجي؛  ادا  آيتشي للتنو  البيولوجيو 
 فهم العالقة اني حةوق اإلاسان والبيئة؛ضلى الة اء  جهاااناء قدرات  )ا( 
جمال اتضمال التيارية وتشييع اإلاال   تعويو قطا  خامل  اٍآ للمسؤولية يف )ل( 

للمعأأأايع  وفةأأأاا املعأأأايع البيئيأأأة ضأأأم مأأأدى مراضأأأاة الشأأأرلات ملبأأأاد  ا سأأأتدامة  اأأأواااة مأأأع يايأأأة 
 ؛وا تفاقات الدولية ذات الصلة

مواصأأألة النظأأأر يف جوااأأأب منهأأأا احأأأ ا  وتعويأأأو حةأأأوق اإلاسأأأان يف  رأأأار اتفاقيأأأة  ) ( 
شفن تغع املنأاخ  اأا يف ذلأك يف الأدورة الثالثأة والعشأريم ملأؤ ر اترأرا  املةأرر اتمم املتحدة اإلرارية ا

 ؛2017 تشريم الثا /اوفمرب 17 ىل  6ضةداا اتنظيم مم فييي يف اون  افملاايا  يف الف ة مم 
اوتمأع  اأا يشأمآ  ايئأاتافمهية الدور المم يؤدي  اتفأراد واجلماضأات و  ميسلر  -7 

وق اإلاسأأأان  يف تعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان مأأأم حيأأأ  التمتأأأع ابيئأأأة آمنأأأة املأأأدافعني ضأأأم حةأأأ
 ؛  ومم مجلتها التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجيةواظيفة وصحية ومستدامة

افمهيأة دور املؤسسأات الورنيأة حلةأوق اإلاسأان يف دضأم حةأوق اإلاسأان  يسلرم  ي أاا  -8 
 ومستدامة  ومم مجلتها التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛املتعلةة االتمتع ابيئة آمنة واظيفة وصحية 

 مح ىل املةرر اخلامل الةيا  اا يلي  االتعاون مع املفوضية السامية يطلب -9 
والثالثأني ولأس حةأوق اإلاسأان  حلةأة دراسأية  السأااعة ن يعةد  قبأآ الأدورة  ) ( 
 الأأأأدروس املسأأأأتفادة وآفأأأأاق املسأأأأتةبآاملمارسأأأأات الف أأأألى و ل تنأأأأاو تأأأأدو  يومأأأأاا واحأأأأداا ل للخأأأأرباء

االتمتع ابيئة آمنة واظيفة وصحية ومسأتدامة  ضلأى  رتبطةحةوق اإلاسان املاالتوامات  يتعلق فيما
 آ  ليها املكلر االو ية؛ ساس النتائج اليت توصَّ 

اخلأأأأأرباء اتلأأأأأادمييون  هأأأأأا ن يأأأأأدضو الأأأأأدول واجلهأأأأأات املعنيأأأأأة اتخأأأأأرى  اأأأأأا في )ب( 
 املد    ىل املشارلة يف احللةة الدراسية افعالية؛ ومنظمات اوتمع
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  ن يأأدضو اخلأأرباء ذوم الصأألة مأأم ولأأا ت اتمأأم املتحأأدة وصأأناديةها واراجمهأأا ) ( 
 الدولية  ىل املشارلة يف احللةة الدراسية؛ وا تفاقيات املنظماتومم سائر 

  تةريأأراا ضأأم والثالثأأني السأأااعة ن يةأأد   ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  يف دورتأأ   )د( 
نبثق ضم احللةأة  مأم  جأآ النظأر يف  جأراء تاحللةة الدراسية اململورة  ضالو  يت مم  م توصيات 

 مويد مم املتااعة؛
ضلأأى ضأأرورة تعويأأو التعأأاون اأأني الأأدول واراأأامج اتمأأم املتحأأدة اإلمنأأائي  يشأأدد -10 

راضأة ومفوضأية حةأوق اإلاسأان اتمأم املتحأدة لاغميأة والو  واراامج اتمأم املتحأدة للبيئأة ومنظمأة
وسأأائر املنظمأأات والولأأا ت وا تفاقيأأات والأأربامج الدوليأأة واإلقليميأأة ذات الصأألة  لأأآٌّ يف  رأأار 
و يت   اوسائآ تشمآ العمآ اااتظا  ضلى تبأادل املعأار  واتفكأار وانأاء  وجأ  التأاار اأني يايأة 

 ومتعدد الةطاضات؛ حةوق اإلاسان وياية البيئة  ضم رريق اتبا  اج متكامآ
  اةاء امو املسفلة قيد اظرو  وفةاا لرباامج ضمل  السنوم   يةرر -11 

 57اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

 [اضت مد ادون تصوي  ]

: والية المقررر الخراص المعنرح بحقروق حقوق اإلنسان للم اجري  -34/21  
 اإلنسان للم اجري 

 اسان  ن جملس حةوق اإل 
يعلأأأم  ن مجيأأأع النأأأاس يولأأأدون الأأأمم إلاسأأأان اضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإل تفليأأأد يعيأأأدذ   

احلةأأأوق واحلريأأأات  إلميأأأع حأأأراراا ومتسأأأاويم يف الكرامأأأة واحلةأأأوق  و ن لكأأأآ  اسأأأان حأأأق التمتأأأع 
 و اجلأأنس                و اللأأون العأأرقسأأيما اسأأبب  و  يف ذلأأك اإلضأأالن  دومنأأا  ييأأو مأأم  م اأأو  الأأواردة 
 ي ةومآ ال و اتص  و الديم
 مجيع الةواضد واملعايع الدولية املتعلةة  ةوق اإلاسان للمهاجريم   ىلو ذ يشع  
 ايسأأأأأان/ 27املأأأأؤرخ  1999/44 ىل قأأأأأرارات جلنأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأأان  و ذ يشأأأأع  ي أأأأاا  

  ايسأأأأان/ 19 املأأأأؤرخ 2005/47  و2002ايسأأأأان/ اريآ  25املأأأأؤرخ  2002/62  و1999  اريأأأأآ
ات اجلمعيأأأأة العامأأأأة وجملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان اشأأأأفن حةأأأأوق اإلاسأأأأان   و ىل قأأأأرار 2005 اريأأأأآ 

 17 املأأأأؤرخ 17/12  و2008 يوايأأأأ حويران/ 18املأأأأؤرخ   8/10للمهأأأأاجريم  و ىل قأأأأرارات اولأأأأس 
حةأأأأوق اإلاسأأأأأان " ةاملعنواأأأأأ 2014حويران/يوايأأأأ   26املأأأأأؤرخ  26/19و  2011حويران/يوايأأأأ  

 " اإلاسان للمهاجريم للمهاجريممح و ية املةرر اخلامل املع   ةوق
 آذار/ 15املأأأأؤرخ  60/251مأأأأم قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة  6الفةأأأأرة  و ذ ي أأأأع يف اضتبأأأأارو 
  2006مارس 
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ن انأأاء مؤسسأأات جملأأس حةأأوق اشأأف 5/1 حةأأوق اإلاسأأان قأأرارم جملأأس  ىلو ذ يشأأع  
 ميلأس اشفن مدواة قواضد سلوا املكلفأني او يأات يف  رأار اإلجأراءات اخلاصأة لل 5/2اإلاسان  و
   و ذ يشأأدد ضلأأى  ن املكلأأر االو يأأة جيأأب  ن ي أأطلع اواجباتأأ 2007حويران/يوايأأ   18املأأؤرخني 
 ا مومرفةا يم الةرار يم وفةاا هلم
 اح ا  حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية جلميع املهاجريم ضلى ضمان  ضةد العو وقد  
ن للمهأأاجريم ملأأدة ثأأال   ديأأد و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ   ةأأوق اإلاسأأا يةأأرر -1 
 ضلى  ن تولآ  لي  املها  التاليةمح اضتباراا مم ااية دورت  اخلامسة والثالثني  سنوات 
العةبأات الةائمأة  مأا  احلمايأة الكاملأة والفعالأة  تأمليآ ن يدرس سأبآ ووسأائآ  ) ( 

 ليسأأ  حلةأأوق اإلاسأأان للمهأأاجريم  مأأع التسأأليم ا أأعر حأأال النسأأاء واترفأأال واتشأأخامل الأأميم
 ؛قااو لديهم الوثائق الالامة  و الميم ام يف وضع غع 

 ن يطلأأب ويتلةأأى معلومأأات ضأأم ااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأان للمهأأاجريم وت َسأأرام  )ب( 
 مم مجيع املصادر ذات الصلة  اا فيها املهاجرون  افسهم؛

ها   ن ي أأع توصأأيات مناسأأبة ملنأأع ااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأان للمهأأاجريم ولتأأدارل ) ( 
  ينما وقع ؛
  ن يشيع ضلى التطبيق الفعال للةواضد واملعايع الدولية ذات الصلة هبمو املسفلة؛ )د( 
ااختأاذ  جأراءات وتأدااع ضلأأى الصبأعد الأور  واإلقليمأي والأدويل للة أأاء  ي ن يوصأ ا() 

 ضلى ااتهالات حةوق اإلاسان للمهاجريم؛
ا  و ن هأضند حتليلعلومات و املضند رلب  ن ي ع املنظور اجلنسا  يف ا ضتبار  )و( 

 املهاجرات؛ ضدوالعنر اتشكال التمييو املتعدد  يويل ااتماماا خاصاا لوقو 
 يتعلأأق ضمليأة فيمأا حلأأو ا الأيت تت أمم  ن يشأدد اوجأ  خأامل ضلأأى التوصأيات  )ا( 

ا ت اوأحتديأد وسأائآ منهأا حتديأد  ف أآ املمارسأات و وذلأك ا اإضمال احلةوق املتصألة االو يأة 
 والسبآ امللموسة للتعاون الدويل؛

وفةأأأأاا لرباأأأأامج ضملأأأأ   حةأأأأوق اإلاسأأأأان   ن يةأأأأد  تةأأأأارير منتظمأأأأة  ىل جملأأأأس )د( 
واضعاا اصب ضيني  املنفعأة املتفتيأة مأم حتةيأق  لأرب فائأدة  كنأة مأم السنوم  و ىل اجلمعية العامة 

 ؛ضملية اإلاال 
  االو يأأأأأة  ضنأأأأأد ا ضأأأأأطال  واضتبأأأأأار املةأأأأأرر اخلأأأأأامل  ن ي أأأأأع يف   ىليطلأأأأأب  -2 

   تعويأأو حةأأوق اإلاسأأانيت وضأأعتها اتمأأم املتحأأدة هبأأد  صأأكوا حةأأوق اإلاسأأان ذات الصأألة الأأ
 ؛ويايتها للمهاجريم
التمأاس  ىل   االو يأة ضند ا ضطال   يبادر ىل املةرر اخلامل  ن  يطلب  ي اا  -3 

وايئأأأأات   مأأأأم احلكومأأأأات ريمااتهالأأأأات حةأأأأوق اإلاسأأأأان للمهأأأأاجا املتعلةأأأأةاملعلومأأأأات تلةأأأأي و 
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واملةأأرريم اخلاصأأني املعنيأأني اختلأأر املسأأائآ املتعلةأأة  ةأأوق   والولأأا ت املتخصصأأة املعااأأدات 
نظومأة اتمأأم التااعأة ملاملختصأة املنظمأات املنظمأات احلكوميأة الدوليأة وغعاأأا مأم اإلاسأان  ومأم 

  و ن يتبأادل املعلومأات مأع اجريممنظمأات املهأ هأااأا في  املنظمأات غأع احلكوميأةمم املتحدة  و 
 ؛املعلومات اناءا ضلى تلك اصورة فعالة تصر  ن يو   امو اجلهات
 فاشأأأطت  ا يف  رأأأار ا ضأأأطال  ىل املةأأأرر اخلأأأامل  ن يواصأأأآ   يطلأأأب لأأأملك -4 

ةأوق اإلاسأان للمهأاجريم ويف التنفيأم املتوفرة حل مايةاحلاليت تسهم يف حتسني   اراامج ايارات تنفيم
 ؛الو يةوالكامآ جلميع جوااب  الشامآ

 ىل املةأأرر اخلأأامل  ن ي أأع يف اضتبأأارو  ضنأأد ا ضأأطال  االو يأأة  املبأأادرات  يطلأأب -5 
الثنائيأأأة واإلقليميأأأة والدوليأأأة الأأأيت تتنأأأاول مسأأأائآ تتعلأأأق ااحلمايأأأة الفعالأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان للمهأأأاجريم  

امأأأة  و الأأأميم اأأأم يف وضأأأع غأأأع اظأأأامي فيهأأأا ضأأأودة املهأأأاجريم الأأأميم ليسأأأ  لأأأديهم الوثأأأائق الال اأأأا
  دماجهم يف اوتمع؛ و ضادة

احلكومات ضلى  ن تنظر جدياا يف دضوة املةرر اخلامل  ىل ايأارة الأدااا  يشيع -6 
 اغية  كين  مم ا ضطال  او يت  ضلى حنو فعال؛

تأأأا  مأأع املةأأأرر اخلأأامل يف  داء املهأأأا  التعأأاون احلكومأأات ضلأأأى ال يشأأيع  ي أأأاا  -7 
نظأأر يف تنفيأأم الاملعلومأأات املطلواأأة  و  وضلأأى تةأأد  مجيأأعاوجأأب و يتأأ    املسأأندة  ليأأ لواجبأأات وا

 لنداءات  العاجلة؛ اا فور  ةااستيا التوصيات الواردة يف تةارير املةرر اخلامل  و 
  ن تتعاون مع املةرر اخلامل؛ة عنياملاآلليات  ىل مجيع  يطلب -8 
مأأم مسأأاضدة   ملةأأرر اخلأامل لأأآ مأأا يلومأ   ىل ايةأأداتمأأني العأا   ن  ىل  يطلأب -9 

   االو ية الضطال ل اشرية ومالية
 57 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 دون تصوي  [ا]اضتمد 

  ميانمار فح اإلنسان حقوق حالة -34/22  
 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
 الأدوليني العهأديماو  اإلاسأان حلةأوق العاملي اإلضالناو  املتحدة اتمم ايثاق يس شد  ذ 
املتعلةأة  الأة حةأأوق  ذات الصألةالةأرارات مجيأع اإلاسأان  و ذ يؤلأد مأم جديأأد   ةأوق اخلاصأني

جملأأس  ا  وآخراأأا قأأرار والصأأادرة ضأأم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان واجلمعيأأة العامأأة اإلاسأأان يف ميامنأأار
  2016آذار/مارس  24ؤرخ امل 31/24و 2015 وا/يولي   3املؤرخ  29/21حةوق اإلاسان 

  2015لااون اتول/ديسمرب   23املؤرخ  70/233وقرار اجلمعية العامة 
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  اأأا يف املةأأررة اخلاصأأة املعنيأأة  الأأة حةأأوق اإلاسأأان يف ميامنأأاروتةأأارير  افضمأأال يرحأأب و ذ 
اتعأأأاون حكومأأأة ميامنأأأار مأأأع املةأأأررة و   (49)ذلأأأك تةريراأأأا املةأأأدَّ   ىل اولأأأس يف دورتأأأ  الرااعأأأة والثالثأأأني

 1 ىل  يوايأ /حويأران 20 مأماملمتأدة البلأد يف الفأ ة اعأمم  حنأاء ا  ىل  اخلاصة  اا يف ذلك تيسع ايار 
  2017يناير /لااون الثا   21 ىل  9  ويف اآلواة اتخعة ايار ا يف الف ة مم 2016 وا/يولي  
ظأأات العامأأة املةدَّمأأة مأأم ميامنأأار  ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان يف ااملالح و ذ  أأيط ضلمأأاا  

   (50)دورت  الرااعة والثالثني اشفن تةرير املةررة اخلاصة
حالأأأة حةأأأوق اتةريأأأر مفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلةأأأوق اإلاسأأأان ضأأأم  و ذ يأأأمل ر 

ردة فيأأ   واأأالتةرير واالتوصأأيات الأأوا (51)اإلاسأأان ملسأألمي الرواينغيأأا واتقليأأات اتخأأرى يف ميامنأأار
 2017شأبارب/فرباير  3العاجآ املةدَّ  مم مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان املؤرخ 

 تشأأأأأأأريم اتول/ 9اعنأأأأأأأوان "مةأأأأأأأااالت مأأأأأأأع السأأأأأأأكان الرواينغيأأأأأأأا الفأأأأأأأاريم مأأأأأأأم ميامنأأأأأأأار منأأأأأأأم 
 المم   ضد ضةب اعثة جرى الةيا  هبا  ىل انغالديب   "2016  لتوار

اشفن اناء مؤسسات جملس حةوق  5/1اةرارم جملس حةوق اإلاسان  ي اا ر  و ذ يملر  
لمكلفأأأأني او يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة ل اشأأأأفن مدواأأأأة قواضأأأأد السأأأألوا 5/2اإلاسأأأأان و

  و ذ يشدد ضلى  اأ  يتعأني ضلأى املكلفأني او يأات 2007حويران/يواي   18 للميلس  املؤرخني
 اريم ومرفةيهما ا ضطال  اهامهم ربةاا هلميم الةر 

ضلى  ن املسأؤولية ضأم تعويأو حةأوق اإلاسأان ويايتهأا تةأع  يف املةأا  اتول   و ذ يشدد 
 ضلى ضاتق الدول 

  صالد السياسأي وا قتصأادماإلاإلجيااية يف ميامنار يف ا او  االتطورات أأبيرحر  -1 
واأأاجلهود وسأأيادة الةأأااون   احلكأأم الرشأأيد رسأأاء و   املصأأاحلة الورنيأأةحتةيأأق و   و حأأالل الدميةراريأأة

املويأأد مأأم يشأأيرع احلكومأأة ضلأأى اختأأاذ و   وملكافحأأة الفسأأادحةأأوق اإلاسأأان ويايأأة تعويأأو املبمولأأة ل
 ؛الةائمةعاجلة الشواغآ مل اخلطوات
اتشأأكيآ حكومأأة منتَخبأأة دميةراريأأاا  اينمأأا يهيأأب إلميأأع اجلهأأات  يرحرأأب  ي أأاا  -2 

ةرارية مع ا ح ا  الكامآ لسأيادة الةأااون وحةأوق اإلاسأان الفاضلة  ن تعورا ضملية ا اتةال الدمي
ضأأم رريأأق  خ أأا  مجيأأع املؤسسأأات الورنيأأة  اأأا فيهأأا املؤسسأأة العسأأكرية  للسأأيطرة املدايأأة  و ن 

 تكفآ  شراا مجيع اتقليات اإلثنية والدينية يف العملية السياسية؛
واملصأأاحلة الورنيأأة  اأأإضالن حكومأأة ميامنأأار جعأأآ حتةيأأق السأأال  ب لأأملكيرحرأأ -3 

آب/ غسأطس  31 ولويتها الةصوى  واعةد مؤ ر اااغلواغ للةرن احلادم والعشريم يف الف ة مأم 
  ويأأأدضواا يف الوقأأأ  افسأأأ   ىل اختأأأاذ مويأأأد مأأأم اخلطأأأوات  اأأأا يف 2016 يلول/سأأأبتمرب  3  ىل

__________ 

(49) A/HRC/34/67   

(50) A/HRC/34/67/Add.1   
(51) A/HRC/32/18   
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 توقرع حأىت اآلن ضلأى ذلك تعويو اجلهود الرامية  ىل التواصآ مع اجلماضات املسلحة اإلثنية اليت مل
اتفاق وقأر  رأالق النأار ضلأى اطأاق الدولأة  و ضأالن الوقأر الفأورم للةتأال واتضمأال العدواايأة 
وجلميأأع ااتهالأأات الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان والةأأااون الأأدويل اإلاسأأا  يف  أأايل ميامنأأار  

ال ضأأأائق  اأأأا يف ذلأأأك و تاحأأأة  مكاايأأأة تةأأأد  املسأأأاضدات اإلاسأأأااية العاجلأأأة اشأأأكآ مأأأفمون واأأأ
تةدميها  ىل املنأارق اخلاضأعة لسأيطرة مجاضأات مسألحة  ثنيأة  وخاصأة يف و يأيت لاتشأني وشأان  

مأأأع ضأأأمان املشأأأارلة الكاملأأأة والفعالأأأة مأأأم   جأأأراء حأأأوار سياسأأأي ورأأأ  جأأأامع وشأأأامآمواصأأألة و 
  جااب النساء والشباب ولملك اوتمع املد   هبد  حتةيق سال  دائم؛

اأاخلطوات اتوليأة الأيت اختأم ا حكومأة ميامنأار ملعاجلأة اتسأباب الكامنأأة  يسألرم -4 
حتةيأق ا سأتةرار و و  السأال  إلحأاللوراء احلالة يف و ية راخني  اا يف ذلك  اشاء اللينأة املرلويأة 

  يلأأأأأأول/ 5املنشأأأأأأفة يف   و يأأأأأأة راخأأأأأأنيا املعنيأأأأأأةالتنميأأأأأأة يف و يأأأأأأة راخأأأأأأني واللينأأأأأأة ا ستشأأأأأأارية 
والأأأيت انأأأاء ضلأأأى رلأأأب مأأأم مستشأأأارة دولأأأة ميامنأأأار  داو  واأأأغ سأأأان سأأأو لأأأي   2016 سأأأبتمرب
 - يف العمأأأآ اشأأأفن خطأأة التنميأأأة ا جتماضيأأأة والبأأدءنأأأان  ضاتمأأأني العأأأا  السأأااق لأأأويف  يةوداأأا

التةريأر  توصأياتويرحب اوافةأة احلكومأة ضلأى و ية راخني  مم  جآ ا قتصادية الطويلة اتجآ 
  ويتطلع  ىل تنفيأم التوصأيات 2017آذار/مارس  16يف  ينة ا ستشاريةالل املؤق  الصادر ضم

االتشأأأاور الكامأأأآ مأأأع مجيأأأع  فأأأوراا مأأأم  جأأأآ حتةيأأأق ا سأأأتةرار والسأأأال  والرخأأأاء يف و يأأأة راخأأأني 
 اوتمعات احمللية املعنية؛

اجلهأود الراميأة  ىل الة أاء ضلأى حأا ت ااعأدا    ن تواصآكومة ميامنار   يهيب -5 
ية والتمييأأأو املنهيأأأي واملؤسسأأأي ضأأأد  فأأأراد اتقليأأأات اإلثنيأأأة والدينيأأأة  اأأأا يف ذلأأأك اتسأأأباب اجلنسأأأ

مراجعأأة قأأااون  ضأأم رريأأق مجلأأة  مأأور منهأأا املتعلةأأة افقليأأة الرواينغيأأا  وخاصأأة تلأأكاجلمريأأة للتمييأأو  
 ضمان تكافؤ فأرملوضم رريق   حةوق اإلاساناحلرمان مم ى  ىل   المم  در 1982لعا   اجلنسية

 وضلأى يسأهآ ا سأتفادة منهأا جأراءات شأفافة وروضيأة  اواسأطة اتربأا نة الكاملة املوارَ  احلصول ضلى
تعأأديآ وضأأم رريأأق التحديأأد الأأماي للهويأأة  ا ومأأم خأأالل السأأمادمجيأأع احلةأأوق املدايأأة والسياسأأية  

جمموضأأة ة يف الأأوارد لغأأاء مجيأأع التشأأريعات والسياسأأات التمييويأأة  اأأا يف ذلأأك اتحكأأا  التمييويأأة   و
تغيأع الأديم والأووا  اأني  تبأا   والأيت تتنأاول 2015ضأا   الأيت س أنَّ  يفياية العرق والديم"  "قوااني

 املةي أدة للحأقوامأر احملليأة ات  لغأاء وضأم رريأق  اامر ة واحأدة والتنظأيم السأكا الووا  و   ديان خمتلفة
ضأم رريأق و   واخلدمات الصحية والتعليميةالتسييآ املد   ولالستفادة مم خدمات التنةرآيف حرية 
 ؛املشرديم داخلياا اتشخامل خميمات يف املعيشية املورية  اتوضا حتسني 

لعأودة مأم  جأآ تيسأع امم التدااع   ن تتخم مويداا كومة ميامنار    ي اا  يهيب -6 
 يم داخليأأأأاا للةأأأأااون الأأأأدويل  جلميأأأأع املشأأأأرد وفةأأأأاا  يف سأأأأالمة و مأأأأم ولرامأأأأة  الطوضيأأأأة واملسأأأأتدامة

  قلية الرواينغيا؛فيهم املنتمون  ىل  مميامنار  اَ  اضطروا  ىل مغادرة وغعام  موالالجئني 
 تشأأأريم اتول/ 9فأأأمت ضأأأد مرالأأأو حأأأرس احلأأأدود يف اهليمأأأات الأأأيت ا   ديمي أأأ -7 
 ضأايف تأداور ما تلى ذلك مأم  ااء   عرب ضم االغ قلةوي  و ية راخني   ايل يف  2016 لتوار 
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اإلاسأأا  يف و يأأة راخأأني  مأأا  جأأرب ضشأأرات اآل    والوضأأعيف اتمأأم وحةأأوق اإلاسأأان  خطأأع
  ؛التماس الليوء يف انغالديب  و يف  مالم  خرى يف و ية راخني ضلى قلية الرواينغيا   فرادمم 

تعويأأو وضلأأى حكومأأة ميامنأأار ضلأأى رفأأع حظأأر التيأأول يف و يأأة راخأأني    أأ  -8 
وتيسأأأأع وصأأأأول املسأأأأاضدات  وضلأأأأى  جأأأأااةواتمأأأأم جلميأأأأع اتشأأأأخامل   والسأأأأالمة التنةرأأأأآحريأأأأة 

ملسأاضدة يف مجيأع  ىل اآمم ودون ضوائق  ىل مجيع اتشأخامل احملتأاجني ضاجآ و اإلاسااية اشكآ 
اأأدخول السأأماد ضلأأى   و دون تأأفخع ا سأأتئنا  الكامأأآ لأأربامج املعواأأةوضلأأى تيسأأع  حنأأاء البلأأد  

 يبلغون ضم ا اتهالات؛ َمم وضلى يايةط اإلضال   ملراقبني املستةلني و ثلي وسائا
ا دضأأأاءات الأأأواردة يف التةريأأأر حتأأأيط ضلمأأاا خبطأأأورة فن حكومأأأة ميامنأأأار اأأأيسأألرم  -9 
يأا الفأاريم رواينغفوضية اتمأم املتحأدة السأامية حلةأوق اإلاسأان اعنأوان "مةأااالت مأع الملالعاجآ 

 ؛"2016تشريم اتول/ لتوار  9مم ميامنار منم 
يأو  رئأيس اجلمهوريأة ن حكومة ميامنار  اشفت جلنة حتةيأق اةيأادة اائأب الحظ ي -10 

  ويناشأد حكومأة استنتاجات اللينأة دون  اطأاء ضم جدير االثةةع اشر تةرير شي  يمين  سوم  و 
 ميامنار النظر يف تةد  املساضدة لتعويو قدرات ايئة التحةيق امو وغعاا مم اهليئات يف املستةبآ؛

 ن يوفأد اشأكآ ضاجأآ اعثأة دوليأة مسأتةلة لتةصأي احلةأائق يعينهأا رئأيس  يةرر -11 
حةأأأوق اإلاسأأأان اتخأأأعة الأأأيت  ااتهالأأأاتوقأأأائع وظأأأرو  للوقأأأو  ضلأأأى جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان 

 وخاصأةيف ميامنأار  املسأيرلة مأم جااأب الةأوات العسأكرية واتمنيأة  والتيأاواات ارتكاهبأا ضى يدَّ 
ملأة ك ضلى سأبيآ املثأال   احلصأر ا حتيأاا التعسأفي والتعأميب واملعايف و ية راخني  اا يف ذل

مأأم  شأأأكال العنأأر اجلنسأأي و ضمأأال الةتأأآ خأأار  الة أأأاء ذلأأك  الال اسأأااية وا غتصأأاب وغأأع
وتأأأدمع املمتلكأأأات اصأأأورة  والتشأأأريد الةسأأأرم الةسأأأرم وا ختفأأأاء واأأأإجراءات مأأأوجوة  و تعسأأأفاا 

لكاملة لليناة وحتةيق العدالة لل حايا  و ن يطلب  ىل اعثة ضمان املساءلة ا اةصدقااواية   غع
  السادسة والثالثأني وتةريأراا  يف دورت معلومات مستوفاة     ىل اولس شفوياا تةصي احلةائق  ن تةد  

 السااعة والثالثني؛ يف دورت  لامالا 
 حكومأأة ميامنأأار ضلأأى التعأأاون الكامأأآ مأأع اعثأأة تةصأأي احلةأأائق  اأأا يف عشأأي  ي -12 

 ويشأأد د ضلأأىذلأأك ضأأم رريأأق  تاحأأة اتأأائج التحةيةأأات احملليأأة واملعلومأأات اتخأأرى ذات الصأألة  
 ىل مجيأأأع دون ضأأأائق ودون رْصأأأد الوصأأول لامأأأآ  مكاايأأأة اعثأأأة تةصأأي احلةأأأائق  مأأأنح احلاجأأة  ىل 

 املنارق واحملاوريم؛
رد وخربة اكآ ما يلو  مم موااعثة تةصي احلةائق توويد احلاجة  ىل  ضلى ي شد د -13 

يف جمأال الطأب الشأرضي واخلأربة اشأفن العنأر الفنيأة لالضطال  او يتها  اأا يف ذلأك اخلأربة فنية 
 اجلنسا ؛العنر اجلنسي و 
حكومة ميامنأار ضلأى اختأاذ التأدااع الالامأة ملعاجلأة التمييأو والتحيأو  يشيع اةوة -14 

اختأأاذ ضلأأى لغويأأة يف مجيأأع  حنأأاء البلأأد  و اتقليأأات اإلثنيأأة والدينيأة وال فأأراد ضأد النسأأاء واترفأأال و 
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م دضأأوة  ىل الكراايأأة الورنيأأة  و العرقيأأة  و الدينيأأة تإلدااأأة العلنيأأة اغأأرا ااملويأأد مأأم اإلجأأراءات 
ضلأأى   و اغأرا التنديأأد ضلنأاا هبأأمو الأدضوةو  ضلأى التمييأأو  و العأداوة  و العنأأر الأيت تشأكآ حتري أأاا 

الأديم  و   و العأرق و ر الوشأيك الةأائم ضلأى اجلنسأية اضتمأاد تأدااع لتيأر  التحأريمم ضلأى العنأ
اجلهأود الراميأة  ىل تعويأو التسأامح والتعأايب ضلأى مواصألة ايأادة املعتةد  مع اح ا  حرية التعبع  و 

 24 املأأأأؤرخ 16/18اةأأأأرار جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  اوتمأأأأع ضمأأأأالا قطاضأأأأات السأأأألمي يف مجيأأأأع 
العنصأرية  و  الةومية  و الكرااية ىل ظر الدضوة   ةةاملتعلطة ضمآ الراارب خبو  2011آذار/مارس 

 ضأأم رريأأق  يف مجلأأة  مأأور  وذلأأك ضلأأى التمييأأو  و العأأداء  و العنأأر الدينيأأة الأأيت تشأأكآ حتري أأاا 
 الطوائر؛فيما اني اني اتديان و  فيما ايادة تيسع احلوار

هدا   سأأأأتت سأأأأتخَد  اشأأأأكآ متوايأأأأد  ة ن  أأأأم التشأأأأهع اجلنائيأأأأ ةلأأأأقاالحأأأأظ ي -15 
السألمي   اسبب تعبأعاما جتماضي التواصآ وسائط مستعِملي الصحفيني والسياسيني والطالب و 
)د( مأأأم قأأأااون ا تصأأأا ت السأأألكية 66اوجأأأب املأأأادة  وخاصأأأةا ضلأأأى شأأأبكة اإلا اأأأ  وخارجهأأأا  

و حكأأأأأأأأأا  الةأأأأأأأأأااون اجلنأأأأأأأأأائي  اأأأأأأأأأا يف ذلأأأأأأأأأك   والالسأأأأأأأأألكية  وقأأأأأأأأأااون املعأأأأأأأأأامالت اإللك وايأأأأأأأأأة
املسأأأعات قأأااون وقأأأااون التيمأأع السأأألمي و املشأأروضة قأأأااون اجلمعيأأات غأأأع  ن (  و ب)505 املأأادة

ريأأة   املتعلةأأةةأأوقهم حل تهماسأأبب  ارسأأتعسأأفاا واحتيأأاا اتفأأراد  مأأا اال ي نتهأأك لتوقيأأرالسأألمية 
املعتةأدات  التعبع والتيمع السلمي وتكويم اجلمعيأات  اأا يف ذلأك ضلأى  سأاس ا اتمأاء اإلثأ   و

 صأالد اأمو مم  جآ  مباشرة ضمليات تشريعية تةو  ضلى الشفافية واملشارلةسية  ويدضو  ىل السيا
 ؛الةااون الدويل حلةوق اإلاساناوجب مع التوامات حكومة ميامنار  اا يتمشرىالةوااني 
 لتأأوا  حكومأأة ميامنأأار  اأأاإلفرا  املبكأأر ضأأم السأأيناء السياسأأيني وفةأأاا  حأأبير  -16 
م فأيهم  ولئأك الأميم السياسأية  و الدينيأة  َاأ  يف السأيم اسأبب معتةداتأ د حأيظآ    ر  ا مان

 ن احلكومأأة ا يهيأأبن ضأأم حةأأوق اإلاسأأان والطأأالب  اينمأأا و واملأأدافع دينأأوا مأأؤخراا يأأووا  و    احت  
الكامأآ ا اأرد ا ضتبأارني و االتوامها ااإلفرا  غع املشرورب ضم مجيع السيناء السياسيني املتبةرأ تفي

ضم تعديآ الةوااني التةييدية و ااء مأا تبةأى مأم قيأود ضلأى  لسياسيني السااةني  ف الا للسيناء ا
 حةوق   اد منهأاالتيمع السلمي  واي يف تكويم اجلمعيات و يف  ارسة احلق يف حرية التعبع و 

لميتمأأع املأأد  والصأأحفيني واملأأدافعني ضأأم حةأأوق لايئأأة آمنأأة ومواتيأأة  و  سأأيما  جيأأاد ل أأمان 
 عرب ضم قلة ي  البيئة واتراضي واملدايني  و املتعلةة اةوق احلن واحملامني والناشطني يف جمال اإلاسا

 احلةوق؛ امواتفراد فيما يتصآ امارسة  تتحد  ضم توقير ااء التةارير اليت 
املراقبأأأأأة  و الرصأأأأأد  و ا اتةأأأأأا   ضمأأأأأال   حأأأأأدضلأأأأأى  اأأأأأ  ينبغأأأأأي    يواجأأأأأ   ي ؤلرأأأأأد -17 

ولأأأس حةأأأوق التااعأأأة مأأأع اإلجأأأراءات اخلاصأأأة  تعاواأأأ  ال ايأأأب اسأأأببيةة  و امل أأأا و التهديأأأد   و
البعثأة الدوليأة لتةصأي يف ذلك املةأرر اخلأامل املعأ   الأة حةأوق اإلاسأان يف ميامنأار   ماإلاسان  ا
دضو حكومأأة ميامنأأار  ىل اختأأاذ التأأدااع املالئمأأة ملنأأع اأأمو اتفعأأال يأأو   اتمأأم املتحأأدةمأأع  و احلةأأائق 
فحة اإلفالت مم العةاب اإجراء حتةيةات ضاجلة وفعالة يف مجيع ادضاءات ال ايأب وا اتةأا  ومكا

 تةد  مرتكيب امو اتفعال  ىل العدالة و تاحة سبآ ااتصا  مناسبة لل حايا؛مم  جآ 
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واملسأتةآ والنويأ  يف  والشأامآالتحةيأق السأريع   ن تكفأآكومة ميامنأار   يهيب -18 
مستشأأارم الرااطأأة الورنيأأة مأأم  جأأآ الدميةراريأأة لأأو    يف   ولبأأع الدسأأتورم قتأأآ اخلبأأع الةأأااو 
اأأأأاو تشأأأأي  والبيئأأأأة اتراضأأأأي يف جمأأأأال احلةأأأأوق املتعلةأأأأة ا  والناشأأأأط 2017لأأأااون الثا /ينأأأأاير 

   والصأأأأأأحفي سأأأأأأو مأأأأأأو تأأأأأأون  يف لأأأأأأااون اتول/2016  يف تشأأأأأأريم الثأأأأأأا /اوفمرب دينأأأأأأغ اأأأأأأان
 اتخرى  وااسبة املسؤولني ضنها؛ احلا تيف   ولملك 2016 ديسمرب
مأأم اخلطأأوات إلصأأالد الدسأأتور   ن تتخأأم مويأأداا كومأأة ميامنأأار    ي أأاا  يهيأأب -19 

وتعويأأأو املؤسسأأأات الدميةراريأأأة واحلكأأأم الرشأأأيد وسأأأيادة الةأأأااون ل أأأمان احأأأ ا  وتعويأأأو حةأأأوق 
وجأود احلاجة  ىل  ي شدرد ضلىو للةواضد واملعايع الدولية   اإلاسان واحلريات اتساسية العاملية وفةاا 

  تتمتأأأع اا سأأأتةاللية واإلدارة الماتيأأأةمهنأأأة قااوايأأأة ضلأأأى وجأأأود فعأأأال  و و اايأأأد و مسأأأتةآ  ق أأأاء
ويأأأدضو احلكومأأأة  ىل ضأأأمان ا متثأأأال التأأأا   لتواما أأأا اوجأأأب الةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان 

 اإلاسا   حسب ا قت اء؛ والةااون الدويل
 اأأأاء  نيأأأد اترفأأأال  مأأأم  جأأأآالأأأيت اختأأأم ا حكومأأأة ميامنأأأار اأأأاخلطوات  رحأأأبي -20 

يف ميامنأأار  هبأأمو الصأأفة  ماسأأتخدامه ويسأأتهيممأأم اترفأأال اجلنأأود  رفأأآ  800و رأأالق سأأراد 
 نيأأأد  شأأأكال الوقأأأر الكامأأأآ جلميأأأع صأأأوب احلكومأأأة ضلأأأى مواصأأألة تعويأأأو التةأأأد  احملأأأرا  فيحأأأ 

ل املتبةأني يف صأفو  الةأوات احلكوميأة و رأالق حتديد اويأة مجيأع اترفأاو  ؛هماترفال واستخدام
مواصأألة و  اتهمأأة الفأأرار مأأم اخلدمأأة؛ هموسأأين تهماترفأأال وم أأاية توقيأأر اأأاء و  ؛سأأراحهم فأأوراا 

ايأادة الشأفافية  و  اجلهود الرامية  ىل تةد  مأرتكيب  نيأد اترفأال  ىل العدالأة و أر   نيأد اترفأال؛
خأأدمات تسأأييآ املواليأأد  اأأم فأأيهم  اترفأأال ضلأأى حصأأولتوسأأيع فأأرمل  ضأأم رريأأقاأأا يف ذلأأك 
 وضمان  ضادة تفايآ اترفال اجلنود السااةني و ضادة  دماجهم؛ للتينيد؛ املعرَّضوناترفال 
ا تفاقيأات ضلأى لتصأديق لااخلطوات اليت اختم ا حكومأة ميامنأار  رحب  ي اا ي -21 

يف التصأديق ضلأى  ومة ضلى النظأر فعليأاا شيع احلكي  و  ليهاالا ما  ل و  الدولية حلةوق اإلاسان
دضو  ىل يأأهبأأا  و  وضلأأى الربوتولأأو ت ا ختياريأأة امللَحةأأةاتفاقيأأات دوليأأة  خأأرى حلةأأوق اإلاسأأان 

 التنفيأأأم الكامأأأآ  لتوامأأأات احلكومأأأة اوجأأأب الةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان والةأأأااون الأأأدويل
 اإلاسا   ولملك اوجب ا تفاقات اتخرى ذات الصلة؛

اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق مفأوا ااملفاوضات اجلاريأة اأني  لملك رحبي -22 
طأأرم ملفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأامية التوا  احلكومأأة افأأتح مكتأأب ق  اأأ وي أأمل راإلاسأأان واحلكومأأة  
  ويشأيع احلكومأة ضلأى توجيأ  لو يأة املفأوا السأامي او ية لاملة ووفةأاا موود حلةوق اإلاسان  

 جلميع اإلجراءات اخلاصة التااعة ولس حةوق اإلاسان؛ دضوة دائمة

يايأأأة  تةويأأةاجلهأأود الراميأأة  ىل   ن تكثرأأأر كومأأة ميامنأأار ومؤسسأأا ا  يهيأأب -23 
الدميةراريأأة والتنميأأة ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والنهأأوا اوتعويأأو حةأأوق اإلاسأأان وسأأيادة الةأأااون 

لينة الاملستدامة  اا يف ذلك ضم رريق  صالد  مم  جآ حتةيق  ادا  التنميةلليميع الشاملة 
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للمبأأاد  املتعلةأأة ارلأأو املؤسسأات الورنيأأة لتعويأأو ويايأأة  ميامنأأار وفةأاا يف الورنيأة حلةأأوق اإلاسأأان 
 هيب ااوتمع الدويل  ن يدضم ميامنار يف اما الصدد؛يحةوق اإلاسان )مباد  ااريس(  و 

ذلك الشرلات ضأرب الورنيأة واملشأاريع    اا يفاتضمالمجيع مؤسسات  عشي  ي -24 
للمبأأاد  التوجيهيأأة املتعلةأأة ااتضمأأال التياريأأة  دضأأم واحأأ ا  حةأأوق اإلاسأأان وفةأأاا ضلأأى احملليأأة  

مايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان    هأأأا املتعلأأأقوحةأأأوق اإلاسأأأان  ويأأأدضو حكومأأأة ميامنأأأار  ىل الوفأأأاء اواجب
 اأأفن تةأأو  هأأااوضأأود توقع ن حتأأدرد ار العاملأأة يف ميامنأأمنشأأف املؤسسأأات التياريأأة هيأأب اأأدول يو 

ح ا  اأأأاو يتهأأأا الة أأأائية ضأأأمم يف  قليمهأأأا و/ و  اتضمأأأال الأأأيت توجأأأد مةاراأأامجيأأع مؤسسأأأات 
 حةوق اإلاسان يف مجيع ضمليا ا؛

شأيع ضلأى ياتعويأو تعأاون حكومأة ميامنأار مأع منظمأة العمأآ الدوليأة  و  يرحب -25 
ضلأأى   و االيأأة ضمليأأة لتةأأد  الشأأكاوىخدا  السأأخرة  تنفيأأم التفأأاام التكميلأأي للة أأاء ضلأأى اسأأت

خطأة السأخرة يف ميامنأار لفسأاس لتنشأيط تنةيح مملرة التفأاام للة أاء ضلأى اسأتخدا  ااإلسرا  
  اا؛وتعويو  العمآ

اوتمأأع الأأدويل  ىل مويأأد دضأأم حكومأأة ميامنأأار  اأأا يف ذلأأك مأأم خأأالل  يأأدضو -26 
ء االتواما أا وتعهأدا ا الدوليأة يف جمأال حةأوق اإلاسأان  تةد  املسأاضدة وانأاء الةأدرات  يف الوفأا

 والنهوا االدميةرارية والتنمية ا قتصادية وا جتماضية؛
 الأة حةأوق اإلاسأان يف ميامنأار ملأدة سأنة  ةاملعنيأ ةاخلاص ة ديد و ية املةرر  يةرر -27 
 ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان يف  شأأأفوياا  مرحليأأأاا  ةأأأد  تةريأأأراا ت ن  ةاخلاصأأأ ةطلأأأب  ىل املةأأأرر ي  و  ضأأأافية

 ىل اللينأأة الثالثأأة يف الأأدورة الثاايأأة والسأأبعني لليمعيأأة العامأأة و ىل  وتةريأأراا دورتأأ  اخلامسأأة والثالثأأني 
 ىل مواصألة  ةاخلاصأ ةدضو املةأرر يألرباأامج ضملأ  السأنوم  و  اولس يف دورت  السأااعة والثالثأني  وفةأاا 

 ؛ةاخلاص ةها املةرر ترا يف تنفيم التوصيات اليت قدمالتةد  احملوتةييم رصد حالة حةوق اإلاسان 
هيب  كومة ميامنأار  ن تواصأآ ي  و ةاخلاص ةااستمرار التعاون مع املةرر  يرحب -28 

ويأأارات  خأأرى ومأأنح ا الةيأأا منهأأا تيسأأع  اوسأأائآ  ايف  ارسأأة و يتهأأ ةاخلاصأأ ةتعاواأأا مأأع املةأأرر 
وضأع خطأة ل ةاخلاصأ ةلأد  ومواصألة العمأآ مأع املةأرر  مكااية الوصول دون قيأد  ىل مجيأع  حنأاء الب

التةأأد  يف اوأأا ت وملعأأايع دة يف تةريراأأا  ضمأأآ و رأأار امأأ  للتنفيأأم السأأريع ملعأأايع التةأأد  احملأأدَّ 
 ذات اتولوية للمساضدة التةنية واناء الةدرات؛

صرأأي واعثأأة تة املةأأررة اخلاصأأةتوويأأد  ىل اتمأأني العأأا  واملفأأوا السأأامي  يطلأأب -29 
 االكامآا ما مم ا ضطال  او يتهمالالامة لتمكينهواخلربة الفنية ااملساضدة واملوارد  احلةائق

 57 اجللسة
 2017/مارس آذار 24

 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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 حالة حقوق اإلنسان فح جم ورية إيران اإلسالمية -34/23  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
ثأأاق اتمأأم املتحأأدة واإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان والعهأأديم الأأدوليني اي  ذ يس شأأد 

 اخلاصني  ةوق اإلاسان وغع ذلك مم صكوا حةوق اإلاسان الدولية ذات الصلة 
 3املأأأأأأأؤرخ  19/12  و2011آذار/مأأأأأأأارس  24املأأأأأأأؤرخ  16/9 ىل قراراتأأأأأأأ   و ذ يشأأأأأأأع 

 آذار/ 28املأأأؤرخ  25/24  و2013 آذار/مأأأارس 22املأأأؤرخ  22/23  و2012ايسأأأان/ اريآ 
 آذار/ 23املأأأأأأأأأأؤرخ  31/19  و2015آذار/مأأأأأأأأأأارس  27املأأأأأأأأأأؤرخ  28/21  و2014مأأأأأأأأأأارس 
  ومجيع 2016لااون اتول/ديسمرب   19املؤرخ  71/204  وقرار اجلمعية العامة 2016 مارس

سأالمية  الةرارات السااةة الصادرة ضم اجلمعية اشفن حالأة حةأوق اإلاسأان يف مجهوريأة  يأران اإل
لأأس واجلمعيأأة اوو ذ يعأأرب ضأأم  سأأف  لعأأد  تعأأاون مجهوريأأة  يأأران اإلسأأالمية فيمأأا رأأق رلبأأات 

 الواردة يف تلك الةرارات 
اتةرير املةرر اخلامل املع   الة حةوق اإلاسأان يف مجهوريأة  يأران اإلسأالمية  و ذ يرحب 

الشأديد  ااء التطأورات املشأار  ليهأا   و ذ يعرب ضم قلة  (52)وتوصيات   ىل جملس حةوق اإلاسان
 يف ذلك التةرير وضد  السماد للمةرر اخلامل االسفر  ىل مجهورية  يران اإلسالمية 

 5/2اشأأفن انأأاء مؤسسأأات اولأأس و 5/1 ىل قأأرارم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأع 
لأأأأأس  اشأأأأأفن مدواأأأأأة قواضأأأأأد السأأأأألوا للمكلفأأأأأني او يأأأأأات يف  رأأأأأار اإلجأأأأأراءات اخلاصأأأأأة للمي

  و ذ يشدد ضلى  ن ي طلع املكلفأون او يأات اهأامهم وفةأاا 2007حويران/يواي   18 املؤرَخنْي 
 هلميم الةراريم وملرفةيهما 

 ديأأد و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ   الأأة حةأأوق اإلاسأأان يف مجهوريأأة  يأأران  يةأأرر -1 
تةريراا ضم تنفيم و يتأ   ىل جملأس  اإلسالمية ملدة سنة  ضافية  ويطلب  ىل املةرر اخلامل  ن يةد 

 حةوق اإلاسان يف دورت  السااعة والثالثني و ىل اجلمعية العامة يف دور ا الثااية والسبعني؛
 كومأة مجهوريأة  يأران اإلسأالمية  ن تتعأاون تعاواأاا لأامالا مأع املةأرر اخلأامل  يهيأب -2 

 ورية اليت  كن  مم ا ضطال  او يت ؛و ن تسمح ل  اويارة البلد وتوودو إلميع املعلومات ال ر 
لالضطال  او يت    ىل اتمني العا   ن يوود املةرر اخلامل اا يلو  مم موارد يطلب -3 

 57اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

ض أأأواا ضأأأم التصأأأأوي    13وامتنأأأأا   12صأأأوتاا مةااأأأآ  22]اضتمأأأد اتصأأأوي  مسأأأيآ افغلبيأأأأة 
 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح

__________ 

(52) A/HRC/34/65   
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 محؤيدونامل
  انمأأا  الييكأأا  الربتغأأال  اأأاراغوام  اإلمأأارات العرايأأة املتحأأدة   ملاايأأا   لباايأأا

  لرواتيا   قطر  سويسرا  سلوفينيا  السلفادور  رواادا  مجهورية لوريا  اوتسوااا
يرلنأأدا آاململكأأة املتحأأدة لربيطاايأأا العظمأأى و   اململكأأة العرايأأة السأأعودية   تفيأأا

 اليااان  الو يات املتحدة اتمريكية  اولندا  انغاريا  الشمالية
 محاملعارضون

  املتعأأأأأددة الةوميأأأأأأات( -اوليفيأأأأأا )دولأأأأأة   اورواأأأأأدم  اأأأأأنغالديب   ادوايسأأأأأيا
  لينيأأأا   لواأأأا   قعغيوسأأأتان  البوليفاريأأأة( -فنأأأوويال )مجهوريأأأة   العأأأراق  الصأأأني
 اهلند  مصر

 محاملمتنعون
  غااأأأأا  جورجيأأأأا  جنأأأأوب  فريةيأأأأا  تأأأأواس  توغأأأأو  الرباايأأأأآ   لأأأأوادور   ثيوايأأأأا
  [اييعيا  منغوليا  الكواغو  لوت ديفوار   الفلبني

 حالة حقوق اإلنسان فح جم ورية كوريا الشعبية الديمقراتية -34/24  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
ايثاق اتمم املتحدة  واإلضالن العاملي حلةوق اإلاسأان  والعهأديم الأدوليني   ذ يس شد 
  ةوق اإلاسان  وغع ذلك مم صكوا حةوق اإلاسان اخلاصني 
 ىل مجيع الةرارات السااةة اليت اضتمد ا جلنأة حةأوق اإلاسأان وجملأس حةأوق  و ذ يشع 

اإلاسأأأان واجلمعيأأأة العامأأأة اشأأأفن حالأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف مجهوريأأأة لوريأأأا الشأأأعبية الدميةراريأأأة  
 71/202وقأأرار اجلمعيأأة العامأأة  2016س آذار/مأأار  23املأأؤرخ  31/18فيهأأا قأأرار اولأأس  اأأا

   و ذ    ضلى تنفيم امو الةرارات 2016لااون اتول/ديسمرب   19 املؤرخ
 آذار/ 15املأأأأؤرخ  60/251مأأأأم قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة  3الفةأأأأرة  و ذ ي أأأأع يف اضتبأأأأارو 
  2006 مارس

شأفن مدواأة ا 5/2اشفن انأاء مؤسسأات جملأس حةأوق اإلاسأان و 5/1 ىل قراري   و ذ يشع 
  حويأأأران/ 18قواضأأأد السأأألوا للمكلفأأأني او يأأأات يف  رأأأار اإلجأأأراءات اخلاصأأأة للميلأأأس  املأأأؤرخني 

   و ذ يشدد ضلى  ن يؤدم املكلر االو ية مهام  وفةاا هلميم الةراريم ومرفةا ما  2007 يواي 
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وق ضلأأأى  مهيأأأة متااعأأأة التوصأأأيات الأأأواردة يف تةريأأأر جلنأأأة التحةيأأأق اشأأأفن حةأأأ و ذ يشأأأدد 
  المم رحب ا  لآ مم جملس حةوق اإلاسان (53)اإلاسان يف مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية

 واجلمعية العامة  و  حيآ  ىل ايئات اتمم املتحدة ذات الصلة  اا يف ذلك جملس اتمم 
 ااء ارتكأأأأاب مجهوريأأأأأة لوريأأأأا الشأأأأعبية الدميةراريأأأأة ااتهالأأأأأات  و ذ يسأأأأاورو اأأأأالغ الةلأأأأق 
وواسأأأأعة النطأأأأاق وجسأأأأأيمة حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  تشأأأأكرآ يف حأأأأأا ت لثأأأأعة جأأأأرائم ضأأأأأد منهييأأأأة 

 اإلاسااية  و ااء  فالت مرتكبيها مم العةاب وفةاا ملا ورد يف تةرير جلنة التحةيق 
 ىل مسؤولية مجهورية لوريأا الشأعبية الدميةراريأة ضأم يايأة سأكااا مأم اجلأرائم  و ذ يشع 

  الأأأمم  شأأأارت فيأأأ  اجلمعيأأأة 71/202حأأأظ قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة املرتكبأأأة ضأأأد اإلاسأأأااية  ويال
العامة  ىل  ن جلنة التحةيق قد حث  قيادة مجهوريأة لوريأا الشأعبية الدميةراريأة ضلأى منأع ارتكأاب 

 اجلرائم ضد اإلاسااية وقمعها  ولفالة مالحةة اجلناة ومثوهلم  ما  احملكمة  
هلشة السائدة يف البلد تتفاقم اسبب ضد   كني تن احلالة اإلاسااية ا و ذ يساورو الةلق 

حكومة مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية الولا ت اإلاسااية مم الوصول  رية ومم دون ضوائأق 
 ىل مجيأأع السأأكان املعأأوايم  واسأأبب  ضطأأاء اإلافأأاق العسأأكرم اتولويأأة يف السياسأأات الورنيأأة 

 لة  مور  خرى مم مج ضلى حساب حصول املوارنني ضلى الغماء 
  الأأمم  ضراأأ  فيأأ  اجلمعيأأة العامأأة ضأأم اأأالغ 71/202اةأأرار اجلمعيأأة العامأأة  و ذ يسأألم 

الةلأأأق  ااء مأأأا لتحويأأأآ وجهأأأة املأأأوارد صأأأوب تطأأأوير اأأأرامج اتسأأألحة النوويأأأة والةأأأمائر التسأأأيارية 
ةراريأأأأة  مجهوريأأأأة لوريأأأأا الشأأأأعبية الدمي يفتأأأأفثع يف احلالأأأأة اإلاسأأأأااية وحالأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان  مأأأأم
يشأأأدد ضلأأأى ضأأأرورة  ن حتأأأ   مجهوريأأأة لوريأأأا الشأأأعبية الدميةراريأأأة شأأأعبها وت أأأمم لأأأ  الرفأأأاو  و ذ

تشأريم  30( املأؤرخ 2016)2321وتصون لرامت   ضلى النحو املشار  لي  يف قرار جملس اتمأم 
   2016الثا /اوفمرب 

اريأأة ضأأم ضأأمان مسأأؤولية حكومأأة مجهوريأأة لوريأأا الشأأعبية الدميةر  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 
 تأأع لأأآ سأأكااا  تعأأاا لأأامالا إلميأأع حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية  اوسأأائآ منهأأا ضأأمان 
احلصأأول ضلأأى الغأأماء الكأأايف اصأأورة متسأأاوية  ف أأالا ضأأم حريأأة الأأديم  و املعتةأأد وحريأأة التعبأأع 

 وحرية تكويم اجلمعيات والتيمع ضمم حةوق وحريات  خرى 
خطر معينة تؤثر يف النساء واترفال واتشخامل ذوم اإلضاقة  اوجود ضوامآ و ذ يسلرم 

واملسأأنني  وا أأرورة ضأأمان  تأأع اأأؤ ء اتشأأخامل  تعأأاا لأأامالا إلميأأع حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات 
 اتساسية حلمايتهم مم اإلمهال واإليماء وا ستغالل والعنر 

ضلأأأى اتفاقيأأأة حةأأأوق تصأأأديق مجهوريأأأة لوريأأأا الشأأأعبية الدميةراريأأأة  و ذ يالحأأأظ اتةأأأدير 
     و ثها ضلى تنفيم التواما ا التعاادية 2016اتشخامل ذوم اإلضاقة يف لااون اتول/ديسمرب 

__________ 

(53) A/HRC/25/63   
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اشأأأأارلة مجهوريأأأأة لوريأأأأا الشأأأأعبية الدميةراريأأأأة يف ضمليأأأأة ا سأأأأتعراا الأأأأدورم  و ذ ينأأأأوو 
توصأأية مأأم  113الشأأامآ الثاايأأة  و ذ يالحأأظ قبأأول حكومأأة مجهوريأأة لوريأأا الشأأعبية الدميةراريأأة 

 58الواردة يف اتأائج ا سأتعراا  والتوامهأا املعلأم اتنفيأماا والنظأر يف  مكاايأة تنفيأم  268 صآ 
توصأأية  خأأرى  و ذ يشأأدد ضلأأى  مهيأأة تنفيأأم التوصأأيات مأأم  جأأآ معاجلأأة مأأا ي رتكأأب يف البلأأد مأأم 

 ااتهالات جسيمة حلةوق اإلاسان  
ملعاادات يف جمال رصد تنفيأم ا لتوامأات االعمآ اهلا  المم تةو  ا  ايئات ا و ذ يسلم 

الدولية حلةوق اإلاسان  و ذ يؤلد ضأرورة امتثأال مجهوريأة لوريأا الشأعبية الدميةراريأة  لتواما أا يف 
 جمال حةوق اإلاسان ولفالة تةد  تةاريراا اااتظا  ويف الوق  املناسب  ىل ايئات املعاادات 

يل و مهيأأة العأأودة الفوريأأة جلميأأع املختطفأأني  خطأأورة مسأأفلة ا ختطأأا  الأأدو  و ذ يالحأأظ 
يعأأأأرب ضأأأأم اأأأأالغ الةلأأأأق  ااء ضأأأأد  اختأأأأاذ مجهوريأأأأة لوريأأأأا الشأأأأعبية الدميةراريأأأأة  م  جأأأأراءات  و ذ

منم استهالل التحةيةات اشفن مجيع الرضايا الياااايني ضلى  ساس املشاورات اليت ضةأدت   جيااية
  2014ية الدميةراريأأة واليااأأان يف  يار/مأأأايو ضلأأى املسأأتوى احلكأأومي اأأني مجهوريأأأة لوريأأا الشأأعب

 سأأيما يتوقأأع  ن تتحةأأق يف  قأأرب وقأأ   كأأم تسأأوية مجيأأع املسأأائآ املتصأألة االرضايأأا اليااأأاايني  و  و ذ
 ضودة مجيع املختطفني  

 ىل  مهية احلوار االنسبة لتحسني حالة حةوق اإلاسان واحلالأة اإلاسأااية  و ذ يشع  ي اا  
 يا الشعبية الدميةرارية يف مجهورية لور 

 مهية مسفلة اتسر املشتتة والطلبات املةدمة مم مجهوريأة لوريأا لتفليأد  و ذ يالحظ لملك 
تبأأادل الرسأأائآ اأأني اتفأأراد وايأأارات الأأدا م اتصأألية و يئأأة مويأأد مأأم ا والسأأمادمصأأع  فأأراد اتسأأر  

 مناسبات ملر الشمآ ضلى اطاق  وسع وضلى  ساس منتظم 
 مهيأة مشأارلة الأدول اصأورة لاملأة وانأاءة يف  ضمأال جملأس حةأوق  لد مأم جديأدو ذ يؤ  

اإلاسأأان  اأأا يف ذلأأك ضمليأأة ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ  ويف اآلليأأات اتخأأرى للميلأأس  مأأم 
  جآ حتسني حالة حةوق اإلاسان يف امو الدول 

ة حلةأأوق ا اتهالأأات املنهييأأة الواسأأعة النطأأاق واجلسأأيم افشأأد العبأأارات يأأديم -1 
اإلاسان وغعاا مم  اواات حةوق اإلاسأان املسأتمرة منأم فأ ة رويلأة يف مجهوريأة لوريأا الشأعبية 
الدميةراريأأة  ويعأأرب ضأأم قلةأأ  الشأأديد  ااء ا سأأتنتاجات املفصأألة الأأيت قأأدمتها جلنأأة التحةيأأق يف 

 تةريراا  اا يف ذلك ما يليمح
والأديم  ومأم احلأق يف حريأة الأر م احلرمان مم احلأق يف حريأة الفكأر والوجأدان  ) ( 

وحرية التعبأع وحريأة تكأويم اجلمعيأات  ضلأى شأبكة اإلا اأ  وخارجهأا  ااحتكأار الدولأة املطلأق 
لحلضال  وحتكمها الكامآ يف تنظيم احلياة ا جتماضية  ولملك اا تفرض  مم رقااة تعسفية وغأع 

 مشروضة تتخلآ احلياة اخلاصة جلميع املوارنني؛
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مييأأأو ضلأأأى  سأأأاس اظأأأا  سأأأواغبون الأأأمم يصأأأنر النأأأاس ضلأأأى  سأأأاس املأأأيالد الت )ب( 
والطبةة ا جتماضية اليت حتدداا الدولأة  لمأا يفخأم اعأني ا ضتبأار اآلراء السياسأية والأديم  والتمييأو 
ضد املر ة  اا يف ذلك ضد  املساواة يف  مكااية احلصول ضلى العمأآ  والةأوااني واتاظمأة التمييويأة  

 ضد املر ة؛والعنر 
ااتهأأاا احلأأق يف حريأأة التنةأأآ إلميأأع جواابأأ   اأأا يف ذلأأك فأأرا  مأأالم اإلقامأأة  ) ( 

والعمأآ الأيت حتأدداا الدولأة اأاإللراو  مسأأتندة يف لثأع مأم اتحيأان  ىل اظأا  سأواغبون  وحرمأأان 
 املوارم مم احلق يف مغادرة الدو؛

حأق يف الغأماء ومأا يتصأآ اأ  ا اتهالات املنهيية اجلسيمة والواسعة النطأاق لل )د( 
مأأم جوااأأب احلأأق يف احليأأاة  واأأي ااتهالأأات تتفأأاقم اسأأبب ااتشأأار اواضأأة وسأأوء التغميأأة ضلأأى 

 اطاق واسع؛
ااتهالأأأات احلأأأق يف احليأأأاة و ضمأأأال اإلاأأأادة  والةتأأأآ  وا سأأأ قاق  والتعأأأميب   ( )ا 

اد تسباب سياسأية والسيم  وا غتصاب  وغعو مم  شكال العنر اجلنسي اجلسيم  وا ضطه
ودينيأأة وجنسأأااية يف معسأأكرات ا ضتةأأال السياسأأي والسأأيون العاديأأة  وااتشأأار  ارسأأة العةأأاب 

 اجلماضي ضلى اطاق واسع  و اوال  حكا  قاسية ضلى اتارياء؛
ا ختطأأأا  املنهيأأأي  واحلرمأأأان مأأأم العأأأودة  ىل الأأأورم ومأأأا يعةأأأب ذلأأأك مأأأم  )و( 

ارنأو الأدان  خأرى  ضلأى اطأاق واسأع ويف  رأار سياسأة اختفاء قسرم لاشأخامل  اأم فأيهم مو 
 تنتهيها الدولة؛

حكومأأأة مجهوريأأأأة لوريأأأا الشأأأعبية الدميةراريأأأأة ضلأأأى  ن تعأأأ   إلرائمهأأأأا   أأأ  -2 
وااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأان الأأيت ترتكبهأأا يف البلأأد وخارجأأ   و ن تتخأأم خطأأوات فوريأأة مأأم  جأأآ 

بيأآ اوسأائآ منهأا تنفيأم التوصأيات ذات الصألة وضع حد جلميع اجلرائم وا اتهالات مم اما الة
 الواردة يف تةرير جلنة التحةيق  اا يف ذلك  ضلى سبيآ املثال   احلصر  التدااع التاليةمح

لفالأأة احلأأق يف حريأأة الفكأأر والوجأأدان والأأديم  واحلأأق يف حريأأة الأأر م والتعبأأع  ) ( 
شأمآ السأماد اإصأدار الصأأحر ضلأى شأبكة اإلا اأ  وخارجهأأا  اوسأائآ ت وتكأويم اجلمعيأات 

 و اشاء غعاا مم وسائط اإلضال  املستةلة؛
 ااء التمييو اني املوارنني  اا يف ذلك التمييو المم ترضاو الدولأة والةأائم ضلأى  )ب( 
  واختأأأأاذ تأأأأدااع فوريأأأأة لتحةيأأأأق املسأأأأاواة اأأأأني اجلنسأأأأني ويايأأأأة املأأأأر ة مأأأأم العنأأأأر سأأأأواغبوناظأأأأا  

 اجلنسا ؛
يف حريأأأأة التنةأأأأأآ  اأأأأا يف ذلأأأأأك حريأأأأة الفأأأأأرد يف اختيأأأأار مكأأأأأان  ضأأأأمان احلأأأأأق ) ( 
 وضمل ؛  قامت 

يتعلأق  تعويو املسأاواة يف احلصأول ضلأى الغأماء  اوسأائآ منهأا الشأفافية الكاملأة فيمأا )د( 
 اتوفع املساضدة اإلاسااية لكي تةد  امو املساضدة فعلياا  ىل ال عفاء؛
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اإلاسان املتصلة اعسكرات ا ضتةأال   الوقر الفورم جلميع ااتهالات حةوق ( )ا 
اا يف ذلك  ارسة السأخرة  وتفكيأك مجيأع معسأكرات ا ضتةأال السياسأي و رأالق سأراد مجيأع 
 السأأيناء السياسأأيني  والوقأأر الفأأورم إلضأأدا  احملتيأأويم تعسأأفاا  واحلأأرمل ضلأأى  ن تكأأون  صأأالحات

 مراضاة اتصول الةااواية؛قطا  العدالة لفيلة اتةد  احلماية إلجراء االمة ضادلة و 
 حأأآ مشأأكلة مجيأأع اتشأأخامل الأأميم اخت طفأأوا  و اختفأأوا قسأأراا  ولأأملك ذريأأتهم  )و( 

 حالا شفافاا  اسبآ منها ضمان ضود م فوراا؛
 ة ضرب احلدود؛تلفالة مل  آ اتسر املشت )ا( 
 اإللغاء الفورم ملمارسة املعاقبة ضلى اجلر  االتبعية؛ )د( 
  الأأمم  ضراأأ  فيأأأ  اجلمعيأأة ضأأم اأأأالغ 71/202ار اجلمعيأأة العامأأأة  ىل قأأر  يشأأع -3 

قلةهأأا  ااء ااتهالأأات حةأأوق العمأأال  اأأا فيهأأا احلأأق يف حريأأة تكأأويم اجلمعيأأات وا ضأأ ا  الفعلأأي 
اأأأأاحلق يف التفأأأأاوا اجلمأأأأاضي واحلأأأأق يف اإلضأأأأراب  وحظأأأأر اسأأأأتغالل اترفأأأأال اقتصأأأأادياا وضمأأأأآ 

ل   ولملك استغالل العمال املوفديم  ىل اخلأار  مأم مجهوريأة  اترفال ال ار  و اخلطر إلميع  شكا
 لوريا الشعبية الدميةرارية للعمآ يف ظرو  تشب  السخرة حسبما تفيد ا  التةارير؛

 ااء اسأأتنتاجات اللينأأة اشأأفن حالأأة الالجئأأني  يعأأرب مأأم جديأأد ضأأم اأأالغ قلةأأ  -4 
الدميةراريأأأأة  وغأأأأعام مأأأأم موارنيهأأأأا  وملتمسأأأأي الليأأأأوء الأأأأميم  ضيأأأأدوا  ىل مجهوريأأأأة لوريأأأأا الشأأأأعبية

ر حرلأأوا  ليهأأا مأم اخلأأار   و  اولأأ  هبأم ضةواأأات  لأأ  احلأبس  و التعأأميب  و املعاملأأة الةاسأأية  الأميم
الال اسااية  و املهينة  و العنر اجلنسأي  و ا ختفأاء الةسأرم  و ضةواأة اإلضأدا   و أ  اةأوة يف   و

اتساسي املتمثآ يف ضد  اإلضادة الةسرية  وضلأى معاملأة اما الصدد مجيع الدول ضلى اح ا  املبد  
لشأأؤون الالجئأأني  ةاتمأأم املتحأأدة السأأامي يةملتمسأأي الليأأوء معاملأأة  اسأأااية ولفالأأة وصأأول مفوضأأ

ةوق اإلاسان مأم دون ضوائأق  ىل ملتمسأي الليأوء اغأرا يايأة اتمم املتحدة السامية حلومفوضية 
 خأأأرى الأأأدول اترأأأرا  ضلأأأى التةيأأأد االتواما أأأا اوجأأأب  حةأأأوق اإلاسأأأان اخلاصأأأة هبأأأم  و أأأ  مأأأرة

الةااون الدويل حلةوق اإلاسان وا تفاقية املتعلةأة ارلأو الالجئأني والربوتولأول امللحأق هبأا فيمأا رأق 
 اتشخامل املنتمني  ىل مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية املشمولني هبمو الصكوا؛

مأأم  ن الروايأأات الأأيت اسأأتةتها مأأم الشأأهود ضلأأى مأأا خلصأأ   ليأأ  اللينأأة  يشأأدد -5 
واملعلومأأأات الأأأيت تلةتهأأأا تشأأأكآ سأأأبباا لافيأأأاا لالضتةأأأاد اأأأفن جأأأرائم ضأأأد اإلاسأأأااية قأأأد ارت كبأأأ  يف 
مجهوريأأأة لوريأأأا الشأأأعبية الدميةراريأأأة ضمأأأالا االسياسأأأات املكرسأأأة ضلأأأى  ضلأأأى مسأأأتويات الدولأأأة منأأأم 

ةياد أا  ويكأرر اإلضأراب ضأم قلةأ  البأالغ  ااء ضةود وضلى يد مؤسسات تةع حت  السأيطرة الفعليأة ل
ذلأأأك؛ وتشأأأمآ اأأأمو اجلأأأرائم املرتكبأأأة يف حأأأق اإلاسأأأااية اإلاأأأادة  والةتأأأآ  وا سأأأ قاق  والتعأأأميب  
والسيم  وا غتصاب  واإلجهاا الةسرم وغعو مم  اوا  العنأر اجلنسأي  وا ضأطهاد تسأباب 

م للسأأكان  وا ختفأأاء الةسأأرم للنأأاس  والعمأأآ سياسأأية ودينيأأة وضرقيأأة وجنسأأااية  وال حيأأآ الةسأأر 
 ؛الال اسا  املتعمد املتمثآ يف التيويع املطورل
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 ن سأألطات مجهوريأأة لوريأأا الشأأعبية الدميةراريأأة مل حتأأالم املسأأؤولني ضأأم  يؤلأأد -6 
اجلرائم ضد اإلاسااية وا اتهالات اتخرى حلةوق اإلاسان  ويشيع  ض اء اوتمع الدويل ضلى 

 يف جهود املساءلة املبمولة ل مان ضد  اةاء امو اجلرائم ادون ضةاب؛التعاون 
  الأأأمم شأأأيع  فيأأأ  اجلمعيأأأة جملأأأس 71/202اةأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة  يرحأأأب -7 

اتمأم ضلأى مواصألة اظأرو يف اسأتنتاجات جلنأأة التحةيأق وتوصأيا ا ذات الصألة واختأاذ اإلجأأراءات 
ل النظأر يف  مكاايأة  حالأة احلالأة يف مجهوريأة لوريأا املناسبة لكفالة املساءلة  اا يف ذلك مم خأال

الشأأأأعبية الدميةراريأأأأة  ىل احملكمأأأأة اجلنائيأأأأة الدوليأأأأة والنظأأأأر يف مواصأأأألة تطأأأأوير اجلأأأأواءات ل أأأأمان 
الفعالية يف استهدا  لآ مم يبدو  ا  يتحمآ الةسط اتوفر مم املسؤولية ضم ااتهالات حةوق 

 راا تشكآ جرائم ضد اإلاسااية؛اإلاسان اليت قال  ضنها اللينة  اا 
لأأأااون   9اةأأأرار جملأأأس اتمأأأم ضةأأأد اجتمأأأا  ثالأأأ  للميلأأأس يف  يرحأأأب  ي أأأاا  -8 

ولأأأأأااون  2014  اعأأأأأد اجتماضيأأأأأ  املعةأأأأأوديم يف لأأأأأااون اتول/ديسأأأأأمرب 2016اتول/ديسأأأأأمرب 
  اوقش  في  حالة حةوق اإلاسأان يف مجهوريأة لوريأا الشأعبية الدميةراريأة 2015اتول/ديسمرب 

يف ضأوء الشأواغآ اخلطأعة املعأأرب ضنهأا يف اأما الةأرار  ويتطلأأع  ىل مواصألة اولأس ااتمامأ  هبأأمو 
 املسفلة افعالية  لرب؛

ضلى املةرر اخلأامل املعأ   الأة حةأوق اإلاسأان يف مجهوريأة لوريأا الشأعبية  يث  -9 
او يتأ   ضلأى الأرغم  الدميةرارية ملا قا  ا  مأم  اشأطة حأىت اآلن وجلهأودو املسأتمرة يف ا ضأطال 

 مم ضد   مكااية الوصول  ىل البلد؛
اتةريأأرم املةأأرر اخلأأامل املعأأ   الأأة حةأأوق اإلاسأأان يف مجهوريأأة لوريأأا  يرحأأب -10 

الشأأعبية الدميةراريأأة وفريأأق اخلأأرباء املسأأتةلني املعأأ  ااملسأأاءلة ضأأم ااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأان يف 
ةأأأأدمني  ىل جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف دورتأأأأ  الرااعأأأأة   امل(54)مجهوريأأأة لوريأأأأا الشأأأأعبية الدميةراريأأأأة

م شأددا ضلأى  مهيأة ضأأمان املسأاءلة ضأم ااتهالأات حةأوق اإلاسأان يف مجهوريأأة  يوالثالثأني  واللأم
 لوريا الشعبية الدميةرارية؛

 ىل ا سأأأتنتاجات والتوصأأأيات الأأأيت قأأأدمها املةأأأرر اخلأأأامل وفريأأأق اخلأأأرباء  يشأأأع -11 
ة  وينوو ااخلطوات العملية اليت حدداا فريق اخلرباء املستةلني والأيت ميكأم املستةلني املع  ااملساءل

اختاذاأأأا فأأأوراا مأأأم  جأأأآ اإلسأأأها  يف اتبأأأا  اأأأج شأأأامآ  ااء املسأأأاءلة يف مجهوريأأأة لوريأأأا الشأأأعبية 
 الدميةرارية؛
 ن ي أأأدضرم ملأأأأدة سأأأنتني  قأأأأدرات مفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأأدة السأأأامية حلةأأأأوق  يةأأأرر -12 

يف ذلأأك جهاااأأا امليأأدا  يف سأأيول  لتيسأأع تنفيأأم التوصأأيات ذات الصأألة الأأيت قأأدمها اإلاسأأان  اأأا 
فريأأق اخلأأرباء املسأأتةلني املعأأ  ااملسأأاءلة يف تةريأأرو  والراميأأة  ىل تعويأأو جهأأود الرصأأد والتوثيأأق احلاليأأة  

__________ 

(54) A/HRC/34/66 وAdd.1   
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يأأأع و اشأأأاء مسأأأتود  مرلأأأوم للمعلومأأأات واتدلأأأة  وتكليأأأر خأأأرباء يف املسأأأاءلة الةااوايأأأة اتةيأأأيم مج
 ؛املعلومات والشهادات اغية وضع اس اتيييات  كنة لالستخدا  يف  م ضملية مساءلة مستةبالا 

 ىل املفوا السامي  ن يةد  ضرضاا شفوياا اأاخر املعلومأات ضأم التةأد   يطلب -13 
احملأأأرا يف اأأأما الصأأأدد  ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان يف دورتأأأ  السأأأااعة والثالثأأأني اغيأأأة تةأأأد  تةريأأأر  

 م تنفيم التوصيات اململورة  ىل اولس يف دورت  اتراعني؛لامآ ض
 ديأأد و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ   الأأة حةأأوق اإلاسأأان يف مجهوريأأة لوريأأا  يةأأرر -14 

 ؛31/18الشعبية الدميةرارية ملدة سنة وفةاا لةرار جملس حةوق اإلاسان 
ات اتمأأم املتحأأدة  إلميأأع اترأرا  املعنيأأة  اأا يف ذلأأك ايئأ يهيأب مأأرة  خأرى -15 

 ن تنظأأر يف تنفيأأم التوصأأيات الأأيت قأأدمتها جلنأأة التحةيأأق يف تةريراأأا هبأأد  معاجلأأة حالأأة حةأأوق 
 اإلاسان املورية يف مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية؛

اجلهأأأأود املتواصأأأألة الأأأيت يبأأأأمهلا اجلهأأأأاا امليأأأدا  التأأأأااع ملفوضأأأأية حةأأأأوق  يشأأأيع -16 
 دمي  تةارير منتظمة  ىل جملس حةوق اإلاسان؛اإلاسان يف سول  ويرحب اتة

اتةريأأر املفأأوا السأأامي ضأأم دور املفوضأأية و جنااا أأا فيمأأا يتعلأأق  الأأة  يرحأأب -17 
حةوق اإلاسان يف مجهورية لوريا الشعبية الدميةراريأة املةأد   ىل جملأس حةأوق اإلاسأان يف دورتأ  

ة اولأس اصأورة منتظمأة اعلومأات ادثأة   ويدضو املفأوا السأامي  ىل موافأا(55)احلادية والثالثني
 ضم امو املسفلة؛

اكافأأأأأة الأأأأأدول اتض أأأأأاء العمأأأأأآ ضلأأأأأى لفالأأأأأة اضأأأأأطال  اجلهأأأأأاا امليأأأأأدا   يهيأأأأأب -18 
للمفوضأأية اعملأأأ  ااسأأأتةاللية  وتوويأأأدو اأأا يكفأأأي مأأأم املأأأوارد مأأأم  جأأآ تنفيأأأم و يتأأأ   وضأأأمان تعأأأاون 

 د  تعرض  تم  ضمال ااتةامية  و  ديدات؛الدول اتض اء ذات الصلة اشكآ تا  مع اجلهاا  وض
 ىل مفوضأية حةأوق اإلاسأأان  ن تبلأغ ضأم جهأأود املتااعأة الأيت تبأأمهلا يف  يطلأب -19 

التةريأأأر السأأأنوم العأأأادم لامأأأني العأأأا  املةأأأد   ىل اجلمعيأأأة العامأأأة ضأأأم حالأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف 
 مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية؛

خلأأأأامل تةأأأأد  تةأأأأارير منتظمأأأأة  ىل جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  ىل املةأأأأرر ا يطلأأأأب -20 
اجلمعية العامة ضأم تنفيأم و يتأ   اأا يف ذلأك ضأم اجلهأود املبمولأة يف متااعأة تنفيأم توصأيات  و ىل

 جلنة التحةيق؛
حكومأأة مجهوريأأة لوريأأا الشأأعبية الدميةراريأأة  مأأم خأأالل مواصأألة احلأأوار    أأ  -21 

سأأيما املةأأرر اخلأأامل املعأأ     رأأار اإلجأأراءات اخلاصأأة  و ضلأأى دضأأوة مجيأأع املكلفأأني او يأأات يف
 الأة حةأأوق اإلاسأان يف مجهوريأأة لوريأا الشأأعبية الدميةراريأة  والتعأأاون التأا  معهأأم  وضلأى  كأأني 

__________ 

(55) A/HRC/31/38   
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املةرر اخلامل وموظفي الأدضم مأم ايأارة البلأد مأم دون قيأود  وتوويأدام إلميأع املعلومأات الالامأة  
  ية  ولملك تعويو التعاون التة  مع مفوضية حةوق اإلاسان؛لي يتسىن هلم  جناا امو الو 

منظومة اتمم املتحدة  اا فيها ولا  ا املتخصصة  والأدول  واملنظمأات  يشيع -22 
احلكومية الدولية اإلقليمية  واملؤسسات املهتمة  واخلرباء املستةلني  واملنظمات غع احلكوميأة  ضلأى 

ع املكلفأأأني او يأأأات يف  رأأأار اإلجأأأراءات اخلاصأأأة  اأأأم فأأأيهم املةأأأرر  قامأأأة حأأأوار وتعأأأاون انأأأاءيم مأأأ
واجلهأاا امليأدا  ملفوضأية  املع   الة حةوق اإلاسأان يف مجهوريأة لوريأا الشأعبية الدميةراريأة  اخلامل

 حةوق اإلاسان؛
مجيأأأع الأأأدول واتمااأأأة العامأأأة لامأأأم املتحأأأدة  اأأأا يف ذلأأأك الولأأأا ت  يشأأأيع -23 

ية التااعة هلا  واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واحملافآ اإلقليميأة  ومنظمأات املتخصصة املعن
اوتمع املد   واملؤسسات  والشأرلات التياريأة املهتمأة ااملوضأو  وسأائر اجلهأات املعنيأة صأاحبة 

 املصلحة  م وجه   ليها جلنة التحةيق توصيات   ىل امل ي قدماا يف تنفيم تلك التوصيات؛
منظومأأأة اتمأأأم املتحأأأدة ارمتهأأأا ضلأأى مواصأأألة التصأأأدم اطريةأأأة منسأأأةة  يشأأيع -24 

 وموحدة للحالة اخلطعة اليت تشهداا حةوق اإلاسان يف مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية؛
مجيأأع الأأدول الأأيت هلأأا ضالقأأات مأأع مجهوريأأة لوريأأا الشأأعبية الدميةراريأأة  يشأأيع -25 

لأأأى اختأأأاذ خطأأأوات فوريأأأة ت أأأع حأأأداا جلميأأأع ااتهالأأأات ضلأأأى  ن تسأأأتخد  افوذاأأأا لتشأأأييعها ض
حةأأأأوق اإلاسأأأأان  اوسأأأأائآ منهأأأأا  غأأأأالق معسأأأأكرات ا ضتةأأأأال السياسأأأأي و جأأأأراء  صأأأأالحات 

 مؤسسية جمرية؛
 ىل اتمأأأني العأأأا   ن يأأأوود املةأأأرر اخلأأأامل ومفوضأأأية حةأأأوق اإلاسأأأان   يطلأأأب -26 

ي مأأأم مأأأوظفني لالضأأأطال  رأأأق اهليكأأأآ امليأأأدا   اكأأأآ مأأأا يلأأأو  مأأأم مسأأأاضدة ومأأأا يكفأأأ فيمأأأا
االو يأأأأة اشأأأأكآ فعأأأأال  و ن  أأأأرمل ضلأأأأى تلةأأأأي املكلأأأأر االو يأأأأة الأأأأدضم مأأأأم مفوضأأأأية حةأأأأوق 

 اإلاسان؛
 حالأأأة مجيأأأع التةأأأارير املةدمأأأة مأأأم املةأأأرر اخلأأأامل  ىل مجيأأأع اهليئأأأات ذات  يةأأأرر -27 

الصلة يف اتمم املتحدة و ىل اتمني العا   ختاذ اإلجراء املناسب 

 57 اجللسة
 2017 مارس/آذار 24

  [تصوي  دونا اضتمد]

  حالة حقوق اإلنسان فح جنوب السودان -34/25  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة وابادئ     ذ يس شد 
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ااإلضالن العأاملي حلةأوق اإلاسأان  وامليثأاق اتفريةأي حلةأوق اإلاسأان  و ذ يس شد  ي اا  
 وق اإلاسان ذات الصلة  والشعوب  ومعاادات حة

  ن الدول اي املسؤولة يف املةا  اتول ضم تعويو حةوق اإلاسان ويايتها   و ذ يؤلد 
فيها قأرار   ىل الدورة ا ستثنائية السادسة والعشريم ولس حةوق اإلاسان  اا و ذ يشع 
سأأأان يف   اشأأأفن حالأأأة حةأأأوق اإلا2016لأأأااون اتول/ديسأأأمرب   14املأأأؤرخ  26/1-اولأأأس د 

  الأأأمم  اشأأأف اولأأأس 2016آذار/مأأأارس  23املأأأؤرخ  31/20جنأأأوب السأأأودان  وقأأأرار اولأأأس 
اوجب  جلنة حةوق اإلاسان يف جنوب السودان  وسائر الةرارات السااةة ولأس حةأوق اإلاسأان 

 وجملس اتمم والبيااات الرئاسية اشفن جنوب السودان  
ت اليت  ديل هبا يف الدورة ا سأتثنائية السادسأة مم جراء البيااا و ذ يشعر اااوضا  شديد 

يف ذلأأك ايأأان جلنأأة حةأأوق اإلاسأأان يف جنأأوب السأأودان  والعشأأريم ولأأس حةأأوق اإلاسأأان  اأأا
الأأمم يفيأأأد اأأأفن النأأأوا  والعنأأأر يف جنأأأوب السأأودان ميكأأأم  ن يتسأأأببا يف اضوضأأأة اسأأأتةرار املنطةأأأة 

 انع اإلاادة اجلماضية المم يفيد اوجود خطأر افسراا  وايان املستشار اخلامل لامني العا  املع 
حةيةي ومستمر تن يتيدد العنر يف جنوب السودان  واوجود خمارر ماثلة وقوية تن يتصاضد 
العنر ضلى  سس ضرقية مع احتمال حدو   اادة مجاضية  وايان مفوضة اتمم املتحأدة السأامية 

اءة معاملأأأة واختطأأأا  و نيأأأد حلةأأأوق اإلاسأأأان اشأأأفن حأأأدو   ضمأأأال قتأأأآ وضنأأأر جنسأأأي و سأأأ
 قسرم واب وتدمع للمناال والةرى ضلى اطاق واسع يف لثع مم  حناء البلد  

اأأالتوا  حكومأأة جنأأوب السأأودان االتعأأاون مأأع املفوضأأية السأأامية واإلجأأراءات  و ذ يرحأأب 
  ومأأأع ا سأأأتعراا الأأأدورم الشأأأامآ  ومأأأع جلنأأأة حةأأأوق التااعأأأة ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأاناخلاصأأأة 

 سان يف جنوب السودان يف تنفيم مها  و يتها  اإلا
اخلطأأأوات اتوليأأأة الأأأيت اختأأأم ا حكومأأأة جنأأأوب السأأأودان  أأأاو  قامأأأة حأأأوار  و ذ يالحأأأظ 

يأأا  ضمليأأة سياسأأية شأأاملة وشأأفافة لوسأأيلة لتحةيأأق ا سأأتةرار الأأدائم يف قورأأ   ويشأأيع اةأأوة 
 جنوب السودان 

والتوصأيات  (56)اسأان يف جنأوب السأودانتةريأر جلنأة حةأوق اإل و ذ يالحظ مع التةأدير 
يف ذلأأأأأك التوصأأأأيات اشأأأأأفن  اأأأأاء اإلفأأأأأالت مأأأأم العةأأأأأاب وضأأأأمان املسأأأأأاءلة   الأأأأواردة فيأأأأأ   اأأأأا

يف ذلأأأك  ريأأأد  يسأأأاورو قلأأأق ضميأأأق اسأأأبب ا سأأأتنتاجات املتعلةأأأة اأأأالبوادر واملؤشأأأرات  اأأأا و ذ
ع ا قتصأادم  وضأد  اآلخريم مم الصفة اإلاسأااية مأم خأالل خطأاب الكراايأة  واشاشأة الوضأ

ا ستةرار  واواضة  وضمليات قتآ املدايني وا ضتداء ضليهم  والتشأريد الةسأرم  و حأراق الةأرى  
 يف جنوب السودان  

اأأأأالتةرير املشأأأأ ا اأأأأني املفوضأأأأية السأأأأامية واعثأأأأة اتمأأأأم املتحأأأأدة يف جنأأأأوب  و ذ يرحأأأأب 
يساورو قلق ضميق  الواردة في   و ذ   واالتوصيات2017السودان  الصادر يف لااون الثا /يناير 

تبأأأني مأأأأم حأأأدو  ااتهالأأأات خطأأأأعة ومسأأأتمرة حلةأأأوق اإلاسأأأأان و أأأاواات للةأأأااون الأأأأدويل  ملأأأا
__________ 

(56) A/HRC/34/63  
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جأأرائم حأأرب وجأأرائم ضأأد شأأكآ يف ذلأأك ارتكأأاب  فعأأال قأأد ت اإلاسأأا  ضلأأى اطأأاق واسأأع  اأأا
شأأر للمأأدايني ضلأأى اإلاسأأااية مأأم ِقبَأأآ مجيأأع اترأأرا  يف النأأوا   ويشأأمآ ذلأأك ا سأأتهدا  املبا

  سس ضرقية  والعنر البالغ ضد النساء واترفال 
اسبب ا دضاءات املتعلةة اااتهالات و أاواات حةأوق اإلاسأان  و ذ يساورو قلق ضميق 
 يف تةأارير اتمأأني العأا   والتةريأر املؤقأأ  لفريأق اخلأأرباء املعأ  إلنأوب السأأودان املنشأف ضمأأالا الأواردة 

   (57)(2015)2206اةرار جملس اتمم 
اسأأأتنتاجات تةريأأأر جلنأأأة ا حتأأأاد اتفريةأأأي للتحةيأأأق يف  و ذ يالحأأأظ مأأأع الةلأأأق الشأأأديد 

  2014تشريم اتول/ لتوار  15جنوب السودان  الصادر يف 
 ىل مجيع الةرارات والبيااات ذات الصألة الصأادرة ضأم ا حتأاد اتفريةأي واهليئأة  و ذ يشع 

يف ذلأك اإلضأالن املشأ ا لالحتأاد اتفريةأي واهليئأة احلكوميأة    اأااحلكومية الدولية املعنية االتنميأة
  الأمم  ضأاد تفليأد 2017لأااون الثا /ينأاير   29الدولية املعنية االتنمية واتمم املتحدة  املأؤرخ 

التأأوامهم اجلمأأاضي واملسأأتمر االبحأأ  ضأأم السأأال  الأأدائم واتمأأم وا سأأتةرار يف جنأأوب السأأودان  
  الأمم  لأد 2015 يلول/سأبتمرب  26واتمم التااع لالحتاد اتفريةأي املأؤرخ  وايان جملس السلم

  يف مجلأأة  مأور  التأأوا  ا حتأاد اتفريةأأي اكافحأة اإلفأأالت مأم العةأأاب  ولأرر  دااأأة العنأأر جمأدداا 
والتياواات الأيت ترتكبهأا العناصأر املسألحة يف جنأوب السأودان  و ضأرب ضأم املوافةأة ضلأى  اشأاء 

اا تفاق املتعلأق  أآ النأوا  يف مجهوريأة جنأوب السأودان  ويشأيع  ة مستةلة  ضمالا اكمة خمتلط
 يف اما الصدد ضلى التعييآ اإاشائها 

يصأدر ضأم مجيأع اترأرا  مأم حتأريمم ضلأى الكراايأة والعنأر   ااء مأا و ذ يساورو الةلق 
س ا اتمأأاء اأأدوافع ضرقيأأة  ومأأم جأأراء اإلفأأادات الأأيت تتحأأد  ضأأم اسأأتهدا  املأأدايني ضلأأى  سأأا

 العرقي وضم استمرار اتسا  رقعة العنر اجلنسي واجلنسا  
املتعلأأأأق  أأأأآ النأأأأوا  يف التفأأأأاق لمجيأأأأع اترأأأأرا   ن تكفأأأأآ التنفيأأأأم الكامأأأأآ  و ذ يناشأأأأد 

 لوقر  رالق النار اشكآ دائم  وترب  اتفاقاا مجهورية جنوب السودان 
 دى  ىل ايأادة   سأتوائية  أالتصأاضد العنأر يف منطةأة ا و ذ يعرب ضم ااوضاجأ  الشأديد 

 تدفةات الالجئني  ىل البلدان اواورة و ىل  دد العنر يف و ييت الوحدة و ضايل النيآ السااةتني 
مبأىن يف منطةأة جنأوب ا سأتوائية  16 800لتأدمع  لثأر مأم  و ذ  س اااوضا  شديد 

املنأأأأأارق املدايأأأأأة  يشأأأأأع  ىل ارتكأأأأأاب  ضمأأأأأال ضنأأأأأر يف داخأأأأأآ    أأأأأا2016منأأأأأم  يلول/سأأأأأبتمرب 
 ايطها  يف  و

مأأأم جأأأراء اإلضأأأالن ضأأأم حأأأدو  جماضأأأة يف  جأأأواء مأأأم و يأأأة  و ذ يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  البأأأالغ 
  ضأأأالوة ضلأأأى حأأأدو  ضمليأأأات تشأأأريد مجأأأاضي يف 2017شأأأبارب/فرباير  20الوحأأأدة السأأأااةة  يف 

لنأوا  يف املةأا  يالحظ  ن اتامة اإلاسأااية اامجأة ضأم ا داخآ جنوب السودان و ىل خار  البلد  و ذ
يشأأيد االولأأا ت اإلاسأأااية ضلأأى اسأأتمراراا يف تةأأد  املسأأاضدة  ىل السأأكان املت أأرريم   اتول  و ذ

__________ 

(57) S/2016/963  
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ملبأأأاد  اتمأأأم املتحأأأدة التوجيهيأأأة لتةأأأد    ىل ضأأأرورة التأأأوا  مجيأأأع اترأأأرا  يف النأأأوا   وفةأأأاا  مشأأأعاا 
ااأة وا سأتةالل  اأفن تتأيح وتيسأر اشأكآ  فيها مباد  اإلاسااية واحلياد والنو  املساضدة اإلاسااية  اا

لامآ وآمم ودون معوقات وصول  فراد اإلغاثة واملعأدات واللأواا   و يصأال املسأاضدة اإلاسأااية  ىل 
 والالجئني  سيما  ىل املشرديم داخلياا  مجيع احملتاجني يف الوق  املناسب  و 

العمأأأأأآ اإلاسأأأأأا    مجيأأأأأع ا ضتأأأأأداءات ضلأأأأأى  فأأأأأراد ومرافأأأأأق العبأأأأأارات و ذ يأأأأأديم افشأأأأأد 
 مأأم العأأاملني يف اوأأال اإلاسأأا  منأأم لأأااون اتول/ 70يةأأآ ضأأم   سأأفرت ضأأم مةتأأآ مأأا   الأأيت

وا ضتأأداءات  2016 وا/يوليأأ   11يف ذلأأك اهليأأو  ضلأأى جممأأع تأأعان يف    اأأا2013ديسأأمرب 
اضدة اإلاسأأااية ضلأأى العأأاملني يف اوأأال الطأأيب واملرافأأق الطبيأأة  ولأأملك اسأأتمرار ضرقلأأة قوافأأآ املسأأ

وااتواااا  و ضمال النهأب والتأدمع الشأاملة ومعأات املسأاضدة اإلاسأااية يف منطةأة ايبأور اإلداريأة 
 الكربى  وو ييت الوحدة و ضايل النيآ  ومدينة جواا 

 ن ا ضتأداءات ضلأى املأدايني  ضلى حرمة املبا  التااعة لامم املتحأدة  مؤلأداا  و ذ يشدد 
 ة لامم املتحدة قد تشكآ جرائم حرب واملبا  التااع
اسأأبب اهليأأو  ضلأأى موقأأع يايأأة املأأدايني التأأااع لبعثأأة اتمأأم  و ذ يعأأرب ضأأم قلةأأ  البأأالغ 

  وقلةأ  2016شأبارب/فرباير  18و 17املتحدة يف جنوب السودان  يف مدينة ملكأال  يف يأومي 
الضتأأداء والةتأأآ للهيأأو  ولضأأوا ضلأأى املأأدايني الأأميم التمسأأوا اتمأأان يف موقأأع يايأأة املأأدايني وتعر 

يف ذلك  حراق  خطعة قد حلة  إلميع  رجاء املوقع  اا و صيبوا االصدمة وتشردوا  وتن  ضراراا 
وتأأأدمع العيأأأادات الطبيأأأة واملأأأدارس  والةلأأأق مأأأم جأأأراء تعأأأررا النسأأأاء والفتيأأأات للعنأأأر اجلنسأأأي 

 ء البلد واجلنسا  ضند مغادر م مواقع ياية املدايني يف مجيع  حنا
 ىل  ن حكومأأة جنأأوب السأودان تتحمأأآ املسأأؤولية اتساسأية ضأأم يايأأة مجيأأع  و ذ يشأع 

 سكان البلد مم اإلاادة اجلماضية وجرائم احلرب والتطهع العرقي واجلرائم ضد اإلاسااية 
 سأأتمرار التبليأأغ ضأأم تصأأاضد مسأأتويات  ضمأأال العنأأر اجلنسأأي  و ذ يسأأاورو قلأأق ضميأأق 

تتعأأرا هلأأا النسأأاء والفتيأأات  و ضمأأال ا غتصأأاب وا غتصأأاب اجلمأأاضي املرتبطأأة واجلنسأأا  الأأيت 
حأأد  منهأأا يف  يف ذلأأك مأأا يصأأاحبها مأأم حأأا ت اضتأأداء جسأأدم واختطأأا   اأأا اأأالنوا   ومأأا

  ثناء ااد   الةتال يف جواا  2016 وا/يولي  وآب/ غسطس 
التأأأدمع الشأأأاملة الأأأيت العميأأأق مأأأم جأأأراء ضمليأأات النهأأأب واحلأأأرق و  و ذ يعأأرب ضأأأم قلةأأأ  

تتعأرا هلأا الةأرى  و ضمأال اسأتهدا  املرافأق املدايأة ومرافأق الرضايأة الصأحية  وا ضتأداءات ضلأى 
  مالم العبادة 

العنأأأر الأأأمم ااأأأدلع اأأأني احلكومأأأة واحلرلأأأة الشأأأعبية/اجليب  و ذ يأأأديم اأأأفقوى العبأأأارات 
 أأأأأ  مجيأأأأأع    و ذ2016  الشأأأأأعيب لتحريأأأأأر جنأأأأأوب السأأأأأودان يف املعارضأأأأأة يف  وائأأأأأآ  وا/يوليأأأأأ
 اتررا  ضلى مواصلة السعي  ىل  جياد حآ سلمي للنوا  الةائم 

افمهيأأأأة تأأأأوفع املسأأأأاضدة واحلمايأأأأة يف الوقأأأأ  املناسأأأأب للنأأأأاجني مأأأأم العنأأأأر  و ذ يسأأأألرم 
يف ذلأك خأدمات الصأحة اجلنسأية واإلجناايأة  والأدضم النفسأي والةأااو    اجلنسي واجلنسا   اأا
عأأيب  وغأأع ذلأأك مأأم اخلأأدمات املتعأأددة الةطاضأأات للنأأاجني مأأم العنأأر ودضأأم سأأبآ لسأأب ال
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العمأأآ مأأع اوتمعأأات احملليأأة ضلأأى  ضأأادة  دمأأا  املت أأرريم مأأم يف ذلأأك  اجلنسأأي واجلنسأأا   اأأا
 العنر اجلنسي واجلنسا   مع مراضاة ا حتياجات اخلاصة لاشخامل ذوم اإلضاقة 

ا  سأيادة الةأااون اوصأفهما ضنصأريم رئيسأيني ضلى  مهية احلكأم الرشأيد واحأ   و ذ يشدد 
 يف جما ت منع اشوب النواضات وحفظ السال  وتسوية النواضات واناء السال  

يأأأوال مسأأة  يأأأوة للحالأأة السأأأائدة يف  تن اإلفأأالت مأأأم العةأأاب   و ذ يعأأرب ضأأم الةلأأأق 
 جنوب السودان 

اشأكآ حأاد يف جنأوب   ااء تةلأيق احليأو الأدميةراري و ذ يعرب ضم الةلق اوج  خأامل 
السودان  اوسائآ تشمآ تشديد الةيود ضلى حريأة التعبأع والتيمأع السألمي وتكأويم اجلمعيأات  
وا ضتداء ضلى الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلضأال   وفأرا قيأود ضلأى  اشأطة اوتمأع املأد  

مأة ضأم معاجلأأة يؤلأد مسأأؤولية احلكو  وضمأآ املأدافعني ضأأم حةأوق اإلاسأان ووسأأائط اإلضأال   و ذ
امو الة ايا وفةاا اتفاق حآ النوا  يف مجهورية جنوب السودان  ولصاحل تعويو  يئة ايئة سياسأية 

 مفتوحة وشاملة لليميع 
اأأأأفن آليأأأأات العدالأأأة ا اتةاليأأأأة ضناصأأأأر اامأأأأة يف  يأأأة ضمليأأأأة مصأأأأاحلة ورنيأأأأة  و ذ يسأأأل م 

وجرب ال أرر وتةصأي احلةأائق وضأمااات تنفيم ا تفاق  اوسائآ منها معاجلة ق ايا املساءلة  ويف
 ضد  التكرار 

 مهية الدور المم ميكم  ن تؤديأ  آليأات املسأاءلة احملليأة واإلقليميأة والدوليأة يف  و ذ يؤلد 
 مساضدة جنوب السودان ضلى ضمان املساءلة  

اسأأأتمرار ااتهالأأأات و أأأاواات حةأأأوق اإلاسأأأان وااتهالأأأات الةأأأااون الأأأدويل  يأأأديم -1 
مدايأة ينطوم منها ضلى ضمليات قتآ تسأتهد   رأرا   يف ذلك ما  جنوب السودان  اااإلاسا  يف

معيرنأأأة  و ضمأأأال العنأأأر وا غتصأأأاب وغأأأعو مأأأم  شأأأكال العنأأأر اجلنسأأأي واجلنسأأأا  الأأأيت تسأأأتهد  
جهات  ثنية اددة  و نيد اترفال واستخدامهم ضلأى اطأاق واسأع  وضمليأات ا ضتةأال وا حتيأاا 

يأأأدرضى مأأأم ارتكأأأاب  ضمأأأال تعأأأميب وحرمأأأان تعسأأأفي مأأأم احلصأأأول ضلأأأى املسأأأاضدة  التعسأأأفية  ومأأأا
اإلاسأأأااية  ومأأأم حأأأدو  ايمأأأات ضلأأأى املأأأدارس و مأأأالم العبأأأادة واملستشأأأفيات  واضتأأأداءات ضلأأأى 
مأأأأوظفي اتمأأأأم املتحأأأأدة و فأأأأراد حفأأأأظ السأأأأال  التأأأأااعني هلأأأأا  مأأأأم قِبَأأأأآ مجيأأأأع الطأأأأرا   ويأأأأديم  ي أأأأاا 

املأأأأد  واملأأأأدافعون ضأأأأم حةأأأأوق اإلاسأأأأان والعأأأأاملون يف اوأأأأال اإلاسأأأأا  يتعأأأأرا لأأأأ   فأأأأراد اوتمأأأأع  مأأأأا
والصأأحفيون مأأم م أأايةات وضنأأر  ويشأأدد ضلأأى وجأأوب ااسأأبة املسأأؤولني ضأأم تلأأك ا اتهالأأات 

 والتياواات حلةوق اإلاسان وضم ااتهالات الةااون الدويل اإلاسا ؛
يف ذلأأك  جلنسأأا   اأأاااتشأأار العنأأر اجلنسأأي وا يأأديم افشأأد العبأأارات املمكنأأة -2 

ا غتصاب وا غتصاب اجلمأاضي  و مكاايأة اسأتخدامهما لسأالد يف احلأرب  ولأملك اإلفأالت 
 يتعلق إلميع اجلماضات املسلحة؛ مم العةاب ضلى اما العنر  فيما

مجيأأع اجلهأأات الفاضلأأة اوضأأع حأأد جلميأأع ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق  يطالأأب -3 
الأأدويل اإلاسأأا   ويهيأأب اةأأوة  كومأأة جنأأوب السأأودان  ن اإلاسأأان ومجيأأع ااتهالأأات الةأأااون 

 ت مم ياية وتعويو حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية؛
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 (1)اتةريأأأر جلنأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف جنأأأوب السأأأودان مأأأع التةأأأدير  أأأيط ضلمأأأاا  -4 
 والتوصيات الواردة في ؛

يس اوتسأأأأوااا افمهيأأأأة دور اللينأأأأة املشأأأأ لة للرصأأأأد والتةيأأأأيم  ارئاسأأأأة رئأأأأ يسأأأألرم -5 
السأأأأااق فسأأأأتوس موغأأأأام  يف تأأأأوفع الأأأأدضم  تفأأأأاق حأأأأآ النأأأأوا  يف مجهوريأأأأة جنأأأأوب السأأأأودان 
و حكام  املتعلةة اوقر  رالق النار  و   مجيع اتررا  والشرلاء الدوليني ضلى التعاون البنراء 

 مع اللينة واهليئات اتخرى املنشفة اوجب ا تفاق؛ 
  المم يؤدي  املمثآ السامي لالحتاد اتفريةي يف جنوب االدور اهلا يسلرم  ي اا  -6 

املتعلأق  أآ النأوا  يف جنأوب  السودان يف دضم قيأا  ضمليأة شأاملة للحأوار الأور  وتنفيأم ا تفأاق
  و أأأ  مجيأأأع اترأأأرا  والشأأأرلاء الأأأدوليني ضلأأأى املشأأأارلة البنأأأاءة مأأأع مفوضأأأية ا حتأأأاد السأأأودان

اتفريةأأأي يف جنأأأوب السأأأودان  ضأأأالوة ضلأأأى اهليئأأأات اتخأأأرى اتفريةأأأي واملمثأأأآ السأأأامي لالحتأأأاد 
 املنشفة اوجب ا تفاق؛

ضلأأأأأى وجأأأأأوب ااسأأأأأبة مأأأأأرتكيب ااتهالأأأأأات الةأأأأأااون الأأأأأدويل اإلاسأأأأأا   يشأأأأأدد -7 
جأرائم  جأرائم حأرب  وشأكآ يف ذلأك  يأة ااتهالأات ت وااتهالات و اواات حةوق اإلاسان  اا

 ضد اإلاسااية؛ 
السودان  ن حتةأق يف مجيأع ااتهالأات و أاواات حةأوق  كومة جنوب  يهيب -8 

اإلاسأأأان وااتهالأأأات الةأأأااون الأأأدويل اإلاسأأأا  وحتاسأأأب املسأأأؤولني ضنهأأأا  مأأأع تأأأوفع ضأأأمااات 
احملالمأأأأأة العادلأأأأأة للمتهمأأأأأني والأأأأأدضم لل أأأأأحايا واحلمايأأأأأة للشأأأأأهود احملتملأأأأأني  قبأأأأأآ الشأأأأأرو  يف 

  ثناءاا واعداا؛  اإلجراءات الةااواية ويف
حكومأأة جنأأوب السأأودان ضلأأى  ن تتخأأم فأأوراا خطأأوات حلمايأأة احلةأأوق    أأ -9 

املتعلةة  رية التعبع والتيمع السلمي وتكويم اجلمعيات وفةأاا  لتواما أا الدوليأة يف جمأال حةأوق 
اإلاسان  و ن تكفأآ تض أاء منظمأات اوتمأع املأد  ووسأائط اإلضأال   يف مجلأة  مأور   مكاايأة 

 رايب؛ العمآ  رية ودون ت
مجيأأأأع اترأأأرا  ضلأأأأى وقأأأر ومنأأأع ارتكأأأأاب ااتهالأأأات و أأأأاواات   أأأ  اةأأأوة -10 

حةأأأوق اإلاسأأأان ضأأأد اترفأأأال  ويناشأأأد مجيأأأع اترأأأرا  التوقأأأر فأأأوراا ضأأأم  نيأأأد اترفأأأال غأأأع 
 املشرو  و رالق سراد مجيع اترفال الميم ج ن دوا اشكآ غع مشرو  حىت اآلن؛

ي  املر ة يف اناء السال   ويأدضو  ىل يايأة حةأوق االدور اهلا  المم تؤد يع   -11 
اعأد  املر ة وتعويواا  و ىل  كني املر ة و شرالها يف اناء السال  وحآ النواضأات وتنفيأم ضمليأات مأا

  2000تشأأأأريم اتول/ لتأأأأوار  31( املأأأأؤرخ 2000)1325النأأأأوا   وفةأأأأاا لةأأأأرار جملأأأأس اتمأأأأم 
( 2015)2242يف ذلأأأك قأأأرار اولأأأس  اتمأأأم  اأأأاتأأأالو مأأأم قأأأرارات اشأأأفن املأأأر ة والسأأألم و  ومأأأا
 ؛2015تشريم اتول/ لتوار  13 املؤرخ

ضرورة  ن تكفآ حكومة جنوب السأودان مشأارلة املأر ة يف مجيأع املراحأآ  يؤلد -12 
 ومجيع اهليالآ املتوخاة يف ا تفاق املتعلق  آ النوا  يف مجهورية جنوب السودان؛ 



A/72/53 

GE.17-14491 150 

أأأأآ مفوضأأأأية  اشأأأأاء مؤسسأأأأات العدا يؤيأأأأد -13  لأأأأة ا اتةاليأأأأة  و أأأأ  ضلأأأأى  ن تعير
 ا حتأأأأاد اتفريةأأأأي اإاشأأأأاء احملكمأأأأة املختلطأأأأة املسأأأأتةلة للتحةيأأأأق مأأأأع املسأأأأؤولني ضأأأأم ااتهالأأأأات

 أأاواات حةأأوق اإلاسأأان الدوليأأأة والةأأااون اإلاسأأا  الأأأدويل واأأالمتهم  حسأأب ا قت أأأاء    و
رأرا   ن تتعأاون اشأكآ لامأآ و/ و حسب مةت ى قوااني جنأوب السأودان  ويهيأب إلميأع ات

 يف ذلك تنفيم الفصآ اخلامس من ؛  يف تنفيم اتفاق حآ النوا  يف مجهورية جنوب السودان  اا
 ن حكومة جنوب السودان قد تعاوا  مع مفوضية اتمم  يالحظ مع التةدير -14 

  وجلنأأأة التااعأأأة ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأاناملتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  واإلجأأأراءات اخلاصأأأة 
حةأأوق اإلاسأأأان يف جنأأوب السأأأودان  يف تنفيأأم مهأأأا  و يا أأا  اوسأأأائآ منهأأا اإلذن االسأأأفر  ىل 

داخلأأأأ   وتيسأأأأع ا جتماضأأأأات وتأأأأوفع املعلومأأأأات ذات الصأأأألة  ويهيأأأأب ااحلكومأأأأة  ن  البلأأأأد ويف
تواصأأأآ التعأأأاون اشأأأكآ لامأأأآ وانَّأأأاء مأأأع اأأأمو اجلهأأأات  و ن تتأأأيح هلأأأا ولبعثأأأة اتمأأأم املتحأأأدة يف 
جنأأوب السأأودان لأأملك  ولةأأوة احلمايأأة اإلقليميأأة  حينمأأا يكتمأأآ  اشأأا اا  ولآلليأأات اإلقليميأأة 

 ودون اإلقليمية والدولية يف امليدان   مكاايات الوصول دون ضوائق؛
 مهية و ية جلنة حةأوق اإلاسأان يف جنأوب السأودان  مأع اسأتمرار  يؤلد جمدداا  -15 

اسات ادضاءات ااتهالات و اواات حةأوق اإلاسأان اغيأة  التفليد ضلى ضرورة حتديد وقائع ومال
لفالأأأة مسأأأاءلة املسأأأؤولني ضنهأأأا  ويرحأأأب اتوصأأأيات اللينأأأة اشأأأفن  اأأأاء اإلفأأأالت مأأأم العةأأأاب 

 وضمان املساءلة؛
 ديأأأأد و يأأأأة جلنأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف جنأأأأوب السأأأأودان  املكوَّاأأأأة مأأأأم  يةأأأأرر -16 

اأأإذن مأأم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  ويسأأِند  ليهأأا   ض أأاء  ملأأدة سأأنة واحأأدة  قاالأأة للتيديأأد ثالثأأة
 الو ية التاليةمح 

رصأأد حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف جنأأوب السأأودان وتةأأد  تةأأارير ضنهأأا  وتةأأد   ) ( 
 توصيات للحيلولة دون تفاقم تداور احلالة ومم  جآ حتسينها؛

جلسأيمة حتديد الوقائع واملالاسات املتعلةة اادضاءات ا اتهالات والتياواات ا )ب( 
يف ذلأأك العنأأر اجلنسأأي واجلنسأأا  والعنأأر تسأأباب  حلةأأوق اإلاسأأان واجلأأرائم ذات الصأألة  اأأا

ضرقية  والتبليغ هبا  ومجع اتدلة املتعلةة هبا وحفظها  وتوضيح املسؤولية امل تبة ضليهأا  اغيأة  اأاء 
آليأأأات العدالأأأة  اإلفأأأالت مأأأم العةأأأاب ولفالأأأة املسأأأاءلة ضنهأأأا  و تاحأأأة اأأأمو املعلومأأأات  ىل مجيأأأع

االفصآ اخلامس مم ا تفأاق املتعلأق  أآ النأوا   يف ذلك اآلليات اليت ست نشف ضمالا  ا اتةالية  اا
يف مجهوريأأة جنأأوب السأأودان  ويشأأمآ ذلأأك احملكمأأة املختلطأأة جلنأأوب السأأودان  ضنأأد تفسيسأأها 

 االتعاون مع ا حتاد اتفريةي؛ 
 جراءات العدالة ا اتةالية وضملية املصاحلة؛تةد  تةارير ضم اتسس الوقائعية إل ) ( 
يف ذلأأأك املسأأأاءلة واملصأأأاحلة   تأأأوفع اإلرشأأأادات اشأأأفن العدالأأأة ا اتةاليأأأة  اأأأا )د( 

حينمأأا تتعهأأد حكومأأة جنأأوب السأأودان  -وت أأميد اجلأأراد حسأأب ا قت أأاء  وتةأأد  توصأأيات 
اشأأفن تةأأد   -ب السأأودان االتعأأاون مأأع ا حتأأاد اتفريةأأي ضلأأى تفسأأيس احملكمأأة املختلطأأة جلنأأو 

 املساضدة التةنية  ىل احلكومة مم  جآ دضم املساءلة واملصاحلة وت ميد اجلراد؛
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فيهأا اتمأم  العمآ مع حكومة جنوب السودان واآلليات الدولية واإلقليمية  اا )ه( 
فادة املتحدة  واعثأة اتمأم املتحأدة يف جنأوب السأودان  وا حتأاد اتفريةأي  اوسأائآ تشأمآ ا سأت

للتحةيأأق يف جنأأوب السأأودان وجلنتأأ  اتفريةيأأة حلةأأوق اإلاسأأان اتفريةأأي مأأم ضمأأآ جلنأأة ا حتأأاد 
يف ذلأأك منتأأدى الشأأرلاء  ورئأأيس  والشأأعوب  وضمأأآ اهليئأأة احلكوميأأة الدوليأأة املعنيأأة االتنميأأة  اأأا

ة واإلقليميأأة اللينأة املشأ لة للرصأأد والتةيأيم  واوتمأأع املأد   هبأد  تأأوفع الأدضم لليهأأود الورنيأ
 والدولية يف سبيآ تعويو املساءلة ضم ااتهالات و اواات حةوق اإلاسان؛

توصأأأيات اشأأأفن املسأأأاضدة التةنيأأأة وانأأأاء الةأأأدرات  حسأأأب ا قت أأأاء   تةأأأد  (و) 
يف ذلأأك توصأأيات ملؤسسأأات  افأأاذ الةأأااون اشأأفن تعويأأو حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية  اأأا

 م للعنر اجلنسي واجلنسا ؛ويايتها  ويشمآ ذلك التصد
 ىل جلنة حةأوق اإلاسأان يف جنأوب السأودان  اسأتيااةا ملةت أيات  يطلب جمدداا  -17 

مأأأع اطاقأأأاا  رأأأار تعأأأاون  وسأأأع  الأأأدورة ا سأأأتثنائية السادسأأأة والعشأأأريم ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  ويف
مأأم الناحيأأة منظومأأة اتمأأم املتحأأدة   ن تةأأد   ىل حكومأأة جنأأوب السأأودان يف  قأأرب وقأأ   كأأم 

العمليأأة  مة حأأات توصأأيات اشأأفن  ولويأأات العمأأآ ضلأأى  اأأاء العنأأر اجلنسأأي واجلنسأأا   و أأ  
اترأأأرا  الفاضلأأأة ذات الصأأألة يف اتمأأأم املتحأأأدة ضلأأأأى املسأأأاضدة يف حتةيأأأق اأأأما املسأأأعى حسأأأأب 

 ا قت اء  و   احلكومة ضلى تعيني  ثآ خامل مع  اسفلة العنر اجلنسي واجلنسا ؛
 ىل املفوضأأأأأية السأأأأأامية  ن تةأأأأأد  الأأأأأدضم اإلدارم والتةأأأأأ  واللوجسأأأأأيت  يطلأأأأأب -18 

 الكامآ ال رورم لتمكني جلنة حةوق اإلاسان يف جنوب السودان مم تنفيم مها  و يتها؛ 
 ن تةأأدَّ   ىل  ثلأأني ضأأم املفوضأأية السأأامية وا حتأأاد اتفريةأأي واللينأأة  طلأأب جمأأدداا ي -19 

للينأأأة اتفريةيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان والشأأأعوب  و ثلأأأني ضأأأم اترأأأرا  املعنيأأأة املشأأ لة للرصأأأد والتةيأأأيم وا
اتخأأرى حسأأب ا قت أأاء  الأأدضوة  ىل املشأأارلة يف مناقشأأة اشأأفن حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف جنأأوب 
السأأودان واخلطأأوات الأأيت اختأأم ا حكومأأة جنأأوب السأأودان ل أأمان احملاسأأبة ضلأأى ااتهالأأات و أأاواات 

 مكثرر  ثناء الدورة السادسة والثالثني ولس حةوق اإلاسان؛اور حت شكآحةوق اإلاسان  يف 
ور احأت ىل جلنة حةوق اإلاسان يف جنوب السأودان املشأارلة يف تعويأو ال يطلب -20 

   ىل شأأكآ حتأأاورم ضأأالو  وتةأأد  تةريأأر شأأامآ مكتأأوب  يف  19املكثرأأر املشأأار  ليأأ  يف الفةأأرة 
 الثالثني؛جملس حةوق اإلاسان يف دورت  السااعة و 

تةد  تةرير جلنة حةوق اإلاسان يف جنوب السأودان  ىل جملأس حةأوق  يطلب -21 
 اإلاسان وتعميم  مم اعد ضلى ا حتاد اتفريةي ومجيع اتجهوة املعنية يف اتمم املتحدة؛ 

        ن يبةي املسفلة قيد اظرو  يةرر -22 
 57اجللسة 

 2017آذار/مارس  24
 [ دون تصوي ا]اضتمد 
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 حقوق اإلنسان فح الجم ورية العربية السورية -34/26
 لالرال  ضلى اق الةرار  ااظر الفصآ الثا   

 حقوق اإلنسان فح الجوالن السوري المحتلحالة  -34/27  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
ملأأا يعاايأأ  املوارنأأون السأأوريون يف اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ اسأأبب   ذ يسأأاورو اأأالغ الةلأأق 
حلةأأأأوقهم اتساسأأأأية واإلاسأأأأااية منأأأأم ا حأأأأتالل العسأأأأكرم  املنهيأأأأي واملتواصأأأأآ سأأأأرائيآااتهأأأأاا  

  1967اإلسرائيلي يف ضا  
  1981لااون اتول/ديسمرب   17( املؤرخ 1981)497م أس اتمأ ىل قرار جمل و ذ يشع 
 71/24 وآخراأأا الةأأرار   ىل مجيأأع قأأرارات اجلمعيأأة العامأأة ذات الصأألة و ذ يشأأع  ي أأاا  

  2016لااون اتول/ديسمرب   6املؤرخ  71/99والةرار  2016تشريم الثا /اوفمرب  30ؤرخ امل
هأا تبورال  (1981)497ةرار جملس اتمم مل  تثآ ل ن  سرائيآ العامة  اليت  ضلن  فيها اجلمعية

 اا اسحاب مم لآ اجلو ن السورم احملتآ 
  2016لااون اتول/ديسمرب   6رخ املؤ  71/97 ىل قرار اجلمعية العامة و ذ يشع لملك  
 لأأأأأااون اتول/  14قأأأأأرار  سأأأأأرائيآ املأأأأأؤرخ  شأأأأأرضيةضأأأأأد   تفليأأأأأد و ذ يعيأأأأأد مأأأأأرة  خأأأأأرى 
 دى    مأأاقوااينهأأا وو يتهأأا و دار أأا ضلأأى اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ فأأراواملتعلأأق ا 1981 ديسأأمرب
  فعلياا  تلك اترا ىل ضم 
وفةأأاا مليثأأاق اتمأأم املتحأأدة   اأأالةوة مبأأد  ضأأد  جأأواا حيأأااة اترا و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

 باد  الةااون الدويل ملو 
اتةريأأأر اللينأأأة اخلاصأأأة املعنيأأأة اأأأالتحةيق يف املمارسأأأات  مأأأع اأأأالغ الةلأأأق و ذ  أأأيط ضلمأأأاا  

اإلسرائيلية اليت  أس حةأوق اإلاسأان للشأعب الفلسأطي  وغأعو مأم السأكان العأرب يف اتراضأي 
د ضأأأم اسأأتنكارو لالسأأتيطان اإلسأأأرائيلي يف اتراضأأي العرايأأأة الصأأديعأأرب يف اأأأما  ذ و   (58)احملتلأأة

 احملتلة وضم  سف  لرفمم  سرائيآ املستمر التعاون مع اللينة اخلاصة واستةباهلا 
يف ميثأأأاق اتمأأأم املتحأأأدة والةأأأااون الأأأدويل الأأأواردة ااتحكأأأا  ذات الصأأألة  و ذ يس شأأأد 

ااطبأأاق اتفاقيأأة جنيأأر املتعلةأأة  مايأأة يؤلأأد مأأم جديأأد  ذ واإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان  و 
واتحكأأا  ذات الصأألة  1949 غسأأطس آب/ 12املؤرخأة و اتشأخامل املأأدايني يف وقأأ  احلأأرب 

 ضلى اجلو ن السورم احملتآ  1907و 1899يف اتفاقييت  اام لعامي الواردة 

__________ 

(58) A/71/352  
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  مهية ضملية السال  اليت اد ت يف مدريأد ضلأى  سأاس قأرارم جملأس و ذ يؤلد مم جديد 
الصأأأأأادر يف  (1973)338و 1967تشأأأأأريم الثأأأأأا /اوفمرب  22( املأأأأأؤرخ 1967)242 اتمأأأأأم

ومبأأد  اترا مةااأأآ السأأال   و ذ يعأأرب ضأأم قلةأأ  لتوقأأر ضمليأأة   1973تشأأريم اتول/ لتأأوار 
السأأأأأال  يف الشأأأأأرق اتوسأأأأأط وضأأأأأم  ملأأأأأ  يف اسأأأأأتئنا  اادثأأأأأات السأأأأأال  ضلأأأأأى  سأأأأأاس التنفيأأأأأم 

 حأأأالل سأأأال  ضأأأادل مأأأم  جأأأآ ( 1973)338و (1967)242لةأأأرارم جملأأأس اتمأأأم  الكامأأأآ
 يف املنطةة  وشامآ

 الةأأأرارات السأأأااةة ذات الصأأألة الصأأأادرة ضأأأم جلنأأأة حةأأأوق و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ي أأأاا  
  2016آذار/مارس  24املؤرخ  31/25قرار اولس  وآخراا  وجملس حةوق اإلاسان اإلاسان
اجلمعيأة العامأة  متثأال لةأرارات اإسأرائيآ  السألطة الةائمأة اأا حتالل  ا يهيب -1 

 ذات الصأأأأأأأألة ااملوضأأأأأأأأو   وخاصأأأأأأأأة قأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأس وجملأأأأأأأأس حةأأأأأأأأوق اإلاسأأأأأأأأان وجملأأأأأأأأس اتمأأأأأأأأم
( الأأأمم قأأأرر فيأأأ  اولأأأس  يف مجلأأأة  مأأأور   ن قأأأرار  سأأأرائيآ فأأأرا قوااينهأأأا 1981)497 اتمأأأم

 دويل  ورالأب وو يتها و دار ا ضلى اجلو ن السورم احملتآ قرار  ٍ  واارآ وليس لأأ   ثأر قأااو 
 ؛فورضلى الفي   سرائيآ افن تلغي قراراا اما 

وآخراأا املستمر للمسأتورنات ضمليات البناء ضم إسرائيآ الكر ا  ي اا  يهيب -2 
 "تعأأأال  ىل لأأأس اإلقليمأأأي لليأأأو ن  حتأأأ  شأأأعارومأأأا يسأأأمى ا احلملأأة ا سأأأتيطااية الأأأيت قأأأا  هبأأأا

تغيأع الطأااع العمأرا  والتكأويم  ضأم والكأرار "  والمم ي شار  لي  ااسأم "مشأرو  املأو اجلو ن"  
وجأأوب السأأماد  لليأأو ن السأأورم احملتأأآ  ويؤلأأدالأأدميغرايف واهليكأأآ املؤسسأأي والوضأأع الةأأااو  

 للنااحني مم سكان اجلو ن السورم احملتآ االعودة  ىل ديارام واستعادة  تلكا م؛
رائيلية واطاقأأات اهلويأأة إسأأرائيآ الكأأر ضأأم فأأرا املوارنأأة اإلسأأا لأأملك  يهيأأب -3 

والكأأأر ضأأأم تأأأدااعاا الةمعيأأأة  اإلسأأأرائيلية ضلأأأى املأأأوارنني السأأأوريني يف اجلأأأو ن السأأأورم احملتأأأآ 
ق  أأتعهم  ةأأوقهم اتساسأأية وحةأأوقهم املدايأأة الأأيت تعأأو  وضأأم مجيأأع املمارسأأات اتخأأرى ضأأدام

يف تةريأر اللينأة اخلاصأة  منهأاضأدد  والثةافية  والأيت  شأَع  ىلوالسياسية وا قتصادية وا جتماضية 
املعنيأأة اأأالتحةيق يف املمارسأأات اإلسأأرائيلية الأأيت  أأس حةأأوق اإلاسأأان للشأأعب الفلسأأطي  وغأأعو 

 ؛(1)مم السكان العرب يف اتراضي احملتلة
سأأكان السأأوريني يف اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ اويأأارة لإسأأرائيآ السأأماد لا يهيأأب -4 

سأأأورية ضأأأرب معأأأرب الةنيطأأأرة واإشأأأرا  اللينأأأة الدوليأأأة للصأأأليب  الهأأأم و قراأأأائهم يف الأأأورم ات  
 تفاقيأأأة جنيأأأر الرااعأأأة تاأأأ  يشأأأكآ ااتهالأأأاا صأأأارخاا اتيأأأر  و لغأأأاء قراراأأأا منأأأع اأأأمو الويأأأارات 

 والعهد الدويل اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية؛
سيون يف الاتسرى السوريني   ن تطلق ضلى الفور سرادإسرائيآ ا  ي اا  يهيب -5 
معاملأة تتفأق مأع  ن تعأاملهم ضامأاا و  30 الميم اضت ةآ البعمم منهم منأم مأا يويأد ضلأىاإلسرائيلية 
 ؛الدويل اإلاسا الةااون 
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اللينأأأأة الدوليأأأأة ملنأأأأدو    السأأأأماد لصأأأأددإسأأأأرائيآ  يف اأأأأما اا لأأأأملك  يهيأأأأب -6 
ة ارفةأأأة  ربأأأاء للصأأأليب اتيأأأر اويأأأارة سأأأيناء الأأأر م واتسأأأرى السأأأوريني يف السأأأيون اإلسأأأرائيلي

 البداية والعةلية وياية  رواحهم؛للوقو  ضلى حالتهم الصحية متخصصني 
تتخماا سأ  ن مجيع التدااع واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختم ا  و يةرر -7 

 تشأأأأأريم الثأأأأأا / 22 يف سأأأأأرائيآ  السأأأأألطة الةائمأأأأأة اأأأأأا حتالل  اأأأأأا يف ذلأأأأأك قأأأأأرار الكنيسأأأأأ  
  الشأرقيةاء استفتاء ضا  قبآ ا اسحاب مم اجلو ن السورم احملتأآ والةأدس  جر   2010 اوفمرب

 غيأأة واارلأأأة   اأأي تأأدااع و جأأراءات هبأأد  تغيأأع رأأااع اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ ووضأأأع  الةأأااو 
وتشأأأكآ ااتهالأأأاا صأأأارخاا للةأأأااون الأأأدويل و تفاقيأأأة جنيأأأر املتعلةأأأة  مايأأأة اتشأأأخامل املأأأدايني يف 

   وليس هلا  م  ثر قااو ؛1949آب/ غسطس  12ؤرخة وامل وق  احلرب
   تعأأأأ   اأأأفم مأأأأم  يف اتمأأأأم املتحأأأدة الأأأأدول اتض أأأاءا مأأأأرة  خأأأرى يهيأأأب -8 
  و اإلدارية املشار  ليها  ضالو؛التشريعية التدااع 
 ااء املمارسأأأات اإلسأأأرائيلية يف اجلأأأو ن السأأأورم احملتأأأآ  يعأأأرب ضأأأم اأأأالغ قلةأأأ  -9 

تةريأأأأأأر اتمأأأأأني العأأأأأا  املةأأأأأأد   ىل جملأأأأأس حةأأأأأوق اإلاسأأأأأأان يف دورتأأأأأ  الرااعأأأأأأة الأأأأأوارد وصأأأأأفها يف 
  و  سأأيما ضمليأأات اضتةأأال سأأوريني تعسأأفاا  وضأأد  وجأأود ضأأمااات تكفأأآ التةيأأد (59)والثالثأأني

ااإلجراءات الةااواية الواجبة للسوريني  و ارسات ار  اتلغأا  غأع املشأروضة الأيت تةأو  هبأا قأوات 
ية يف اجلأأأو ن السأأأورم احملتأأأآ  ويعأأأرب ضأأأم  سأأأفة لعأأأد  تعأأأاون  سأأأرائيآ مأأأع ا حأأأتالل اإلسأأأرائيل

مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ويستنكر خطأط توسأيع املسأتورنات اإلسأرائيلية 
يف اجلو ن السأورم احملتأآ واملمارسأات اإلسأرائيلية الأيت  أس حةأوق اإلاسأان للشأعب الفلسأطي  

 ب يف اتراضي احملتلة املشار  ليها يف التةرير؛وغعو مم السكان العر 
 ن يوج  اظر مجيع احلكومات  و جهأوة اتمأم املتحأدة العا   ىل اتمني  يطلب -10 

واملنظمأأات اإلاسأأااية   املختصأأة  والولأأا ت املتخصصأأة  واملنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأة واإلقليميأأة
 ىل  اأمو املسأفلة كم  و ن يةأد  تةريأراا ضأم  الدولية  ىل اما الةرار  و ن ينشرو ضلى  وسع اطاق

 ؛ السااعة والثالثني يف دورت حةوق اإلاسان جملس 
مواصأألة النظأأر يف ااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأان يف اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ  يةأأرر -11 
  السااعة والثالثنييف دورت  

 58 اجللسة
 2017/مارس آذار 24

ض واا ضم التصوي   ولاا   18  وامتنا  3ةااآ صوتاا م 26]اضتمد اتصوي  مسيآ افغلبية 
 اتيية التصوي  لما يليمح

__________ 

(59) A/HRC/34/37  
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 محاملؤيدون
  اأأنغالديب  الرباايأأآ   ادوايسأأيا  اإلمأأارات العرايأأة املتحأأدة   لأأوادور   ثيوايأأا

  جنأأأأأوب  فريةيأأأأأا  تأأأأأواس  املتعأأأأأددة الةوميأأأأأات( -اوليفيأأأأأا )دولأأأأأة   اورواأأأأأدم
  البوليفاريأأة( -فنأأوويال )مجهوريأأة   الفلبأأني  غااأأا  العأأراق  الصأأني  السأألفادور

  اململكة العراية السعودية  مصر  لينيا   لوت ديفوار   لواا   قعغيوستان  قطر
 اهلند  اييعيا  منغوليا

 محاملعارضون
توغأو  اململكأأة املتحأدة لربيطاايأأا العظمأى وآيرلنأأدا الشأمالية  الو يأأات املتحأأدة 

 اتمريكية
 محاملمتنعون

  مجهوريأأة لوريأأا  اوتسأأوااا  انمأأا  الييكأأا  الربتغأأال  اأأاراغوام   ملاايأأا   لباايأأا
  انغاريأأأأأا   تفيأأأأأا  الكواغأأأأأو  لرواتيأأأأأا   سويسأأأأأرا  سأأأأألوفينيا  روااأأأأأدا  جورجيأأأأأا
  [اليااان  اولندا

ضمان المساءلة والعدالة فح جميع انت اكات القرانون الردولح فرح  -34/28  
 شرقية األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ا القدس ال

 لالرال  ضلى اق الةرار  ااظر الفصآ الثا   

 حق الشعب الفلسطينح فح تقرير مصيرم  -34/29  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
منأ   55و 1اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ   وخباصأة  حكأا  املأادتني   ذ يس شد 

ة ا حأأأ ا  الأأأدقيق ملبأأأد  اللتأأأني تؤلأأأدان حأأأق الشأأأعوب يف تةريأأأر مصأأأعاا  و ذ يعيأأأد تفليأأأد ضأأأرور 
ا متنا  يف العالقات الدولية ضم التهديد ااسأتخدا  الةأوة  و اسأتخدامها  ضلأى النحأو احملأدرد يف 

االعالقات الودرية والتعاون اني الدول وفةاا مليثأاق اتمأم ذات الصلة  ضالن مباد  الةااون الدويل 
تشأأأريم اتول/  24( املأأأؤرخ 25-)د2625املتحأأأدة  الأأأمم اضتمدتأأأ  اجلمعيأأأة العامأأأة يف قراراأأأا 

 يؤلد ضد  جواا ا ستيالء ضلى اتراضي االتهديد  و ااستعمال الةوة  ذ   و 1970 لتوار 
العهأأأأد الأأأأأدويل اخلأأأأأامل اأأأأأاحلةوق املشأأأأأ لة اأأأأأني  1افحكأأأأأا  املأأأأادة  و ذ يس شأأأأد  ي أأأأأاا  

 والسياسأأية  الأأيت تؤلأأد احلةوق املدايأأةا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأ
 حق مجيع الشعوب يف تةرير مصعاا  

االعهأأأديم الأأأدوليني اخلاصأأأني  ةأأأوق اإلاسأأأان  واإلضأأأالن العأأأاملي  و ذ يس شأأأد لأأأملك 
منأأ    1حلةأأوق اإلاسأأان  و ضأأالن مأأنح ا سأأتةالل للبلأأدان والشأأعوب املسأأتعمرة  وخباصأأة املأأادة 
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 25 تمأأأدمها املأأأؤ ر العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان يفوافحكأأأا   ضأأأالن واراأأأامج ضمأأأآ فيينأأأا  اللأأأميم اض
مم اجلوء اتول  املتعلةتان  ق مجيع الشعوب  3و 2  وخباصة الفةرتان (60)1993حويران/يواي  

  يف تةرير مصعاا  وخصوصاا الشعوب الواقعة حت  ا حتالل اتجنيب 
شأأأريم الثأأأا / ت 29( املأأأؤرخ 2- لأأأر واأأأاء )د 181 ىل قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة  و ذ يشأأأع 
  و ىل سأأأأأائر 1948لأأأأأااون اتول/ديسأأأأأمرب   11( املأأأأأؤرخ 3-)د194  وقراراأأأأأا 1947اأأأأأوفمرب 

قأرارات اتمأم املتحأدة ذات الصألة  اأأا فيهأا الةأرارات الأيت اضتمأأد ا اجلمعيأة العامأة وجلنأة حةأأوق 
أدرد حةأوق الشأعب الفلسأطي  غأع الةاالأة  للتصأر   اإلاسان وجملس حةأوق اإلاسأان  الأيت تؤلأد وحت 

 وخاصة حة  يف تةرير مصعو  
تشأأأأريم الثأأأأا /  22( املأأأأؤرخ 1967)242 ىل قأأأأرارات جملأأأأس اتمأأأأم  و ذ يشأأأأع  ي أأأأاا  
( 2002)1397  و1973تشأأريم اتول/ لتأأوار  22( املأأؤرخ 1973)338  و1967اأأوفمرب 
   2002آذار/مارس  30( املؤرخ 2002)1402  و2002آذار/مارس  12املؤرخ 

   2012تشريم الثا /اوفمرب  29املؤرخ  67/19اةرار اجلمعية العامة  ماا و ذ  يط ضل 
حق الشعب الفلسطي  يف تةرير مصعو وفةاا تحكا  ميثأاق اتمأم  و ذ يؤلد مم جديد 

 املتحدة وقرارات اتمأم املتحأدة و ضالاا أا ذات الصألة  وتحكأا  العهأود والصأكوا الدوليأة املتعلةأة
ع اوصف  مبأد ا دوليأاا وحةأاا جلميأع شأعوب العأامل  و ذ يؤلأد  ن اأمو الةاضأدة ااحلق يف تةرير املص

اآلمرة مم قواضد الةااون الدويل اي شررب مسبق  ساسي للتوصآ  ىل سال  ضأادل ودائأم وشأامآ 
  يف منطةة الشرق اتوسط 

عأأوا  ااء انأأة ماليأأني الالجئأأني واملشأأرديم الفلسأأطينيني الأأميم اقتل ضأأم اسأأتيائ  و ذ يعأأرب 
و ذ يعأرب ضأم  سأف  الشأديد لكأون  لثأر مأم اصأر الفلسأطينيني مأا االأوا يعيشأون مم ديأارام  

 يف املنفى يف خميمات لالجئني يف مجيع  حناء املنطةة ويف الشتات 
ااطبأأأاق مبأأأد  السأأأيادة الدائمأأأة ضلأأأى املأأأوارد الطبيعيأأأة ضلأأأى احلالأأأة الفلسأأأطينية  و ذ يؤلأأأد 

  رير املصع اوصف  جوءاا   يتيو  مم حق تة
 9 ىل ا سأأتنتا  الأأمم ااتهأأ   ليأأ  اكمأأة العأأدل الدوليأأة  يف فتوااأأا املؤرخأأة  و ذ يشأأع 
  ومأأأؤداو  ن حأأأق الشأأأعب الفلسأأأطي  يف تةريأأأر املصأأأع  واأأأو حأأأق قأأأائم  أأأاو 2004 وا/يوليأأأ  
لسطينية الف سرائيآ  السلطة الةائمة اا حتالل  اتشييداا اجلدار يف اترا تعية  اشدة الكافة  

  ضأالوة ضلأى ضمليأة ا سأتيطان اإلسأرائيلية والتأدااع يأؤدماحملتلة  اا فيهأا الةأدس الشأرقية  واأو مأا 
املتخأأأمة سأأأااةاا   ىل ااتهالأأأات جسأأأيمة للةأأأااون اإلاسأأأا  الأأأدويل وقأأأااون حةأأأوق اإلاسأأأان  اأأأا يف 

    فلسطينيةالراضي اتواستيالء  سرائيآ ضلى  ذلك ترحيآ الفلسطينيني قسراا 
و ذ يعتأأأرب  ن حأأأق الشأأأعب الفلسأأأطي  يف تةريأأأر املصأأأع يتعأأأرا ملويأأأد مأأأم ا اتهأأأاا مأأأم قِبأأأآ  سأأأرائيآ  

   افعآ وجود املستورنات ومواصلة توسيعها يف اترا الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية

__________ 

(60) A/CONF.157/23   
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ضامأأاا  يويأأد تفليأأد  50 ن اإلخفأأاق  يف وضأأع حأأد لالحأأتالل اعأأد م أأي  و ذ يالحأأظ 
سأأؤولية الدوليأأة ضأأم دضأأم حةأأوق اإلاسأأان للشأأعب الفلسأأطي   و ذ يعأأرب ضأأم  سأأف  الشأأديد امل

 ضاماا ضلى صدور قرار التةسيم  70لكون الة ية الفلسطينية   توال ادون حآ اعد مرور 
آ  و ذ يؤلد مم جديد   ن اتمم املتحدة ستواصآ العمآ اشفن ق ية فلسطني  ىل  ن حت 

  ها وفةاا للةااون الدويل امو الة ية إلميع جوااب
حأأق الشأأعب الفلسأأطي  غأأع الةااأأآ للتصأأر  والأأدائم وغأأع  يؤلأأد مأأم جديأأد -1 

املشأأرورب يف تةريأأر مصأأعو  اأأا يف ذلأأك حةأأ  يف العأأيب يف ظأأآ احلريأأة والعدالأأة والكرامأأة  وحةأأ  
  قامة دولة فلسطني املستةلة؛  يف

 يطالأبيلي ضامأ  اخلمسأني  و لبلأو  ا حأتالل اإلسأرائ يعرب ضم  سف  الشديد -2 
ارا الفلسأطينية احملتلأة  اأا فيهأا لأاحتالهلأا فوراا  سرائيآ  السلطة الةائمة اا حتالل  افن تنهي 

الةدس الشرقية  ويؤلد مم جديد دضم  للحآ الةائم ضلى وجود دولتني  مها فلسطني و سأرائيآ  
 تعيشان جنباا  ىل جنب يف سال  و مم؛ 

 ااء تفتيأأأأ  اترا الفلسأأأأطينية احملتلأأأأة  اأأأأا يف ذلأأأأك  البأأأأالغيعأأأأرب ضأأأأم قلةأأأأ   -3 
 سأأأأأرائيآ يف انأأأأأاء اسأأأأأتمرار الةأأأأأدس الشأأأأأرقية  والتغأأأأأعات يف ترليبتهأأأأأا الدميغرافيأأأأأة  النأأأأأامجني ضأأأأأم 

وانأأاء اجلأأدار  ويؤلأأد ضلأأى  ن تفتيأأ  اترا  املسأأتورنات وتوسأأيعها وترحيأأآ الفلسأأطينيني قسأأراا 
  ة  يف تةرير مصعوحلةوا  مكااية  ضمال الشعب الفلسطي  اا ي  الفلسطينية ضلى اما النحو

يتنا  مع مةاصد ميثأاق اتمأم املتحأدة ومبادئأ   ويشأدرد يف اأما الصأدد ضلأى احلاجأة  ىل احأ ا  
وصون الوحدة ال ااية لكآ اترا الفلسطينية احملتلة  اأا فيهأا الةأدس الشأرقية وتواصألها اجلغأرايف 

  وسالمتها اإلقليمية؛
 ن حأأأأق الشأأأأعب الفلسأأأأطي  يف السأأأأيادة الدائمأأأأة ضلأأأأى ثرواتأأأأ  ومأأأأواردو  يؤلأأأأد -4 

الطبيعيأأة جيأأب  ن ي سأأتخد  لتحةيأأق تنميتأأ  الورنيأأة ورفااأأ  و ن يكأأون جأأوءاا مأأم  ضمأأال حةأأ  يف 
 تةرير مصعو؛ 

إلمأأأأع الأأأأدول  ن تكفأأأأآ الوفأأأاء االتواما أأأأا اا متنأأأأا  ضأأأأم ا ضأأأأ ا   و  يهيأأأب -5 
ة فيمأأأا يتصأأأآ اااتهالأأأات  سأأأرائيآ اجلسأأأيمة لةواضأأأد الةأأأااون الأأأدويل اآلمأأأرة  اإلضااأأأة  و املسأأأاضد

ويهيب هبا  ي اا  ن   ي يف التعاون مم  جآ التوصآ  االوسأائآ الةااوايأة   ىل وضأع حأد هلأمو 
 اإلخال ت اجلسيمة و اطال سياسات و ارسات  سرائيآ غع املشروضة؛

حسأأأب مةت أأأى احلأأأال لتعويأأأو  ضمأأأال مجيأأأع الأأأدول ضلأأأى اختأأأاذ التأأأدااع   أأأ ر  -6 
ةأ  يف تةريأر مصأعو  وتةأد  املسأاضدة لامأم املتحأدة يف سأياق اضأطالضها حلالشعب الفلسأطي  

 ااملسؤوليات اليت ل لرف  هبا اوجب امليثاق خبصومل  ضمال اما احلق؛ 
   قيد اظرواملسفلة  اةاء  يةرر -7 

 58اجللسة 
 2017 آذار/مارس 24
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صأأأوتاا مةااأأأآ صأأأوتني وامتنأأأا  ض أأأويم ضأأأم التصأأأوي    43سأأأيرآ  افغلبيأأأة ]اضت مأأأد اتصأأأوي  م  
 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح

 محاملؤيدون
الرباايأأآ   ادوايسأأيا     ملاايأأا  اإلمأأارات العرايأأة املتحأأدة   لأأوادور   لباايأأا   ثيوايأأا

املتعأأأددة  -اوليفيأأأا )دولأأأة   اورواأأأدماوتسأأأوااا  الربتغأأأال  الييكأأأا  اأأأنغالديب  
السألفادور    جنوب  فريةيا  جورجيأا  روااأدامجهورية لوريا  تواس    الةوميات(

 -فنأأأأأأوويال )مجهوريأأأأأأة   الصأأأأأأني  العأأأأأأراق  غااأأأأأأا  الفلبأأأأأأني  سأأأأأألوفينيا  سويسأأأأأأرا
لينيأأأا     الكواغأأأو  لأأأوت ديفأأأوار  قطأأأر  قعغيوسأأأتان  لرواتيأأأا  لواأأأا  البوليفاريأأأة(

ملكأأأأة املتحأأأأدة لربيطاايأأأأا العظمأأأأى امل تفيأأأأا  مصأأأأر  اململكأأأأة العرايأأأأة السأأأأعودية  
 الياااناهلند  انغاريا  اولندا    منغوليا  اييعيايرلندا الشمالية  آو 
 محاملعارضون

 توغو  الو يات املتحدة اتمريكية
 محاملمتنعون ضم التصوي 
  [ااراغوام  انما

في رررا  بمرررا حالرررة حقررروق اإلنسررران فرررح األرض الفلسرررطينية المحتلرررة، -34/30  
 رقيةالقدس الش

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 ىل اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق املدايأأة   ذ يشأأع 

والسياسأأية  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  واتفاقيأأة حةأأوق 
ال يف املنااضأأأأات املسأأأألحة  الطفأأأأآ  والربوتولأأأأول ا ختيأأأأارم امللحأأأأق هبأأأأا املتعلأأأأق ااشأأأأ اا اترفأأأأ

واتفاقيأأأة الة أأأاء ضلأأأى مجيأأأع  شأأأكال التمييأأأو ضأأأد املأأأر ة  واتفاقيأأأة مناا أأأة التعأأأميب وغأأأعو مأأأم 
املهينة  وا تفاقية الدولية للة اء ضلأى مجيأع   و الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ضروب املعاملة

اأمو  مأم اأني صأكوا  خأرى  يؤلأد  ن صأكوا حةأوق اإلاسأان  و ذ  شأكال التمييأو العنصأرم 
 فيها الةدس الشرقية  وجيب اح امها فيها  اا تنطبق ضلى اترا الفلسطينية احملتلة 

  ىل قرارات جملس حةوق اإلاسان ذات الصلة  و ذ يشع  ي اا  
االتةارير اتخعة للمةرر اخلامل املع   الة حةوق اإلاسان يف اتراضي  و ذ  يط ضلماا  

  واالتةأأأارير احلديثأأأة اتخأأأرى ذات الصأأألة الصأأأادرة ضأأأم (61)1967 ضأأأا  تلأأأة منأأأمالفلسأأأطينية احمل
 جملس حةوق اإلاسان 

__________ 

(61) A/71/554 وA/HRC/34/70  
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يؤلأأأد احلاجأأأة  لبأأأدء السأأأنة اخلمسأأأني لالحأأأتالل اإلسأأأرائيلي  و ذ و ذ يعأأأرب ضأأأم اأأأالغ  سأأأف  
امللحأأة  ىل اأأمل جهأأود مأأم  جأأآ ضكأأس ا  ااأأات السأألبية ضلأأى  را الواقأأع واسأأتعادة  فأأق سياسأأي 

قأأأأدماا والتعييأأأأآ افاوضأأأأات جمديأأأأة ترمأأأأي  ىل  اأأأأرا  اتفأأأأاق سأأأأال  يف أأأأي  ىل اإلاأأأأاء التأأأأا   للم أأأأي
وحأأآ مجيأأع مسأأائآ الوضأأع النهأأائي اتساسأأية  دون  1967 لالحأأتالل اإلسأأرائيلي الأأمم اأأد  يف ضأأا 

 لة ية فلسطني  يؤدم  ىل التوصآ  ىل حآ سلمي وضادل ودائم وشامآ استثناء  اا
لسأأأأطني  ىل ضأأأأدة معااأأأأدات حلةأأأأوق اإلاسأأأأان و ىل ا تفاقيأأأأات اا أأأأما  ف و ذ يالحأأأأظ 

 ىل اظأأأأأأا  رومأأأأأأا  2015لأأأأأأااون الثا /ينأأأأأأاير   2اتساسأأأأأأية للةأأأأأأااون اإلاسأأأأأأا   واا أأأأأأمامها يف 
 اتساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

  حتياا  سرائيآ املتكرر لحليرادات ال ريبية الفلسطينية  و ذ يعرب ضم استيائ  
 الةااون الدويل  لية اوتمع الدويل ضم تعويو حةوق اإلاسان ولفالة اح ا مسؤو  و ذ يدرا 
يشأأع  و ذ  2004 وا/يوليأأ   9 ىل فتأأوى اكمأأة العأأدل الدوليأأة الصأأادرة يف  و ذ يشأأع 

 10/17-ود رب 2004 وا/يوليأأأأ   20املأأأأؤرخ  10/15- ي أأأاا  ىل قأأأأرارم اجلمعيأأأأة العامأأأة د رب
  2006لااون اتول/ديسمرب   15املؤرخ 

اوجأأ  خأأامل رد احملكمأأة الأأمم جأأاء فيأأ   ن اجلأأدار الأأمم تشأأيردو  سأأرائيآ   و ذ يالحأأظ 
يف ذلأأك داخأأآ الةأأدس الشأأرقية وحوهلأأا   اأأا سأألطة ا حأأتالل  داخأأآ اترا الفلسأأطينية احملتلأأة 

 والنظا  املرتبط ا   رالفان الةااون الدويل 
يعأأأرب ضأأأم اأأأالغ قلةأأأ   ااء  ةوة  و ذمبأأأد  ضأأأد  جأأأواا حيأأأااة اترا اأأأال و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 

فيهأأأأا الةأأأأدس الشأأأأرقية  ابنأأأأاء املسأأأأتورنات والطأأأأرق املخصصأأأأة  تفتيأأأأ  اترا الفلسأأأأطينية احملتلأأأأة  اأأأأا
 وغع ذلك مم التدااع اليت تشكآ ضماا لارا الفلسطينية  كم اتمر الواقع   للمستورنني واجلدار

مايأأأأأة املأأأأأدايني يف وقأأأأأ  احلأأأأأرب  ضلأأأأأى ااطبأأأأأاق اتفاقيأأأأأة جنيأأأأأر املتعلةأأأأأة   و ذ يشأأأأأدد 
 فيهأأا الةأأدس الشأأرقية  اأأا   ضلأأى اترا الفلسأأطينية احملتلأأة 1949آب/ غسأأطس  12 املؤرخأأة

 146يؤلأأأد مأأأم جديأأأد واجأأأب الأأأدول اترأأأرا  يف اتفاقيأأأة جنيأأأر الرااعأأأة  اوجأأأب املأأأواد  و ذ
ات اترأأرا  منهأأا  فيمأأا رأأق العةواأأات اجلوائيأأة واملخالفأأات اجلسأأيمة ومسأأؤولي 148و 147و

 السامية املتعاقدة 
 ن مم حأق مجيأع الأدول ومأم واجبهأا اختأاذ  جأراءات وفةأاا للةأااون  و ذ يؤلد مم جديد 

الدويل حلةوق اإلاسان والةااون الدويل اإلاسا  للتصأد م تضمأال العنأر الةاتلأة الأيت تسأتهد  
 سكااا املدايني مم  جآ ياية  رواد موارنيها 

الفلسأأأطينية الأأأيت مت  -ورة ا متثأأأال الكامأأأآ لالتفاقأأأات اإلسأأأرائيلية ضلأأأى ضأأأر  و ذ يشأأأدد 
يف ذلأأك تفامهأأأات شأأأر  الشأأأيخ   اأأأا التوصأأآ  ليهأأأا يف  رأأأار ضمليأأأة السأأال  يف الشأأأرق اتوسأأأط 

الفلسأأطي  ضلأأى  -وتنفيأأم خاررأأة رريأأق اللينأأة الرااضيأأة املف أأية  ىل حأأآ دائأأم للنأأوا  اإلسأأرائيلي 
  ساس وجود دولتني 
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ضلأأى  مهيأة املسأاءلة يف منأأع اشأوب اواضأات يف املسأأتةبآ وضأمان ضأأد   شأدد  ي أاا و ذ ي 
اإلفأأأأالت مأأأأم العةأأأأاب ضلأأأأى ا اتهالأأأأات والتيأأأأاواات  اتمأأأأر الأأأأمم يسأأأأهم يف جهأأأأود السأأأأال  

يف ذلأأك الةأأااون الأأدويل اإلاسأأا  والةأأااون الأأدويل  اأأا وتفأأادم تكأأرار ااتهالأأات الةأأااون الأأدويل 
 حلةوق اإلاسان 

 ااء  معأأأان  سأأأرائيآ  سأأألطة ا حأأأتالل  يف ااتهأأأاا حةأأأوق  ضأأأم شأأأديد قلةأأأ  عأأأربو ذ ي 
يف ذلأأك ا اتهالأأات النامجأأة ضأأم ا سأأتخدا   اأأا اإلاسأأان للشأأعب الفلسأأطي  اشأأكآ منهيأأي 

املفأأررب للةأأوة والعمليأأات العسأأكرية الأأيت تأأؤدم  ىل وفأأاة و صأأااة املأأدايني الفلسأأطينيني  اأأم فأأيهم 
ارلون يف مظأأاارات غأأع ضنيفأأة وسأألمية؛ واحتيأأاا الفلسأأطينيني تعسأأفاا  اترفأأال والنسأأاء واملشأأ

واةأاء اع أهم راأأم ا حتيأاا ضةأأوداا؛ واسأتخدا  العةأأاب اجلمأاضي؛ و غأأالق املنأارق؛ ومصأأادرة 
اتراضأأأي؛ و قامأأأة املسأأأتورنات وتوسأأأيعها؛ وتشأأأييد اجلأأأدار يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة خروجأأأاا 

وتشأأريد املأأدايني قسأأراا  اأأم فأأيهم جمتمعأأات البأأدو؛ والسياسأأات ؛ 1949 لعأأا  ضلأأى خأأط اهلداأأة
فيهأأا الةأأدس  اأأا واملمارسأأات الأأيت  يأأو ضأأد السأأكان الفلسأأطينيني يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة 

الشأأأأرقية  وتأأأأؤثر فأأأأيهم تأأأأفثعاا غأأأأع متناسأأأأب؛ والتمييأأأأو يف توايأأأأع املأأأأوارد املائيأأأأة اأأأأني املسأأأأتورنني 
مأأأأأأون يف اترا الفلسأأأأأأطينية احملتلأأأأأأة اصأأأأأأفة غأأأأأأع قااوايأأأأأأة  والسأأأأأأكان اإلسأأأأأأرائيليني  الأأأأأأميم يةي

الفلسأأطينيني يف تلأأك اترا؛ وااتهأأاا احلأأق اتساسأأي يف السأأكم الالئأأق  الأأمم يشأأكآ ضنصأأراا 
مأأأأم ضناصأأأأر احلأأأأق يف مسأأأأتوى معيشأأأأي  ئأأأأق؛ وتأأأأدمع املمتلكأأأأات واهليالأأأأآ اتساسأأأأية؛ وسأأأأائر 

فيهأأأا  اأأأا الةأأأااو  لأأأارا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اتضمأأأال الأأأيت تةأأأو  هبأأأا مأأأم  جأأأآ تغيأأأع الوضأأأع
 الشرقية  ورااعها اجلغرايف وترليبتها السكااية  الةدس

مأأم جأأراء اسأأتمرار  سأأرائيآ  سأألطة ا حأأتالل  يف اأأد  منأأاال  و ذ يسأأاورو شأأديد الةلأأق 
 احملتلأأة سأأيما يف الةأأدس الشأأرقية  و  الفلسأأطينيني  واملنشأأات املةدمأأة يف  رأأار املعواأأة اإلاسأأااية 

يف ذلأأك  ذا ا فأأم اهلأأد  اوصأأف  ضمأأالا مأم  ضمأأال العةأأاب اجلمأأاضي يف ااتهأأاا للةأأااون الأأدويل  اأا
اإلاسا   واي  ارسات توايدت اعأد ت غأع مسأبوقة  ومأم جأراء  لغأاء تصأاريح  قامأة سأكان 

 املدينة الفلسطينيني ورردام 
 وهلأأأأأأأا يف  وا/يوليأأأأأأأ  وآب/ اأأأأأأأد   النأأأأأأأوا  يف قطأأأأأأأا  غأأأأأأأوة وح و ذ يعأأأأأأأرب ضأأأأأأأم اسأأأأأأأتيائ  
يف ذلأك مةتأآ و صأااة آ   املأدايني    وللخسائر املسيلة يف صفو  املدايني  اا2014  غسطس

الفلسأأطينيني  اأأم فأأيهم اترفأأال والنسأأاء والشأأيوخ  ولتأأدمع آ   املنأأاال واهليالأأآ اتساسأأية املدايأأة 
مليأأاو والصأأر  الصأأحي والكهراأأاء يف ذلأأك املأأدارس واملستشأأفيات وشأأبكات ا ضلأأى اطأأاق واسأأع  اأأا

واملمتلكات ا قتصادية والصأناضية والوراضيأة واملؤسسأات العامأة واملواقأع الدينيأة ومأدارس اتمأم املتحأدة 
ومرافةهأأا  ولتشأأريد مئأأات اآل   مأأم املأأأدايني داخليأأاا  وتم ااتهالأأات للةأأااون الأأدويل ارت كبأأأ  يف 

 حةوق اإلاسان  اإلاسا  وقااونيف ذلك ااتهالات الةااون  اما الصدد  اا
اوجأأأأأأ  خأأأأأأامل  ااء احلالأأأأأأة اإلاسأأأأأأااية الكارثيأأأأأأة واتوضأأأأأأا   و ذ يسأأأأأأاورو شأأأأأأديد الةلأأأأأأق 

يف ذلأأأأك اتوضأأأأا  النامجأأأأة ضأأأأم  اأأأأا ا قتصأأأأادية واتمنيأأأأة احلرجأأأأة يف قطأأأأا  غأأأأوة  -ا جتماضيأأأة 
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وضلأأى ضمليأأات اإلغأأالق فأأ ات مطولأأة ومتصأألة وفأأرا قيأأود شأأديدة ضلأأى النشأأارب ا قتصأأادم 
يشأأأكآ يف واقأأأع اتمأأأر حصأأأاراا  وضأأأم اسأأأتمرار العواقأأأب السأأألبية البالغأأأة للعمليأأأات  مأأأا التنةأأأآ 

  2009ولأأااون الثا /ينأأاير  2008العسأأكرية الأأيت جأأرت يف الفأأ ة اأأني لأأااون اتول/ديسأأمرب 
  و ااء  رالق الصواريخ 2014 وا/يولي  وآب/ غسطس  ويف  2012تشريم الثا /اوفمرب  ويف
 داخآ  سرائيآ  ىل 

تمأأأآ  وضلأأأى  ن  م اتفأأأاق دائأأأم لوقأأأر    ضلأأأى  ن الوضأأأع يف قطأأأا  غأأأوة و ذ يشأأأدد    
 رالق النار جيب  ن يؤدم  ىل حتسم جوارم يف الظرو  املعيشية للشعب الفلسطي  يف قطا  
غأأأأوة  اوسأأأأائآ منهأأأأا فأأأأتح املعأأأأاار اشأأأأكآ دائأأأأم ومنأأأأتظم  ولفالأأأأة سأأأأالمة املأأأأدايني ورفأأأأااهم يف  

 اابني اجل لال
احلاجة  ىل دضم حكومة الوفاق الور  الفلسطي  يف حتمآ لامآ املسأؤوليات  و ذ يؤلد 

مجيأأع امليأأاديم  ومأأم خأأالل وجوداأأا ضنأأد  ويف احلكوميأأة يف لأأآ مأأم ال أأفة الغرايأأة وقطأأا  غأأوة 
 املعاار احلدودية يف غوة 

ر العوائأق الأيت تعأ ا رلف  اما التدمع الواسع واستمرا ما  ااء و ذ يعرب ضم االغ قلة  
 -ضمليأأأأأة  ضأأأأأادة اإلضمأأأأأار مأأأأأم تأأأأأفثع ضأأأأأار يف حالأأأأأة حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان واتوضأأأأأا  ا جتماضيأأأأأة 

يهيأأأب  و ذ ا قتصأأأادية واإلاسأأأااية للسأأأكان املأأأدايني الفلسأأأطينيني يف اتجلأأأني الةصأأأع والطويأأأآ 
 يتطلب مم مساضدة  اا ااوتمع الدويل م اضفة جهودو مم  جآ توويد قطا  غوة

ضلى ضرورة اإلااء الفورم إلغالق قطا  غوة والتنفيم الكامآ  تفأاق التنةأآ  و ذ يشدد 
  2005تشأأريم الثأأا /اوفمرب  15والعبأأور  واملبأأاد  املتفأأق ضليهأأا اشأأفن معأأرب رفأأح  املربمأأني يف 

للسأماد  ريأة تنةأآ السأأكان املأدايني الفلسأطينيني داخأأآ قطأا  غأوة والأأدخول  ليأ  واخلأرو  منأأ   
 مراضاة الشواغآ اإلسرائيلية مع 

ضلأأأى ضأأأرورة تعأأأاون مجيأأأع اترأأأرا   وفةأأأاا لاحكأأأا  ذات الصأأألة مأأأم  و ذ يشأأأدد  ي أأأاا  
الةااون الدويل اإلاسا   تعاوااا لامالا مأع اتمأم املتحأدة وسأائر الولأا ت واملنظمأات اإلاسأااية  

مأدادات واملعأدات  لتمكأني وضمان سالمة وحرية حرلة العاملني يف اوأال اإلاسأا   وتسأليم اإل
 ولئأأأك العأأأاملني مأأأم  داء مهمأأأتهم افعاليأأأة يف مسأأأاضدة السأأأكان املأأأدايني املت أأأرريم  اأأأم فأأأيهم 

 الالجئون واملشردون داخلياا 
 ااء سياسأأة اإلغأأالق اإلسأأرائيلية وفأأرا قيأأود واةأأارب تفتأأيب  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  

أأأول ضأأأدد منهأأأا  ىل ايالأأأآ شأأأبيهة ااملعأأأاا ر احلدوديأأأة الدائمأأأة  و ااء املعوقأأأات املاديأأأة صأأأارمة  ح 
اتخرى واظأا  التصأاريح  حيأ  ت طبَّأق اأمو التأدااع تطبيةأاا  ييويأاا يأؤثر يف السأكان الفلسأطينيني 
وحدام  ومجيعهأا  مأور تعأوق حريأة حرلأة اتفأراد والسألع  الطأيب منهأا واإلاسأا   يف مجيأع  حنأاء 

الةأأأأأأأدس الشأأأأأأرقية  وتةأأأأأأوا التواصأأأأأأأآ اجلغأأأأأأرايف داخأأأأأأأآ  فيهأأأأأأا اأأأأأأأا اترا الفلسأأأأأأطينية احملتلأأأأأأة 
احملتلأأأأأة  وتنتهأأأأأك االتأأأأأايل حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان للشأأأأأعب الفلسأأأأأطي  وتأأأأأؤثر سأأأأألباا يف حالتأأأأأ   اترا
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اجلهأأود الراميأأة  ىل  ويف تأأوال موريأأة يف قطأأا  غأأوة    ا قتصأأادية واإلاسأأااية  الأأيت -ا جتماضيأأة 
  اعا  ا قتصاد الفلسطي  وتنميت  

اأأفن ا حأأتالل اإلسأأرائيلي يعأأوق اشأأكآ خطأأع اجلهأأود الراميأأة  ىل حتةيأأق التنميأأة  ضأأاا منأأ واقتنا 
فيهأأأأأا الةأأأأأدس الشأأأأأرقية   املسأأأأأتدامة و يئأأأأأة ايئأأأأأة اقتصأأأأأادية سأأأأأليمة يف اترا الفلسأأأأأطينية احملتلأأأأأة  اأأأأأا

 ا قتصادية واملعيشية  يستتبع  ذلك مم تداور يف اتوضا  يعرب ضم شديد قلة   ااء ما و ذ
ي نأأأأتهج مأأأأم سياسأأأأات و ارسأأأأات  ظأأأأى يف  راراأأأأا املسأأأأتورنون  مأأأأا لأأأأآ   ذ يسأأأأتنكرو  

فيهأأأا الةأأأدس  اأأأا اإلسأأأرائيليون  الأأأميم يةيمأأأون اصأأأفة غأأأع شأأأرضية يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة 
الشأأرقية  اعاملأأة  ف أأآ مأأم معاملأأة السأأكان الفلسأأطينيني مأأم حيأأ  ا اتفأأا  اأأالطرق واهليالأأآ 

يف أأأأي  ىل  مأأأأا متلكأأأأات والسأأأأكم واملأأأأوارد الطبيعيأأأأة واآلليأأأأات الة أأأأائية اتساسأأأأية واترا وامل
 ااتهالات واسع النطاق حلةوق اإلاسان للفلسطينيني 

 ن تأأأدمع املمتلكأأأات والتشأأأريد الةسأأأرم للميتمعأأأات احملليأأأة الفلسأأأأطينية يف  و ذ يؤلأأأد 
حلأأأأا ت ااسأأأأتثناء فيهأأأأا الةأأأأدس الشأأأأرقية  يشأأأأكالن  يف مجيأأأأع ا اأأأأا اترا الفلسأأأأطينية احملتلأأأأة 

احلا ت احملدودة جداا اليت ينق ضليها الةااون الدويل  ااتهالات حلظر تأدمع املمتلكأات وحظأر 
   ضلى التوايل  مم اتفاقية جنير الرااعة 49و 53النةآ الةسرم اةت ى املادتني 

املسأأاضدة   ااء التةأارير الأيت تشأأع  ىل قيأا   سأرائيآ اعرقلأأة وتأدمع و ذ يسأاورو اأالغ الةلأأق 
يسأأأأأهم يف  جيأأأأأاد ايئأأأأأة  لأأأأأراو ميكأأأأأم  ن تأأأأأؤدم  ىل ال حيأأأأأآ الةسأأأأأرم للمأأأأأدايني  مأأأأأا اإلاسأأأأأااية 

 الفلسطينيني يف اترا الفلسطينية احملتلة 
 ااء اسأأتمرار احتيأأاا واضتةأأال آ   الفلسأأطينيني  اأأم فأأيهم  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  

 اولأأس التشأأريعي الفلسأأطي   يف السأأيون العديأأد مأأم اترفأأال والنسأأاء واتض أأاء املنتخبأأني يف
مرالأأأو ا حتيأأأاا اإلسأأأرائيلية يف ظأأأرو  قاسأأأية ت أأأر ارفأأأااهم  منهأأأا ااعأأأدا  شأأأرورب النظافأأأة    و

واحلأأبس ا افأأرادم  وااعأأدا  الرضايأأة الطبيأأة املناسأأبة  واحلرمأأان مأأم ايأأارات اتاأأآ  واحلرمأأان مأأم 
غ قلةأأ   ي أاا  ااء  سأاءة املعاملأة وامل أأايةة يعأرب ضأم اأال و ذ احملالمأة حسأب اتصأول الةااوايأأة 

 اليت يتعرا هلا السيناء الفلسطينيون و ااء مجيع التةارير اليت تشع  ىل  ضمال التعميب 
 ااء  ضراب العديد مم السيناء الفلسطينيني ضم الطعأا   و ذ يعرب ضم االغ قلة   ي اا  

 أأيط  و ذ تيأأااام يف ظأأرو  قاسأأية مأأؤخراا احتياجأأاا ضلأأى قيأأا  سأألطة ا حأأتالل اسأأينهم واح
اشأأأأأفن ظأأأأأرو   2012ضلمأأأأأاا يف الوقأأأأأ  ذاتأأأأأ  اا تفأأأأأاق الأأأأأمم مت التوصأأأأأآ  ليأأأأأ  يف  يار/مأأأأأايو 

 يدضو  ىل تنفيمو تنفيماا لامالا وفورياا  و ذ ا حتياا يف السيون اإلسرائيلية 
د ايلسأأون  ىل قواضأأد اتمأأم املتحأأدة النموذجيأأة الأأدايا ملعاملأأة السأأيناء )قواضأأ و ذ يشأأع 

مااأديال( وقواضأد اتمأم املتحأدة ملعاملأة السأيينات والتأدااع غأع ا حتياايأة للميرمأات )قواضأأد 
 يدضو  ىل اح ا  امو الةواضد  و ذ اااكوا( 
 احملتلة   ىل حظر الةااون الدويل اإلاسا   اعاد املدايني مم اتراضي و ذ يشع  ي اا  
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تأأأأتم  مل دضو  ىل اإلفأأأأرا  ضأأأأم اجلثأأأأ  الأأأأيتيأأأأ و ذ و ذ يشأأأأيب احتيأأأأاا جثأأأأ  الةتلأأأأى  
  ضاد ا  ىل ذويها  وفةاا للةااون الدويل اإلاسا  وقااون حةوق اإلاسان 

 ااء العواقأأأأب الأأأأيت ميكأأأأم  ن تنشأأأأف ضأأأأم  صأأأأدار  سأأأأرائيآ  سأأأألطة  و ذ يعأأأأرب ضأأأأم قلةأأأأ  
ا ا حأأأتالل   وامأأأر ضسأأأكرية تتعلأأأق ااضتةأأأال مأأأدايني فلسأأأطينيني وسأأأينهم و اعأأأادام ضأأأم اتر 

يملرر يف اما الصدد افن الةااون الدويل اإلاسا   و ذ فيها الةدس الشرقية  اا الفلسطينية احملتلة 
  ظر  اعاد املدايني مم اتراضي احملتلة 

ضلأأى ضأأرورة يايأأة املأأدافعني ضأأم حةأأوق اإلاسأأان املعنيأأني اأأالنهوا اة أأايا  و ذ يشأأدد 
يتأيح هلأم  داء ضملهأم  اأا فيهأا الةأدس الشأرقية  اا حةوق اإلاسان يف اترا الفلسطينية احملتلة 

 احملالمة اجلنائية   و ا حتياا التعسفي  و امل ايةة  و  رية ودون خو  مم ا ضتداء
ااحلاجأأأة  ىل وجأأأود دويل لرصأأأد احلالأأأة ولحلسأأأها  يف  اأأأاء العنأأأر ويايأأأة  واقتناضأأأاا منأأأ  

 تنفيأأم ا تفاقأأأات الأأيت مت التوصأأآ  ليهأأأا السأأكان املأأدايني الفلسأأطينيني ومسأأأاضدة الطأأرفني ضلأأى 
 يمل ر يف اما الصدد ااملسامهة اإلجيااية للوجود الدويل املؤق  يف اخلليآ  و ذ

يشأأع  ىل  و ذ اأأاجلهود املتواصأألة واالتةأأد  امللمأأوس يف قطأأا  اتمأأم الفلسأأطي   و ذ يةأأر 
اصأة ضأم رريأق تعويأو اتمأم وانأاء استمرار التعاون المم يفيد الفلسطينيني واإلسرائيليني معأاا  وخب

 يعرب ضم اتمآ يف توسيع اطاق اما التةد  ليشمآ مجيع املرالو السكااية الكربى  و ذ الثةة 
ضلأأأأى حأأأأق مجيأأأأع شأأأأعوب املنطةأأأأة يف التمتأأأأع  ةأأأأوق اإلاسأأأأان املكرسأأأأة يف  و ذ يشأأأأدد 

 العهديم الدوليني اخلاصني  ةوق اإلاسان 

ائيآ  سألطة ا حأتالل  مأم اترا الفلسأطينية ضلى ضرورة ااسحاب  سأر  يشدد -1 
فيهأأا الةأدس الشأأرقية  مأأم  جأآ  كأأني الشأأعب الفلسأطي  مأأم  ارسأأة    اأأا1967 احملتلأة منأأم ضأا 

 حة  املع   ا  ضاملياا يف تةرير مصعو؛
ضلأأأى  ن مجيأأأع التأأأدااع واإلجأأأراءات الأأأيت اختأأأم ا  سأأأرائيآ  سأأأألطة  يكأأأرر التفليأأأد -2 

الصألة  فيها الةدس الشرقية  منتهكةا املك اتحكا  ذات را الفلسطينية احملتلة  ااا حتالل  يف ات
  1949آب/ غسأأأطس  12مأأأم اتفاقيأأأة جنيأأأر املتعلةأأأة  مايأأأة املأأأدايني يف وقأأأ  احلأأأرب  املؤرَّخأأأة 

 وخمالفةا املك قرارات جملس اتمم ذات الصلة  اي تدااع و جراءات غع شرضية واارلة؛
ئيآ  سأأألطة ا حأأأتالل  اأأأفن  تثأأأآ امتثأأأا ا تامأأأاا تحكأأأا  اتفاقيأأأة  سأأأرا يطالأأأب -3 

واأأفن تكأأر فأأوراا ضأأم مجيأأع التأأدااع واإلجأأراءات املتخأأمة ضلأأى حنأأو  1949 لعأأا  جنيأأر الرااعأأة
 يشكآ ااتهالاا وخرقاا لالتفاقية؛

 ىل اختأأاذ تأأدااع ضاجلأأة ل أأأمان سأأالمة السأأكان املأأدايني الفلسأأأطينيني  يأأدضو -4 
فيهأا الةأدس الشأرقية  وفةأاا لاحكأا  ذات الصألة مأم  اأا  اترا الفلسطينية احملتلأة ويايتهم يف

 18( املأؤرخ 1994)904دضأا  ليأ  جملأس اتمأم يف قأرارو  مأا الةااون الدويل اإلاسا  وضلى حنو
 ؛1994آذار/مارس 
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 سأأأأأأرائيآ  سأأأأأألطة ا حأأأأأأتالل  اأأأأأأفن تكأأأأأأر ضأأأأأأم مجيأأأأأأع املمارسأأأأأأات  يطالأأأأأأب -5 
تنتهك حةأوق اإلاسأان للشأعب الفلسأطي   واأفن حتأ   قأااون حةأوق اإلاسأان واإلجراءات اليت 

يف ذلأأك التواما أأا ربةأأاا لةأأرارات  اأأا اح امأأاا لأأامالا و ن  تثأأآ  لتواما أأا الةااوايأأة يف اأأما الشأأفن 
 اتمم املتحدة ذات الصلة؛

حملتلأأأأة ضأأأرورة احأأأأ ا  الوحأأأدة اإلقليميأأأأة لكأأأآ اترا الفلسأأأأطينية ا يكأأأرر تفليأأأأد -6 
واح ا  تواصلها اجلغرايف وسالمتها  وضرورة تأوفع ضأمااات حلريأة حرلأة اتشأخامل والسألع داخأآ 

يف ذلك الدخول  ىل الةدس الشرقية واخلرو  منها  والأدخول  ىل قطأا  غأوة  اترا الفلسطينية  اا
 ي والعودة من ؛واخلرو  من   والتنةآ اني ال فة الغراية وقطا  غوة واخلرو   ىل العامل اخلارج

تفليأأد مسأأأؤولية  سأأرائيآ  سأألطة ا حأأأتالل  ضأأم احأأ ا  احلأأأق يف  يكأأرر  ي أأاا  -7 
الصأحة جلميأع اتشأخامل داخأأآ اترا الفلسأطينية احملتلأة وضأم تسأأهيآ مأرور اإلغاثأة اإلاسأأااية 

يف ذلأك وصأول املأوظفني الطبيأني ومعأدا م ووسأائآ اةلهأم  اأا اصورة فورية ودائمأة ودون ضأائق 
يف ذلأأك قطأأا  غأأوة  ويشأأدد ضلأأى ضأأرورة  اأأا مأأدادا م  ىل مجيأأع املنأأارق اخلاضأأعة لالحأأتالل و 

 سيما يف  وقات النوا ؛ و  مرور سيارات اإلسعا  ضند اةارب التفتيب دون ضائق 
 سأأرائيآ  سأألطة ا حأأتالل  اأأالكر فأأوراا ضأأم فأأرا اإلغأأالق املطأأوَّل  يطالأأب -8 

 فيهأأا الةيأأود الأأيت تشأأكآ حصأأاراا ضلأأى قطأأا  غأأوة  اأأا تنةأأآ والةيأأود ضلأأى النشأأارب ا قتصأأادم وال
يةيد اشدة حرية تنةآ الفلسطينيني داخآ قطا  غوة ودخأوهلم  ليأ  وخأروجهم منأ   وااتفأاضهم  ما

اأأاملرافق اتساسأأية وخأأدمات اإلسأأكان والتعلأأيم والعمأأآ والصأأحة والتمتأأع اسأأتوى معيشأأي  ئأأق  
اد والتصأأدير  الأأيت تأأؤثر تأأفثعاا مباشأأراا يف سأأبآ املعيشأأة ضأأم رريأأق تأأدااع شأأىت تشأأمآ قيأأود ا سأأتع 

وا سأأتدامة ا قتصأأادية والتنميأأة يف مجيأأأع  حنأأاء غأأوة  وتويأأد مأأأم تراجأأع التنميأأة  ويهيأأب يف اأأأما 
الصأأأدد اإسأأأرائيآ  ن تنفأأأم اتفأأأاق التنةأأأآ والعبأأأور واملبأأأاد  املتفأأأق ضليهأأأا اشأأأفن معأأأرب رفأأأح تنفيأأأماا  

آ اتفأأراد والسأألع اشأأكآ دائأأم ومنأأتظم والتعييأأآ اعمليأأة  ضأأادة لأأامالا  مأأم  جأأآ السأأماد اتنةأأ
 اإلضمار اليت رال ااتظاراا يف قطا  غوة؛

ضم شديد قلة   ااء  قأدا   سأرائيآ ضلأى مصأادرة شأباا الصأيد و تالفهأا  يعرب -9 
 يف قطا  غوة دون مربرات  منية اينة؛

اأأأاب وا سأأأتفواا يف ذلأأأك مجيأأأع  ضمأأأال اإلر  اأأأا مجيأأأع  ضمأأأال العنأأأر  يأأأديم -10 
سأأيما ا سأأتخدا  املفأأررب للةأأوة مأأم جااأأب قأأوات ا حأأتالل اإلسأأرائيلية  و  والتحأأريمم والتأأدمع 

ضد املدايني الفلسطينيني  وخباصة يف قطا  غوة  حي  تسبب قصر املنارق املفاولأة االسأكان 
آ   يف ذلأأك يف صأأفو   اأأا يف وقأأو  خسأأائر فادحأأة يف اترواد وضأأدد لبأأع مأأم اإلصأأااات 

حدو  ضرر ودمار شأاملني يف املنأاال واملمتلكأات ا قتصأادية والصأناضية  ويف اترفال والنساء 
يف ذلأأك شأأبكات امليأأاو والصأأر  الصأأحي والكهراأأاء   اأأا والوراضيأأة واهليالأأآ اتساسأأية احليويأأة 
تحأأأأدة  فيهأأأأا املستشأأأفيات واملأأأأدارس  ومرافأأأق اتمأأأأم امل اأأأا واملواقأأأع الدينيأأأأة واملؤسسأأأات العامأأأأة 

واتراضأأي الوراضيأأة  وتشأأريد املأأدايني داخليأأاا ضلأأى اطأأاق واسأأع  ولأأملك ا سأأتخدا  املفأأررب للةأأوة 
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مأأأأم جااأأأأب قأأأأوات ا حأأأأتالل اإلسأأأأرائيلية ضأأأأد املأأأأدايني الفلسأأأأطينيني يف سأأأأياق ا حتياجأأأأات 
 السلمية يف ال فة الغراية؛

 سأفر ضأم وقأو   امأ  رالق الصواريخ ضلى منارق مدايأة  سأرائيلية  يديم  ي اا  -11 
 خسائر يف اترواد وسةورب جرحى؛

  سأأأأرائيآ الكأأأأر ضأأأأم مجيأأأأع ااتهالأأأأات حأأأأق الفلسأأأأطينيني يف التعلأأأأيم  يناشأأأأد -12 
فيهأأأأأا ا اتهالأأأأأات الناشأأأأأئة ضأأأأأم الةيأأأأأود املفروضأأأأأة ضلأأأأأى حريأأأأأة التنةأأأأأآ  وحأأأأأواد  امل أأأأأايةة  اأأأأأا

يأد املسأتورنني اإلسأرائيليني  وا ضتداءات اليت يتعأرا هلأا  رفأال املأدارس واملرافأق التعليميأة ضلأى 
 وتلك الناشئة ضم اإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية؛

 سرائيآ  ن ت ع حداا جلميع  ضمال امل ايةة والتهديد والتخويأر  يناشد  ي اا  -13 
وا اتةأأا  ضأأد املأأدافعني ضأأم حةأأوق اإلاسأأأان وااشأأطي اوتمأأع املأأد  الأأميم يأأدضون سأأألمياا  ىل 

ني يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اوسأأأائآ تشأأأمآ التعأأأاون مأأأع ايئأأأات  ضمأأأال حةأأأوق الفلسأأأطيني
اتمأأم املتحأأدة حلةأأوق اإلاسأأان  ويشأأدد ضلأأى ضأأرورة التحةيأأق يف مجيأأع اأأمو اتضمأأال  وضأأمان 
املسأأأاءلة وتأأأوافر سأأأبآ ا اتصأأأا  الفعالأأأة  واختأأأاذ اخلطأأأوات الالامأأأة ملنأأأع وقأأأو  املويأأأد مأأأم اأأأمو 

 التخوير؛  و ال ا اتةا  ضم  و ا ضتداءات  و التهديدات
 ااء  وضأأا  السأأيناء واحملتيأأويم الفلسأأطينيني  اأأم فأأيهم  يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  -14 

الةصر  يف السيون ومرالو ا حتياا اإلسرائيلية  ويطالب  سرائيآ  سلطة ا حتالل  افن حت   
لسأيناء واحملتيأويم يةع ضلى ضاتةها اوجب الةااون الدويل مم التوامأات  أاو مجيأع ا ما االكامآ

الفلسأأأأطينيني لأأأأديها و ن تتةيأأأأد هبأأأأا االكامأأأأآ  وي عأأأأرب ضأأأأم قلةأأأأ   ي أأأأاا  ااء ا سأأأأتخدا  املفأأأأررب 
واملتواصآ إلجراء ا ضتةال اإلدارم  ويدضو  ىل التنفيم الكامآ لالتفأاق الأمم مت التوصأآ  ليأ  يف 

ة  ثنأأاء ا حتيأأاا  اشأأفن  جأأراء حتةيأأق ضاجأأآ ومسأأتةآ يف مجيأأع حأأا ت الوفأأا 2012 يار/مأأايو 
ويناشد  سأرائيآ  ي أاا اإلفأرا  الفأورم ضأم لافأة السأيناء الفلسأطينيني  اأم فأيهم  ض أاء اولأس 

 التشريعي  احملتيويم ااتهالاا للةااون الدويل؛
 ىل  يأأالء ااتمأأا  ضاجأأآ حملنأأة وحةأأوق السأأيناء واحملتيأأويم الفلسأأطينيني  يأأدضو -15 

ةااون الدويل  ام فأيهم امل أراون ضأم الطعأا   ويأدضو  ىل احأ ا  يف السيون اإلسرائيلية  وفةاا لل
قواضأأد اتمأأم املتحأأدة النموذجيأأة الأأدايا ملعاملأأة السأأيناء )قواضأأد ايلسأأون مااأأديال( وقواضأأد اتمأأم 

 املتحدة ملعاملة السيينات والتدااع غع ا حتيااية للميرمات )قواضد اااكوا(؛
يف ذلأأأك التعأأأميب النفسأأأي  اأأأا التعأأأميب  اإسأأأرائيآ  ن حتظأأأر صأأأراحةا  يهيأأأب -16 

 املهينة؛  و الال اسااية  و العةواة الةاسية  و وغعو مم ضروب املعاملة
 سرائيآ افن تكر ضم سياسة اةآ السيناء مأم اترا الفلسأطينية احملتلأة  يطالب -17 

 ة جنير الرااعة؛مم اتفاقي 76 ىل  راضي  سرائيآ  وافن حت   االكامآ التواما ا اوجب املادة 
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 سأأرائيآ ضلأأى ضأأمان  ن يكأأون  م توقيأأر و/ و احتيأأاا و/ و االمأأة   أأ  -18 
ترفأأال فلسأأطينيني متوافةأأاا مأأع اتفاقيأأة حةأأوق الطفأأآ  اوسأأائآ منهأأا ا متنأأا  ضأأم  قامأأة دضأأاوى 

تأأوف ر   كأأم تعريفهأأا  ال أأمااات الالامأأة    جنائيأأة ضلأأى اترفأأال  مأأا  احملأأالم العسأأكرية الأأيت
  ح ا  حةوقهم وتنتهك حةهم يف ضد  التعرا للتمييو؛

اسأأتئنا   سأأرائيآ السياسأأة العةاايأأة املتمثلأأة يف اأأد  املنأأاال واسأأتمرار  يشأأيب -19 
 لغاء تصاريح اإلقامة للفلسأطينيني الأميم يعيشأون يف الةأدس الشأرقية مأم خأالل خمتلأر الةأوااني 

سأرم لاسأر الفلسأطينية  ااتهالأاا حلةهأم اتساسأأي التمييويأة  واأد  املرافأق السأكنية واإلجأالء الة
 يف السكم الالئق  وااتهالاا للةااون الدويل اإلاسا ؛

 ااء قأااون املوارنأة والأدخول  ىل  سأرائيآ الأمم  قأرو الكنيسأ   يعرب ضم قلة  -20 
شأخامل  آ اتسر اني املأوارنني اإلسأرائيليني وات مل والمم يعلق  مع استثناءات اادرة   مكااية

يأأأؤثر تأأأفثعاا ضأأأاراا يف حيأأأاة  مأأأا فيهأأأا الةأأأدس الشأأأرقية  اأأأا املةيمأأأني يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة 
 الكثع مم اتسر؛

 سأأرائيآ  سأألطة ا حأأتالل  اوقأأر مجيأأع  اشأأطتها ا سأأتيطااية  وانأأاء  يطالأأب -21 
ووضأأأعها الةأأأااو   اجلأأأدار  و م تأأأدااع  خأأأرى ي ةصأأأد هبأأأا تغيأأأع رأأأااع اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة

أِد   يف مجلأأة  اأا وترليبتهأا السأكااية  يف ذلأأك داخأآ الةأدس الشأرقية وحوهلأأا  ومجيعهأا تأدااع حت 
  مور  تفثعاا خطعاا وضاراا  ةوق اإلاسان للشعب الفلسطي  واإمكااية حتةيق تسوية سلمية؛

الةااوايأة اوجأب  سرائيآ  سلطة ا حتالل  اأفن  تثأآ  لتواما أا   ي اا  يطالب -22 
  أأوا/ 9الةأأااون الأأدويل  ضلأأى النحأأو املأأملور يف الفتأأوى الصأأادرة ضأأم اكمأأة العأأدل الدوليأأة يف 

  وا/ 20املؤرخ  10/15-رالب  ا  اجلمعية العامة يف قراريها د رب ما   وضلى حنو2004يولي  
افن توقر  يطالبها لما   2003تشريم اتول/ لتوار  21املؤرخ  10/13-  ود رب2004يولي  

يف ذلأأك داخأأآ الةأأدس الشأأرقية وحوهلأأا  واأأفن  اأأا فأأوراا انأأاء اجلأأدار يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة 
تفكك حا ا البنية املةامة اناا  واأفن تلغأي مجيأع النصأومل التشأريعية واللأوائح التنظيميأة املتصألة 

اجلأدار الأمم  ثأر تأفثعاا خطأعاا تبطآ مفعوهلا  وافن َ رب  مجيع اتضرار اليت تسبب فيها اناء   و ا 
 يف حةوق اإلاسان وظرو  املعيشة ا جتماضية وا قتصادية للشعب الفلسطي ؛

خطأط للهأد  تف أي   و  سرائيآ  ن توقأر ضلأى الفأور  م  ضمأال اأد  يناشد -23 
 جأأأالء الفلسأأأطينيني قسأأأراا  خصوصأأأاا يف املنأأارق املعرضأأأة للتأأأفثر هبأأأمو اتضمأأأال يف   و  ىل ترحيأأآ

تأأأالل اخلليأأأآ اجلنوايأأأة  و ن تيسأأأر ضأأأودة تلأأأك اوتمعأأأات  ويف غأأأور اتردن وضلأأأى  رأأأرا  الةأأأدس
 جأالء قسأرم   ىل  مأالم  قامتهأا   و احمللية الفلسأطينية  الأيت سأبق  ن خ أع  لعمليأات ترحيأآ
 اتصلية و ن ت مم هلا السكم الالئق و مم احليااة الةااو ؛

ن توايأأع مأأوارد امليأأاو يف اترا الفلسأأطينية يكأأو      سأأرائيآ ضلأأى ضأأمان  أأ  -24 
يأأؤدم  ىل حأأا ت اةأأق يف  مأأدادات امليأأاو تأأؤثر تأأفثعاا غأأع متناسأأب يف  و   احملتلأأة توايعأأاا  ييويأأاا 
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السأأأكان الفلسأأأطينيني يف ال أأأفة الغرايأأأة  واختأأأاذ خطأأأوات ضاجلأأأة لتيسأأأع  صأأأالد البنيأأأة التحتيأأأة 
يف ذلأأك يف غأأور اتردن  الأأأيت ت أأررت مأأأم جأأراء تأأأدمع  اأأأا إلمأأدادات امليأأاو يف ال أأأفة الغرايأأة 

اآلاأأار الأأيت يسأأتخدمها السأأكان املأأدايون احملليأأون وخوااأأات امليأأاو ضلأأى اتسأأطح وغأأع ذلأأك مأأم 
 ؛1967 ضا  مرافق املياو والرم اتييةا للعمليات العسكرية وا ستيطااية منم

فيهأا  اا دس الشرقية احملتلة اإلجراءات اإلسرائيلية غع املشروضة يف الة يستنكر -25 
ضمليأأأات اأأأد  املنأأأاال  و جأأأالء السأأأكان الفلسأأأطينيني قسأأأراا  و ضمأأأال احلفأأأر يف املواقأأأع الدينيأأأة 

حوهلا  وسأائر التأدااع ا افراديأة الأيت ي ةصأد هبأا تغيأع رأااع املدينأة واترا لكأآ   وما والتاررية
 ووضعهما الةااو  وترليبتهما السكااية؛

 يليمح ما ضم شديد قلة   ااء يعرب -26 
الةيأأود الأأيت تفرضأأها  سأأرائيآ والأأيت تعأأوق وصأأول املصأألني املسأأيحيني واملسأألمني  ) ( 

فيهأأا الةأأدس الشأأرقية  ويناشأأد  سأأرائيآ  ن  اأأا  ىل املواقأأع املةدسأأة يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة 
اصون مجيع املواقأع الدينيأة املعتةد و   و اعد  التمييو ضلى  ساس الديم يتعلق فيماتةد  ضمااات 

 و تاحة الوصول السلمي  ليها؛
يف ذلأأأأأك  اأأأأأا توايأأأأأد التأأأأأوترات يف الةأأأأأدس الشأأأأأرقية احملتلأأأأأة واملنطةأأأأأة افلملهأأأأأا  )ب( 

 التوترات الناشئة ضم احملاو ت الرامية  ىل التغيع غع الشرضي لوضع املواقع املةدسة احلايل؛
 املسأأأأاضدة الطارئأأأأة  ىل الشأأأأعب الأأأأدول اتض أأأأاء ضلأأأأى مواصأأأألة تةأأأأد   أأأأ  -27 

الفلسطي  للتخفيأر مأم حأدة اتامأة املاليأة واحلالأة ا جتماضيأة وا قتصأادية واإلاسأااية اتليمأة  
 وخباصة يف قطا  غوة؛

ضلأأأى ضأأأرورة احملافظأأأة ضلأأأى املؤسسأأأات واهليالأأأآ اتساسأأأية الفلسأأأطينية  يشأأأدد -28 
للسأأكان املأأدايني الفلسأأطينيني وتعويأأو حةأأوق وتطويراأأا مأأم  جأأآ تأأوفع اخلأأدمات العامأأة احليويأأة 

 فيها احلةوق املداية والسياسية وا قتصادية وا جتماضية والثةافية؛ اا اإلاسان 
مجيأأأع الأأأدول والولأأأا ت املتخصصأأأة واملؤسسأأأات التااعأأأة ملنظومأأأة اتمأأأم   أأأ  -29 

لأ   مأا ب وقأ  املتحدة ضلأى مواصألة دضأم الشأعب الفلسأطي  ومسأاضدت  ضلأى  ن ينأال  يف  قأر 
سأبيآ  يف ذلأك حةأ  يف تةريأر املصأع  وذلأك ضلأى اأا الةاالأة للتصأر   مم حةوق اإلاسان غأع

اتولوية  يف ضوء ادء السنة اخلمسني مم ا حتالل اإلسأرائيلي واسأتمرار  اكأار حةأوق اإلاسأان 
 للشعب الفلسطي  وااتهالها؛

 او يأأأأأأات يف  رأأأأأأار اسأأأأأأتمرار ضأأأأأأد  تعأأأأأأاون  سأأأأأأرائيآ مأأأأأأع املكلفأأأأأأني يسأأأأأأتنكر -30 
اإلجأأراءات اخلاصأأة وغعاأأا مأأم آليأأات اتمأأم املتحأأدة  ويشأأدد ضلأأى ضأأرورة تةيأأد  سأأرائيآ إلميأأع 
قرارات اتمم املتحدة ذات الصلة والتعأاون مأع جملأس حةأوق اإلاسأان ومجيأع اإلجأراءات اخلاصأة 

 ومفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان؛
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ي  ن يةأأأد   ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  يف دورتأأأ   ىل املفأأأوا السأأأام يطلأأأب -31 
السأأااعة والثالثأأني  تةريأأراا ضأأم تنفيأأم اأأما الةأأرار  مأأع ال ليأأو اوجأأ  خأأامل ضلأأى العوامأأآ الأأيت تأأد  
ا حتياا التعسفي للسيناء واحملتيويم الفلسطينيني يف السيون اإلسرائيلية االتشأاور مأع الفريأق 

 العامآ املع  اا حتياا التعسفي؛
  ن يبةي املسفلة قيد اظرو  يةرر -32 

 58 اجللسة
 2017/مارس آذار 24

 ض أأاء ضأأم التصأأوي    4صأأوتاا مةااأأآ صأأوتني وامتنأأا   41]اضتمأأد اتصأأوي  مسأأيآ افغلبيأأة 
 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح

 محاملؤيدون
  يأآالرباا    ادوايسأيا  اإلمارات العراية املتحأدة   ملاايا   لباايا   لوادور   ثيوايا

املتعأأددة  -اوليفيأأا )دولأأة   اورواأأدم  اوتسأأوااا  اأأنغالديب  الييكأأا  الربتغأأال
  السأأأألفادور  جورجيأأأأا  جنأأأأوب  فريةيأأأأا  مجهوريأأأأة لوريأأأأا  تأأأأواس  الةوميأأأأات(
 -فنأأأأأوويال )مجهوريأأأأأة   الفلبأأأأأني  غااأأأأأا  العأأأأأراق  الصأأأأأني  سويسأأأأأرا  سأأأأألوفينيا

   تفيأأأا  لينيأأأا   ت ديفأأأوارلأأأو    لواأأأا   لرواتيأأأا   قعغيوسأأأتان  قطأأأر  البوليفاريأأأة(
يرلنأأأدا آاململكأأأة املتحأأدة لربيطاايأأأا العظمأأى و   اململكأأة العرايأأأة السأأعودية  مصأأر

 اليااان  اولندا  انغاريا  اهلند  اييعيا  منغوليا  الشمالية
 محاملعارضون

 توغو  الو يات املتحدة اتمريكية
 محاملمتنعون

  [الكواغو  رواادا  انما  ااراغوام

في ا  مستوتنات اإلسرائيلية فح األرض الفلسطينية المحتلة، بماال -34/31
 الجوالن السوري المحتل القدس الشرقية، وفح

  ن جملس حةوق اإلاسان  

 ابأأأأأأاد  ميثأأأأأأاق اتمأأأأأأم املتحأأأأأأدة  ويؤلأأأأأأد ضأأأأأأد  جأأأأأأواا ا سأأأأأأتيالء ضلأأأأأأى  ذ يس شأأأأأأد 
 االةوة   اتراضي

ويو وياية حةأوق اإلاسأان واحلريأات  ن ضلى مجيع الدول التواماا اتع و ذ يؤلد مم جديد 
 يف اإلضأأالن العأأأاملي حلةأأوق اإلاسأأأان اتساسأأية  ضلأأى النحأأأو املنصأأومل ضليأأ  يف امليثأأأاق  واملبأأنيَّ 

 وغع ذلك مم الصكوا املنطبةة    والعهديم الدوليني اخلاصني  ةوق اإلاسان
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وجملأأس حةأأوق   ىل الةأأرارات ذات الصأألة الأأيت اضتمأأد ا جلنأأة حةأأوق اإلاسأأانو ذ يشأأع  
اإلاسأأان وجملأأس اتمأأم واجلمعيأأة العامأأة  والأأيت  لأأدت مأأم جديأأد  يف مجلأأة  مأأور  ضأأد  قااوايأأة 

 فيها الةدس الشرقية  املستورنات اإلسرائيلية يف اتراضي احملتلة  اا

 آذار/ 22املأأأأأأأأأؤرخ  19/17 ىل قأأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأأس حةأأأأأأأأأوق اإلاسأأأأأأأأأان و ذ يشأأأأأأأأأع  ي أأأأأأأأأاا  
س  اشأأأاء اعثأأأة دوليأأأة مسأأأتةلة لتةصأأأي احلةأأأائق مأأأم  جأأأآ   الأأأمم قأأأرر فيأأأ  اولأأأ2012 مأأأارس

التحةيق يف آثار انأاء املسأتورنات اإلسأرائيلية ضلأى حةأوق اإلاسأان للشأعب الفلسأطي  يف مجيأع 
 فيها الةدس الشرقية   حناء اترا الفلسطينية احملتلة  اا

حلأأأأرب  ااطبأأأأاق اتفاقيأأأأة جنيأأأأر املتعلةأأأأة  مايأأأأة املأأأأدايني وقأأأأ  او ذ يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد  
فيهأأا الةأأدس الشأأرقية     ضلأأى اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأا1949آب/ غسأأطس  12 املؤرخأأة

مأأأأدت يف مأأأأؤ رم اترأأأأرا  يشأأأأع  ىل اإلضالاأأأأات الأأأأيت اضت   وضلأأأأى اجلأأأأو ن السأأأأورم احملتأأأأآ  و ذ
 لأأأأأأأأااون اتول/  5م يف جنيأأأأأأأأر يف املتعاقأأأأأأأأدة السأأأأأأأأامية يف اتفاقيأأأأأأأأة جنيأأأأأأأأر الرااعأأأأأأأأة  املعةأأأأأأأأوديْ 

  2014لااون اتول/ديسمرب   17و 2001 ديسمرب

اا أأما  فلسأأطني  ىل العديأأد مأأم معااأأدات حةأأوق اإلاسأأان وا تفاقيأأات و ذ يالحأأظ  
 ىل اظأأا  رومأأا  2015لأأااون الثا /ينأأاير   2اتساسأأية للةأأااون الأأدويل اإلاسأأا   واا أأمامها يف 

 اتساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

تجأأواء مأأم سأأكااا املأأدايني  ىل اترا الأأيت حتتلهأأا   ن اةأأآ سأألطة ا حأأتاللو ذ يؤلأأد  
يف ذلأأأك اتحكأأأا   اأأأو خأأأرق  تفاقيأأأة جنيأأأر الرااعأأأة وتحكأأأا  الةأأأااون العأأأريف ذات الصأأألة  اأأأا

 املدواة يف الربوتولول اإلضايف اتول  تفاقيات جنير اتراع  

اشأفن  2004وليأ   وا/ي 9 ىل الفتوى اليت  صدر ا اكمة العدل الدولية يف و ذ يشع  
يشأع  ي أاا  ىل قأرارم  اآلثار الةااواية الناشئة ضم تشييد جدار يف اترا الفلسطينية احملتلأة  و ذ

لأأأااون   15املأأأؤرخ  10/17ود رب  2004 وا/يوليأأأ   20املأأأؤرخ  10/15 اجلمعيأأأة العامأأأة د رب
   2006 اتول/ديسمرب

 ىل  ن  قامأأأأأة   مأأأأأور    يف مجلأأأأأة ن اكمأأأأأة العأأأأأدل الدوليأأأأأة قأأأأأد خلصأأأأأ و ذ يالحأأأأأظ  
خرقأأأاا  تشأأأك آفيهأأأا الةأأأدس الشأأأرقية   املسأأأتورنات اإلسأأأرائيلية يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا

 للةااون الدويل 

االتةأأارير ذات الصأألة الأأيت  ضأأداا مأأؤخراا اتمأأني العأأا   ومفوضأأية اتمأأم  و ذ  أأيط ضلمأأاا  
عنيأة اأالتحةيق يف املمارسأات اإلسأرائيلية الأيت املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  واللينة اخلاصة امل

مأم السأكان العأرب يف اتراضأي احملتلأة  وايئأات  ووغأع  للشعب الفلسأطي  س حةوق اإلاسان 
املعااأأأدات الأأأيت ترصأأأد ا متثأأأال ملعااأأأدات حةأأأوق اإلاسأأأان الأأأيت  صأأأبح   سأأأرائيآ ررفأأأاا فيهأأأا  

املعأأأ   الأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف اتراضأأأي  ف أأأالا ضأأأم التةأأأارير الأأأيت  ضأأأداا مأأأؤخراا املةأأأرر اخلأأأامل
   1967 الفلسطينية احملتلة منم ضا 
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 ىل تةريأأر البعثأأة الدوليأأة املسأأتةلة لتةصأأي احلةأأائق مأأم  جأأآ التحةيأأق يف آثأأار  و ذ يشأأع 
انأأاء املسأأتورنات اإلسأأرائيلية ضلأأى احلةأأوق املدايأأة والسياسأأية وا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة 

   (62)فيها الةدس الشرقية ي  يف مجيع  حناء اترا الفلسطينية احملتلة  االلشعب الفلسط
غأع حكوميأة  ضلأى   ااء  م  جأراء تتخأمو  م ايئأة  حكوميأة  و و ذ يعرب ضم شأديد قلةأ  

 واجلمعية العامة  للةرارات ذات الصلة االةدس الصادرة ضم جملس اتمم حنو يشكآ ااتهالاا 
ظلأأأأأ  ختطأأأأأط وتنفأأأأأم وتأأأأأدضم وتشأأأأأيع  اشأأأأأاء وتوسأأأأأيع د قأأأأأ ن  سأأأأأرائيآ  و ذ يالحأأأأأظ 

  ضأم رريأق 1967 ضأا  فيها الةدس الشأرقية  منأم املستورنات يف اترا الفلسطينية احملتلة  اا
 لمستورَنات واملستورنني لنح موايا وحوافو ا الةيا   يف مجلة  مور 

حأأآ دائأأم للصأأأرا   الطريأأق الأأيت وضأأعتها اوموضأأة الرااضيأأة إلجيأأاد خاررأأة ىل و ذ يشأأع  
حتديأداا ضلأى دضأوة اوموضأة الرااضيأة  ىل  يؤلرأد اإلسرائيلي الفلسطي  قائم ضلى وجود دولتني  و ذ

يسمى النمو الطبيعأي للمسأتورنات  وتفكيأك  يف ذلك ما  ميد مجيع اتاشطة ا ستيطااية  اا
وضلأأأى ضأأأرورة  ن تفأأأي   2001اشأأئ  منأأأم آذار/مأأأارس مجيأأع البأأأؤر ا سأأأتيطااية املتةدمأأأة الأأأيت    

  سرائيآ االتواما ا وتعهدا ا يف اما الشفن  

  2012تشأريم الثأا /اوفمرب  29املأؤرخ  67/19اةرار اجلمعية العامأة  و ذ  يط ضلماا  
بأأة غأأع ض أأو يف اتمأأم املتحأأدة  الأأمم يأأنق  يف مجلأأة  مأأور  ضلأأى مأأنح فلسأأطني مرلأأو دولأأة مراقِ 

  (63)عا  ضم متااعة ذلك الةرار يط ضلماا اتةرير اتمني ال و ذ
سأأألطة  رضايأأا اةأأآ  مأأور  مجلأأة يف تشأأمآ  اإلسأأرائيلية ا سأأتيطان  اشأأطة  ن يأأدرا و ذ 

فيهأأا املنأأاال واملشأأاريع    وتأأدمع املمتلكأأات اأأاومصأأادرة اتراضأأي  ا حأأتالل  ىل اتراضأأي احملتلأأة
ينيني اأأم فأأيهم اتسأأر البدويأأة  والتشأأريد الةسأأرم للمأأدايني الفلسأأط املموَّلأأة مأأم اوتمأأع الأأدويل 
وقطأع سأبآ العأْيب   و ارسة  اشطة اقتصادية لصأاحل سألطة ا حأتالل  واستغالل املوارد الطبيعية

وضم اتراضي  كم الواقأع  واختأاذ  جأراءات  خأرى ضأد السأكان   لاشخامل املشمولني ااحلماية
 احملتآ تتعارا مع الةااون الدويل املدايني الفلسطينيني والسكان املدايني يف اجلو ن السورم 

فيهأأأأأا   ن اتاشأأأأطة ا سأأأأأتيطااية اإلسأأأأرائيلية يف اترا الفلسأأأأطينية احملتلأأأأأة  اأأأأا و ذ يؤلأأأأد 
الةدس الشرقية  تةورا اجلهود اإلقليمية والدولية اهلادفة  ىل حتةيق احلآ الةأائم ضلأى وجأود دولتأني  

ضلأى  سأاس   و مأم داخأآ حأدود معأ   هبأا سرائيآ وفلسطني  تعيشان جنبأاا  ىل جنأب يف سأال  
ي شأأدد ضلأأى  ن مواصأألة اأأمو السياسأأات يعأأررا للخطأأر اشأأكآ    و ذ1967 قبأأآ ضأأا  حأأدود مأأا

 اأ  يةأأورا اإلمكاايأأة املاديأأة لتحةيأأق  جأدم  مكاايأأة اتخأأم ااحلأأآ الةأائم ضلأأى وجأأود دولتأأني   ذ
 يها املساواة يف احلةوق اما احلآ  وي رسرخ الواقع الةائم ضلى وجود دولة واحدة تنعد  ف

__________ 

   A/HRC/22/63الوثيةة  (62)
   A/67/738الوثيةة  (63)
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و   ن املستورنات اإلسرائيلية  الحظ يف اما الصدديو ذ   يف ذلأك  ال فة الغراية  اأا   
 مكاايأة وجأود رقعأة متواصألة  حأاد اشأكآيةي أد  الةدس الشرقية   ىل وحأدات جغرافيأة معوولأة  أا

ا مطلواأأان مأأم  جأأآ  ارسأأة يف املأأوارد الطبيعيأأة  ولالمهأأ  ريأأةمأأم اترا والةأأدرة ضلأأى التصأأرر  
    ارسةا هلا معىن الشعب الفلسطي  للحق يف تةرير املصع

 ن املشأأأأرو  ا سأأأأتيطا  واإلفأأأأالت مأأأأم العةأأأأاب  املأأأأرتبط ااسأأأأتمرار اأأأأما  و ذ يالحأأأأظ 
أأأأع ا سأأأأتيطا  واأأأأالعنر املتصأأأأآ اأأأأملك اأأأأي  مأأأأور مأأأأا االأأأأ  تشأأأأكآ  حأأأأد  ا سأأأأتيطان واالتوسر

تشأأأأكرآ العوامأأأأآ  اتهالأأأأات حةأأأأوق اإلاسأأأأان للفلسأأأأطينيني  لمأأأأااتسأأأأباب اجلمريأأأأة لكثأأأأع مأأأأم ا
يف ذلأأأك الةأأأدس الشأأأرقية  منأأأم  الرئيسأأأية الأأأيت تأأأد  ا حأأأتالل العأأأدائي لأأأارا الفلسأأأطينية  اأأأا

   1967 ضا 
مواصلة  سرائيآ  سلطة ا حتالل  تاشطة ا سأتيطان يف اترا الفلسأطينية  و ذ يديم 
  منتهكأأةا اأملك الةأأااون الأدويل اإلاسأأا  وقأرارات اتمأأم املتحأأدة فيهأا الةأأدس الشأرقية احملتلأة  اأأا

الطريأق  خاررأةاوجأب املتعهَّد هبا آ  ليها اني الطرفني وا لتوامات توصَّ ذات الصلة وا تفاقات امل
 ىل  يةأا  مجيأع الداضيأة اوتمأع الأدويل  اأداءاتاأملك  اليت وضعتها اوموضأة الرااضيأة  ومتحديأةا 

  ستيطااية اتاشطة ا 
قيأأا   سأأرائيآ ابنأأاء وتوسأأيع املسأأتورنات يف الةأأدس الشأأرقية  شأأيب اوجأأ  خأأامليو ذ  

 ىل الأأراط اأأني مسأأتورنا ا غأأأع  اهلادفأأأة 1 -تسأأمي  اخلطأأة اأأاء  يف ذلأأك مأأأا احملتلأأة وحوهلأأا  اأأا
ايأوت   ومواصألة اأد  ضولة الةأدس الشأرقية احملتلأةايادة  ىل الشرضية حول الةدس الشرقية احملتلة و 

وحرمان الفلسطينيني مم حةوقهم يف اإلقامة يف   الفلسطينيني وررد اتسر الفلسطينية مم املدينة
 ضمأأال تويأأد مأأم  ويأأق  يف غأأور اتردن  واأأي مجيعأأاا  املدينأأة  واتاشأأطة ا سأأتيطااية اجلاريأأة حاليأأاا 

 تةويمم تواصلها اجلغرايف مم  وصال اترا الفلسطينية احملتلة و 

 ااء اسأأأتمرار  سأأأأرائيآ يف تشأأأأييد اجلأأأأدار داخأأأأآ اترا شأأأأديد الم الةلأأأأق و ذ ي عأأأرب ضأأأأ 
لةأااون الأدويل  يشأكرآ ااتهالأاا ل يف ذلك داخآ الةدس الشرقية وحوهلا  اا الفلسطينية احملتلة  اا

  1949 يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  اوجأأأ  خأأأامل  ااء مسأأأار اجلأأأدار املنحأأأر  ضأأأم خأأأط اهلداأأأة لعأأأا  و ذ
ا قتصأأأادية للشأأأعب  - ة وترديأأأاا خطأأأعاا يف اتوضأأأا  ا جتماضيأأأةيسأأأبب انأأأة  اسأأأااية شأأأديد مأأأا

  وقأد ي أر اأفم مةومات اةائهأاا ارا الفلسطينية ويةور ل التواصآ اإلقليميويفت    الفلسطي 
 يأد مفاوضات يف املستةبآ ضم رريق فأرا  مأر واقأع ضلأى اترا يكأون اثااأة ضأم  كأم الواقأع 

   مادياا احلآ الةائم ضلى وجود دولتني مستحيآ التنفيم   وجيعآ 1949 خط اهلداة لعا  ضم

العظمأأى مأأم  اتغلبيأأةتن مسأأار اجلأأدار قأأد ر سأأم اطريةأأة ت أأم  و ذ يسأأاورو اأأالغ الةلأأق 
 فيها الةدس الشرقية   املستورنات اإلسرائيلية يف اترا الفلسطينية احملتلة  اا

تأأأأأدمع وامل أأأأأايةة وا سأأأأأتفواا العنأأأأأر وال مجيأأأأأع  فعأأأأأال ااء و ذ يسأأأأأاورو الةلأأأأأق الشأأأأأديد  
يف  ومجاضأأات املسأأأتورنني املسأأألحني والتحأأريمم الأأأيت يرتكبهأأأا املسأأتورنون اإلسأأأرائيليون املتطرفأأأون
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 َام فيهم اترفأال  فيها الةدس الشرقية  ضد املدايني الفلسطينيني اترا الفلسطينية احملتلة  اا
ومأأأواقعهم التارريأأأة والدينيأأأة  و ااء اتفعأأأال فيهأأأا منأأأااهلم و راضأأأيهم الوراضيأأأة  اأأأا وضأأأد  تلكأأأا م

واأأي ظأأاارة رأأال  مأأأداا  اإلرااايأأة الأأيت يرتكبهأأا العديأأأد مأأم املسأأتورنني اإلسأأرائيليني املتطأأأرفني 
تشأأريد السأأكان الأأواقعني حتأأ  ا حأأتالل وتيسأأع توسأأيع  ىل   مجلأأة  مأأور  أأد   يفويبأأدو  اأأا 
  املستورنات 
ت املسأتمر مأم العةأاب ضلأى  فعأال العنأر الأيت يرتكبهأا  ااء اإلفأالو ذ يعرب ضأم قلةأ   

يشدرد ضلأى ضأرورة قيأا   سأرائيآ اأالتحةيق  املستورنون ضد املدايني الفلسطينيني و تلكا م  و ذ
 يف مجيع امو اتفعال وا مان ااسبة اجلناة  

طينية للمسأأتورنات اإلسأأرائيلية مأأم تأأفثع ضأأار ضلأأى املأأوارد الطبيعيأأة الفلسأأ مأأا و ذ يأأدرا 
املأوارد املائيأة  مصأادروحتويآ  اتراضيصادرة اتييةا ملوغعاا مم املوارد الطبيعية العراية  خصوصاا 

يف ذلك قيا  املستورنني اإلسرائيليني اتدمع البسأاتني واحملاصأيآ وا سأتيالء ضلأى آاأار  االةوة  اا
اتمأأر   الصأأدديف اأأما اقتصأأادية وخيمأأة  -اجتماضيأأة ي تأأب ضلأأى ذلأأك مأأم ضواقأأب  امليأأاو  ومأأا

 الشعب الفلسطي  مم  ارسة سيادت  الدائمة ضلى مواردو الطبيعية  المم  ول دون  ن يتمكرم

 ن الةطأأأأأا  الوراضأأأأأي  الأأأأأمم ي عتأأأأأرَب حيأأأأأر الواويأأأأأة يف التنميأأأأأة ا قتصأأأأأادية  و ذ يالحأأأأأظ 
ضأي وحرمأان يتمكم مأم  داء دورو ا سأ اتييي اسأبب ضمليأات اأو  ملكيأة اترا الفلسطينية  مل

املوارضني مم  مكااية الوصول  ىل املنارق الوراضية ومم احلصول ضلى موارد املياو ومم الوصول  ىل 
 وتوسيع املستورنات اإلسرائيلية  وضماتسواق احمللية واخلارجية اسبب اناء 

االنشأأأأأأأارب  املتصأأأأأأألة ن العديأأأأأأأد مأأأأأأأم السياسأأأأأأأات واملمارسأأأأأأأات اإلسأأأأأأأرائيلية  درايأأأأأأأو ذ  
اا ميأأنح امتيأأااات اظامأأينشأأئ فيهأأا الةأأدس الشأأرقية    اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأاا سأأتيطا  يف

ةأأأوق حل يشأأأكرآ ااتهالأأأاا  ضأأأد الشأأأعب الفلسأأأطي  اأأأا - لمسأأأتورننيللمسأأأتورنات اإلسأأأرائيلية و ل
  هلما الشعب اإلاسان

اشأأفن  2013آذار/مأارس  22املأأؤرخ  22/29ةأرار جملأأس حةأوق اإلاسأان ا ي أمل رو ذ  
عة تةريأر البعثأة الدوليأة املسأتةلة لتةصأي احلةأائق مأم  جأآ التحةيأق يف آثأار انأاء املسأتورنات متاا

اإلسرائيلية ضلى احلةوق املداية والسياسأية وا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأة للشأعب الفلسأطي  
 فيها الةدس الشرقية   يف مجيع  حناء اترا الفلسطينية احملتلة  اا

املبأأاد  التوجيهيأأة املتعلةأأة ااتضمأأال التياريأأة وحةأأوق اإلاسأأان  الأأيت اي أأاا   ي أأمل رو ذ  
التيارية فيما رق اح ا  حةوق اإلاسان اتضمال ت لةي مسؤوليات ضلى ضاتق مجيع مؤسسات 

دضو الأدول وتأيف ااتهالأات حةأوق اإلاسأان الناشأئة ضأم اأوا    اإلسأها اطرق منها ا متنا  ضأم 
تةيأأأأأيم ومعاجلأأأأأة خمأأأأأارر اغيأأأأأة التياريأأأأأة اتضمأأأأأال الكافيأأأأأة  ىل مؤسسأأأأأات  ىل تةأأأأأد  املسأأأأأاضدة 

يف ذلأأأك ضأأأم رريأأأق  ااتهالأأأات يف املنأأأارق املتأأأفثرة االنواضأأأات  اأأأاا حتمأأأا ت املتوايأأأدة حلأأأدو  
 التصأأدرميف  اإلافأأاذ لأأديها حاليأأاا فعالأأةسياسأأا ا وتشأأريعا ا و اظمتهأأا وتأأدااع   ن تكأأون ضأأمان

 ااتهالات جسيمة حلةوق اإلاسان ارتكاب ضمال التيارية يف اتمؤسسات طر مشارلة خل
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 ىل  اأأأ  ينبغأأأي  ن حتأأأ   مؤسسأأأات اتضمأأأال التياريأأأة معأأأايع الةأأأااون الأأأدويل  و ذ يشأأأع 
يساورو الةلأق مأم  ن اعأمم مؤسسأات اتضمأال التياريأة  اإلاسا  يف حا ت النوا  املسلح  و ذ

ومنأأو املسأأتورنات اإلسأأرائيلية يف  تشأأييدمأأم مكني اأأالت غأأع مباشأأر  قأأد قامأأ   اشأأكآ مباشأأر  و
 من    واا ستفادةذلك  واتيسعاترا الفلسطينية احملتلة 

 ن اترأأأرا  السأأأامية املتعاقأأأدة يف اتفاقيأأأة جنيأأأر املتعلةأأأة  مايأأأة  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 
قأأد تعهأأدت اأأاح ا  اأأمو ا تفاقيأأة   1949آب/ غسأأطس  12املؤرخأأة  املأأدايني وقأأ  احلأأرب 

لأأدول اأأفم وضأأع غأأع قأأااو  ااشأأئ تعأأ   ا كفالأأة اح امهأأا يف مجيأأع الظأأرو   و اأأ  ينبغأأي   او 
 للةواضد الةطعية للةااون الدويل  ارتكاب خروقضم 

تصأأر  الأأدول وفةأاا لتشأأريعا ا الورنيأأة املتعلةأة اتعويأأو ا متثأأال  ن تضلأأى  مهيأة  يؤلرأدو ذ  
 ااتهالأأأأاتحأأأأدو  ة التياريأأأأة الأأأأيت تأأأأؤدم  ىل للةأأأأااون الأأأأدويل اإلاسأأأأا  فيمأأأأا رأأأأق اتاشأأأأط

  اإلاسان  حلةوق

أراتاشأطة ا قتصأادية  لكأون و ذ يشعر اأالةلق  مأع   وترسأيخها توسأيع املسأتورنات تيس 
 مأأأم اينهأأأا مجلأأأة  مأأأور تنطأأأوم ضلأأأى املسأأأتورناتيف نتيأأأات املاحلصأأأاد و اتأأأا   ظأأأرو  ن   دراا

ميأأع إل ويهيأأبفيهأأا الةأأدس الشأأرقية   ة احملتلأأة  اأأااسأأتغالل املأأوارد الطبيعيأأة يف اترا الفلسأأطيني
 التواما ا الةااواية يف اما الصدد    ن حت  الدول 

جوئيأأاا يف املسأأتورنات قأأد   لصأأة  هبأأا اطاقأأات   ن املنتيأأات املنَتيأأة لليأأاا  و و ذ يأأدرا 
ا  اأأأمو يسأأأاورو الةلأأأق  ااء الأأأدور املهأأأم الأأأمم ميارسأأأ   اتأأأ حتأأأدد  ن  سأأأرائيآ اأأأي منشأأأؤاا  و ذ

 املنتيات و ار ا يف دضم املستورنات واإلاةاء ضليها 
دور  فأأراد ورااطأأات ومؤسسأأات خعيأأة موجأأودة يف دول ثالثأأة ومتوررأأة  و ذ يأأدرا  ي أأاا  

يف تةد   ويآ  ىل املستورنات اإلسرائيلية و ىل ليااات قائمة ضلأى املسأتورنات  م سأهمةا اأملك 
 سيعها  تو  يف اإلاةاء ضلى املستورنات ويف

التياريأأأأة قأأأأد قأأأأررت ا اسأأأأحاب مأأأأم اتضمأأأأال مأأأأم مؤسسأأأأات   ن ضأأأأدداا  الحأأأأظيو ذ  
  ذلك اتاشطة املرتبطة ااملستورنات اإلسرائيلية اسبب املخارر اليت ينطوم ضليها العالقات  و
 ااء ضأأد  تعأاون  سأأرائيآ  سألطة ا حأأتالل  تعاواأاا تامأأاا مأع آليأأات  و ذ يعأرب ضأأم قلةأ  

املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ   الأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف اتراضأأأأي  وخاصأأأةذات الصأأألة   اتمأأأم املتحأأأدة
   1967 الفلسطينية احملتلة منم ضا 

منأأأأأم   ن املسأأأأأتورنات اإلسأأأأأرائيلية يف اترا الفلسأأأأأطينية احملتلأأأأأةيعيأأأأأد تفليأأأأأد  -1 
ويل اأأي اوجأب الةأأااون الأأداجلأأو ن السأورم احملتأأآ   فيهأأا الةأدس الشأأرقية  ويف   اأأا1967 ضأا 

سأأال   حتةيأق احلأأآ الةأائم ضلأأى وجأود دولتأأني  و مأا  حتةيأأق  مأأا لبأعة غأع قااوايأأة وتشأكآ ضةبأأة  
 التنمية ا قتصادية وا جتماضية؛  ما  و  ضادل ودائم وشامآ 
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اتفاقيأأأة جنيأأأر املتعلةأأأة  مايأأأة املأأأدايني وقأأأ   اأأأفناإسأأأرائيآ  ن تةبأأأآ  يهيأأأب -2 
ضلى اترا الفلسأطينية احملتلأة    كم الةااون تنطبق  1949آب/ غسطس  12احلرب املؤرخة 

سأأيما  فيهأأا الةأأدس الشأأرقية  وضلأأى اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ  و ن تلتأأو  افحكأأا  ا تفاقيأأة  و  اأأا
و ن تتةيد إلميع التواما ا اوجأب الةأااون الأدويل  و ن تكأر فأوراا  التواماا صارماا  منها  49املادة 

  فيهأأا الةأأدس الشأأرقية غيأأع رأأااع اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأاضأأم اختأأاذ  م تأأداع يتسأأبب يف ت
 تغيع وضعها الةااو  وترليبتها السكااية؛  واجلو ن السورم احملتآ  ويف

 سرائيآ  سلطة ا حتالل  افن توقأر فأوراا مجيأع  اشأطتها ا سأتيطااية  يطالب -3 
اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ   دس الشأأرقية  ويففيهأأا الةأأ يف مجيأأع  حنأأاء اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأا

ويأأأأأأأدضو يف اأأأأأأأما الصأأأأأأأدد  ىل التنفيأأأأأأأم الكامأأأأأأأآ جلميأأأأأأأع قأأأأأأأرارات جملأأأأأأأس اتمأأأأأأأم ذات الصأأأأأأألة  
 20( املأأأأؤرخ 1979)452  و1979آذار/مأأأأارس  22( املأأأأؤرخ 1979)446الةأأأأرارات  فيهأأأأا اأأأأا

 30خ ( املأأأؤر 1980)476  و1980آذار/مأأأارس  1( املأأأؤرخ 1980)465  و1979 وا/يوليأأأ  
( 2016)2334  و2003تشأأريم الثأأا /اوفمرب  19( املأأؤرخ 2003)1515  و1980حويران/يوايأأ  

  ؛2016لااون اتول/ديسمرب   23املؤرخ 

االتواما أأا الةااوايأأة   امأأاا  سأأرائيآ  سأألطة ا حأأتالل  اأأفن تتةيأأد  يطالأأب  ي أأاا  -4 
يف ذلأأأك    اأأأا2004وا/يوليأأأ    9املأأأملورة يف الفتأأأوى الصأأأادرة ضأأأم اكمأأأة العأأأدل الدوليأأأة يف 

يف ذلأأك داخأأآ الةأأدس  تشأأييد اجلأأدار يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأا  ضمأأال ضأأم الكأأر فأأوراا 
مفعأول فأوراا تبطأآ  اهليكأآ اإلاشأائي الةأائم انأاا  و ن تلغأي  و فأوراا الشرقية وحوهلا  و ن تفكك 

مجيأع اتضأأرار  تةأد   تعوي أات ضأممجيأع النصأومل التشأريعية واللأوائح التنظيميأة املتصألة اأ   و ن 
 ؛  ىل مجيع اتشخامل الطبيعيني وا ضتباريني املت رريم مم تشييدو النا ة ضم تشييد اجلدار

يف ذلأأك  يتصأأآ اأأ  مأأم  اشأأطة  اأأا اسأأتمرار ا سأأتيطان اإلسأأرائيلي ومأأا يأأديم -5 
وال حيأأآ  تأأدمعااتوسأأيع املسأأتورنات واأأو  ملكيأأة اتراضأأي واأأد  املنأأاال ومصأأادرة املمتلكأأات و 

وشأأأق الطأأأأرق ا لتفافيأأأأة  يف ذلأأأأك ترحيأأأآ جمتمعأأأأات اليأأأة افسأأأأراا   الةسأأأرم للفلسأأأأطينيني  اأأأا
فيهأأا الةأأدس الشأأرقية  لاراضأأي احملتلأأة  اأأا وال ليبأأة السأأكاايةيأأؤدم  ىل تغيأأع الطأأااع العمأأرا   مأأا

دايني وقأأأأ  احلأأأأرب  واجلأأأأو ن السأأأأورم  ويشأأأأكآ ااتهالأأأأاا  تفاقيأأأأة جنيأأأأر املتعلةأأأأة  مايأأأأة املأأأأ
 منها؛  49 املادة وخاصة  1949آب/ غسطس  12 املؤرخة

انأأاء وحأأدات سأأكنية جديأأدة للمسأأتورنني اإلسأأرائيليني يف ال أأفة  يأأديم  ي أأاا  -6 
وت عأأأر ا ضمليأأأة السأأأال  اشأأأكآ خطأأأع ةأأأوا تن ذلأأأك يالغرايأأأة وحأأأول الةأأأدس الشأأأرقية احملتلأأأة  

وضأادل  حأآ سألمي اأائيتمع الدويل مم  جآ التوصآ  ىل اجلهود املستمرة اليت يبمهلا او للخطر
يف ذلك قرارات اتمم املتحدة ذات الصلة  وتاأ   الشرضية الدولية  ااالةااون الدويل و متوافق مع 

 للحآ الةائم ضلى وجود دولتني؛  شكآ  ديداا ي
ضأم   ااء تصر ات املسؤولني اإلسرائيليني الداضية  ىل يعرب ضم قلة  الشديد  -7 

 ؛اترا الفلسطينية  ويؤلد مم جديد حظر حيااة اترا النامجة ضم استخدا  الةوة
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 يلي ويدضو  ىل وقف مح  ما ءاا    ي اا  يعرب ضم قلة  الشديد -8 

يشأأكآ  تشأأغيآ  سأأرائيآ خلأأطر تأأرا  يأأراط املسأأتورنات االةأأدس الغرايأأة  واأأو مأأا ) ( 
 املتحدة ذات الصلة؛ااتهالاا واضحاا للةااون الدويل ولةرارات اتمم 

و صدار   واد  مناال الفلسطينيني  قيا   سرائيآ اصادرة اتراضي الفلسطينية )ب( 
"  و ضاقأأأة وتأأأدمع املسأأأاضدة  ضأأأادة التأأأورني"وخطأأأط   وضمليأأأات اإلخأأأالء الةسأأأرم   وامأأأر اهلأأأد 

تَمأأآ  اإلاسأأااية  وخلأأق ايئأأة تتسأأم اأأاإللراو  وضأأا  معيشأأية   ق احملأأددة يف املنأأاروذلأأك للأأ   حت 
الةسأأأأرم للسأأأأكان  ال حيأأأأآ أأأأد   ىل  وقيامهأأأأا امارسأأأأات  خأأأأرىلتوسأأأأيع وانأأأأاء املسأأأأتورنات  
البأأأدو والرضأأأاة  ف أأأالا ضأأأم اتاشأأأطة ا سأأأتيطااية جمتمعأأأات يف ذلأأأك  املأأأدايني الفلسأأأطينيني  اأأأا

واخلأأأدمات اتساسأأأية يف ذلأأأك منأأأع  سأأأرائيآ للفلسأأأطينيني مأأأم الوصأأأول  ىل امليأأأاو  اتخأأأرى  اأأأا
يف املنأارق املةأررة لتوسأيع  وخاصةفيها الةدس الشرقية   يف اترا الفلسطينية احملتلة  ااتخرى ا

يسأمى  مأا املستورنات  ويشمآ ذلأك ا سأتيالء ضلأى املمتلكأات الفلسأطينية اطأرق منهأا  ضأالن
تيسأع  اغيأة  "املغلةأة و"املتنواأات الورنيأة" واملواقأع "اتثريأة "" راضي الدولة" و"املنارق العسكرية

يشأأأكآ ااتهالأأأاا  لتوامأأأات  ذات الصأأألة  مأأأا والبنيأأأة التحتيأأأةانأأأاء املسأأأتورنات  وتعويأأأو توسأأأيع  و
  سرائيآ اوجب الةااون الدويل اإلاسا  والةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛ 

التدااع اليت تتخماا  سرائيآ يف شكآ سياسات وقوااني و ارسأات حتأول دون  ) ( 
يف احليأاة السياسأية وا جتماضيأة وا قتصأادية والثةافيأة يف  لاملأةمشأارلة   ينيون ن يشارا الفلسأط

يف ال فة الغراية  ةالكامل تنميتهمنع حتةيق  فيها الةدس الشرقية  و  اترا الفلسطينية احملتلة  اا
 ؛ضلى السواء وقطا  غوة

 يليمح  اإسرائيآ  سلطة ا حتالل   ن تةو  اايهيب  -9 
ترجع ضأم   و ن 1967 ي دون تفخع احتالهلا لاراضي احملتلة منم ضا ت نه ن  ) ( 

   تةأأو  فيهأأا الةأأدس الشأأرقية واجلأأو ن السأأورم  و ن سياسأتها ا سأأتيطااية يف اتراضأأي احملتلأأة  اأأا
توسأأيع املسأأتورنات الةائمأأة  ل اأأالوقر الفأأورم  املشأأرو  ا سأأتيطا لخطأأوة  وىل حنأأو تفكيأأك 

و ن  نأأأأأع  م تأأأأأورني جديأأأأأد   نمأأأأأو الطبيعأأأأأي واتاشأأأأأطة ذات الصأأأأألةيسأأأأأمى ال يف ذلأأأأأك مأأأأأا اأأأأأا
  ؛1-ااءتها يف ذلك يف الةدس الشرقية  و ن تتخلى ضم خط للمستورنني يف اتراضي احملتلة  اا

اوجأأود املسأأتورنات   املرتبطأأة ن ت أأع حأأداا جلميأأع ااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأان  )ب( 
اتأأأوفع سأأأأبآ الةاضأأأية ن تفأأأأي االتواما أأأا الدوليأأأة سأأأيما ااتهالأأأات احلأأأق يف تةريأأأر املصأأأع  و  و 

  ااتصا  فعَّالة لل حايا؛

ملمارسأات التمييويأة وا ن تتخم تدااع فوريأة حلظأر واستئصأال مجيأع السياسأات  ) ( 
اليت تؤثر تأفثعاا   و فيها الةدس الشرقية السكان الفلسطينيني يف اترا الفلسطينية احملتلة  ااضد 

   اأأاء اظأأأا  الطأأأرق يف مجلأأأة  مأأأورتشأأأمآ اأأأمو التأأدااع   ن   و ء السأأكاناأأأؤ غأأع متناسأأأب يف 
املنفصلة اليت يستخدمها حصرياا املستورنون اإلسرائيليون  املةيمون اصورة غع قااواية يف اترا 

موضأأأة املعةأأأدة مأأأم الةيأأأود املفروضأأأة ضلأأأى حرلأأأة التنةأأأآ واملتمثلأأأة يف اجلأأأدار و اأأأاء اواملأأأملورة  
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السأأكان الفلسأأطينيني  ووقأأر  ضلأأى يأأؤثر    جو الطأأرق وتطبيأأق اظأأا  للتصأأاريح  الفاصأأآ وحأأوا
 درى  ىل تيسأأأأع  اشأأأأاء املسأأأأتورنات وتوسأأأأيعها  و اأأأأاء ا اتهالأأأأات  مأأأأودو تطبيأأأأق اظأأأأا  قأأأأااو  

   و شكال التمييو املؤسسية اتخرى؛

مجيأأأع اتشأأأكال اتخأأأرى لنأأأو  اتراضأأأي الفلسأأأطينية و مصأأأادرة كأأأر ضأأأم  ن ت )د( 
وختصيصأها " راضأي الدولأة"  ي سأمَّى اأأ يف ذلأك مأا لكية امو اتراضي اشأكآ غأع مشأرو   اأام

 املستورنني؛ للمستورنات و احلوافو واملوايا منح وقر  ن تإلاشاء وتوسيع املستورنات  و 

 ن ت أأأأأع حأأأأأداا جلميأأأأأع التأأأأأدااع والسياسأأأأأات الأأأأأيت تأأأأأؤدم  ىل تفتيأأأأأ  اترا  )ه( 
شأأكآ يهأأا الةأأدس الشأأرقية  والأأيت تعأأول اوتمعأأات احملليأأة الفلسأأطينية يف ف الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأا

 ؛جيوب منعولة  واليت تغعر ضمداا ال ليبة السكااية لارا الفلسطينية احملتلة

يف ذلأك مصأادرة اتسألحة وتطبيأق ضةواأات   ن تتخم وتنفم تدااع جديأة  اأا )و( 
العنأأأأر الأأأأيت يرتكبهأأأأا املسأأأأتورنون   فعأأأأالجنائيأأأأة  هبأأأأد  ضأأأأمان املسأأأأاءلة الكاملأأأأة ضأأأأم مجيأأأأع 

ل أمان سأالمة ويايأة املأدايني الفلسأأطينيني  خأرى اإلسأرائيليون ومنأع وقوضهأا  و ن تتخأم تأدااع 
 فيها الةدس الشرقية؛ واملمتلكات الفلسطينية يف اترا الفلسطينية احملتلة  اا

 يةأأو  هبأأا املسأأتورنون فيهأأا تلأأك الأأيت  ن توقأأر مجيأأع اتضمأأال امل أأرة االبيئأأة  اأأا )ا( 
فيهأأأا  يف ذلأأأك  لةأأأاء النفايأأأات إلميأأأع  اواضهأأأا يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا اإلسأأأرائيليون  اأأأا

يشأكآ خطأراا جسأيماا ضلأى مواردمهأا الطبيعيأة   اجلو ن السورم احملتآ  واو ما الةدس الشرقية  ويف
 املدايني وصحتهم ومرافةهم الصحية؛ سيما املوارد مم املياو واترا  ويهدد ايئة السكان و 

فيهأأا  كأأر ضأأم اسأأتغالل املأأوارد الطبيعيأأة يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأا ن ت )د( 
فةأأدااا التسأأبب يف وضأأم  وضأأم  حلأأاق ال أأرر هبأأا  اجلأأو ن السأأورم احملتأأآ الةأأدس الشأأرقية  ويف

 استنفاداا  وضم تعري ها للخطر؛  و

تورو  للمبأأأأأاد  التوجيهيأأأأأة املتعلةأأأأأة اأأأأأدى  اليأأأأأة ااضتمأأأأأاد ا حتأأأأأاد ايرحأأأأأب  -10 
  1967الكيااأأأأات اإلسأأأأرائيلية و اشأأأأطتها يف اتراضأأأأي الأأأأيت حتتلهأأأأا  سأأأأرائيآ منأأأأم حويران/يوايأأأأ  

 ؛2014 ضا  منملالستفادة مم املنح واجلوائو واتدوات املالية اليت ميوهلا ا حتاد اتورو  

تتخأم  جأأراءات تشأأكآ  ضأأمان    ضلأىمجيأأع الأدول واملنظمأأات الدوليأأة   أ  -11 
أأع يف املسأأتورنات  و فيهأأا الةأأدس  تشأأييد اجلأأدار يف اترا الفلسأأطينية احملتلأأة  اأأا اض افأأاا االتوسر

ة اتبأا  سياسأات تكفأآ احأ ا   ن تواصأآ هبمرأمساضدة ضلى ذلأك  و  تشكآ ضوااا  و الشرقية   و
والتأأأأدااع واملمارسأأأأات املمارسأأأأات مو اأأأأيتعلأأأأق إلميأأأأع  التواما أأأأا اوجأأأأب الةأأأأااون الأأأأدويل فيمأأأأا

 فيها الةدس الشرقية؛  غع الةااواية يف اترا الفلسطينية احملتلة  اااتخرى اإلسرائيلية 
 الصأادرة ضأميف الفتأوى  اأي مأملورة مجيع الدول االتواما ا الةااواية لما ريملر  -12 

ااواية الناشئة ضم تشأييد جأدار يف اشفن اآلثار الة 2004 وا/يولي   9اكمة العدل الدولية يف 
يف ذلأأك ضأأد  ا ضأأ ا  االوضأأع غأأع الةأأااو  الناشأأئ ضأأم تشأأييد    اأأااترا الفلسأأطينية احملتلأأة

مسأأأاضدة يف احلفأأأاظ ضلأأأى الوضأأأع الناشأأأئ ضأأأم تشأأأييد اجلأأأدار   اجلأأأدار  وضأأأد  تةأأأد  معواأأأة  و
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اتفاقيأة جنيأر املتعلةأة  مايأة  او مأدون يف وضمان امتثال  سرائيآ للةااون الدويل اإلاسا  لما
 ؛1949آب/ غسطس  12املدايني وق  احلرب املؤرخة 

 محيلي الةيا  ااميع الدول إل يهيب -13 

ذات الصألة اأني  قلأيم دولأة  سأرائيآ واتراضأي احملتلأة منأم  تعامال أايف  ن  يرو  ) ( 
وجأأأأ  التحديأأأأد سأأأأتخد  ضلأأأأى يف ذلأأأأك ضأأأأد  توويأأأأد  سأأأأرائيآ اأأأأفم مسأأأأاضدة ت     اأأأأا1967 ضأأأأا 
مأع  التيارة   شأياا  منها مسفلة ملة  موريتعلق إل فيما اتراضي اموااملستورنات يف  يتصآ فيما

 ؛التواما ا اوجب الةااون الدويل
 ن تنفأأأأأم املبأأأأأاد  التوجيهيأأأأأة املتعلةأأأأأة ااتضمأأأأأال التياريأأأأأة وحةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  )ب( 

الشأرقية  و ن تتخأم تأدااع مناسأبة تسأاضد فيهأا الةأدس  رق اترا الفلسطينية احملتلأة  اأا فيما
يف  قليمهأأأا و/ و اخلاضأأأعة لو يتهأأأا  مةاراأأأا املوجأأأود اتضمأأأالمؤسسأأأات   تنأأأع ن  ضأأأمانضلأأأى 

تسأأيطر ضليهأأا  ضأأم ارتكأأاب ااتهالأأات  الأأيت  تلكهأأا  و اتضمأأالفيهأأا مؤسسأأات  الة أأائية  اأأا
ا سأأأتفادة مأأأم  ضأأأم التمكأأأني  و  و يف ارتكاهبأأأا ضأأأم اإلسأأأها  حلةأأأوق اإلاسأأأان للفلسأأأطينيني  و

  وفةاا ملعيار السلوا املتوقع يف املباد  التوجيهيأة املأملورة واملعأايع والةأوااني الدوليأة ذات ارتكاهبا
  وذلأأك للأأ  ااختأأاذ اخلطأأوات املالئمأأة يف ضأأوء ضأأد   مكاايأأة التخفيأأر  حةأأاا مأأم التأأفثع الصأألة

 ؛ السليب تاشطتها ضلى حةوق اإلاسان

اشأأأأفن املخأأأأارر املاليأأأأة  ومؤسسأأأأات اتضمأأأأال ىل اتفأأأأراد   رشأأأأاداتةأأأأد   ن ت ) ( 
فيهأأأا  مكاايأأأة املسأأأاءلة ضأأأم تأأأوررب الشأأأرلات يف  اأأأا الةااوايأأأة املخأأأارر واملخأأأارر ضلأأأى السأأأمعة و 

حلةأأوق اتفأأراد ميكأأم  ن تنطأأوم ضليهأأا  وااتهالأأات ارتكأأاب ااتهالأأات جسأأيمة حلةأأوق اإلاسأأان
ضأأم رريأأق  مأأور منهأأا املعأأامالت املاليأأة    واملسأأتورنات  سأأتيطاناملشأأارلة يف اتاشأأطة املتصأألة اا

فاشأأطة والةيأأا  ا وا سأتثمارات  واملشأأ يات  وتأأداع ا حتياجأأات  والةأروا  وتةأأد  اخلأأدمات 
ميكأم  ن تفيأد اأمو املسأتورنات  و ن تبلأغ   خرى يف املستورنات اإلسأرائيلية  واقتصادية ومالية 

الورنيأأة املتعلةأأة اتنفيأأم املبأأاد   ضملهأأايف سأأياق وضأأع خطأأط ارر مؤسسأأات اتضمأأال هبأأمو املخأأ
  و ن تكفأأآ  ن تتنأاول سياسأا ا وتشأأريعا ا التوجيهيأة اشأفن اتضمأال التياريأأة وحةأوق اإلاسأان

و اظمتهأأا وتأأدااع اإلافأأاذ لأأديها تنأأاو ا فعأأا ا املخأأارر املرتفعأأة لتشأأغيآ اشأأارب  ضمأأال يف اترا 
 فيها الةدس الشرقية؛ االفلسطينية احملتلة  ا

  ن تويد مم رصد ضنر املستورنني اةصد تعويو املساءلة؛ )د( 

 مجيأأأع التأأأدااع ال أأأرورية اغيأأأة ا متثأأأال  ن تتخأأأمؤسسأأأات اتضمأأأال ا يهيأأأب -14 
واوجأأأأب  ملبأأأأاد  التوجيهيأأأأة املتعلةأأأأة ااتضمأأأأال التياريأأأأة وحةأأأأوق اإلاسأأأأانسأأأأؤوليا ا اوجأأأأب امل

ليأأأأة اتخأأأأرى ذات الصأأأألة خبصأأأأومل  اشأأأأطتها يف املسأأأأتورنات اإلسأأأأرائيلية الةأأأأوااني واملعأأأأايع الدو 
فيهأأأا الةأأأدس  يتصأأأآ هبأأأمو املسأأأتورنات وااجلأأأدار املةأأأا  يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا وفيمأأأا

يف ضأم  املسأتورنات اإلسأرائيلية  وتطأوير   و اسأتبةاء  اشاء  و الشرقية  واغية  نرب اإلسها  يف
 استغالل املوارد الطبيعية يف اترا الفلسطينية احملتلة؛   و امو املستورنات معاا 
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فيهأا ايئأات اتمأم املتحأدة   ن تنفأم  لأآ   ىل مجيأع اترأرا  املعنيأة  اأايطلب  -15 
وفةأأاا لو يتأأ   التوصأأيات الأأواردة يف تةريأأر البعثأأة الدوليأأة املسأأتةلة لتةصأأي احلةأأائق مأأم  جأأآ التحةيأأق 

اإلسأأأأرائيلية ضلأأأأى احلةأأأأوق املدايأأأأة والسياسأأأأية وا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة يف آثأأأأار انأأأأاء املسأأأأتورنات 
فيها الةدس الشرقية  واأي  والثةافية للشعب الفلسطي  يف مجيع  حناء اترا الفلسطينية احملتلة  اا

 التوصيات؛  امو  و ن ت مم تنفيم 22/29التوصيات اليت  يرداا جملس حةوق اإلاسان يف قرارو 

يئأأأأأات اتمأأأأأم املتحأأأأدة املعنيأأأأأة  ن تتخأأأأأم مجيأأأأع التأأأأأدااع واإلجأأأأأراءات هبيهيأأأأب  -16 
الالامأأأأأأأة  يف اطأأأأأأأاق و يا أأأأأأأا  ل أأأأأأأمان ا حأأأأأأأ ا  وا متثأأأأأأأال الكأأأأأأأاملني لةأأأأأأأرار جملأأأأأأأس حةأأأأأأأوق 

  اشأأأفن املبأأأاد  التوجيهيأأأة املتعلةأأأة ااتضمأأأال 2011حويران/يوايأأأ   16املأأأؤرخ  17/4 اإلاسأأأان
الةوااني واملعايع الدولية ذات الصلة  و ن تكفآ تنفيأم التيارية وحةوق اإلاسان  وغع ذلك مم 

 رأأار اتمأأم املتحأأدة املعنأأون "احلمايأأة وا حأأ ا  وا اتصأأا "  الأأمم يأأوفر معيأأاراا ضامليأأاا  حأأ ا  
ااملسأأتورنات اإلسأأرائيلية يف اترا  املرتبطأأة افاشأأطة جمأأال اتضمأأال يتصأأآحةأأوق اإلاسأأان فيمأأا 
 ها الةدس الشرقية؛ في الفلسطينية احملتلة  اا

االبيأان الأمم  دىل اأ  الفريأأق العامأآ املعأ  اسأفلة حةأوق اإلاسأأان   أيط ضلمأاا  -17 
والشأأأأرلات ضأأأأرب الورنيأأأأة وغعاأأأأا مأأأأم مؤسسأأأأات اتضمأأأأال يف  رأأأأار متااعأأأأة قأأأأرار جملأأأأس حةأأأأوق 

 ؛ 22/29اإلاسان 

لأس  ىل جمةأد  مفوا اتمم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  ن ي  ىل يطلب -18 
 ضم تنفيم  حكا  اما الةرار؛تةريراا   السااعة والثالثني يف دورت   حةوق اإلاسان

  اةاء املسفلة قيد اظرو  يةرر -19 
 58 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 ض أأاء ضأأم التصأأوي    9صأأوتاا مةااأأآ صأأوتني  وامتنأأا   36]اضتمأأد اتصأأوي  مسأأيآ افغلبيأأة 

 يليمح ولاا  اتيية التصوي  لما
 محناملؤيدو 

  الرباايأأأأأآ   ادوايسأأأأأيا  اإلمأأأأأارات العرايأأأأأة املتحأأأأأدة   ملاايأأأأأا   لأأأأأوادور   ثيوايأأأأأا
املتعأأددة  -اوليفيأأا )دولأأة   اورواأأدم  اوتسأأوااا  اأأنغالديب  الييكأأا  الربتغأأال

  سأأأألوفينيا  السأأأألفادور  جنأأأأوب  فريةيأأأأا  مجهوريأأأأة لوريأأأأا  تأأأأواس  الةوميأأأأات(
  البوليفاريأأأأة( -وويال )مجهوريأأأأة فنأأأأ  الفلبأأأأني  غااأأأأا  العأأأأراق  الصأأأأني  سويسأأأأرا

اململكأة العرايأة   مصأر  لينيأا   الكواغأو  ديفوار لوت   لواا   قعغيوستان  قطر
 اليااان  اولندا  اهلند  اييعيا  منغوليا  السعودية

 محاملعارضون
 توغو  الو يات املتحدة اتمريكية
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 محالتصوي  ضم املمتنعون
اأأأدا  لرواتيأأأا   تفيأأأا  اململكأأأة املتحأأأدة  لباايأأأا  اأأأاراغوام  انمأأأا  جورجيأأأا  روا
  [انغاريالربيطاايا العظمى وآيرلندا الشمالية  

مكافحة التعصب والقولبة النمطيرة السرلبية والوصرم والتمييرز والتحرري   -34/32  
 المعتقد الدي  أو قلى العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب

  ن جملس حةوق اإلاسان  
التعهأد الأمم قطعتأأ  مجيأع الأأدول اوجأب ميثأاق اتمأأم املتحأدة اأأفن  مأم جديأأد يؤلأد ذ  

تعوا وتشيع اح ا  ومراضاة حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية لافة ضلى الصعيد العأاملي  دون 
  ييو اسبب ضوامآ منها الديم  و املعتةد 

آذار/  24املؤرخ  16/18حةوق اإلاسان رقم  قرارات جملس ي اا  ؤلد مم جديدو ذ ي 
 آذار/ 22املأأأأأأأأأأؤرخ  22/31  و2012آذار/مأأأأأأأأأأارس  23املأأأأأأأأأأؤرخ  19/25  و2011مأأأأأأأأأأارس 
 آذار/ 27املأأأأأأأأأأؤرخ  28/29  و2014آذار/مأأأأأأأأأأارس  28املأأأأأأأأأأؤرخ  25/34  و2013 مأأأأأأأأأأارس
 66/167قرارات اجلمعية العامة رقأم و   2016آذار/مارس  24املؤرخ  31/26و  2015 مارس
  2012ديسأمرب اتول/لااون   20املؤرخ  67/178و  2011لااون اتول/ديسمرب   19رخ املؤ 
 لأأأأااون اتول/  18املأأأأؤرخ  69/174  و2013لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   18املأأأأؤرخ  68/169و

  19املؤرخ  71/195  و2015لااون اتول/ديسمرب   17ؤرخ امل 70/157  و2014ديسمرب 
  2016لااون اتول/ديسمرب 

واجأأب الأأدول املتمثأأآ يف حظأأر التمييأأو ضلأأى  سأأاس الأأديم لأأملك مأأم جديأأد   ؤلأأدو ذ ي 
  يف احلماية الةااواية والفعالية املعتةد وتنفيم تدااع ت مم املساواة  و

يأأنق   ن العهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق املدايأأة والسياسأأية يأأنق  فيمأأا ؤلأأد مأأم جديأأدو ذ ي 
ق يف حريأة الفكأر وال أمع والأديم  و املعتةأد  ويشأمآ ذلأك احلريأة يف ضلي   ضلأى  ن لكأآ  اسأان احلأ

اوأاارة ادينأ    ن رتار انفس   ن يكون ل  ديم  و معتةد  و  ن يعتنق اأما الأديم  و املعتةأد واحلريأة يف
   ضلناا  و سراا  ضم رريق العبادة و قامة الشعائر واملمارسة والتعليم  و مجاضةا  فرداا  و معتةدو  
الأأدور اإلجيأأا  الأأمم ميكأأم  ن تؤديأأ   ارسأأة احلأأق يف حريأأة   ي أأاا  ؤلأأد مأأم جديأأدو ذ ي

الأأر م والتعبأأع وا حأأ ا  الكامأأآ حلريأأة التمأأاس املعلومأأات وتلةيهأأا واشأأراا يف ترسأأيخ الدميةراريأأة 
التعبأع تنطأوم ضلأى واجبأات تفليد  ن  ارسة احلق يف حريأة لملك ومكافحة التعصب الدي   و 

 مم العهد الدويل اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية  19 ةومسؤوليات خاصة وفةاا للماد
 ااء اتضمأأال الأأيت تأأدضو  ىل الكراايأأة الدينيأأة وتأأؤدم االتأأايل  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ الةلأأق 

  ىل تةويمم رود التسامح 
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 اأأ    ميكأأم و  ينبغأأي راأأط اإلراأأاب  إلميأأع  شأأكال  ومظأأاارو   و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 
   ثنيةافم ديم  و جنسية  و ح ارة  و مجاضة 

 اأأ    جيأأوا مطلةأأاا  ن يكأأون العنأأر رداا مةبأأو ا ضلأأى  ضمأأال  و ذ يؤلأد مأأم جديأأد  ي أأاا  
 ضلى  ساس الديم  و املعتةد التعصب الةائمة 

الأدور اإلجيأأا  الأأمم ميكأم  ن تؤديأأ   ارسأة احلأأق يف حريأأة  و ذ يؤلأد مأأم جديأد لأأملك 
الأأر م والتعبأأع وا حأأ ا  الكامأأآ حلريأأة التمأأاس املعلومأأات وتلةيهأأا واةلهأأا يف ترسأأيخ الدميةراريأأة 

 ومكافحة التعصب الدي  
الدور اإلجيا  للتثةير والتدريب يف جمال حةوق اإلاسان يف تعويأو  و ذ يؤلد مم جديد 

 التسامح وضد  التمييو واملساواة 
 ااء حأواد  التعصأب والتمييأو والعنأر الأيت تسأتهد   شخاصأاا  و ذ يساورو االغ الةلق 

  حناء العامل اسبب دينهم  و معتةدام يف مجيع 
 مم  م دضوة  ىل التمييو  و العنر ضلى  ساس الديم  و املعتةد  و ذ يعرب ضم استيائ  
مأأم مجيأأع  ضمأأال العنأأر الأأيت تسأأتهد   شخاصأأاا اسأأبب  و ذ يعأأرب ضأأم اسأأتيائ  البأأالغ 

 و  تلكأأأأأا م مشأأأأأاريعهم م ذاا الةبيأأأأأآ  أأأأأس ايأأأأأو م  و ديأأأأأنهم  و معتةأأأأأدام  و م  ضمأأأأأال مأأأأأ
 مدارسهم  و مرالوام الثةافية  و  مالم ضباد م   و

 ااء اإلجأراءات الأيت تسأتغآ التأوترات اأني اتفأراد  و تسأتهدفهم ضْمأداا  و ذ يشعر االةلق 
 اسبب دينهم  و معتةدام 

مظاار التعصب والتمييو و ضمال العنر يف  حناء شىت مأم العأامل   الةلق و ذ يالحظ ابالغ 
اأو التمييأو يف حأق  شأخامل ينتمأون  ىل  قليأات دينيأة   ضأافة  ىل الصأورة دافعهأا اا فيهأا حأا ت  

 معتةدام   و السلبية ضم  تبا  الديااات و افاذ تدااع  يرو حتديداا ضد  شخامل اسبب دينهم
 ااء توايد مظأاار التعصأب الةأائم ضلأى  سأاس الأديم  و املعتةأد الأيت ميكأم  رب ضم الةلقو ذ يع 

 ن تولرد الكرااية والعنر اني اتفراد مأم شأىت اتمأم وداخلهأا  وميكأم  ن ت تأب ضليهأا آثأار خطأعة ضلأى 
  والثةأأأايف الصأأعد الأأور  واإلقليمأأي والأأدويل  و ذ يشأأأدد يف اأأما الصأأدد ضلأأى  مهيأأأة احأأ ا  التنأأو  الأأدي

 واحلوار اني اتديان والثةافات هبد  تعويو ثةافة التسامح وا ح ا  اني اتفراد واوتمعات واتمم 
ااملسأأأأامهة الةي مأأأأة تتبأأأأا  مجيأأأأع اتديأأأأان  و املعتةأأأأدات يف احل أأأأارة البشأأأأرية  و ذ يسأأأألرم 

اأني الطوائأر الدينيأة يف  ذلأاء الأوضي اأالةيم املشأ لة اأني  واملسامهة اليت ميكأم  ن يةأدمها احلأوار
 مجيع البشر وحتسني فهمها 

افن العمآ معاا لتحسني تنفيم النظم الةااواية الةائمأة الأيت حتمأي اتفأراد  و ذ يسلرم  ي اا  
ق التثةيأأر يف مأأم التمييأأو وجأأرائم الكراايأأة  وتورأأد التأأاار اأأني اتديأأان والثةافأأات  وتوسأأع اطأأا
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جمال حةوق اإلاسان  ميثآ خطوة مهمة  وىل يف مكافحة مظاار التعصأب والتمييأو والعنأر الأيت 
 تستهد  اتفراد ضلى  ساس الديم  و املعتةد 

املعنون "حنو ضامل ينبأم العنأر والتطأر   68/127اةرار اجلمعية العامة  و ذ  يط ضلماا 
  و ذ يرحأب 2013لااون اتول/ديسمرب   18  المم اضتمدت  اجلمعية اتوافق اآلراء يف العنير"

االدور الرائد المم ت طلع ا  منظمة اتمم املتحدة لل اية والعلأم والثةافأة يف تشأييع احلأوار اأني 
د الثةافات  واالعمآ المم يةو  ا  لآ مم حتالر احل ارات التااع لامم املتحأدة ومؤسسأة آاأا لينأ

املتوسأأأط  واالعمأأأآ الأأأمم يةأأأو  اأأأ  مرلأأأو امللأأأك اتاأأأيمم للحأأأوار اأأأني الثةافأأأات يف  ورواأأأا والبحأأأر 
ضبأأأأأد العويأأأأأو الأأأأأدويل للحأأأأأوار اأأأأأني اتديأأأأأان والثةافأأأأأات يف فيينأأأأأا  واةأأأأأرار اجلمعيأأأأأة اع اأأأأأم  ضبأأأأأد
ان املتعلق افسأبو  الوئأا  العأاملي اأني اتديأ 2010تشريم اتول/ لتوار  20 املؤرخ 65/5 العامة

 المم اق ح  امللك ضبد اع الثا   ضااآ اتردن 
إلميأع املبأادرات الدوليأة واإلقليميأة والورنيأة الراميأة  ىل تعويأو  و ذ يرحب يف اأما الصأدد 

الوئأأأا  اأأأأني اتديأأأأان والثةافأأأأات واملعتةأأأأدات ومكافحأأأأة التمييأأأأو ضأأأأد اتفأأأأراد ضلأأأأى  سأأأأاس الأأأأديم 
ةأأأد  اأأأا يف ذلأأأك  رأأأالق ضمليأأأة اسأأأطنبول ملكافحأأأة التعصأأأب والتمييأأأو والتحأأأريمم ضلأأأى املعت  و

الكراايأأأة و/ و العنأأأر ضلأأأى  سأأأاس الأأأديم  و املعتةأأأد  و ذ  أأأيط ضلمأأأاا ااملبأأأادرة اتخأأأعة للرئاسأأأة 
اتلبااية للينة واراء جملأس  ورواأا يف سأياق موضأو  "الوحأدة يف  رأار التنأو "  وابأادرة مفوضأية 

ملتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان اشأأأفن حظأأأر الأأأدضوة  ىل الكراايأأأة الةوميأأأة  و العنصأأأرية اتمأأأم ا
 الدينية اليت تشكآ حتري اا ضلى التمييو  و العداء  و العنر   و

 ااء اسأأتمرار احلأأا ت اخلطأأعة املتمثلأأة يف تنمأأيط اتفأأراد  يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  -1 
دراء وتصأأأأنيفهم السأأأأليب ووصأأأأمهم ضلأأأأى  سأأأأاس ديأأأأنهم  و معتةأأأأدام  و ااء الأأأأربامج اأأأأدافع ا ا 

واخلطأأأط الأأأيت تنفأأأماا املنظمأأأات واجلماضأأأات املتطرفأأأة هبأأأد  خلأأأق قوالأأأب منطيأأأة سأأألبية اشأأأفن 
 الطوائر الدينية و دامتها  خاصة ضندما تتغاضى احلكومات ضنها؛

التعصأأأب والتمييأأأو اسأأأبب حأأأواد  تمرة يف  ااء الويأأأادة املسأأأ يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  -2 
التصأنير النمطأي السأليب لافأراد اسأبب ديأنهم  و معتةأدام و الديم وما يتصآ املك مأم ضنأر 

شأأخامل اتيف خمتلأأر  حنأأاء العأأامل  ويأأديم يف اأأما السأأياق  يأأة دضأأوة  ىل الكراايأأة الدينيأأة ضأأد 
تأدااع فعالأة  ضلأى اختأاذ ول ضلأى شكآ حتري اا ضلى التمييو  و العداء  و العنأر  و أ  الأدي  ا

النحو املبني يف اما الةرار  وفةاا  لتواما ا اوجب الةااون الدويل حلةوق اإلاسان  اغية التصدم 
 ومكافحتها؛ واد هلمو احل
  م دضأأأأأوة  ىل الكراايأأأأأة الدينيأأأأأة تشأأأأأكآ حتري أأأأأاا ضلأأأأأى التمييأأأأأو يأأأأأديم اشأأأأأدة -3 

 البصأأرية  و اإللك وايأأة - و العنأأر  ضأأم رريأأق وسأأائط اإلضأأال  املطبوضأأة  و السأأمعية  العأأداء  و
 الوسائآ؛ غعاا مم  و

ااملبأأأأادرات الدوليأأأأة واإلقليميأأأأة والورنيأأأأة الراميأأأأة  ىل تعويأأأأو الوئأأأأا  اأأأأني يرحأأأأب  -4 
فأأأراد ضلأأأى  سأأأاس الأأأديم  و املعتةأأأد  اتديأأأان والثةافأأأات واملعتةأأأدات ومكافحأأأة التمييأأأو ضأأأد ات
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 ةسيما سلسلة اجتماضات اخلرباء املعةودة يف واشأنطم العاصأمة ولنأدن وجنيأر والدوحأة وجأدر   
 ؛16/18  يف  رار ضملية اسطنبول ملناقشة مسفلة تنفيم قرار جملس حةوق اإلاسان وسنغافورة
ة السامية حلةأوق اإلاسأان ااجلهود اليت تبمهلا مفوضية اتمم املتحد يط ضلماا  -5 

  اشأفن مسأائآ منفصألة و ن  تايلنأد وشأيلي ولينيأا والنمسأاواعةد  راع حلةات ضمأآ  قليميأة  يف 
لااأأأ  م ااطأأأة  و لةأأأة العمأأأآ اتخأأأعة املعةأأأودة يف املغأأأرب واوثيةتهأأأا اخلتاميأأأة املتمثلأأأة يف خطأأأة 

 و الدينيأأة الأأيت تشأأكآ حتري أأاا ضمأأآ الراأأارب اشأأفن حظأأر الأأدضوة  ىل الكراايأأة الةوميأأة  و العرقيأأة 
 ضلى التمييو  و العداء  و العنر  وما ت منت  مم استنتاجات وتوصيات؛

احلأأأأأوار اأأأأني اتديأأأأأان و اأأأأفن مناقشأأأأأة اتفكأأأأار مناقشأأأأأة ضامأأأأة وصأأأأر ة  يسأأأألرم  -6 
والثةافأأأات  ضلأأأى الصأأأعد احمللأأأي والأأأور  والأأأدويل  ميكأأأم  ن يشأأأكال وسأأأيلة مأأأم  ف أأأآ وسأأأائآ 

لتعصأأأأب الأأأأدي   و ن يؤديأأأأا دوراا  جياايأأأأاا يف تعويأأأأو الدميةراريأأأأة ومكافحأأأأة الكراايأأأأة احلمايأأأأة مأأأأم ا
الدينية  ويعأرب ضأم اقتناضأ  اأفن مواصألة احلأوار اشأفن اأمو الة أايا ميكأم  ن تسأاضد يف التغلأب 

 ضلى التصورات اخلارئة الةائمة؛
اتمأأأني العأأأا  ملنظمأأأة املأأأؤ ر اإلسأأأالمي يف ااخلطأأأاب الأأأمم  لةأأأاو  أأأيط ضلمأأأاا  -7 

الدول اختاذ اإلجراءات التالية  مناشدت الدورة اخلامسة ضشرة ولس حةوق اإلاسان  ويستند  ىل 
 يف سبيآ  يئة ايئة الية يسوداا التسامح الدي  والسال  وا ح ا مح

وتعويأأو احلأأوار وحفأأو العمأأآ تشأأييع  اشأأاء شأأبكات تعاوايأأة لتحةيأأق التفأأاام  ) ( 
البناء لبلو  اتاأدا  السياسأاتية املشأ لة والسأعي لتحةيأق اتأائج ملموسأة  مثأآ خدمأة املشأاريع 

 يف جما ت التعليم والصحة ومنع اشوب النواضات والتوظير واإلدما  والتثةير اإلضالمي؛
جمأأا ت التأأوتر للةيأأا  اأأفمور منهأأا حتديأأد احلكومأأات مالئمأأة داخأأآ  آليأأة اشأأاء  )ب( 

احملتملأأأة اأأأني  فأأأراد الطوائأأأر الدينيأأأة املختلفأأأة ومعاجلتهأأأا واملسأأأاضدة ضلأأأى منأأأع اشأأأوب النواضأأأات 
 الوسارة؛ وضلى

 تشييع تدريب املوظفني احلكوميني ضلى اس اتيييات التوضية الفعالة؛ ) ( 
ا الةأأأأادة داخأأأأآ رأأأوائفهم ملناقشأأأأة  سأأأأباب التمييأأأأو تشأأأييع اجلهأأأأود الأأأأيت يبأأأمهل )د( 

 ووضع اس اتيييات ملواجهة امو اتسباب؛
اواارة ارفمم التعصب  اا في  الدضوة  ىل الكرااية الدينية اليت تشكآ حتري اا  )ا( 

  و العنر؛العداء ضلى التمييو  و 
ع لتيأأأأر  التحأأأأريمم ضلأأأأى العنأأأأر الوشأأأأيك ضلأأأأى  سأأأأاس الأأأأديم اضتمأأأأاد تأأأأداا )و( 

 املعتةد؛  و
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يف قوالب منطية دينيأة سألبية  وتصنيفهم دراا احلاجة  ىل مكافحة حتةع الناس  )ا( 
والتحأأأأأريمم ضلأأأأأى الكراايأأأأأة الدينيأأأأأة  وذلأأأأأك اوضأأأأأع ا سأأأأأ اتيييات وتنسأأأأأيق اإلجأأأأأراءات ضلأأأأأى 

 اإلقليمي والدويل اوسائآ منها التثةير والتوضية؛املستويات احمللي والور  و 
احلأوار و التسليم افن مناقشأة اتفكأار مناقشأةا صأر ةا وانرأاءةا يف  رأار ا حأ ا    )د( 

اأأني اتديأأان والثةافأأات ضلأأى املسأأتويات احمللأأي والأأور  والأأدويل  ميكأأم  ن يؤديأأا دوراا  جياايأأاا يف 
 ة الكرااية الدينية والتحريمم والعنر الدينيني؛مكافح

 مجيع الدول  ىل ما يليمح يدضو -8 
اختأأاذ تأأدااع فعالأأة تأأؤمرم ضأأد   ارسأأة املأأوظفني احلكأأوميني   ثنأأاء اضأأطالضهم  ) ( 

 اواجبا م العامة  التمييو يف حق شخق مم اتشخامل اسبب دين   و معتةدو؛
تشأأأأييع احلريأأأأة الدينيأأأأة والتعدديأأأأة الدينيأأأأة ضأأأأم رريأأأأق تعويأأأأو قأأأأدرة  فأأأأراد مجيأأأأع  )ب( 

 الطوائر الدينية ضلى اواارة ادينهم واإلسها  ضالاية وضلى قد  املساواة مع غعام يف اوتمع؛
يف مجيأأأع قطاضأأأات اوتمأأأع  اغأأأمم  ديأأأةتشأأأييع  ثيأأأآ اتفأأأراد ومشأأأارلتهم او ) ( 
 دينهم؛النظر ضم 
ملكافحأأأة التصأأأنير الأأأدي   الأأأمم يةصأأأد اأأأ  ا سأأأتخدا  البغأأأيمم تكثيأأأر اجلهأأأود  )د( 

 للديم لمعيار يف ضمليات ا ستيواب والتفتيب وغعاا مم  جراءات التحرم يف سياق  افاذ الةااون؛
تةد  معلومات ادرثة ضم اجلهود املبمولة يف اأما  الدول ضلى النظر يف يشيع -9 

 املستمرة لتةد  التةارير  ىل املفوضية السامية حلةوق اإلاسان؛ تهاالصدد يف  رار ضملي
االدول  ن تعتمد تدااع وسياسات لتعويو ا ح ا  التأا  تمأالم العبأادة  يهيب -10 

يتهأأأا  و ن تتخأأأم التأأأدااع الالامأأأة يف احلأأأا ت الأأأيت واملواقأأأع الدينيأأأة واملةأأأاار واتضأأأرحة وتعويأأأو يا
 تكون فيها امو اتمالم ضرضة للتخريب  و التدمع؛

اأأالتةرير الأأمم قدمأأ  املفأأوا السأأامي ضمأأالا اةأأرار جملأأس حةأأوق  ضلمأأاا   أأيط -11 
 أأأأيط ضلمأأأأاا  ي أأأأاا   و (64)والأأأأمم خلأأأأق فيأأأأ  املسأأأأامهات الأأأأواردة مأأأأم الأأأأدول 31/26اإلاسأأأأان 

 ااستنتاجات التةرير املستندة  ىل امو املسامهات؛
 7ضلى احلاجة امللحرأة  ىل تنفيأم مجيأع ضناصأر خطأة العمأآ الأواردة يف الفةأرتني  يشدد -12 

 التعصب الدي ؛  ضالو  انفس الةدر مم ال ليو وا اتما  مم  جآ التصدم حلا ت 8و
 ىل املفأأأوا السأأأامي  ن ي عأأأدر ويةأأأد   ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  يف  يطلأأأب -13 
والثالثأني  تةريأر متااعأة شأامالا يت أمم اسأتنتاجات مفصألة اسأتناداا  ىل املعلومأأات  السأااعةدورتأ  

__________ 

(64) A/HRC/34/35  
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طأأة العمأآ املشأأار  ليهأأا الأواردة مأأم الأأدول ضأم اجلهأأود الأأيت تبأمهلا والتأأدااع الأأيت تتخأماا لتنفيأأم خ
 اشفن تدااع املتااعة املمكنة ملواصلة حتسني تنفيم تلك اخلطة؛وآراء  ضالو   8و 7الفةرتني  يف

 ىل تكثيأر اجلهأأود الدوليأة يف سأأبيآ قيأا  حأأوار ضأاملي لتعويأأو ثةافأة التسأأامح  يأدضو -14 
 و  اتديان واملعتةدات والسال  ضلى مجيع املستويات  استناداا  ىل اح ا  حةوق اإلاسان وتن

 58اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

 دون تصوي  [ا]اضتمد 

 المنحدري  م  أصل أفريقحيُعنى بمنتدى إنشاء  -34/33  
 لالرال  ضلى اق الةرار  ااظر الفصآ الثا   

واليررررة الفريررررق العامررررل الحكررررومح الرررردولح المعنررررح بالتنفيررررا الفعررررال  -34/34  
 قمل ديربان إلقالن وبرنامج

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 الأأأأمم  2002/مأأأأارس آذار 27 املأأأأؤرخ 56/266 العامأأأأة اجلمعيأأأأة قأأأأرار  ىل  ذ يشأأأأع 
 ديراان  ضمآ واراامج  ضالن العامة اجلمعية اوجب   يدت

 ايسأأأأأأان/ 25املأأأأأأؤرخ  2002/68 ىل قأأأأأأرارم جلنأأأأأأة حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان   ي أأأأأأاا   ذ يشأأأأأأع 
   2003ايسان/ اريآ  23املؤرخ  2003/30و  2002  اريآ

  2006حويران/يوايأ   30املأؤرخ  1/5 ىل قأرارات جملأس حةأوق اإلاسأان  لملك  و ذ يشع 
جأأأدد الأأأيت   2013آذار/مأأأارس  22املأأأؤرخ  22/30و  2009حويران/يوايأأأ   18املأأأؤرخ  11/12و

واراأأأأأامج اوجبهأأأأأا اولأأأأأس و يأأأأأة الفريأأأأأق العامأأأأأآ احلكأأأأأومي الأأأأأدويل املعأأأأأ  االتنفيأأأأأم الفعأأأأأال إلضأأأأأالن 
 ديراان   ضمآ

الفعأأال لو يتأأ   وضلأأى  تنفيأأمالفريأأق العامأأآ ضلأأى تعويأأو جهأأودو مأأم  جأأآ ال و ذ يشأأيع 
 تةد  تةارير منتظمة يف اما الصدد  ىل جملس حةوق اإلاسان واجلمعية العامة 

 ن جيأأأدد و يأأأة الفريأأأق العامأأأآ احلكأأأومي الأأأدويل املعأأأ  االتنفيأأأم الفعأأأال  يةأأأرر -1 
 مج ضمآ ديراان لف ة ثال  سنوات  خرى؛ إلضالن واراا
 ىل مفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  ن تتأأأيح تةريأأأر  يطلأأأب -2 

املةأأأرر تةدميأأأ   ىل جملأأأس حةأأأوق  - الرااعأأأة ضشأأأرة حأأأىت يتسأأأىن للأأأرئيس تأأأ دور ضأأأم  لفريأأأق العامأأأآا
 اإلاسان يف دورت  اخلامسة والثالثني؛
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ااملسأأأأاضدة لفريأأأأق العامأأأأآ توويأأأأد ا فأأأأوا السأأأأامياملاتمأأأأني العأأأأا  و  ىل  يطلأأأأب -3 
 تنفيم و يت  اشكآ فعال؛البشرية والتةنية واملالية ال رورية ل

  اةاء امو املسفلة ذات اتولوية قيد اظرو  يةرر -4 
 58اجللسة 

 2017آذار/مارس  24
  م ض أأوامتنأأا  مل يسأأيآ   و صأأوت واحأأدصأأوتاا مةااأأآ  46]اضتمأأد اتصأأوي  مسأأيآ افغلبيأأة 

 يليمح م التصوي   ولاا  اتيية التصوي  لماض
 محاملؤيدون

  و ادوايسأأأيا  واإلمأأأارات العرايأأأة املتحأأأدة  و ملاايأأأا  و لباايأأأا  و لأأأوادور   ثيوايأأأا
  واوتسأأأأوااا  وانمأأأأا  واأأأأنغالديب  والييكأأأأا  والربتغأأأأال  والرباايأأأأآ  واأأأأاراغوام
ومجهوريأأة    اسوتأأو   وتوغأأو  املتعأأددة الةوميأأات( -واوليفيأأا )دولأأة   واورواأأدم

  وسويسأرا  وسألوفينيا  والسألفادور  وروااأدا  وجورجيا  وجنوب  فريةيا  لوريا
  وقطأأر  البوليفاريأأة( -وفنأأوويال )مجهوريأأة   والفلبأأني  وغااأأا  والعأأراق  والصأأني

  و تفيأأأأا  ولينيأأأأا  والكواغأأأأو  ولأأأأوت ديفأأأأوار  ولواأأأأا  ولرواتيأأأأا  وقعغيوسأأأأتان
يرلنأدا آملكة املتحأدة لربيطاايأا العظمأى و وامل  وديةواململكة العراية السع  ومصر

 واليااان  واولندا  وانغاريا  واهلند  واييعيا  ومنغوليا  الشمالية
 محاملعارضون

 [ الو يات املتحدة اتمريكية

والتمييرز  والية المقرر الخاص المعنح باألشكال المعاصرة للعنصرية -34/35
 لك م  تعصبالعنصري وكرم األجانب وما يتصل با

  ن جملس حةوق اإلاسان  
ومجيأأع قراراتأأأ  املتعلةأأأة او يأأأة  2008آذار/مأأأارس  28املأأأؤرخ  7/34قأأأرارو   ىل شأأع ذ ي 

املةأأرر اخلأأامل املعأأ  ااتشأأكال املعاصأأرة للعنصأأرية والتمييأأو العنصأأرم ولأأرو اتجااأأب ومأأا يتصأأآ 
   اا فيها قرارات جلنة حةوق اإلاسان املك مم تعصب

 5/2  وحةأأوق اإلاسأأان اشأأفن انأأاء مؤسسأأات جملأأس 5/1   ىل قراريأأ  ي أأاا  و ذ يشأأع 
اشأأأفن مدواأأأة قواضأأأد السأأألوا تصأأأحاب الو يأأأات يف  رأأأار اإلجأأأراءات اخلاصأأأة ولأأأس حةأأأوق 

يشدد ضلى  ن يؤدم صأاحب الو يأة واجباتأ    و ذ 2007حويران/يواي   18اإلاسان  املؤرخني 
 ا ما  هلميم الةراريم ومرفةوفةاا 
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 ديأأأد و يأأة املةأأأرر اخلأأأامل املعأأ  ااتشأأأكال املعاصأأرة للعنصأأأرية والتمييأأأو  يةأأرر -1 
لفأأأأ ة ثأأأأال  سأأأأنوات  خأأأأرى  وفةأأأأاا العنصأأأأرم ولأأأأرو اتجااأأأأب ومأأأأا يتصأأأأآ اأأأأملك مأأأأم تعصأأأأب 

 ؛7/34لالختصاصات الواردة يف قرار جملس حةوق اإلاسان 
يف ضأأوء مظأأاار  املةأأرر اخلأأامل ضلأأى مواصأألة تنفيأأم الو يأأة  و  سأأيماشأأيع ي -2 

 ا ابعا  احلالية جلميع آفات العنصرية  واليت اختم اع ها مظاار ضنيفة؛
  ىل املةأأرر اخلأأامل  ن يةأأد   ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان واجلمعيأأة العامأأة يطلأأب -3 

ضمليأة ا سأتفادة  قصأى مأا ميكأم مأم يتنأاول مجيأع اتاشأطة املتعلةأة او يتأ   هبأد   سنوياا  تةريراا 
 ير؛تةد  التةار 
ختصيق لآ ما يلو   ىل مفوا اتمم املتحدة السامي حلةوق اإلاسان  يطلب -4 

 ؛مم موارد للمةرر اخلامل لتمكين  مم  جناا و يت  ضلى حنو فعال
  اةاء امو املسفلة ذات اتولوية قيد اظرو  يةرر -5 

 58 اجللسة
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 دون تصوي  [ا]اضتمد 

ليرررة لالتفاقيرررة الدوليرررة للقضررراء قلرررى جميرررع أشررركال وضرررع معرررايير تكمي -34/36  
 التمييز العنصري

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 الأأأأمم  2002/مأأأأارس آذار 27 املأأأأؤرخ 56/266 العامأأأأة اجلمعيأأأأة قأأأأرار  ىل  ذ يشأأأأع 
 ديراان  ضمآ واراامج  ضالن العامة اجلمعية اوجب   يدت

معأأايع دوليأأة تكميليأأة لالتفاقيأأة   ىل مجيأأع قراراتأأ  السأأااةة اشأأفن وضأأع  ي أأاا  ذ يشأأع و  
 الدولية للة اء ضلى مجيع  شكال التمييو العنصرم 

 سأأأأأأأيما قأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأأة  ىل قأأأأأأأرارات اجلمعيأأأأأأأة العامأأأأأأأة ذات الصأأأأأأألة  و  لأأأأأأأملك  و ذ يشأأأأأأأع 
  2016لااون اتول/ديسمرب   19املؤرخ  71/181 العامة

مأأأأأأم قأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة  5الفةأأأأأأرة   يف السأأأأأأياق املأأأأأأملور  ضأأأأأأالو   ىل و ذ يشأأأأأأع لأأأأأأملك 
  71/181 العامة

اتوجيأأ  رلأأب  ىل  71/181تنفيأأم رلأأب اجلمعيأأة العامأأة الأأوارد يف قراراأأا  يةأأرر -1 
مةأأأأرر اللينأأأة املخصصأأأأة التااعأأأة ولأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأان املعنيأأأأة اوضأأأع معأأأأايع تكميليأأأأة  - رئأأأيس

 ينأة املخصصأة خأالللالتفاقية الدوليأة للة أاء ضلأى مجيأع  شأكال التمييأو العنصأرم ليكفأآ شأرو  الل
دور ا العاشرة يف املفاوضات املتعلةة اشرو  الربوتولول اإلضايف لالتفاقيأة الأمم جيأر  اتفعأال ذات 

   كرااية اتجااب؛املتسمة االطبيعة العنصرية و 



A/71/53 

187 GE.17-14491 

   و املسفلة ذات اتولوية قيد اظرو اةاء ام يةرر  ي اا  -2 
 58 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
ضم التصوي   ولاا   ض واا  12  وامتنا  4صوتاا مةااآ  31سيآ افغلبية ]اضتمد اتصوي  م
 يليمح اتيية التصوي  لما
 محاملؤيدون

  والرباايأآ  واأاراغوام  و ادوايسأيا  واإلمأارات العرايأة املتحأدة  و لوادور   ثيوايا
  املتعأأددة الةوميأأات( -واوليفيأأا )دولأأة   واورواأأدم  واوتسأأوااا  وانمأأا  واأأنغالديب

  والعأأأراق  والصأأأني  والسأأألفادور  وروااأأأدا  وجنأأأوب  فريةيأأأا  وتأأأواس  وغأأأووت
  وقعغيوسأأأأأتان  وقطأأأأأر  البوليفاريأأأأأة( -وفنأأأأأوويال )مجهوريأأأأأة   والفلبأأأأأني  وغااأأأأأا
  واململكأأة العرايأأة السأأعودية  ومصأأر  ولينيأأا  والكواغأأو  ولأأوت ديفأأوار  ولواأأا

 واييعيا  ومنغوليا
 محاملعارضون

  دا الشأأأأأماليةآيرلنأأأأأململكأأأأأة املتحأأأأأدة لربيطاايأأأأأا العظمأأأأأى و وا  وسويسأأأأأرا   ملاايأأأأأا
 والو يات املتحدة اتمريكية

 محنمتنعو امل
  ولرواتيأأا  وسأألوفينيا  وجورجيأأا  ومجهوريأأة لوريأأا  والييكأأا  والربتغأأال   لباايأأا
 [ واليااان  واولندا  وانغاريا  واهلند  و تفيا

 التعاون مع جورجيا -34/37  
 اسان ن جملس حةوق اإل 
 اةاصد ومباد  ميثاق اتمم املتحدة    ذ يس شد 
اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان وغأأعو مأأم صأأكوا حةأأوق اإلاسأأان  و ذ يعيأأد تفليأأد 

 الدولية ذات الصلة 
الصكوا اإلقليمية ذات الصلة    سأيما ا تفاقيأة اتوروايأة حلمايأة  و ذ ي ع يف اضتبارو 

 ة  حةوق اإلاسان واحلريات اتساسي
التوامأأ  اسأأيادة جورجيأأا واسأأتةالهلا وسأأالمتها اإلقليميأأة داخأأآ حأأدوداا  و ذ يعيأأد تفليأأد 

  املع   هبا دولياا 
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املسأؤولية اتساسأية الأيت تةأع ضلأى الأدول يف تعويأو ويايأة حةأوق  تفليأد و ذ يعيد  ي أاا  
 اإلاسان واحلريات اتساسية  

اراا  داة لتناول ق ايا اتمأم وا سأتةرار افمهية مناقشات جنير الدولية ااضتب يسلمو ذ  
 وحةوق اإلاسان والة ايا اإلاسااية  

اتعأأاون حكومأأة جورجيأأا مأأع مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأامية حلةأأوق اإلاسأأان  و ذ يرحأأب 
   ومكتبها يف تبليسي وسائر آليات حةوق اإلاسان الدولية واإلقليمية واجلهات الفاضلة ذات الصلة 

اتعأأأأأاون حكومأأأأأة جورجيأأأأأا مأأأأأع اإلجأأأأأراءات اخلاصأأأأأة ولأأأأأس حةأأأأأوق  و ذ يرحأأأأأب  ي أأأأأاا  
للأأأدضوة الدائمأأأة الصأأأادرة ضنهأأأا  و ذ يالحأأأظ اتةأأأدير مشأأأارلة جورجيأأأا يف ضمليأأأة  اإلاسأأأان  وفةأأأاا 

  ويرحأأب االتوامهأأا اتنفيأأم توصأأيات 2015ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ يف تشأأريم الثأأا /اوفمرب 
 يف ذلك توصيات ا ستعراا الدورم الشامآ   اتمم املتحدة واآلليات اإلقليمية  اا

ما تبمل  حكومة جورجيا مم جهود لتعويو الدميةرارية وسأيادة الةأااون  و ذ يدرا اتةدير 
 وتعويو النهوا  ةوق اإلاسان و مايتها  

 13البيأأأاَن الأأأمم وجهأأأ  املفأأأوا السأأأامي  ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان يف  و ذ يالحأأأظ 
م  ضأأأرب فيأأأ  ضأأأم اأأأالغ قلةأأأ   ااء الأأأرفمم املتكأأأرر السأأأماد ملأأأوظفي   والأأأم2016 يلول/سأأأبتمرب 

 املفوضية السامية االوصول  ىل  خباايا إلورجيا ومنطةة تسخينفايل/ وسيتيا اجلنواية إلورجيا 
 ااء حالأأة حةأأوق اإلاسأأان واحلالأأة اإلاسأأااية يف تلأأك املنأأارق  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  

 جورجيا  مم
ء مأأا اأ ل أأغ ضنأأ  مأأم حأأا ت اختطأأا   واحتيأأاا تعسأأفي  وتأأدخآ  اا و ذ يسأأاورو الةلأأق 

يف حةأأوق امللكيأأة  وقيأأود مفروضأأة ضلأأى الوصأأول  ىل التعلأأيم االلغأأة ات  وحريأأة التنةأأآ واإلقامأأة  
  ضم استمرار التمييو ضلى  ساس اتصآ اإلث  يف املنطةتني ف الا 

والالجئأأني مأأم  م داخليأأاا  ااء اسأأتمرار حرمأأان اتشأأخامل املشأأردي و ذ يعأأرب ضأأم الةلأأق 
 احلق يف العودة  ىل ديارام افمان ولرامة 

مم  ن اجلهات املتحكمأة يف اأاتني املنطةتأني اجلأورجيتني  نأع  و ذ يعرب ضم االغ الةلق 
تواصأآ املنطةتأني مأع املأراقبني الأأدوليني واإلقليميأني  اأا يشأمآ آليأات اتمأم املتحأأدة  متكأرراا  منعأاا 

 حلةوق اإلاسان  
البيأأأان الصأأأادر ضأأأم املفأأأوا السأأأامي اشأأأفن احلالأأأة يف املنطةتأأأني    ذ ي أأأع يف اضتبأأأاروو  

  ورفأأمم مأأنح  ذن اويأأارة 2014خأأالل آخأأر ايأأارة للمفأأوا السأأامي  ىل جورجيأأا يف  يار/مأأايو 
 املنطةتني 
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يف اأأما السأأياق اأأا تكتسأأي  التةأأارير الدوريأأة الصأأادرة ضأأم املفوضأأية السأأامية  و ذ يسأألرم 
 سأأأان مأأأم  مهيأأأة وااحلاجأأأة  ليهأأأا يف تةيأأأيم حالأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف املنطةتأأأني تةييمأأأاا حلةأأأوق اإلا
   واايداا  موضوضياا 
 ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن يواصأأآ تةأأد   يطلأأب -1 

 املساضدة التةنية ضم رريق مكتب  يف تبليسي؛ 
يأأأات حةأأأوق اإلاسأأأان  ىل  تاحأأأة وصأأأول فأأأورم للمفوضأأأية السأأأامية وآل يأأأدضو -2 

 الدولية واإلقليمية  ىل  خباايا إلورجيا ومنطةة تسخينفايل/ وسيتيا اجلنواية إلورجيا؛ 
  ىل املفأأأأأوا السأأأأأأامي  ن يةأأأأأد   ىل جملأأأأأس حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأان  وفةأأأأأأاا  يطلأأأأأب -3 
   حارأأة شأأفوية اسأأتيدات متااعأأة اأأما الةأأرار يف 2007حويران/يوايأأ   18املأأؤرخ  5/1 لةأأرارو

 خطياا  تةريراا  يف الدورة السادسة والثالثني للميلسامسة والثالثني للميلس  و ن يةد  الدورة اخل
  ضم التطورات املتصلة االةرار وتنفيمو 

 59اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

دولة ضم  24وامتنا   (  صوات5يسة )صوتاا مةااآ  18اضت مد اتصوي  مسيآ افغلبية ]
 محيلي ماالتصوي   ولاا  اتيية التصوي  ل

 املؤيدونمح 
  جورجيأا  توغأو  اوتسأوااا  انمأا  الييكأا  الربتغال  *ااراغوام   ملاايا   لباايا

يرلنأأأدا آاململكأأأة املتحأأأدة لربيطاايأأأا العظمأأأى و    تفيأأأا  لرواتيأأأا   غااأأأا  سأأألوفينيا
 اليااان  الو يات املتحدة اتمريكية  اولندا  انغاريا  الشمالية

 املعارضونمح 
 - فنأأوويال )مجهوريأأة  الصأأني  املتعأأددة الةوميأأات( -يفيأأا )دولأأة اول  اورواأأدم
 لواا   البوليفارية(

 املمتنعونمح 
  اأأنغالديب  الرباايأأآ   ادوايسأأيا  اإلمأأارات العرايأأة املتحأأدة   لأأوادور   ثيوايأأا
  العأأراق  سويسأأرا  السأألفادور  روااأأدا  جنأأوب  فريةيأأا  مجهوريأأة لوريأأا  تأأواس
اململكأأأة   مصأأأر  لينيأأأا   الكواغأأأو  لأأأوت ديفأأأوار   تانقعغيوسأأأ  قطأأأر  الفلبأأأني

  [اهلند  اييعيا  منغوليا  العراية السعودية

__________ 

 ع يف تصوي  الوفد و ا  لان يعتو  ا متنا  ضم التصوي  صررد مندوب ااراغوام يف وق   حق  ن خطفا وق *
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المسررراقدة التقنيررررة وبنرررراء القرررردرات لتحسررري  حالررررة حقرررروق اإلنسرررران  -34/38
 ليبيا فح

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
حةأأوق اإلاسأأان الدوليأأة العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان ومعااأأدات اإلضأأالن  و ذ يعيأأد تفليأأد 

 ذات الصلة 
  ن الدول تتحمآ املسؤولية الرئيسية ضم تعويو حةوق اإلاسان ويايتها  و ذ يؤلد 
 التوام  الةوم اسيادة ليبيا واستةالهلا ووحد ا وسالمتها اإلقليمية  و ذ يعيد تفليد 
قائمأأأاا ضلأأأى املصأأأاحلة الورنيأأأة والعدالأأأة واحأأأ ا    ىل  ن يكأأأون مسأأأتةبآ ليبيأأأا و ذ يتطلأأأع 

 حةوق اإلاسان وسيادة الةااون 
 اشفن ليبيا السااةة   قرارات يعيد تفليدو ذ  
ضأأأأم دضمأأأأ  للتنفيأأأأم الكامأأأأآ لالتفأأأأاق السياسأأأأي الليأأأأيب املوقأأأأع يف  و ذ يكأأأأرر اإلضأأأأراب 

لتشأكيآ  رئاسياا  لساا   المم ي نشئ جم2015لااون اتول/ديسمرب   17الصخعات  ااملغرب  يف 
حكومأأة وفأأاق ورأأ  تتأأفلر مأأم اولأأس الرئاسأأي وجملأأس الأأواراء تأأدضمهما املؤسسأأات اتخأأرى 

 يف ذلك جملس النواب وجملس الدولة  اا للدولة
 ااء اسأأتمرار ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق اإلاسأأان يف ليبيأأا   و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ الةلأأق 

اإلرااايأأأة املرتكبأأأة ضأأأد الشأأأعب يف ليبيأأأا  الأأأيت تسأأأفر ضأأأم و ااء احلالأأأة اتمنيأأأة اهلشأأأة واتضمأأأال 
 ت ل  مم  ثر ضلى النساء واترفال اوج  خامل  وما خسائر يف اترواد وضم تشريد مجاضي 

ضلأأأأى اتامأأأأات اتمنيأأأأة والسياسأأأأية واإلراأأأأاب  ثأأأأر  ااء  الشأأأأديد و ذ يعأأأأرب ضأأأأم الةلأأأأق 
 البحر اتايمم املتوسط  املهاجريم الميم  اولون ضبورو ااء وفاة املهاجريم  
يف ذلك ال رر المم  اا   ااء تداور الوضع اإلاسا  يف ليبيا ةلقاالغ الضم  يعربو ذ  

حلأأأق ااملستشأأأفيات  وحأأأا ت الأأأنةق يف اتدويأأأة واإلمأأأدادات الطبيأأأة  واةأأأق العأأأال   وتعطأأأآ 
 اخلدمات واملرافق العامة 

 أأأاواات حةأأأوق   و اتهالأأأاتا  اأأأ  ينبغأأأي ااسأأأبة املسأأأؤولني ضأأأم و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 
تأأأأدااع مكافحأأأأة اإلراأأأأاب    جيأأأأب  ن تأأأويلو اأأأأ  اإلاسأأأان وااتهالأأأأات الةأأأأااون الأأأدويل اإلاسأأأأا 

 تكون متسةة مع الةااون الدويل املنطبق اتولوية حلماية السكان املدايني و ن 
 بيأأأاتةوداأأأا اعثأأأة اتمأأم املتحأأأدة للأأأدضم يف لي ضأأأم لامأأأآ تفييأأأدو لليهأأود الأأأيت و ذ يعأأرب 
ضأأأمان دضأأأم ليأأأيب واسأأأع النطأأأاق لالتفأأأاق ليبيأأأا مأأأم  جأأأآ لاملمثأأأآ اخلأأأامل لامأأأني العأأأا  ارئاسأأأة 

 لتغلب ضلى التحديات اليت تواجهها ليبيا لاةيادة ليبية  اا سياسي حالا السياسي اللييب ااضتبارو 
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واوتمأأع النسأأاء يشأأمآ  اأأا اوتمأأع الليأأيب  فأأراد شأأارا مجيأأع يضلأأى  مهيأأة  ن  و ذ يشأأدد 
 والشباب  مشارلة متساوية ولاملة يف العملية السياسية املد  

االتوا  حكومأة الوفأاق الأور  اتحسأني حالأة حةأوق اإلاسأان يف ليبيأا   يرحب -1 
 واتعاواا املتواصآ مع جملس حةوق اإلاسان وآليات ؛

ااستمرار التوا  حكومة الوفاق الور  اعمليأة ا سأتعراا الأدورم  يرحب  ي اا  -2 
 لشامآ  ويشدد ضلى احلاجة امللحة لتنفيم التوصيات املةبولة؛ا

اةيأأا  اولأأس الرئاسأأي اإاشأأاء احلأأرس الرئاسأأي  ومهمتأأ  تأأفمني  يرحأأب لأأملك -3 
 اولس الرئاسي واملرافق العامة  ويدضم امو املبادرة اليت تساام يف استةرار ليبيا؛

دمها مفأأوا اتمأأم املتحأأدة ااإلحارأأة الشأأفوية الأأيت قأأ مأأع التةأأدير  أأيط ضلمأأاا  -4 
السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  مأأا  جملأأس حةأأوق اإلاسأأان يف دورتأأ  الثالثأأة والثالثأأني  اشأأارلة املمثأأآ 

يشأمآ اخلطأوات  اأا اخلامل لامني العأا  لليبيأا  ضأم مسأتيدات حالأة حةأوق اإلاسأان يف ليبيأا 
ات و أأاواات حةأأوق املتخأأمة مأأم قبأأآ حكومأأة الوفأأاق الأأور  حنأأو ضأأمان املسأأاءلة ضأأم ااتهالأأ

 ؛31/27لةرار اولس  اإلاسان  وفةاا 
اتةريأأأأر املفأأأأوا السأأأأامي ضأأأأم حالأأأأة حةأأأأوق  مأأأأع التةأأأأدير  ي أأأأاا   أأأأيط ضلمأأأأاا  -5 
يف ذلك مدى فعالية تدااع املساضدة التةنية واناء الةدرات الأيت ااتفعأ  هبأا  اا يف ليبيا  اإلاسان

 ؛(65)حكومة ليبيا
ااتهالأأأات ي رتكأأأب مأأأم  مأأأا نأأأر يف ليبيأأأا  ولأأأآ ضمأأأال العمجيأأأع  اشأأأدةيأأأديم  -6 
وخاصأأة ضأد املأأدايني اأم فأأيهم لةأااون الأأدويل اإلاسأا   لةأأوق اإلاسأان وااتهالأأات حلو أاواات 

تمأأأأأالم مأأأأأم اينهأأأأأا   عشأأأأأوائيالةصأأأأأر ينطأأأأأوم منهأأأأأا ضلأأأأأى ال مأأأأأا النسأأأأأاء واترفأأأأأال  ولأأأأأملك
ب و ضمأأال الةتأأآ غأأع وحأأا ت ا ختفأأاء الةسأأرم والتعأأميوضمليأأات ا ختطأأا  املستشأأفيات  

 فيها العمليات اليت تستهد  املسؤولني احلكوميني والة اة؛ اا املشروضة
اهليمأأأات و ضمأأأال التخويأأأر وامل أأأايةة والعنأأأر الأأأيت يتعأأأرا هلأأأا مجيأأأع  يأأأديم -7 
اأأالنظر وخاصأة ن ضأأم حةأوق اإلاسأأان  و واملأدافعواإلضالميأون و ض أأاء اوتمأع املأأد  ن يو الصأحف

والةيأوَد املفروضأة ضلأى   يق ا حتياجات وااتهالات و اواات حةوق اإلاسأان ىل دورام يف توث
 حرية التعبع؛
 لتواما أا واجبأة التطبيأق اوجأب  اداءو  ىل مجيع اتررا  اا متثال فوراا  يكرر -8 

قأأأااون حةأأأوق اإلاسأأأأان والةأأأااون الأأأدويل اإلاسأأأأا   واأأأاح ا  مجيأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأأات 
حنو صار   و   مجيع الةادة ضلى  ضالن ضد  التسامح مع ااتهالات و أاواات  اتساسية ضلى

 حةوق اإلاسان اليت يرتكبها مةاتلوام و ن املسؤولني ضم تلك اتفعال سي فصلون مم العمآ؛
__________ 

(65) A/HRC/34/42  
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حةأأوق اإلاسأأان  الأأيت تواجههأأا ليبيأأا اشأأكآ مسأأتمر يف جمأأال تحأأديات الا يةأأر -9 
لأأأى تكثيأأأر جهوداأأأا مأأأم  جأأأآ يايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان ضالوفأأأاق الأأأور  اةأأأوة ويشأأأيع حكومأأأة 

ضلى مواصلة ضملها مع اعثأة  يف اما الصدديشيعها  اواات  و   و وتعويواا ومنع  م ااتهالات
 اتمم املتحدة للدضم يف ليبيا واملفوضية السامية؛

تبمل  الدول مم جهود يف سبيآ تتبع اتصول املنهواأة و ميأداا  اا ويةر  ي اا  -10 
داداا وافمهية التعاون الفعأال اأني اوتمأع الأدويل والسألطات الليبيأة يف اأما الصأدد  ااضتبأار واس  

  ن امو اتصول ميكم  ن تساام يف تعويو اتمم والتنمية وياية حةوق اإلاسان يف ليبيا؛
 أأاواات الةأااون الأدويل حلةأأوق   و  ىل ااسأبة املسأأؤولني ضأم ااتهالأات يأدضو -11 
 للمعايع الدولية؛ تهالات الةااو  الدويل اإلاسا   وفةاا واااإلاسان 
  ىل حكومأأأأأأأأأة الوفأأأأأأأأأاق الأأأأأأأأأور  تعيأأأأأأأأأني منسأأأأأأأأأق يف جمأأأأأأأأأال العدالأأأأأأأأأة يطلأأأأأأأأأب -12 
 اإلاسان؛ وحةوق
 ن تكثأأأر اجلهأأأود الراميأأأة  ىل  اأأأاء  ىل حكومأأأة الوفأأأاق الأأأور   يطلأأأب  ي أأأاا  -13 

ئيأأأة الدوليأأأة يف سأأأبيآ ضأأأمان ااسأأأبة اإلفأأأالت مأأأم العةأأأاب  ويالحأأأظ تعاواأأأا مأأأع احملكمأأأة اجلنا
 الةأأأااون الأأأدويل اإلاسأأأا  ااتهالأأأات   و حةأأأوق اإلاسأأأان أأأاواات   و املسأأأؤولني ضأأأم ااتهالأأأات

 يف ذلك اهليمات اليت تستهد  املدايني؛ اا
يسأأأأأمى الدولأأأأأة  مأأأأأا ترتكبأأأأأ  اجلماضأأأأأات املسأأأأألحة  وخباصأأأأأة مأأأأأا يأأأأأديم اشأأأأأدة -14 

 اصأأأأار الشأأأأريعة وغأأأأع ذلأأأأك مأأأأم املنظمأأأأات مجاضأأأأات اإلسأأأأالمية يف العأأأأراق والشأأأأا  )داضأأأأب( و 
  مأأم  ارسأأات مأأم قبيأأآ ا ختطأأا  و خأأم الأأواردة ضلأأى قأأوائم اتمأأم املتحأأدة اإلرااايأأة يف ليبيأأا

الراأأائم وا حتيأأاا اعأأول ضأأم العأأامل اخلأأارجي و ضمأأال ا ضتأأداء والةتأأآ  ويشأأدد ضلأأى  ن الةتأأآ 
يف تصأأآ ميكأأم  ن  صأألية  فعأأال اأأي ون الأأدويل لةأأاايف ااتهأأاا لوالتعأأميب وسأألب احلريأأة البدايأأة 

قلةأأ  البأأالغ  ااء اتثأأر السأأليب اإلضأأراب ضأأم  مكأأرراا رائم ضأأد اإلاسأأااية   ىل حأأد اجلأأظأأرو  معينأأة 
 ؛داضب و ضمال  الفتالة يف ليبيا والدول اواورة واملنطةةتنظيم لوجود 

 اأأأدا  منهأأأا حتأأأ  قيأأأادة مدايأأأة  لتحةيأأأق الليبيأأأني لافأأأة ا حتأأأاد  ىل  يطلأأأب -15 
و   لأآ الأدول اتض أاء ضلأى التعأاون انشأارب يف اأما الصأدد مأع   اإلرااب يف البلدمكافحة 
  مأع ضأمان ا حأ ا  الكامأآ حلةأوق اإلاسأان وتةأد  الأدضم ضنأد الطلأبالوفاق الور  حكومة 

 ؛يف سياق جهود مكافحة اإلرااب
تسأباب ذات م احملتيأوون اأم فأيه   ااء ضدد احملتيويم بالغال الةلقيعرب ضم  -16 

والظأأأرو  اترفأأأال  و ااء التةأأأارير املتعلةأأأة االتعأأأميب والعنأأأر اجلنسأأأي واجلنسأأأا  و  صأأألة اأأأالنوا 
احلكومة التعييآ ابسط سيطر ا الكاملة والفعلية ضلأى ويطلب  ىل يف مرالو ا حتياا  الةاسية 

تيأأأوون اتجااأأأب  معاملأأأة مجيأأأع مرالأأأو ا حتيأأأاا لأأأي ت أأأمم معاملأأأة احملتيأأأويم  اأأأم فأأأيهم احمل
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لتوامأأأأات املتعلةأأأأة ا أأأأمااات ا يف ذلأأأك  حسأأأأب ا اطبأأأأاق   اأأأأا التواما أأأأا الدوليأأأأة تتوافأأأق مأأأأع 
 احملالمة العادلة واملعاملة اإلاسااية  ثناء ا حتياا؛

ويأأأديم يف ليبيأأأا  الةاسأأأي  ااء الوضأأأع اإلاسأأأا    ي أأأاا  البأأأالغ الةلأأأقيعأأأرب ضأأأم  -17 
قلأأة  يصأأال املسأأاضدة اإلاسأأااية  ويأأدضو  ىل  تاحأأة  يصأأال املسأأاضدات افشأأد العبأأارات  ضمأأال ضر 

اإلاسااية اشكآ لامآ وفورم ودون قيد  مأا  الولأا ت اإلاسأااية التااعأة لامأم املتحأدة يف لافأة 
يف ذلأأك ضأأرب خطأأورب النأأوا   اأأا  حنأأاء ليبيأأا  وشأأرلائها املنفأأميم وغأأعام مأأم املنظمأأات اإلاسأأااية 

مأأأأم  جأأأأآ ضأأأأمان وصأأأأول املسأأأأاضدات اإلاسأأأأااية  ىل احملتأأأأاجني  قت أأأأاء  وضأأأأرب احلأأأأدود ضنأأأأد ا
 ؛ااستخدا   قصر الطرق

الأأأدضم املأأأايل خلطأأأة اتمأأأم املتحأأأدة لالسأأأتيااة  ىل اوتمأأأع الأأأدويل  ن يأأأوفر  يطلأأأب -18 
 اسمة؛ 1 330 000هبد  تلبية احتياجات  2018-2017اإلاسااية يف ليبيا ضلى مدى الف ة 

الليبية ضلى اإلسأرا  يف ضمليأة العأودة الطوضيأة واآلمنأة والكرميأة  السلطات    -19 
 للةااون املنطبق؛   وذلك وفةاا 2011 ضا  جلميع املشرديم اسبب النوا  منم

تعويأأأو ويايأأأة واحأأأ ا  حةأأأوق اإلاسأأأان حكومأأأة الوفأأأاق الأأأور  ضلأأأى  يشأأأيع -20 
لتعويأأو مشأأارلة وتأأوفع  رأأار البشأأر  وااسأأبة املتيأأريم ا  للمهأأاجريم والالجئأأني واملشأأرديم داخليأأاا 

   ومواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للهيرة؛لشؤون الالجئنيالسامية مفوضية اتمم املتحدة 
واوتمأأأع الأأأدويل واتمأأأم املتحأأأدة ومجيأأأع  رأأأرا  الوفأأأاق الأأأور  حكومأأأة   أأأ  -21 

اتاشأطة املتعلةأة انأع النأوا  النوا  ضلى تيسع مشأارلة النسأاء مشأارلة لاملأة ومتسأاوية وفعليأة يف 
املسلح وتسويت   وحفظ السلم واتمم واناء السال  اعد ااتهاء النوا   وفةاا لةرارات جملس اتمأم 

  2000تشأأأأأأأريم اتول/ لتأأأأأأأوار  31املأأأأأأؤرخ ( 2000)1325فيهأأأأأأا الةأأأأأأأرار  اأأأأأأأا ذات الصأأأأأألة 
اما الصأدد اةأرار   ويرحب يف 2013تشريم اتول/ لتوار  18املؤرخ  (2013)2122 الةرارو 

 ؛لالتفاق السياسي اللييب اولس الرئاسي  اشاء وحدة لدضم و كني املر ة  وفةاا 
اهليئة التفسيسية لصياغة مشرو  الدسأتور ضلأى اسأتئنا  جهوداأا الراميأة     -22 

 جناا مشرو  دستور  مأي حةأوق اإلاسأان لليميأع  اأم فأيهم النسأاء و فأراد لأآ اوتمعأات  ىل 
يشأأمآ منظمأأات  اأأا   وضأأمان مشأأارلة  فأأراد اوتمأأع لافأأة ة ومأأم يعيشأأون يف  وضأأا  اشأأةاحملليأأ

 اوتمع املد   قدر اإلمكان  يف ضملية صياغة الدستور؛
 ةوق اإلاسان واتعاواا املستمر مع جملأس الوفاق الور  التوا  حكومة ا يرحرب -23 

لس الرئاسي يف للمت  الأيت  لةااأا  مأا  اولأس رئيس اويف ذلك  ضراب  حةوق اإلاسان وآليات   اا
حلةأوق  ةاتمأم املتحأدة السأامي يةضأم رغبتأ  يف مواصألة التعأاون مأع مفوضأيف دورت  الرااعأة والثالثأني 

 يليمح لويارة ليبيا  و   احلكومة ضلى ما  املفوا السامي ىل ةدضو الاإلاسان  و ديد 
والتحةيأق يف مجيأع ادضأأاءات   التعأأميبتكثيأر اجلهأود الراميأأة  ىل منأع  ضمأال  ) ( 

 تةد  تعويمم منصر ولاٍ   ىل ال حايا؛و   التعميب  وااسبة املسؤولني ضنها
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يكفأأأآ  مكاايأأأة ضمأأأآ وسأأأائط  اأأأا اختأأأاذ خطأأأوات فوريأأأة حلمايأأأة حريأأأة التعبأأأع  )ب( 
ك واتحكأأا  اتخأأرى الأأيت تنتهأأأالعةواأأات اإلضأأال   ريأأة ودون  ييأأو  واسأأتعراا  حكأأا  قأأأااون 

السيم  يفرض  قااون العةواات ضلى حرية التعبع مم قيود تنق ضلى ما و لغاء لآحرية التعبع  
 ؛الدولة  و الة اء  و واإلضدا  ضةاااا ضلى توجي  " اااات"  ىل املسؤولني

 حأأراا مويأأد مأأم التةأأد  صأأوب التصأأديق ضلأأى ا تفاقيأأة الدوليأأة حلمايأأة مجيأأع  ) ( 
م  والربوتولأأول ا ختيأأارم  تفاقيأأة مناا أأة التعأأميب وغأأعو مأأم اتشأأخامل مأأم ا ختفأأاء الةسأأر 

 ؛املهينة  و الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ضروب املعاملة
التشييع ضلى استمرار ضمآ اولأس الأور  للحريأات العامأة وحةأوق اإلاسأان  )د( 

 ؛إلاسان )مباد  ااريس(وفةاا للمباد  املتعلةة ارلو املؤسسات الورنية لتعويو وياية حةوق ا
الكامأآ يف  ثأيلهم ا ستمرار يف  كني النساء والفتيات افساليب منها ضأمان  )ه( 

 ؛الشررة والة اء ويف احلياة السياسية
 لفالة ياية احلةوق الثةافية وحرية الديم واملعتةد  وفةاا  لتواما ا الدولية؛ )و( 
منأأأع مجيأأأع ا ضتأأأداءات ضلأأأى املواقأأأع  اختأأأاذ اخلطأأأوات املناسأأأبة للمسأأأاضدة ضلأأأى )ا( 

لةأأأااون الأأأدويل  وخاصأأأة املواقأأأع املدرجأأأة يف قائمأأأة ل ميثأأأآ ااتهالأأأاا  اأأأا  الثةافيأأأة والدينيأأأة وتأأأدمعاا
املسأأأأؤولني ضأأأأم اأأأأمو وااسأأأأبة نظمأأأأة اتمأأأأم املتحأأأأدة لل ايأأأأة والعلأأأأم والثةافأأأأة  ملالأأأأ ا  العأأأأاملي 

 واما التدمع؛ ا ضتداءات
افية ل أأأمان حريأأأة تكأأأويم اجلمعيأأأات والتيمأأأع السأأألمي  اختأأأاذ خطأأأوات  ضأأأ )د( 

الأأيت تةأأوا حريأأة تكأأويم اجلمعيأأات  واضتمأأاد قأأااون العةواأأات اطأأرق منهأأا مراجعأأة مأأواد قأأااون 
 ريأأأة تكأأأويم  يتعلأأأق فيمأأأاا لتوامأأأات الدوليأأأة لليبيأأأا اشأأأفن منظمأأأات اوتمأأأع املأأأد  يتماشأأأى مأأأع 

 يت مم مم الةيود الةااواية و  ضم حةوق اإلاسانلمدافعني الكاملة لماية اجلمعيات ويكفآ احل
 ؛تماشى مع التوامات ليبيا اوجب املعاادات الدوليةي ما   

حكومأأة الوفأأاق الأأور   االعمأأآ مأأع مجيأأع اترأأرا  ذات الصأألة  ضلأأى   أأ  -24 
يف تنفيم التوصيات املوجهة  ليها مم املفوا السامي يف تةريرو املةد   ىل جملس حةوق اإلاسأان 

دورتأ  احلاديأأة والثالثأأني اشأأفن ااتهالأات و أأاواات الةأأااون الأأدويل حلةأوق اإلاسأأان الأأيت ارت كبأأ  
  وخاصأأة تلأأك املتعلةأأة اةطأأا  الة أأاء والعدالأأة ا اتةاليأأة وتأأدااع 2014 ضأأا  يف ليبيأا منأأم ادايأأة

 ؛(66)املساءلة يف  رار العدالة اجلنائية
وتةييمهأأا وضلأأى وتةأأديراا اإلاسأأان  ضلأأى  مهيأأة امل أأي يف رصأأد حةأأوق يشأأدد -25 

حتديد التدااع الفعالة للمساضدة التةنية واناء الةأدرات هبد  املك الوفاق الور  التوا  حكومة 
 يف جمال حةوق اإلاسان؛

__________ 

(66) A/HRC/31/47  
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مأأأع اعثأأأة يف الوقأأأ  الأأأمم تواصأأأآ فيأأأ  ضملهأأأا    ىل املفوضأأأية السأأأامية يطلأأأب -26 
هالات و أاواات حةأوق اإلاسأان يف لافأة  حنأاء ليبيأا    ن ترصد ااتاتمم املتحدة للدضم يف ليبيا

ضنهأأأأا و ن حتأأأدد وقأأأائع ومالاسأأأأات اأأأمو التيأأأاواات وا اتهالأأأأات هبأأأد   نأأأأب  وتةأأأد  تةريأأأراا 
 اإلفالت مم العةاب وضمان املساءلة الفردية الكاملة؛

االأأأأدضوة الدائمأأأأة الأأأأيت وجهتهأأأأا ليبيأأأأا  ىل مجيأأأأع اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة   يرحأأأأب -27 
 املفوا السامي  ن ينسق مأع املكلفأني االو يأات املعنيأني هبأما الةأرار للةيأا  اويأارات ويطلب  ىل

  وذلأأك مسأأاادة لعملأأ  2017 ضأأا   ىل ليبيأأا والتأأوود اكأأآ املأأوارد الالامأأة لأأدضم الويأأارات رأأوال
 ولعمآ اعثة اتمم املتحدة للدضم يف ليبيا  وخاصة للمساضدة يف اجلهود املبمولة ل مان املساءلة
الفرديأأأأة ومنأأأأع حأأأأدو  املويأأأأد مأأأأم  أأأأاواات وااتهالأأأأات حةأأأأوق اإلاسأأأأان  و ن يةأأأأد  توصأأأأيات 
لتحسأأني حالأأة حةأأوق اإلاسأأان مأأم خأأالل املسأأاضدة التةنيأأة احملأأددة اهلأأد   مأأم  جأأآ مسأأاضدة 

 الدولة ضلى الوفاء االتواما ا وتعهدا ا يف جمال حةوق اإلاسان ودضم املصاحلة؛
ية  ىل العمأأأآ ضأأأم لثأأأب مأأأع مجيأأأع ليااأأأات اتمأأأم املتحأأأدة  املفوضأأأية السأأأام يأأأدضو -28 

 وا حتاد اتفريةي  وجامعة الدول العراية  ومنظمة التعاون اإلسالمي  وسائر املنظمات الدولية املعنية؛
 ىل املفوا السامي  ن يةد   حارة شفوية ضم املستيدات  ىل جملأس  يطلب -29 

 خأالل جلسأة حتأاور  اشأارلة املمثأآ اخلأامل لامأني حةوق اإلاسان يف دورت  السادسة والثالثني
 خالل جلسة حتاور مع اولس يف دورت  السااعة والثالثني؛ خطياا  العا  لليبيا  و ن يةد  تةريراا 

  ن ي بةي املسفلة قيد اظرو  يةرر -30 
 59 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 دون تصوي  [ا]اضتمد 

 لقدرات فح ميدان حقوق اإلنسان فح مالحالمساقدة التقنية وبناء ا -34/39  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ومباد  ميثاق اتمم املتحدة   ذ يس شد 
اإلضأالن العأاملي حلةأوق اإلاسأان وغأعو مأم الصأكوا الدوليأة ذات  و ذ يؤلد مأم جديأد 

 الصلة  ةوق اإلاسان 
  2006ار/مارس آذ 15املؤرخ  60/251 ىل قرار اجلمعية العامة  و ذ يشع 
اشفن مدواأة قواضأد  5/2اشفن اناء مؤسسات اولس و 5/1  ي ىل قرار  و ذ يشع  ي اا  

 18 السأألوا للمكلفأأني او يأأات يف  رأأار اإلجأأراءات اخلاصأأة ولأأس حةأأوق اإلاسأأان  املأأؤرخني
  2007حويران/يواي  
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لأأة حةأأوق اشأأفن حا 2012 وا/يوليأأ   6املأأؤرخ  20/17 ىل قراراتأأ   و ذ يشأأع لأأملك 
اشأأفن  اشأأاء و يأأة خبأأع مسأأتةآ  2013آذار/مأأارس  21املأأؤرخ  22/18اإلاسأأان يف مأأايل  و

 31/28  و2014آذار/مأأأأارس  28املأأأأؤرخ  25/36معأأأأ   الأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف مأأأأايل  و
 ا و ية اخلبع املستةآ ممدد اوجبه اللميم 2016آذار/مارس  24املؤرخ 

مسؤولة ضم تعويو وياية حةوق اإلاسأان واحلريأات   ن مجيع الدول و ذ يؤلد مم جديد 
اتساسية املكرسة يف امليثاق واإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان والعهديم الدوليني اخلاصني  ةوق 

 ذات الصلة  ةوق اإلاسان اليت اي  ررا  فيها اتخرى الصكوا الدولية و اإلاسان 
 واستةالهلا ووحد ا وسالمتها اإلقليمية التوام  اسيادة مايل  و ذ يؤلد مم جديد  ي اا  
 ااء تصأاضد ايمأات اجلماضأات اإلرااايأة يف  أال مأايل وتوسأعها  و ذ يساورو االغ الةلأق 

يف وسأأأأطها وجنوهبأأأأا  ولأأأأملك  ااء توايأأأأد التطأأأأر  العنيأأأأر  وااتشأأأأار اتسأأأألحة اخلفيفأأأأة  وا  أأأأار 
 كال اجلرمية املنظمة ضرب الورنية ااملخدرات واملهاجريم  وا  ار االبشر  وغع ذلك مم  ش

 ااء اسأأتمرار التيأأاواات وااتهالأأات حةأأوق اإلاسأأأان   و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ   ي أأأاا  
والتأأفخع يف تنفيأأم اعأأمم اتحكأأا  ذات الصأألة مأأم اتفأأاق السأأال  واملصأأاحلة يف مأأايل  واشاشأأة 

يت   تأأوال تعأأوق  يصأأال احلالأأة اتمنيأأة والصأأعواات املواجهأأة يف  ضأأادة اشأأر اخلأأدمات العامأأة  الأأ
املسأأأأاضدة اإلاسأأأأااية يف  أأأأال البلأأأأد وضأأأأودة املشأأأأرديم روضأأأأاا و مكاايأأأأة حصأأأأول السأأأأكان ضلأأأأى 

 اخلدمات ا جتماضية اتساسية 
اإلجياايأأة الأأيت اختأأم ا حكومأأة مأأايل اأأدضم مأأم اجلماضأأات املسأألحة  االتأأدااع و ذ يرحأأب 

تةأأأد  احملأأأرا يف ضمليأأأة مراجعأأأة الدسأأأتور  املوقعأأأة ضلأأأى اتفأأأاق السأأأال  هبأأأد  تنفيأأأمو  وخباصأأأة ال
وتعيأأأأني  ض أأأأاء السأأأألطات املؤقتأأأأة واهليئأأأأات ا اتةاليأأأأة واملستشأأأأاريم اخلاصأأأأني لأأأأدى املسأأأأؤولني 
احلكوميني يف املنأارق الشأمالية  وتعيأني املمثأآ السأامي املكلأر اتنفيأم اتفأاق السأال   والتشأديد 

 مية  ىل تنفيم اما ا تفاق االكامآ يف الوق  افس  ضلى احلاجة  ىل مواصلة اجلهود الرا
 ن حكومأأأأأة مأأأأأايل التومأأأأأ  يف ضأأأأأدد مأأأأأم دورات اولأأأأأس اتف أأأأأيآ احلأأأأأوار  و ذ يالحأأأأأظ 

 واملصاحلة الورنية يف تسوية اتامة 
 ن حكومة مايل التوم  اإضادة  قرار سأيادة الةأااون واكافحأة ظأاارة   ي اا  يالحظو ذ  

 اإلفالت مم العةاب مكافحة فعالة 
 مهية تةارير حةوق اإلاسان ليوء مم و ية تعويو وياية حةوق اإلاسأان الأيت  يؤلدو ذ  

 ت طلع هبا اعثة اتمم املتحدة املتكاملة املتعددة اتاعاد لتحةيق ا ستةرار يف مايل 
  2013  ىل فأأتح املدضيأأة العامأأة للمحكمأأة اجلنائيأأة الدوليأأة  يف لأأااون الثا /ينأأاير و ذ يشأأع 
  و ىل  حالأأة شأأخق 2012اجلأأرائم املرتَكبأأة ضلأأى  راضأأي مأأايل منأأم لأأااون الثا /ينأأاير حتةيةأأاا يف 

  يف سأياق اأما التحةيأق  2015 يلول/سأبتمرب  26ي شتب  يف ارتكاا  جرائم حرب  ىل احملكمة يف 
 و ذ يمل ر افن مم املهم  ن تسااد مجيع اتررا  املعنية يف مايل احملكمة وتتعاون معها 
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  (67)اارتياد اتةرير اخلبع املستةآ املع   الة حةوق اإلاسان يف مايل ضلماا  و ذ  يط 
ااتهالات حةوق اإلاسان والةااون اإلاسا  الدويل واملساس هبمو  اشدة يديم -1 

احلةوق  اا يف ذلك  نيد اترفأال وغأع ذلأك مأم  شأكال ااتهأاا حةأوقهم وحةأوق املأر ة  الأيت 
 ايأأة اتامأأة  ولأأملك اهليمأأات اإلرااايأأة الأأيت ارتكبأأ  يف لأأااون الثأأا /ارت ِكبأأ  يف مأأايل منأأم اد

ضد معسكرات اعثة اتمم املتحدة املتكاملة املتعأددة اتاعأاد لتحةيأق ا سأتةرار يف  2017 يناير
 مايل يف  غيلهوا وآلية تنسيق العمليات يف غاو؛

ت وااتهالأأأات دضوتأأأ   ىل الوقأأأر الفأأأورم جلميأأأع التيأأأاواات وا ضتأأأداءا يكأأأرر -2 
حةأأأأوق اإلاسأأأأان ومجيأأأأع  ضمأأأأال العنأأأأر  و ىل التةيأأأأد الصأأأأار  اأأأأاح ا  مجيأأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأأان 

 اتساسية؛ واحلريات
حكومأأأة مأأأايل  ىل مواصأأألة وتكثيأأأر جهوداأأأا الراميأأأة  ىل ضأأأمان يايأأأة  يأأأدضو -3 

سأأأيما مأأأم خأأأالل تعويأأأو اجلهأأأاا الة أأأائي  حةأأأوق اإلاسأأأان و ىل تشأأأييع املصأأأاحلة الورنيأأأة  و 
 يف مجيع  حناء البلد؛ فعالا و اشاء آليات للعدالة ا اتةالية و ضادة اشر  جهوة الدولة 

مجيأأع اترأأرا  املوقعأأة ضلأأى اتفأأاق السأأال  واملصأأاحلة يف مأأايل  ىل تنفيأأم  يأأدضو -4 
مجيأأأع  حكامأأأ   اأأأا فيهأأأا اتحكأأأا  املتعلةأأأة انأأأو  سأأأالد املةأأأاتلني املتمأأأرديم السأأأااةني وتسأأأر هم 

 جهم  واإضادة اشر الةوات املسلحة املالية يف اإلقليم ارمت   وااتبا  اج الالمرلوية؛و ضادة  دما
اتررا  املوقعة ضلى اتفأاق السأال   ىل احلفأاظ ضلأى حأوار انأاء واغتنأا   يدضو -5 

لتهيئأة الظأرو  الالامأة ملناقشأة  2017فرصة مؤ ر املصاحلة الورنيأة املةأرر ضةأدو يف آذار/مأارس 
التوصأآ يع مكواأات اوتمأع املأايل اشأفن اتسأباب اجلمريأة للصأرا   وذلأك هبأد  معمةة اني مج

 مم اتفاق السال ؛ 5صياغة ميثاق للوحدة واملصاحلة الورنية  وفةاا للمادة   ىل
اجلهود اليت تبمهلا حكومة مأايل مأم  جأآ مثأول مجيأع مأرتكيب ااتهالأات  يدضم -6 

  و ثهأأأا ضلأأأى تعويأأأو اإلجأأأراءات املتخأأأمة يف اأأأما حةأأأوق اإلاسأأأان  مأأأا  اأأأالم اايأأأدة ومسأأأتةلة
 ا  او  ويشيعها ضلى مواصلة تعاواا مع احملكمة اجلنائية الدولية؛

حكومة مايل  ىل ضمان ايادة مشارلة املأر ة يف ضمليأة املصأاحلة الورنيأة   يدضو -7 
مأم النسأاء يف يف املائأة  30وفةاا لةرارات جملس اتمم ذات الصلة وللةأااون الأمم يفأرا حصأة 

  و ىل حتسأأأأني 2015املؤسسأأأأات الورنيأأأأة والأأأأمم اضتمدتأأأأ  احلكومأأأأة يف لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب 
 التمكني السياسي للمر ة ضلى مجيع املستويات؛

ااضتماد حكومة مايل سياسة ورنية اشفن حةوق اإلاسان   ىل  اارتياد يرحب -8 
م ينظأأتن  والةأأااون الأأمم  أأدد جااأأب خطأأة ضمأأآ وقأأااون حلمايأأة املأأدافعني ضأأم حةأأوق اإلاسأأا

ررائأأأق ضمأأأآ اللينأأأة الورنيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  ولأأأملك فأأأتح املكاتأأأب اإلقليميأأأة للينأأأة احلةيةأأأة و 
__________ 

(67) A/HRC/34/72  
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والعدالأأأة واملصأأأاحلة  ويشأأأيع السأأألطات املاليأأأة ضلأأأى اختأأأاذ مجيأأأع اخلطأأأوات الالامأأأة لتنفيأأأم اأأأمو 
 ة؛التدااع اجلديدة وضمان استةالل جلنة احلةيةة والعدالة واملصاحل

سأألطات مأأايل ومجيأأع اجلهأأات الفاضلأأة اإلقليميأأة والدوليأأة ضلأأى مواصأألة  يشأأيع -9 
 جهوداا مم  جآ تعويو التةد  احملرا يف سبيآ استتباب السلم واتمم يف مايل؛

تعويأأأو و يأأأة اعثأأأة اتمأأأم املتحأأأدة املتكاملأأأة املتعأأأددة اتاعأأأاد لتحةيأأأق  ىل يشأأأع  -10 
 2016حويران/يوايأأ   29( املأأؤرخ 2016)2295لأس اتمأأم مأأايل اوجأأب قأأرار جما سأتةرار يف 
آ عمأالتوويد البعثة اا يكفأي مأم الوسأائآ لت أطلع او يتهأا اشأكآ لامأآ  ويرحأب ا ويؤلد  مهية
البعثأأة مأأع اجلأأيب الفراسأأي مأأم خأأالل ضمليأأة ارخأأان  يف ضمليأأة حتةيأأق ا سأأتةرار يف  الأأمم  جنوتأأ 

 اففراد شررة؛  كبداا فراسا والبلدان املسامهة اةوات  ومايل  ويفسر للخسائر يف اترواد اليت تت
قأأأأرار جمموضأأأأة يسأأأأة الأأأأدان مأأأأم منطةأأأأة  ىل   يف اأأأأما السأأأأياق   ي أأأأاا  يشأأأأع -11 

ت نفَّأم يف  راراأا ضمليأات ضسأكرية و تعويو التعاون اتم  اإلقليمي  ىل د   الساحآ  اشاء آلية 
ا حتأاد اتفريةأي  ويشأدد ضلأى اتثأر اإلجيأا  مش لة ضرب احلأدود  وضمليأة اوالشأورب الأيت اأد اا 

 المم ميكم  ن يكون هلمو املبادرات ضلى حالة حةوق اإلاسان يف مايل؛
 ىل مجيأأأع اترأأأرا   ن تسأأأهر ضلأأأى ا متثأأأال الصأأأار  للةأأأااون الأأأدويل  يطلأأأب -12 

ميأأة حلةأأوق اإلاسأأان والةأأااون الأأدويل اإلاسأأا   خاصأأة يف سأأياق ضمليأأات مكافحأأة اإلراأأاب الرا
 ىل رمفاأة السأكان احملليأني وضأمان  مأنهم يف  أال البلأد ووسأط  واحلصأول ضلأى دضمهأم لعأأودة 

 السلطات احلكومية؛
للمسأأأاضدة اإلاسأأأااية الأأأيت ق أأأد م  االفعأأأآ  ىل  يعأأأرب مأأأم جديأأأد ضأأأم ارتياحأأأ  -13 

 السأأأكان املتأأأفثريم ااتامأأأة و أأأ  اوتمأأأع الأأأدويل ضلأأأى  ن يواصأأأآ  االتشأأأاور مأأأع حكومأأأة مأأأايل
والبلأأأأأدان اوأأأأأاورة املعنيأأأأأة  تةأأأأأد  مسأأأأأاضدة  اسأأأأأااية مناسأأأأأبة ومفمواأأأأأة  ىل الالجئأأأأأني واملشأأأأأرديم  

سأأيما يف  أأال مأأايل  اغأأرا تيسأأع حصأأول السأأكان ضلأأى اخلأأدمات ا جتماضيأأة اتساسأأية  و 
 و يئة الظرو  املواتية لتعايف البلد تدرجيياا؛

ة املنأأارق الشأأمالية يف مأأايل ة اتنميأأاوضأأع ا سأأ اتييية اإلمنائيأأة اخلاصأأ يرحأأب -14 
احلكومة ضلى مواصلة  ضمأال التنميأة مأم خأالل تنفيأم اراأامج الطأوار  إلاعأا  التنميأة يف  و  

 املنارق الشمالية واراامج التعمع واإلاعا  ا قتصادم؛
البلدان الصديةة واملنظمات الشريكة الأيت تعهأدت اتربضأات يف املأؤ رات  يدضو -15 
ة اشفن تنمية مايل  ىل الوفاء اتلك التعهدات ملساضدة احلكومة ضلى اإلسرا  اتنفيم اتفاق املتعاقب

 السال  تنفيماا فعا ا ولامالا؛
  الأأأيت 2016تشأأأريم الثأأأا /اوفمرب  20اتنظأأأيم ا اتخااأأأات احملليأأأة يف  يشأأأيد -16 

 املنارق؛شهداا معظم  قليم مايل  االرغم مم احلواد  اليت ضرقل  ا ق ا  يف اعمم 
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تعأأأأاون حكومأأأأة مأأأأأايل الوثيأأأأق مأأأأع اخلبأأأأع املسأأأأتةآ يف  رأأأأأار  يالحأأأأظ اارتيأأأأاد -17 
 اضطالض  االو ية اليت ل ل ر هبا؛

 ن حكومأأأة مأأأايل التومأأأ  اتنفيأأأم التوصأأأيات الأأأيت قأأأدمها  يالحأأأظ مأأأع التةأأأدير -18 
 اخلبع املستةآ ضةب ايارات   ىل مايل؛

املعأأأ   الأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف مأأأايل سأأأنة  ديأأأد و يأأأة اخلبأأأع املسأأأتةآ  يةأأأرر -19 
ومسأأاضدة احلكومأأة يف اجلهأأود الأأيت  البلأأدواحأأدة لأأي يتسأأىن لأأ  تةيأأيم حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف 

 تبمهلا ل مان تعويو وياية حةوق اإلاسان وتوريد سيادة الةااون؛
 مجيأأأع اترأأأرا  يف مأأأايل  ىل التعأأأاون تعاواأأأاا لأأأامالا مأأأع اخلبأأأع املسأأأتةآ يأأأدضو -20 

 ومساضدت  يف ا ضطال  او يت ؛
 ىل اخلبأأع املسأأتةآ  ن يعمأأآ  يف اطأأاق و يتأأ   اتعأأاون وثيأأق مأأع مجيأأع  يطلأأب -21 

ايئات اتمأم املتحأدة وا حتأاد اتفريةأي واجلماضأة ا قتصأادية لأدول غأرب  فريةيأا والأدول اوأاورة 
 و م منظمة دولية  خرى معنية  ولملك مع اوتمع املد  يف مايل؛

 ىل اخلبع املستةآ  ن يةد   ىل اولس يف دورت  السأااعة والثالثأني  يطلب  ي اا  -22 
 تةريراا ضم حالة حةوق اإلاسان؛

ضةأأأد جلسأأأة حتأأأاور يف دورتأأأ  السأأأااعة والثالثأأأني   أأأور اخلبأأأع املسأأأتةآ  يةأأأرر -23 
ليو اوج  خامل و ثلي حكومة مايل مم  جآ تةييم تطور حالة حةوق اإلاسان يف البلد  مع ال  

 ضلى مسفلة العدالة واملصاحلة؛
اتمني العا  ومفوا اتمم املتحدة السامي حلةوق اإلاسان  ىل مواصلة  يدضو -24 

  تا   لي  اخلبع املستةآ مم مساضدة تداء و يت  االكامآ؛ تةد  لآ ما
صأة  ىل املفوا السامي  ن يةد  مساضدة تةنية  ىل حكومة مأايل  وخبا يطلب -25 

 ىل جلنة احلةيةة والعدالة واملصاحلة  و ن يعمآ مع احلكومة مم  جآ حتديد املياديم اتخأرى الأيت 
حتتأا   ىل املسأأاضدة اغيأأة دضأأم مأأايل يف اإلجأأراءات الأأيت تتخأأماا لتعويأأو حةأأوق اإلاسأأان ويايتهأأا 

 ولبناء قدرا ا املؤسسية؛
م املسأاضدة  ىل مأايل ل أمان اوتمع الدويل ضلى مواصلة تةد  ما يلو  م    -26 

اسأأتةراراا مأأم  جأأآ تعويأأو احأأ ا  مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان ومكافحأأة اإلفأأالت مأأم العةأأاب  أأو   
 يشيع املصاحلة الورنية والسلم والوئا  ا جتماضي؛  ا

  اةاء امو املسفلة قيد اظرو  يةرر -27 
 59 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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نية لردقم يز صندوق التبرقات االستئمانح لتقديم المساقدة التقتعز  -34/40  
والررردول الجزريرررة الصرررغيرة الناميرررة فرررح  اا مشررراركة أقرررل البلررردان نمرررو 

 أقمال مجلس حقوق اإلنسان
  ن جملس حةوق اإلاسان  
الأأأمم  أأأدد اختصاصأأأات  2012آذار/مأأأارس  23املأأأؤرخ  19/26 ىل قأأأرارو   ذ يشأأأع 

ما  لتةأأأد  املسأأأاضدة التةنيأأأة لأأأدضم مشأأأارلة  قأأأآ البلأأأدان منأأأواا والأأأدول صأأأندوق التربضأأأات ا سأأأتئ
  اجلورية الصغعة النامية يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان

اشأفن ضةأد حلةأة  2016آذار/مأارس  23املأؤرخ  31/115 ىل مةأررو  و ذ يشع  ي أاا  
 وىلسأأان والةيمأأة الأأيت ت أأاةأأا  رفيعأأة املسأأتوى اناسأأبة الأأملرى السأأنوية العاشأأرة ولأأس حةأأوق اإلا

 ملشارلة مجيع الدول اتض اء يف اتمم املتحدة يف  ضمال اولس 
اشأأأأفن تعويأأأأو  2016 يلول/سأأأأبتمرب  30املأأأأؤرخ  33/28ضلأأأأى قأأأأرارو  و ذ يؤلأأأأد جمأأأأدداا  

التعأأأأاون التةأأأأ  وانأأأأاء الةأأأأدرات يف جمأأأأال حةأأأأوق اإلاسأأأأان  و ذ يرحأأأأب  لةأأأأة النةأأأأا  يف  رأأأأار 
ضمأأال املةأأرر ضةأأداا خأأالل دورتأأ  اخلامسأأة والثالثأأني  اعنأأوان "ضةأأد مأأم مأأم جأأدول ات 10 البنأأد

 التعاون التة  واناء الةدرات يف جملس حةوق اإلاسانمح التحديات والطريق  ىل اتما " 
اشأفن خطأة  2015 يلول/سأبتمرب  25املأؤرخ  70/1 ىل قرار اجلمعية العامة  و ذ يشع 

  2030التنمية املستدامة لعا  
 افن تعويو التعاون الدويل  مر   ساسي لتعويو وياية حةوق اإلاسان ضلى حنو فعال  يسلرم و ذ 
افمهيأة تعويأأو الأأدضم الأدويل مأأم  جأآ تنفيأأم اأأرامج انأاء الةأأدرات اطريةأأة  و ذ يسألم  ي أأاا  

فعالأأأة واأأأددة اتاأأأدا  يف البلأأأدان الناميأأأة اغيأأأأة دضأأأم اخلطأأأط الورنيأأأة الراميأأأة  ىل تنفيأأأم مجيأأأأع 
 ا  التنمية املستدامة  اد

افمهيأأة املشأأارلة الشأأاملة جلميأأع الأأدول اتض أأاء يف اتمأأم املتحأأدة يف  و ذ يسأألم لأأملك 
  ضمال جملس حةوق اإلاسان 

اأأأاجلهود الأأأيت يبأأأمهلا صأأأندوق التربضأأأات ا سأأأتئما  لتةأأأد  املسأأأأاضدة  يرحأأأب -1 
عة الناميأأة يف  ضمأأال جملأأس حةأأوق التةنيأأة لأأدضم مشأأارلة  قأأآ البلأأدان منأأواا والأأدول اجلوريأأة الصأأغ

 اإلاسان مم  جآ الوفاء او يت  لاملة؛
ااإلجنأأااات املسأأتمرة الأأيت حةةهأأا الصأأندوق ا سأأتئما  منأأم اأأدء ضملأأ  يف  يةأأر -2 

   وخباصة مسامهت  يف ما يليمح2014ضا  
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ا حتفأأأال االأأأملرى السأأأنوية العاشأأأرة ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان يف دورتأأأ  الثاايأأأة  ) ( 
فيهأا مجيأع الأدول اتض أاء يف اتمأم املتحأدة للمأرة   ثلأاليت م   2016يف حويران/يواي   ثالثنيوال

 اتوىل؛
 اشاء وتوفع  داة للأتعلم اإللكأ و  الغأيت ضمأآ  مااأة الصأندوق ا سأتئما  وتأوفع  )ب( 

 لس وآليات ؛تدريب  ويل ومعلومات اشفن الةواضد ورريةة العمآ واملمارسات العرفية املتبعة يف او
 51رجأأالا  مأأم  31امأر ة و 39منأأدوااا يف  ضمأال اولأأس  مأأنهم  70مشأارلة  ) ( 

 مم الدول اجلورية الصغعة النامية؛و مم  قآ البلدان منواا 
مشأأارلة مثاايأأة منأأدواني مأأم  قأأآ البلأأدان منأأواا والأأدول اجلوريأأة الصأأغعة الناميأأة يف  )د( 

 ل اولس؛لدضم وفودام يف  ضما  اراامج اما ت
 تدريب  هيدم قبآ ااعةاد دورات اولس؛ )ه( 
 مااأأة الصأأندوق ا سأأتئما  ضلأأى مواصأألة  اشأأطتها يف جمأأايل التأأدريب  يشأأيع -3 

 سع و دارة الصندوق ا ستئما ؛ا املتعلةةواناء الةدرات و حارا ا 
ضملهأا  لليهأود الأيت تبأمهلا  مااأة الصأندوق ا سأتئما  تداء يعرب ضم تةديرو -4 

 اختلر لغات ضمآ اتمم املتحدة؛
مصأأأأطلحي " قأأأأآ البلأأأأدان منأأأأواا" و"الأأأأدول اجلوريأأأأة الصأأأأغعة اسأأأأتخدا  ا يعأأأأ   -5 

ضنأد النظأر يف الطلبأات  وسع اسأتخدا   ارامج وليااات اتمم املتحدةعملهما النامية" اللميم تست
 ؛املوجهة  ىل الصندوق ا ستئما 

  حارأأأة  ضالميأأأة واحأأأدة ضلأأأى  ةأأدضلأأأى دضأأأم تالصأأأندوق ا سأأأتئما  شأأيع ي -6 
اتقآ لآ سأنة يف ايويأورا  قبأآ اأدء لأآ دورة مأم دورات اجلمعيأة العامأة  اشأفن اتأائج الأدورات 
  العادية وا ستثنائية ولس حةوق اإلاسان لفائدة  قآ البلدان منواا والدول اجلورية الصغعة الناميأة

  ضمال اللينة الثالثة؛هبد  دضم مشارلة وفود امو البلدان يف 
  ضمأأآ يف  فريةيأأا ةم حلةأأينظأأضلأأى دضأأم ت ي أأاا الصأأندوق ا سأأتئما  شأأيع ي -7 

قبأأآ الأأملرى السأأنوية العاشأأرة للصأأندوق   منطةأأة البحأأر الكأأارييبيف و   آسأأيا واحملأأيط اهلأأاد يف و 
ها  وتةأدير لتفكع يف  جنااات   وحتديأد اوأا ت الأيت ميكأم ايأادة حتسأينتنكب ضلى ا  ا ستئما 

قيمأأة  اشأأطت  املنفأأمة يف  رأأار اضأأطالض  او يتأأ  يف جمأأايل التأأدريب وانأأاء الةأأدرات دضمأأاا ملشأأارلة 
  قآ البلدان منواا والدول اجلورية الصغعة النامية يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان وآليات ؛

ر  ىل مفوضأية اتمأم املتحأدة السأامية حلةأوق اإلاسأان  ن تعأد  االتشأاو  يطلب -8 
الصأأندوق الأأيت ي أأطلع هبأأا اشأأطة اتمأأع املسأأتفيديم مأأم الصأأندوق ا سأأتئما   تةريأأراا تةأأيم فيأأ  

تةد  التةرير  ىل جملس حةوق  ن ا ستئما  يف الوفاء او يت  يف جمايل التدريب واناء الةدرات  و 
 ستئما ؛اناسبة الملرى السنوية العاشرة للصندوق ا   اإلاسان يف دورت  التاسعة واتراعني
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االتربضأأأات املةدمأأأة مأأأم الأأأدول  ىل الصأأأندوق ا سأأأتئما   يرحأأأب مأأأع التةأأأدير -9 
 ويشيع مجيع الدول ضلى تةد  امو التربضات 

 59اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

 دون تصوي  [ا]اضت مد 

             حقوق اإلنسان والديمقراتية وسيادة القانون -34/41  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 
 اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان و ضالن واراامج ضمآ فيينا  و ذ يؤلد مم جديد 
العهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل اأأأاحلةوق املدايأأأة والسياسأأأية والعهأأأد  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ي أأأاا  

لأأأأدويل اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة والثةافيأأأأة  وغأأأأع ذلأأأأك مأأأأم صأأأأكوا حةأأأأوق ا
  اإلاسان الدولية ذات الصلة 

املعنأأأون "حتويأأأآ ضاملنأأأامح خطأأأأة  70/1ااضتمأأأاد اجلمعيأأأة العامأأأة قراراأأأا  و ذ  أأأيط ضلمأأأاا  
  اأأأأأا يف ذلأأأأأك اتاأأأأأدا  2015 يلول/سأأأأأبتمرب  25 " واملأأأأأؤرخ2030التنميأأأأأة املسأأأأأتدامة لعأأأأأا  

  املتعلأأأأق اتشأأأأييع  قامأأأأة جمتمعأأأأات مسأأأأاملة 16والغايأأأأات الأأأأيت ت أأأأمنها  ومأأأأم مجلتهأأأأا اهلأأأأد  
أأأب فيهأأأا  حأأأد مأأأم  جأأأآ حتةيأأأق التنميأأأة املسأأأتدامة  و تاحأأأة  مكاايأأأة وصأأأول اجلميأأأع  ىل    ي همر

 يميع ضلى مجيع املستويات  العدالة  واناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة لل
الربملااأأأأات و تعأأأأ  احلكومأأأأات  2030 ن خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا    ىلو ذ يشأأأأع  

السلطات و ومنظومة اتمم املتحدة واملؤسسات الدولية اتخرى    سيما ا حتاد الربملا  الدويل  
الةطأأا  اخلأأامل  واتوسأأارب احملليأأة  والشأأعوب اتصأألية  واوتمأأع املأأد   واملؤسسأأات التياريأأة  و 

  2030العلمية واتلادميية  واي جهات اا م   ىل مسار  فق 
 ىل مجيأأأع الةأأأرارات السأأأااةة املتعلةأأأة االدميةراريأأأة وسأأأيادة الةأأأااون الأأأيت  و ذ يشأأأع  ي أأأاا  

اضتمأأأأأد ا اجلمعيأأأأأة العامأأأأأة وجلنأأأأأة حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان وجملأأأأأس حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان    سأأأأأيما قأأأأأرارا 
  2015آذار/مأأأأأارس  26املأأأأأؤرخ  28/14و 2012آذار/مأأأأأارس  23رخ املأأأأأؤ  19/36 اولأأأأأس

 المم  اشف اولس اوجب  منتدى حةوق اإلاسان والدميةرارية وسيادة الةااون 
اشفن  2016 وا/يولي   25املؤرخ  70/298 ىل قرار اجلمعية العامة  و ذ يشع لملك 

د الربملأأأا  الأأأدويل  وقأأأرار جملأأأس حةأأأوق التفاضأأأآ اأأأني اتمأأأم املتحأأأدة والربملااأأأات الورنيأأأة وا حتأأأا
اشأأأأفن  سأأأأها  الربملااأأأأات يف  ضمأأأأال  2015تشأأأأريم اتول/ لتأأأأوار  1املأأأأؤرخ  30/14اإلاسأأأأان 

 جملس حةوق اإلاسان واستعراض  الدورم الشامآ 
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االدراسأأة الأأيت  ضأأد ا مفوضأأة اتمأأم املتحأأدة السأأامية حلةأأوق اإلاسأأان  و ذ  أأيط ضلمأأاا  
خأالل الأدورة  2013حويران/يوايأ   11املعةأودة يف  (69)حلةأة النةأا واحصلة  (68)2012 ضا 

الثالثة والعشأريم ولأس حةأوق اإلاسأان  وللتامهأا ضأم موضأو  التحأديات املشأ لة الأيت تواجههأا 
 الدول يف  رار جهوداا الرامية  ىل ضمان الدميةرارية وسيادة الةااون مم منظور حةوق اإلاسان 

اأأأني حةأأأوق اإلاسأأأان والدميةراريأأأة وسأأأيادة الةأأأااون واحلكأأأم الرشأأأيد   الصأأألةذ يأأأدرا و  
ويشع  ىل قرارات جملس حةوق اإلاسان ومجيع الةرارات اتخرى املتصلة ادور احلكم السديد يف 

 تعويو حةوق اإلاسان  
تةريأر   ن الدميةرارية تةأأو  ضلأى  رادة الشأعوب املعأرب ضنهأا  ريأة يف و ذ يؤلد مم جديد 

اظمهأأا السياسأأية وا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة وضلأأى مشأأارلتها الكاملأأة يف مجيأأع جوااأأب 
  حيا ا 

 ن الأدميةراريات و ن لااأ   معهأا مسأات مشأ لة  فلأيس مثأة  و ذ يؤلد مم جديأد  ي أاا  
تم الأأد  و منطةأأة  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد   ليسأأ  ملكأأاا  منأأوذ  وحيأأد للدميةراريأأة  و ن الدميةراريأأة

 حلق يف تةرير املصع وا   والسالمة اإلقليمية لملك ضرورة  يالء ا ح ا  الواجب للسيادة
 ن التحأأأديات الأأأيت تعأأأ ا الدميةراريأأأة حتأأأد  يف لأأأآ اوتمعأأأات  و ذ ي أأأع يف اضتبأأأارو 
 ة الدميةراري
للتثةير والتدريب يف ميأدان حةأوق اإلاسأان مأم  مهيأة  ساسأية يف توريأد  ااو ذ يسل م  

 الدميةرارية واإلسها  يف تعويو حةوق اإلاسان لافة ويايتها و ضماهلا ضلى حنو فعال 
الدول و ن لاا  اي املسؤولة االدرجة اتوىل ضم صون الدميةراريأة  ن  ضلىو ذ يشدد  

وسأأأيادة الةأأأااون وتعويومهأأأا  فأأأاتمم املتحأأأدة ت أأأطلع اأأأدور حاسأأأم يف تةأأأد  املسأأأاضدة وتنسأأأيق 
 اجلهود الدولية لدضم الدول  اناء ضلى رلبها  يف ضمليات حتةيق الدميةرارية 

سأأأليم افمهيأأأأة مسأأأأامهة اوتمأأأأع املأأأد  واملأأأأدافعني ضأأأأم حةأأأأوق ضلأأأأى الت الأأأأدولو ذ  أأأ   
اإلاسان يف تعويو حةوق اإلاسان والدميةرارية وسيادة الةااون  وضلى  يئة ايئأة آمنأة  كأنهم مأم 

  داء ضملهم 
ء والتحأأأأاور قيمأأأأة وجأأأأود منتأأأأدى ولأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان ي عأأأأىن اتبأأأأادل اآلراو ذ يأأأأدرا  

والتفأأأأاام املشأأأأ ا والتعأأأأاون اشأأأأفن مسأأأأفلة العالقأأأأة املتداخلأأأأة اأأأأني حةأأأأوق اإلاسأأأأان والدميةراريأأأأة 
وسأأأيادة الةأأأااون  وفةأأأاا ملبأأأاد  امليثأأأاق ومةاصأأأدو  و ذ يسأأألم افمهيأأأة الصأأأيغ اإلقليميأأأة الةائمأأأة يف 

  ميدان حةوق اإلاسان 

__________ 

(68) A/HRC/22/29   
   A/HRC/24/54ااظر  (69)
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ى  ن حةوق اإلاسان والدميةرارية وسأيادة الةأااون مسأائآ متداخلأة ويعأوا ضل و ذ يشدد 
اع أأها الأأبعمم  و ذ  أأيط ضلمأأاا اااتمأأا  يف اأأما الصأأدد اتةريأأر اتمأأني العأأا  ضأأم تعويأأو  اشأأطة 

  الأمم تنأاول فيأ  اتمأني العأا  سأبآ ووسأائآ (70)اتمم املتحدة يف جمال سيادة الةأااون وتنسأيةها
اأأني سأيادة الةأأااون واترلأأان الرئيسأأية الأثال  لامأأم املتحأأدة واأأي السأأال   ايأادة تطأأوير الصأأالت

  واتمم  وحةوق اإلاسان  والتنمية 
 مهية وجود ايئات تشريعية فعالأة وشأفافة ومسأؤولة  ويسألم االأدور اتساسأي  و ذ يؤلد 

  سيادة الةااونهلمو اهليئات يف تعويو وياية حةوق اإلاسان والدميةرارية و 
اتنظأأأأيم الأأأأدورة اتوىل ملنتأأأأدى حةأأأأوق اإلاسأأأأان والدميةراريأأأأة وسأأأأيادة  يرحأأأأب -1 

  الأأأيت لأأان موضأأأوضها "توسأأيع احليأأأو الأأأدميةراريمح دور 2016الةأأااون  يف تشأأأريم الثأأا /اوفمرب 
ااملشأارلة امللتومأة مأم جااأب  صأحاب املصألحة   الشباب يف صنع الةرار العا "  و ذ  يط ضلمأاا 

 ا يف ذلك الشباب   الميم شددوا ضلى تعويو احلوار والتعاون؛ ا
اتةريأأر الرئيسأأني ضأأم  ضمأأال الأأدورة اتوىل ملنتأأدى حةأأوق اإلاسأأان   أأيط ضلمأأاا  -2 

  ويشأأيع الأأدول وغعاأأا مأأم  صأأحاب املصأألحة ضلأأى  ن تراضأأي (71)والدميةراريأأة وسأأيادة الةأأااون
 توصيات املنتدى ذات الصلة؛

  2018موضأأأأو  الأأأأدورة الثاايأأأأة للمنتأأأأدى  الأأأأيت سأأأأتعةد يف   ن يكأأأأونيةأأأأرر  -3 
 "الربملااات ودوراا لرافعة للنهوا  ةوق اإلاسان والدميةرارية وسيادة الةااون"؛

 ن تكأأون الأأدورة الثاايأأة مأأم املنتأأدى مفتوحأأة  مأأا  مشأأارلة الأأدول   يةأأرر  ي أأاا  -4 
ديةها واراجمهأأا  واملنظمأأات احلكوميأأة وآليأأات اتمأأم املتحأأدة وايئا أأا وولا  أأا املتخصصأأة وصأأنا

الدوليأأة  واملنظمأأات واآلليأأات اإلقليميأأة العاملأأة يف ميأأدان حةأأوق اإلاسأأان  واملؤسسأأات الورنيأأة 
حلةأأوق اإلاسأأأان وغعاأأأا مأأأم اهليئأأأات الورنيأأأة ذات الصأأألة  واتلأأأادمييني واخلأأأرباء  واملنظمأأأات غأأأع 

 قتصادم وا جتماضي؛ ويتعأني  ن يكأون احملفأآ احلكومية اليت تتمتع ارلو استشارم لدى اولس ا
مفتوحاا  ي اا  ما  املنظمات غأع احلكوميأة اتخأرى الأيت تتفأق  اأدافها و غراضأها مأع رود ومةاصأد 

مأأأأأم اينهأأأأأا قأأأأأرار اولأأأأأس ا قتصأأأأأادم  -ومبأأأأأاد  ميثأأأأأاق اتمأأأأأم املتحأأأأأدة  اسأأأأأتناداا  ىل ال تيبأأأأأات 
واملمارسات اليت يتةيد هبا جملس حةوق  - 1996 وا/يولي   25املؤرخ  1996/31وا جتماضي 

اإلاسأأأأان  ضأأأأم رريأأأأق  جأأأأراءات اضتمأأأأاد منفتحأأأأة وشأأأأفافة  وفةأأأأاا للنظأأأأا  الأأأأداخلي ولأأأأس حةأأأأوق 
 اإلاسان  المم سيتيح يف الوق  املناسب معلومات ضم مشارلة الدول املعنية والتشاور معها؛

  خأأأامل ملسأأأأفلة ومجيأأأع  صأأأحاب املصأأأألحة ضلأأأى  يأأأالء ااتمأأأا الأأأدوليشأأأيع  -5 
  مأأأأع  يأأأأالء ا ضتبأأأأار الواجأأأأب للتأأأأواان اجلغأأأأرايف ضأأأأمان  وسأأأأع مشأأأأارلة  كنأأأأة و لثراأأأأا  اصأأأأافاا 

 واجلنسا   ومراضاة مشارلة الشباب؛
__________ 

(70) A/68/213/Add.1   

(71) A/HRC/34/46   
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اتمأأني العأأا  ومفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن   ىليطلأأب  -6 
  اأأا يشأأمآ خأأدمات ال مجأأة يتيحأأا للمنتأأدى يف دورتأأ  الثاايأأة لأأآ مأأا يلأأو  مأأم خأأدمات ووسأأائآ

  الشفوية إلميع اللغات الرمسية لامم املتحدة 
 59 اجللسة

 2017/مارس آذار 24
 دون تصوي  [ا]اضتمد 

 المقررات -باء 
 تو و :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/101  

  ن جملس حةوق اإلاسان   
 60/251 قراراأأأأأا يف لعامأأأأأةا اجلمعيأأأأأة  ليأأأأأ   سأأأأأند ا الأأأأأيت للو يأأأأأة تنفيأأأأأماا  يتصأأأأأر   ذ
 /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار 15 املأأأأؤرخ
 9املأأأأؤرخ  PRST/8/1  ولبيأأأأان الأأأأرئيس 2011/مأأأأارس آذار 21 املأأأأؤرخ 16/21و 2007 يوايأأأأ 

 آ    اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشام2008ايسان/ اريآ 
 جلميأع وفةأاا  2016تشأريم اتول/ لتأوار  31 يف اتوغأو املتعلأق ا سأتعراا  جرى وقد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا 
 املعأأأأأ  العامأأأأأآ الفريأأأأق تةريأأأأأر مأأأأم وتتأأأأأفلر  اتوغأأأأو املتعلأأأأأق ا سأأأأتعراا اتييأأأأأة يعتمأأأأد

شأأأأأأأأأأأفن التوصأأأأأأأأأأأيات ومأأأأأأأأأأأم آراء الدولأأأأأأأأأأأة ا (72)توغأأأأأأأأأأأو ضأأأأأأأأأأأم الشأأأأأأأأأأأامآ الأأأأأأأأأأأدورم اا سأأأأأأأأأأأتعراا
قدمتأأأ   قبأأأآ اضتمأأأاد النتييأأأة يف اجللسأأأة العامأأأة  مأأأم التوامأأأات روضيأأأة  ا سأأأتنتاجات  ومأأأا و/ و

تعأا  معاجلأة لافيأة  ثنأاء التحأاور الأمم جأرى يف الفريأق  الة أايا الأيت مل وردود اشأفن املسأائآ  و
   (73)العامآ

 40 اجللسة
 2017آذار/مارس  16

  [تصوي  دونا اضت مد]

 الجم ورية العربية السورية :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/102  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
__________ 

(72) A/HRC/34/4   

(73) A/HRC/34/4/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2دس    الفصآ السا  
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 15 املأأؤرخ 60/251 قراراأأا يف العامأأة اجلمعيأأة  ليأأ   سأأند ا الأأيت للو يأأة تنفيأأماا  يتصأأر   ذ
 2007 يوايأأأأأأ /حويأأأأأأران 18 املأأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأأان حةأأأأأأوق جملأأأأأأس ولةأأأأأأرارم  2006 مأأأأأأارس/آذار
  2008ايسأان/ اريآ  9املأؤرخ  PRST/8/1  ولبيان الأرئيس 2011/مارس آذار 21 املؤرخ 16/21و

 آ  اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشام
تشأأأأأريم اتول/    31 يف ااجلمهوريأأأأأة العرايأأأأأة السأأأأأورية املتعلأأأأأق ا سأأأأأتعراا  جأأأأأرى وقأأأأأد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق اردةالو  الصلة ذات اتحكا  جلميع وفةاا  2016 لتوار 
 الفريأأأق تةريأأأر مأأأم وتتأأأفلر ااجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية  املتعلأأأق ا سأأأتعراا اتييأأأة يعتمأأأد
ومأم آراء الدولأة اشأفن  (74)اجلمهوريأة العرايأة السأورية ضم الشامآ الدورم اا ستعراا املع  العامآ

نتييأأة يف اجللسأأة العامأأأة  مأأم التوامأأأات قدمتأأ   قبأأآ اضتمأأأاد ال ا سأأتنتاجات  ومأأأا التوصأأيات و/ و
تعأأا  معاجلأأة لافيأأة  ثنأأاء التحأأاور الأأمم جأأرى يف  الة أأايا الأأيت مل روضيأأة وردود اشأأفن املسأأائآ  و

    (75)الفريق العامآ
 40 اجللسة

 2017آذار/مارس  16
  [تصوي  دونا اضت مد]

 فاريةجم ورية فنزويال البولي :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/103  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 15 املأأؤرخ 60/251 قراراأأا يف العامأأة اجلمعيأأة  ليأأ   سأأند ا الأأيت للو يأأة تنفيأأماا  يتصأأر   ذ

 2007 يوايأأأأأأ  /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار
  2008ايسأان/ اريآ  9املأؤرخ  PRST/8/1  ولبيان الأرئيس 2011/مارس آذار 21 املؤرخ 16/21و

 آ  اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشام
تشأأأأأريم الثأأأأأا /           1 يف إلمهوريأأأأأة فنأأأأأوويال البوليفاريأأأأأة املتعلأأأأأق ا سأأأأأتعراا  جأأأأأرى وقأأأأأد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا  جلميع وفةاا  2016اوفمرب 

 الفريأق تةريأر مأم وتتأفلر  إلمهوريأة فنأوويال البوليفاريأة املتعلأق ا سأتعراا اتييأة يعتمد
ومأأم آراء الدولأأة  (76)مجهوريأأة فنأأوويال البوليفاريأأة ضأأم الشأأامآ الأأدورم اا سأأتعراا املعأأ  العامأأآ

قدمتأأأ   قبأأآ اضتمأأأاد النتييأأة يف اجللسأأأة العامأأة  مأأأم  ا سأأأتنتاجات  ومأأا اشأأفن التوصأأيات و/ و

__________ 

(74) A/HRC/34/5   

(75) A/HRC/34/5/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2  الفصآ السادس   

(76) A/HRC/34/6   
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تعأا  معاجلأة لافيأة  ثنأاء التحأاور الأمم  الة أايا الأيت مل ية وردود اشأفن املسأائآ  والتوامات روض
   (77)جرى يف الفريق العامآ

 40 اجللسة
 2017آذار/مارس  16

  [تصوي  دونا اضت مد]

 آيسلندا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/104  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 15 املأأؤرخ 60/251 قراراأأا يف العامأأة اجلمعيأأة  ليأأ   سأأند ا الأأيت للو يأأة تنفيأأماا  يتصأأر   ذ

 2007 يوايأأأأأأ /حويأأأأأأران 18 املأأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأأان حةأأأأأأوق جملأأأأأأس ولةأأأأأأرارم  2006 مأأأأأأارس/آذار
  2008ايسأان/ اريآ  9املأؤرخ  PRST/8/1  ولبيان الأرئيس 2011/مارس آذار 21 املؤرخ 16/21و

 آ  ستعراا الدورم الشاماشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا 
 جلميأع وفةأاا  2016تشأريم الثأا /اوفمرب  1 يف اايسألندا املتعلأق ا ستعراا  جرى وقد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا 
 املعأأأأأ  العامأأأأأآ الفريأأأأأق تةريأأأأأر مأأأأأم وتتأأأأأفلر اايسأأأأألندا  املتعلأأأأأق ا سأأأأأتعراا اتييأأأأأة يعتمأأأأأد

ا سأأتنتاجات   ومأم آراء الدولأأة اشأأفن التوصأأيات و/ و (78)آيسأألندا ضأأم الشأأامآ الأأدورم اا سأتعراا
قدمتأأأأ   قبأأأأأآ اضتمأأأأاد النتييأأأأأة يف اجللسأأأأة العامأأأأة  مأأأأأم التوامأأأأات روضيأأأأأة وردود اشأأأأفن املسأأأأأائآ  ومأأأأا
    (79)تعا  معاجلة لافية  ثناء التحاور المم جرى يف الفريق العامآ الة ايا اليت مل  و

 41 اجللسة
 2017آذار/مارس  16

  [تصوي  دونا اضت مد]

 زمبابوي :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/105  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 60/251 قراراأأأأأا يف العامأأأأأة اجلمعيأأأأأة  ليأأأأأ   سأأأأأند ا الأأأأأيت للو يأأأأأة تنفيأأأأأماا  يتصأأأأأر   ذ
 /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار 15 املأأأأؤرخ
 9املأأأأؤرخ  PRST/8/1  ولبيأأأأان الأأأأرئيس 2011/مأأأأارس آذار 21 املأأأأؤرخ 16/21و 2007 يوايأأأأ 

 آ    اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشام2008ايسان/ اريآ 
__________ 

(77) A/HRC/34/6/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2  الفصآ السادس   

(78) A/HRC/34/7   

(79) A/HRC/34/7/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2الفصآ السادس      
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 جلميأع وفةأاا  2016تشأريم الثأا /اوفمرب  2 يف اومبأااوم املتعلق ا ستعراا  جرى وقد 
   5/1 اولس قرار  مرفقيف الواردة الصلة ذات اتحكا 
 املعأأأأأ  العامأأأأأآ الفريأأأأأق تةريأأأأأر مأأأأأم وتتأأأأأفلر اومبأأأأأااوم  املتعلأأأأأق ا سأأأأأتعراا اتييأأأأأة يعتمأأأأأد

ا سأأتنتاجات   ومأم آراء الدولأة اشأفن التوصأيات و/ و (80)امبأأااوم ضأم الشأامآ الأدورم اا سأتعراا
وردود اشأأأأفن املسأأأأأائآ قدمتأأأأ   قبأأأأأآ اضتمأأأأاد النتييأأأأأة يف اجللسأأأأة العامأأأأة  مأأأأأم التوامأأأأات روضيأأأأأة  ومأأأأا
    (81)تعا  معاجلة لافية  ثناء التحاور المم جرى يف الفريق العامآ الة ايا اليت مل  و

 41 اجللسة
 2017آذار/مارس  16

   [تصوي  دونا اضت مد]

 ليتوانيا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/106  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 60/251 قراراأأأأأا يف العامأأأأأة اجلمعيأأأأأة  ليأأأأأ   سأأأأأند ا الأأأأأيت للو يأأأأأة تنفيأأأأأماا  يتصأأأأأر   ذ
 /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار 15 املأأأأؤرخ
 9املأأأأؤرخ  PRST/8/1  ولبيأأأأان الأأأأرئيس 2011/مأأأأارس آذار 21 املأأأأؤرخ 16/21و 2007 يوايأأأأ 

 آ  ستعراا الدورم الشام  اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا 2008ايسان/ اريآ 
 جلميأأع وفةأأاا  2016تشأأريم الثأأا /اوفمرب  2 يف اليتواايأأا املتعلأأق ا سأأتعراا  جأأرى وقأأد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا 
 املعأأأأأ  العامأأأأأآ الفريأأأأأق تةريأأأأأر مأأأأأم وتتأأأأأفلر اليتواايأأأأأا  املتعلأأأأأق ا سأأأأأتعراا اتييأأأأأة يعتمأأأأأد

ا سأتنتاجات   ومأم آراء الدولأة اشأفن التوصأيات و/ و (82)ليتواايا ضم مآالشا الدورم اا ستعراا
قدمتأأأأ   قبأأأأآ اضتمأأأاد النتييأأأأة يف اجللسأأأأة العامأأأة  مأأأأم التوامأأأأات روضيأأأة وردود اشأأأأفن املسأأأأائآ  ومأأأا
    (83)تعا  معاجلة لافية  ثناء التحاور المم جرى يف الفريق العامآ الة ايا اليت مل  و

 41 اجللسة
 2017 آذار/مارس 16

  [تصوي  دونا اضت مد]

__________ 

(80) A/HRC/34/8  

(81) A/HRC/34/8/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2الفصآ السادس    

(82) A/HRC/34/9  

(83) A/HRC/34/9/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2الفصآ السادس    
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 أو ندا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/107  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 15 املأأؤرخ 60/251 قراراأأا يف العامأأة اجلمعيأأة  ليأأ   سأأند ا الأأيت للو يأأة تنفيأأماا  يتصأأر   ذ

 2007 يوايأأأأأأ /حويأأأأأأران 18 املأأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأأان حةأأأأأأوق جملأأأأأأس ولةأأأأأأرارم  2006 مأأأأأأارس/آذار
  2008ايسأان/ اريآ  9املأؤرخ  PRST/8/1  ولبيان الأرئيس 2011/مارس آذار 21 املؤرخ 16/21و

 آ  اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشام
 جلميأأع وفةأأاا  2016تشأأريم الثأأا /اوفمرب  3 يف افوغنأأدا املتعلأأق ا سأأتعراا  جأأرى وقأأد 
   5/1 اولس قرار  مرفقيف الواردة الصلة ذات اتحكا 
 املعأأأأ  العامأأأأآ الفريأأأأق تةريأأأأر مأأأأم وتتأأأأفلر  افوغنأأأأدا املتعلأأأأق ا سأأأأتعراا اتييأأأأة يعتمأأأأد

 ا سأأتنتاجات  ومأأم آراء الدولأأة اشأأفن التوصأأيات و/ و (84) وغنأأدا ضأأم الشأأامآ الأأدورم اا سأأتعراا
دود اشأأأفن املسأأأائآ قدمتأأأ   قبأأأآ اضتمأأأاد النتييأأأة يف اجللسأأأة العامأأأة  مأأأم التوامأأأات روضيأأأة ور  ومأأا
   (85)تعا  معاجلة لافية  ثناء التحاور المم جرى يف الفريق العامآ الة ايا اليت مل  و

 42 اجللسة
 2017آذار/مارس  16

  [تصوي  دونا اضت مد]

 ليشتح -تيمور  :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/108  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 60/251 قراراأأأأأا يف العامأأأأأة اجلمعيأأأأأة  ليأأأأأ   سأأأأأند ا يتالأأأأأ للو يأأأأأة تنفيأأأأأماا  يتصأأأأأر   ذ
 /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار 15 املأأأأؤرخ
 9املأأأأؤرخ  PRST/8/1  ولبيأأأأان الأأأأرئيس 2011/مأأأأارس آذار 21 املأأأأؤرخ 16/21و 2007 يوايأأأأ 

 آ   ستعراا الدورم الشام  اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا2008ايسان/ اريآ 
 وفةأاا  2016تشأريم الثأا /اوفمرب  3 يف ليشيت -اتيمور  املتعلق ا ستعراا  جرى وقد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا  جلميع

 املعأ  العامأآ الفريأق تةريأر مأم وتتأفلر ليشأيت  -اتيمأور  املتعلأق ا سأتعراا اتيية يعتمد
ومأأأأأأم آراء الدولأأأأأأة اشأأأأأأفن التوصأأأأأأيات  (86)ليشأأأأأأيت -تيمأأأأأأور  ضأأأأأأم الشأأأأأأامآ الأأأأأأدورم اا سأأأأأأتعراا

__________ 

(84) A/HRC/34/10   

(85) A/HRC/34/10/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2  الفصآ السادس   

(86) A/HRC/34/11  
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قدمتأ   قبأآ اضتمأاد النتييأة يف اجللسأة العامأة  مأم التوامأات روضيأة وردود  ا ستنتاجات  وما و/ و
تعأأأأأا  معاجلأأأأأة لافيأأأأأة  ثنأأأأأاء التحأأأأأاور الأأأأأمم جأأأأأرى يف الفريأأأأأق  الة أأأأأايا الأأأأأيت مل اشأأأأأفن املسأأأأأائآ  و

    (87)العامآ
 42 ةاجللس

 2017آذار/مارس  16
  [تصوي  دونا اضت مد]

 جم ورية مولدوفا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة -34/109  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 60/251 قراراأأأأأا يف العامأأأأأة اجلمعيأأأأأة  ليأأأأأ   سأأأأأند ا الأأأأأيت للو يأأأأأة تنفيأأأأأماا  يتصأأأأأر   ذ
 /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار 15 املأأأأؤرخ
 9املأأأأؤرخ  PRST/8/1  ولبيأأأأان الأأأأرئيس 2011/مأأأأارس آذار 21 املأأأأؤرخ 16/21و 2007 يوايأأأأ 

 آ    اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشام2008ايسان/ اريآ 
 2016تشأأأريم الثأأأا /اوفمرب  4 يف إلمهوريأأأة مولأأأدوفا املتعلأأأق ا سأأأتعراا  جأأأرى وقأأأد 

   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا  جلميع اا وفة
 املعأ  العامأآ الفريأق تةريأر مأم وتتفلر إلمهورية مولدوفا  املتعلق ا ستعراا اتيية يعتمد

ومأأأأأأم آراء الدولأأأأأأة اشأأأأأأفن التوصأأأأأأيات  (88)مجهوريأأأأأأة مولأأأأأأدوفا ضأأأأأأم الشأأأأأأامآ الأأأأأأدورم اا سأأأأأأتعراا
اضتمأاد النتييأة يف اجللسأة العامأة  مأم التوامأات روضيأة وردود  قدمتأ   قبأآ ا ستنتاجات  وما و/ و

تعأأأأأا  معاجلأأأأأة لافيأأأأأة  ثنأأأأأاء التحأأأأأاور الأأأأأمم جأأأأأرى يف الفريأأأأأق  الة أأأأأايا الأأأأأيت مل اشأأأأأفن املسأأأأأائآ  و
    (89)العامآ

 42 اجللسة
 2017آذار/مارس  16

  [تصوي  دونا اضت مد]

 نتائج االستعراض الدوري الشامل:  ايتح -34/110  
 اإلاسان  حةوق لسجم  ن 

__________ 

(87) A/HRC/34/11/Add.1  ي اا ؛ ااظرA/HRC/34/2الفصآ السادس    

(88) A/HRC/34/12  

(89) A/HRC/34/12/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2الفصآ السادس    



A/71/53 

211 GE.17-14491 

 15 املأأؤرخ 60/251 قراراأأا يف العامأأة اجلمعيأأة  ليأأ   سأأند ا الأأيت للو يأأة امتثأأا ا  يتصأأر   ذ 
 2007حويران/يوايأأأأ   18املأأأأؤرخ  5/1  ولةأأأأرارم جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان 2006 مأأأأارس/آذار
  2008سأان/ اريآ اي 9املأؤرخ  PRST/8/1  ولبيان الأرئيس 2011آذار/مارس  21املؤرخ  16/21و

 اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعراا الدورم الشامآ 
وفةأأأاا جلميأأأع  2016الثأأأا /اوفمرب  تشأأأريم 7 يف هبأأأاييت املتعلأأأق ا سأأأتعراا  جأأأرى وقأأأد 

  5/1اتحكا  ذات الصلة الواردة يف قرار اولس 
 املعأأ  العامأأآ الفريأأق تةريأأر مأأم يتأأفلر الأأمم هبأأاييت  املتعلأأق ا سأأتعراا اتييأأة يعتمأأد 

 اسأأتنتاجات   و/و توصأأيات مأأم ق أأد  مأأا اشأأفن الدولأأة وآراء  (90)الشأأامآ الأأدورم اا سأأتعراا
لأأأة  قبأأأآ اضتمأأأاد النتأأأائج يف اجللسأأأة العامأأأة  مأأأم التوامأأأات روضيأأأة وردود اشأأأفن الدو  قدرمتأأأ  ومأأأا

   (91)لافية  ثناء جلسة التحاور يف  رار الفريق العامآاملسائآ  و الة ايا اليت مل تعاَ  معاجلة  
44اجللسة   

2017آذار/مارس  17  
 [تصوي   دونا اضت مد]

 جنوب السودان :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 34/111  
  ن جملس حةوق اإلاسان   
 60/251 قراراأأأأأا يف العامأأأأأة اجلمعيأأأأأة  ليأأأأأ   ا سأأأأأند الأأأأأيت للو يأأأأأة تنفيأأأأأماا  يتصأأأأأر   ذ
 /حويأأأأأران 18 املأأأأأؤرخ 5/1 اإلاسأأأأأان حةأأأأوق جملأأأأأس ولةأأأأأرارم  2006 مأأأأأارس/آذار 15 املأأأأؤرخ
 9املأأأأؤرخ  PRST/8/1  ولبيأأأأان الأأأأرئيس 2011/مأأأأارس آذار 21 املأأأأؤرخ 16/21و 2007 يوايأأأأ 

 آ  ا الدورم الشام  اشفن الطرائق واملمارسات املتصلة اعملية ا ستعرا2008ايسان/ اريآ 
 وفةأاا  2016تشأريم الثأا /اوفمرب  7 يف إلنوب السأودان املتعلق ا ستعراا  جرى وقد 
   5/1 اولس قرار يف مرفق الواردة الصلة ذات اتحكا  جلميع

 املعأ  العامأآ الفريأق تةريأر مأم وتتأفلر إلنأوب السأودان  املتعلأق ا سأتعراا اتييأة يعتمد
ومأأأأأأم آراء الدولأأأأأأة اشأأأأأأفن التوصأأأأأأيات  (92)جنأأأأأأوب السأأأأأأودان ضأأأأأأم لشأأأأأأامآا الأأأأأأدورم اا سأأأأأأتعراا

قدمتأ   قبأآ اضتمأاد النتييأة يف اجللسأة العامأة  مأم التوامأات روضيأة وردود  ا ستنتاجات  وما و/ و

__________ 

(90) A/HRC/34/14   
(91) A/HRC/34/14/Add.1 ااظر  ي اا الفصآ السادس مم الوثيةة ؛A/HRC/34/2   

(92) A/HRC/34/13  
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تعأأأأأا  معاجلأأأأأة لافيأأأأأة  ثنأأأأأاء التحأأأأأاور الأأأأأمم جأأأأأرى يف الفريأأأأأق  الة أأأأأايا الأأأأأيت مل اشأأأأأفن املسأأأأأائآ  و
    (93)العامآ

 44اجللسة 
 2017ار/مارس آذ 17

   [تصوي  دونا اضت مد]

 الرئيس بيانات -جيم 
 حالة حقوق اإلنسان فح  ايتح -34/1بيان الرئيس 

   دىل رئأأأيس 2017آذار/مأأأارس  24  املعةأأأودة يف التاسأأأعة واخلمسأأأنيخأأأالل اجللسأأأة  
 اولس ابيان فيما يلي اص مح

   ن جملس حةوق اإلاسان" 
لأأى التةريأأر الأأمم قدمأأ  ضأأم حالأأة حةأأوق للخبأأع املسأأتةآ ض يعأأرب ضأأم شأأكرو -1 

سأأيما  اسأأتيد مأأم تطأأورات قااوايأأة وسياسأأية يف اأأاييت  و    ويالحأأظ مأأا(94)اإلاسأأان يف اأأاييت
 يليمح ما

  و جأأأراء ا اتخااأأأأات 2016تنصأأأيب الربملأأأان اجلديأأأأد يف لأأأااون الثا /ينأأأأاير  ) ( 
  وا اتخااأأأات 2016وفمرب التشأأأريعية والرئاسأأأية وااتخااأأأات جملأأأس الشأأأيوخ يف تشأأأريم الثأأأا /ا

 ؛2017احمللية يف لااون الثا /يناير 
التشكيلة اجلديدة للميلس ا اتخأا  املؤقأ  املؤلفأة مأم تسأعة  ض أاء  ثالثأة  )ب( 

 منهم اساء؛
 شبارب/ 7ااتخاب الرئيس اهلاييت الثامم واخلمسني اا ق ا  العا   وتنصيب  يف  ) ( 
 ؛2017فرباير 

    شأأبارب/ 12ن اهلأأاييت ضلأأى اتفأأاق اأأاريس اشأأفن تغأأع املنأأاخ يف تصأأديق الربملأأا )د( 
 ؛2017فرباير 

 ؛2017 آذار/مارس 22تنصيب احلكومة اجلديدة يف  )ه( 
 7ااسأأتعراا حكومأأة اأأاييت  مأأا  آليأأة ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ يف  يرحأأب -2 

 ؛2016تشريم الثا /اوفمرب 

__________ 

(93) A/HRC/34/13/Add.1 ؛ ااظر  ي ااA/HRC/34/2الفصآ السادس    
(94) A/HRC/34/73  
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 5عنيأأة اأأاحلبس ا حتيأأاري املطأأول  يف اإاشأأاء اللينأأة الرئاسأأية امل يرحأأب  ي أأاا  -3 
  املستحدثة اغرا وضع حأد  اتهالأات حةأوق اإلاسأان يف اأما اوأال  2016 يلول/سبتمرب 

 ؛2017شبارب/فرباير  25واإاشاء اللينة الرئاسية للتحةيق يف حالة احملتيويم يف السيون  يف 
ق ضليهأأا  اعأأرا ثأأال  اتفاقيأأات ضلأأى الربملأأان اغأأرا التصأأدي يرحأأب لأأملك -4 

الال اسأأأااية  العةواأأأة الةاسأأأية  و واأأأيمح اتفاقيأأأة مناا أأأة التعأأأميب وغأأأعو مأأأم ضأأأروب املعاملأأأة  و
حأأا ت ااعأأدا   خفأأمماملهينأأة  وا تفاقيأأة املتعلةأأة ارلأأو اتشأأخامل ضأأدميي اجلنسأأية  واتفاقيأأة   و

 اجلنسية؛
يف  اأأااتةريأأر اتمأأني العأأا  اشأأفن  ضأأادة تشأأكيآ وجأأود اتمأأم املتحأأدة   يرحأأب -5 

  ويأأأملر افمهيأأأة يايأأأة وتعويأأأو حةأأأوق (95)ذلأأأك اعثأأأة اتمأأأم املتحأأأدة لتحةيأأأق ا سأأأتةرار يف اأأأاييت
 اإلاسان يف ااييت؛

ااسأأ اتييية منظمأأة اتمأأم املتحأأدة اجلديأأدة ملكافحأأة الكأأولعا يف اأأاييت  يرحأأب -6 
لعامأأة تفليأأداا يف والأأيت لأأررت اجلمعيأأة ا  (96)املة حأأة مأأم اتمأأني العأأا  يف تةريأأرو اشأأفن املوضأأو 

 ؛2016لااون اتول/ديسمرب   16املؤرخ  71/161قراراا 
افن التمتع الكامآ إلميع حةوق اإلاسان  سواء منهأا املدايأة والسياسأية  يسلرم -7 

ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  يشكآ ضامالا مم ضوامآ حتةيق السأال  وا سأتةرار والتنميأة   و
 يف ااييت؛
ديأأأأد اأأأأاييت التوامهأأأأا االتنفيأأأأم الفعلأأأأي لالتفاقيأأأأات الدوليأأأأة حلةأأأأوق اتي يرحرأأأأب -8 

اإلاسان اليت اي رر  فيها  فةد تبني ذلك اوضود  ثنأاء اسأتعراا جلنأة حةأوق الطفأآ تةريأرم 
  واسأأأأتعراا اللينأأأأأأة املعنيأأأأة 2016يف لأأأأااون الثا /ينأأأأاير  (97)اأأأأاييت الأأأأدوريني الثأأأأا  والثالأأأأ 
 ؛(98)2016آذار/مارس  ر ة تةريريها الدوريني الثامم والتاسع يفاالة أاء ضلى التمأييو ضد امل

حكومأأأأة اأأأأاييت ضلأأأأى مواصأأأألة التعأأأأاون الكامأأأأآ والفعأأأأال مأأأأع ايئأأأأات  يشأأأأيع -9 
 املعاادات وضلى تةد  التةارير املتفخرة  ىل اهليئات ذات الصلة؛

 حكومة ااييت ضلى رصد مشرو  الةأااون اجلنأائي ومشأرو  قأااون يشيع  ي اا  -10 
إلصالد وحتدي  النظا  الة ائي  ووضع وتنفيم اسأ اتييية خلفأمم  الالامنياإلجراءات اجلنائية 

 مدة احلبس ا حتياري وحتسني ظرو  ا حتياا؛
ضأأأأم رغبتأأأأ  يف  ن تعيأأأأد السأأأألطات اهلايتيأأأأة تفليأأأأد التواما أأأأا الراميأأأأة  ىل  يعأأأأرب -11 

ة مجلأأأة  مأأأور منهأأأا  يأأأالء املويأأأد مأأأم حتسأأأني الظأأأرو  املعيشأأأية للهأأأايتيني رجأأأا ا واسأأأاء  اواسأأأط

__________ 

(95) S/2017/223  
(96) A/71/620  
(97) CRC/C/HTI/2-3  
(98) CEDAW/C/HTI/8-9  
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ا اتمأأأا   حأأأ ا  حةأأأوق اإلاسأأأان  ويعأأأرب  يف اأأأما الصأأأدد  ضأأأم قلةأأأ   ااء حتأأأديات حةأأأوق 
 اإلاسان ويشيع السلطات اهلايتية ضلى حتةيق مويد مم التةد ؛

افسأأر  ن املأأر ة  ثلأأة  ثأأيالا ااقصأأاا يف الربملأأان  ويشأأيع اةأأوة حكومأأة  يالحأأظ -12 
مأم دسأتور  1-17ويأو مشأارلة املأر ة يف احليأاة السياسأية  و ثهأا ضلأى تنفيأم املأادة ااييت ضلأى تع

          يف املائأأأأأأأة للنسأأأأأأأاء يف مجيأأأأأأأع مسأأأأأأأتويات 30تةأأأأأأأآ ضأأأأأأأم  حصأأأأأأأة   حتأأأأأأأدد الأأأأأأأيت  1987 ضأأأأأأأا 
 احلياة الورنية؛

حكومأأة اأأاييت ضلأأى مواصأألة تعويأأو سأأيادة الةأأااون  اطأأرق منهأأا مكافحأأة   أأ  -13 
اب  والفسأأأاد واجلرميأأأة و سأأأباهبا  ويشأأأيعها اةأأأوة ضلأأأى مواصأأألة تعويأأأو قأأأدرات اإلفأأأالت مأأأم العةأأأ

الشأأررة الورنيأأة واظأأا  السأأيون  ف أأالا ضأأم التأأدااع الراميأأة  ىل اسأأتةالل ق أأاة احلكأأم وحتلأأيهم 
 ااملهنية واالنوااة  لكفالة سع ضمآ املؤسسات واخلدمات العامة والتمتع إلميع حةوق اإلاسان؛

اأاييت ضلأى تعويأو املؤسسأات الورنيأة حلمايأة حةأوق اإلاسأان   حكومة يشيع -14 
وخباصة مكتب ياية املأوارنني  واحلأرمل ضلأى امتثاهلأا للمبأاد  املتعلةأة ارلأو املؤسسأات الورنيأة 
مم  جآ تعويو وياية حةوق اإلاسان )مباد  ااريس( وتوويد تلك املؤسسأات االوسأائآ الالامأة 

 تداء ضملها اشكآ مستةآ؛
حكومأأأة اأأأاييت ضلأأأى مواصأأألة اختأأأاذ التأأأدااع السياسأأأية والةااوايأأأة  يشأأأيع اةأأأوة -15 

الالامة اغية ضمان حةأوق ال أعفاء مأم النأاس  اأم فأيهم اترفأال العأاملون يف املنأاال وضأحايا 
  ملون وثائق اوية؛ ا  ار االبشر  و يالء ااتما  خامل حملنة اتشخامل الميم  

اأأاييت ضلأأى مواصأألة مكافحأة العنأأر والتمييأأو ضلأأى   ي أأاا حكومأة يشأيع اةأأوة -16 
  ساس او  اجلنس؛

حكومة ااييت ضلى مواصلة البح  ضأم حلأول دائمأة للتنميأة ا قتصأادية  يشيع -17 
 يف ااييت  استناداا  ىل الوراضة اليت تشكآ املصدر الرئيسي للدخآ االنسبة لغالبية السكان؛

اضأأأطلع اأأأ  اخلبأأأع املسأأأتةآ املعأأأ   الأأأة  أأأرارة االعمأأأآ احملمأأأود الأأأمم  يرحرأأأب -18 
 حةوق اإلاسان يف ااييت  والمم يندر  يف  رار املساضدة التةنية وتعويو الةدرات؛

 حكومة ااييت ضلى تنفيم التوصيات اليت قدمها اخلبع املستةآ يف تةريرومح    -19 
 او اتمية يف  جآ قصع ومعةول؛ ) ( 
يأأاري املطأأول مأأم خأأالل تيسأأع ضمأأآ اللينأأة وضأأع حأأد حلأأا ت احلأأبس ا حت )ب( 

 الرئاسية املعينة هلما الغرا  وتنفيم توصيا ا يف الوق  املناسب؛
 اشأأأاء جلنأأأة احلةيةأأأة والعدالأأأة والتعأأأويمم ضأأأم ا اتهالأأأات اجلسأأأيمة واملنهييأأأة  ) ( 

 حلةوق اإلاسان اليت ارتكب  يف املاضي؛
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االأوا يعيشأون يف املخيمأات اعأد  توفع سكم  ئأق للمشأرديم داخليأاا الأميم مأا )د( 
 و ضصار ماثيو؛ 2010 الوال ضا 
اتشأأأخامل مأأأم  صأأأآ  مأأأنح املعرضأأأني خلطأأأر ااعأأأدا  اجلنسأأأية مأأأم اهلأأأايتيني  و )ه( 

 سبق  ن ضاشوا في   وثائق اهلوية الالامة ملمارسة حةوقهم؛ ااييت   م يعيشون يف اخلار   و
ة الوااريأأأة املشأأأ لة حلةأأأوق اإلاسأأأان  السأأألطات اهلايتيأأأة  ىل تعويأأأو اللينأأأ يأأأدضو -20 

  واملكلفأة اتنسأيق ومواءمأة السياسأات العامأة 2013 يار/مأايو  13املأؤرخ  الةراراملنشفة اوجب 
ت أأأمم  دون  ييأأأو مأأأم  م اأأأو  لأأأان  احأأأ ا  ويايأأأة حةأأأوق  يف جمأأأال حةأأأوق اإلاسأأأان  ليمأأأا

ات الأأيت تعهأأدت هبأأا اأأاييت  اغيأأة اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية لليميأأع  وفةأأاا للدسأأتور ولاللتوامأأ
مواصلة العمآ  حت  رئاسة رئيس الواراء  واالتعاون مع اآلليات الورنية والدولية حلةوق اإلاسان 

 واوتمع املد  واملنظمات غع احلكومية  مم  جآ تنفيم امو التوصيات؛
ية حكومأأة اأأاييت  ىل  ن تةأأو   اسأأاضدة مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأام يأأدضو -21 

حلةوق اإلاسان واإلجراءات اخلاصة  واللينة الواارية املش لة حلةوق اإلاسأان  واالتشأاور الوثيأق 
مع اوتمع املد   ومكتب ياية املوارنني  وسائر  صحاب املصلحة  اإضداد خطة ضمأآ لتنفيأم 

راا يف ذلأك تلأك الصأادرة يف سأياق ا سأتع التوصيات الصادرة ضم آليات حةوق اإلاسان  اأا
الأدورم الشأأامآ وضأأم اخلبأأع املسأتةآ  واإاشأأاء آليأأة ورنيأأة لحلاأال  واملتااعأأة اشأأفن تنفيأأم غايأأات 
ومؤشأأرات اأأرامج املسأأاضدة التةنيأأة  واأأفن ت أأع جأأدو ا امنيأأاا لتحةيأأق اتاأأدا  املرسأأومة وحتديأأد 

 الوسائآ الالامة لتنفيم امو اخلطة؛
يأأأة لحلاأأأال  والرصأأأد مأأأم  جأأأآ حكومأأأة اأأأاييت  ي أأأاا  ىل دضأأأم آليأأأة ورن يأأأدضو -22 

 تنسيق تنفيم خطة ضمآ ورنية  اساضدة تةنية مم مفوضية حةوق اإلاسان؛
ضأأأم  اأأأدَّثاا   تةأأأد  تةريأأأراا شأأأفوياا ناملفوضأأأية السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان   يأأأدضو -23 

ثالثأني  تنفيم امو اخلطة يف الدورة السااعة والثالثني  و ن تةأد  تةريأراا خطيأاا يف الأدورة الثامنأة وال
 مم اراامج ضمآ جملس حةوق اإلاسان؛ 10يف  رار البند  التحاور خالل

سيما اجلهات املاحنة الدولية  والأدان جمموضأة  اوتمع الدويل لكآ  و  يشيع -24 
دول  مريكأأا الالتينيأأة والكأأارييب  واجلماضأأة الكاريبيأأة  والأأدان جمموضأأة  صأأدقاء اأأاييت  والولأأا ت 

سيما مفوضية حةأوق اإلاسأان  ضلأى توثيأق  واصأر تعاواأا  امم املتحدة  و املتخصصة التااعة ل
 وتنسيةها مع سلطات ااييت مم  جآ  ضمال مجيع حةوق اإلاسان يف ااييت  ضما ا تاماا؛

اوتمع الدويل  ىل دضم مكتب يايأة املأوارم  انأاء ضلأى رلبأ   يف  رأار  يدضو -25 
رات  اغية  كين  مأم املسأامهة الفعالأة يف يايأة حةأوق اإلاسأان ارامج املساضدة التةنية واناء الةد

 واحلريات اتساسية للموارنني وتعويواا  وفةاا ملباد  ااريس؛
اةرار السلطات اهلايتية مواصلة العمآ مع مفوضية حةوق اإلاسأان مأم  يرحب -26 

  جآ اح ا  وتعويو حةوق اإلاسان يف ااييت " 
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 والثالثون خامسةال الدورة -يامساا  
 القرارات -ألف 

الررررراكرى السرررررنوية السررررربعون لققرررررالن العرررررالمح لحقررررروق اإلنسررررران  -35/1  
 والاكرى السنوية الخامسة والعشرون إلقالن وبرنامج قمل فيينا

 لالرال  ضلى اق الةرار  ااظر الفصآ الثا   

 8/4الحق فح التعليم: متابعة قرار مجلس حقوق اإلنسان  -35/2  
 ةوق اإلاسان  ن جملس ح 
ي أأأأملرر إلميأأأأع    و ذ2008حويران/يوايأأأأ   18املأأأأؤرخ  8/4قأأأأرارو   ذ يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد 

 32/22قأأأأرارات جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان اتخأأأأرى املتعلةأأأأة اأأأأاحلق يف التعلأأأأيم  و حأأأأدثها الةأأأأرار 
   والةرارات اليت اضتمد ا جلنة حةوق اإلاسان اشفن اما املوضو  2016 وا/يولي   1 املؤرخ

احلق اإلاسا  لكأآ فأرد يف التعلأيم  املكأرَّس يف مجلأة صأكوا  يؤلد مم جديد  ي اا  و ذ 
منهأأا اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة 
والثةافية  واتفاقية حةوق الطفآ  واتفاقية الة اء ضلى مجيع  شكال التمييو ضد املر ة  وا تفاقية 
الدوليأأأة للة أأأاء ضلأأأى مجيأأأع  شأأأكال التمييأأأو العنصأأأرم  وا تفاقيأأأة الدوليأأأة حلمايأأأة حةأأأوق مجيأأأع 
العمأأأال املهأأأاجريم و فأأأراد  سأأأرام  واتفاقيأأأة حةأأأوق اتشأأأخامل ذوم اإلضاقأأأة  واتفاقيأأأة مكافحأأأة 
 التمييو يف جمال التعليم الصادرة ضم منظمة اتمم املتحدة لل ايأة والعلأم والثةافأة  وغأع ذلأك مأم

 الصكوا الدولية ذات الصلة 
 ضالن اتمم املتحدة للتثةيأر والتأدريب يف ميأدان حةأوق اإلاسأان  و ذ ي ع يف اضتبارو 

 والرباامج العاملي للتثةير يف جمال حةوق اإلاسان 
االتةأأأد  احملأأأرا يف سأأأبيآ حتةيأأأق  اأأأدا  التعلأأأيم لليميأأأع و اأأأدا  التنميأأأة  و ذ يرحأأأب 

قأأرار ااحلاجأأة  ىل تسأأريع اجلهأأود إللمأأال جأأدول  ضمأأال اتاأأدا  املسأأتدامة ذات الصأألة  مأأع اإل
 اإلمنائية لالفية غع املكتمآ 

مح حنأأأأو التعلأأأأيم اجليأأأأد 2030 اأأأأإضالن  اشأأأأيون املعنأأأأون "التعلأأأأيم  لأأأأول ضأأأأا  و ذ يأأأأملرر 
  2015 لل ايأأة العأأاملي املنتأأدى اضتمأأدو الأأمماملنصأأر والشأأامآ والأأتعلم مأأدى احليأأاة لليميأأع"  

 يف  اشيون  إلمهورية لوريا املعةود 
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  الأأأأيت (99)2030 ااضتمأأأأاد اجلمعيأأأأة العامأأأأة خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا  و ذ يرحأأأأب 
تت أأمم  اأأدافاا منهأأا اأأد  التنميأأة املسأأتدامة املتمثأأآ يف ضأأمان التعلأأيم اجليأأد املنصأأر والشأأامآ 

 لليميع وتعويو فرمل التعلم مدى احلياة لليميع 
طأة ضمأآ  ديأس  اااأا الصأادرة ضأم املأؤ ر خل وفةأاا اتعويو سبآ التنفيأم  ا لتوا   و ذ يعيد تفليد 

  مأأأأم  جأأأأآ ضأأأأمان حتةيأأأأق  اأأأأدا  التنميأأأأة املسأأأأتدامة لاملأأأأة  (100)الأأأأدويل الثالأأأأ  لتمويأأأأآ التنميأأأأة
الأمم يهأد   ىل  2030 يرحب يف اما السأياق ااضتمأاد  رأار العمأآ اخلأامل اأالتعليم حأىت ضأا  و ذ

 املتعلق االتعليم وحتةيق غايات   4اء وتةد  التوجي  اغية حتةيق اهلد  تعبئة مجيع البلدان والشرل
اهليمأأات املتكأأررة ضلأأى الطلبأأة واملدرسأأني واملأأدارس واجلامعأأات  الأأيت  و ذ يأأديم اشأأدة 

 تعيق  ضمال احلق يف التعليم وتتسبب يف  حلاق ضرر شديد ورويآ املدى ااتفراد واوتمعات 
ناخ والكوار  الطبيعية والنواضات واتامات تؤثر سلباا يف اإلضمأال افن تغع امل و ذ ي سلرم 

الكامأأآ للحأأأق يف التعلأأأيم  واأأفن اسأأأبة لبأأأعة مأأم غأأأع امللتحةأأأني ااملأأدارس يف العأأأامل يعيشأأأون يف 
منأأأأارق مت أأأأررة مأأأأم النواضأأأأات  واأأأأفن اتامأأأأات و ضمأأأأال العنأأأأر واهليمأأأأات ضلأأأأى املؤسسأأأأات 

تأأأأوال تعيأأأأق التعلأأأأيم والتنميأأأأة ضلأأأأى الصأأأأعيد العأأأأاملي    وائأأأأة  التعليميأأأأة  والكأأأأوار  الطبيعيأأأأة وات
 ذ لر يف  ضالن  اشيون  لما

افن ضدد الفتيات اني اترفال غع امللتحةأني ااملأدارس  لأرب اكثأع مأم  و ذ يسلرم  ي اا  
ضدد الفتيان  وافن ضدد النساء اني البالغني اتميأني  لأرب اكثأع مأم ضأدد الرجأال  وذلأك ضائأد  

تسباب اقتصأادية ضنأدما  احلمآ   و للووا  املبكر  و دينية   و ة  مور  تسباب ثةافية  ويف مجل
 يكون التعليم متاحاا جماااا   

فيهأأا   ن احلصأأول ضلأأى تكنولوجيأأا املعلومأأات وا تصأأا ت اجلديأأدة  اأأا و ذ يؤلأأد جمأأدداا  
 عليم اجليد الشامآ لليميع النهوا االت اإلا ا   يسهم يف تيسع  ضمال احلق يف التعليم ويف

اأأأاخلطوات املتخأأأمة إلضمأأأال احلأأأق يف التعلأأأيم  ومأأأم ذلأأأك سأأأم تشأأأريعات  و ذ يرحأأأب 
مناسأأأبة وفصأأأآ احملأأأأالم الورنيأأأة يف الة أأأأايا ووضأأأع مؤشأأأأرات ورنيأأأة وضأأأأمان قااليأأأة التةاضأأأأي  

يأأأدرا الأأأدور الأأأمم ميكأأأم  ن تؤديأأأ   جأأأراءات تةأأأد   حسأأأب ا قت أأأاء  اشأأأفن اأأأما احلأأأق  و ذ
 غات لتعويو  مكااية التةاضي اشفن احلق يف التعليم البال

اشأأفن  5/2اشأأفن انأأاء مؤسسأأات جملأأس حةأأوق اإلاسأأان و 5/1 ىل قراريأأ   و ذ يشأأع 
مدواأأأة قواضأأأد السأأألوا للمكلفأأأني او يأأأات يف  رأأأار اإلجأأأراءات اخلاصأأأة التااعأأأة ولأأأس حةأأأوق 

ن املكلأأأر االو يأأأة ينبغأأأي  ن يشأأأد د ضلأأأى     و ذ2007حويران/يوايأأأ   18اإلاسأأأان  املأأأؤرخني 
 ي طلع اهام  وفةاا هلميم الةراريم ومرفةيهما 

__________ 

    70/1قرار اجلمعية العامة  (99)
    املرفق 69/313قرار اجلمعية العامة  (100)
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إلميأأأأع الأأأأدول  ن تتخأأأأم مجيأأأأع التأأأأدااع الالامأأأأة لتنفيأأأأم قأأأأرارات جملأأأأس  يهيأأأأب -1 
 حةوق اإلاسان املتعلةة ااحلق يف التعليم اغية ضمان اإلضمال الكامآ هلما احلق لليميع؛

ق يف التعليم  ضما ا لامالا اسبآ منهأا التةيأد مجيع الدول ضلى  ضمال احل    -2 
يشأمآ اختأاذ تأدااع  االتواما ا ااح ا  احلق يف التعليم ويايت  و ضمال  اكأآ الوسأائآ املناسأبة  اأا

 يليمح مم قبيآ ما
معاجلة مسائآ توفع التعليم وجودت  و مكااية احلصول ضلي  ضلى قد  املساواة   ) ( 

ارامج التعليم غع النظامي  واحلرمل يف اما الصأدد ضلأى ضأمان حصأول يف ذلك يف آليات و  اا
 الكبار ضلى التعليم؛

 يئأأة ايئأأة سياسأأاتية مواتيأأة  حسأأب ا قت أأاء  لالضأأ ا  ااملعأأار  واملهأأارات  )ب( 
والكفاءات املكتسبة ضم رريأق الأتعلم غأع النظأامي وغأع الرمسأي و قأرار قيمتهأا واضتماداأا  لكأي 

 يف سوق العمآ؛ لم اا ض ا  وي ستخد  يف اظا  التعليم الرمسي  و ظى اما التع
التفكأأأأع يف الأأأأتعلم غأأأأع النظأأأأامي وغأأأأع الرمسأأأأي يف سأأأأياق خطأأأأط ا سأأأأتيااة  ) ( 

 حلا ت الطوار   اغية ضمان استمرار توفع التعليم؛
ء يف ذلأأك آليأأات واأأرامج التعلأأيم غأأع النظأأامي  اأأإجرا تةيأأيم اوضيأأة التعلأأيم  اأأا )د( 

 جأأأراءات  خأأأرى ملعاجلأأأة السياسأأأات  تةييمأأأات مسأأأتةلة  واختأأأاذ  جأأأراءات تصأأأحيحية مناسأأأبة  و
منهأا العمأآ مأع اآلليأات الورنيأة  اوسأائآاملمارسات اليت حتأول دون التمتأع اأاحلق يف التعلأيم    و

 الةائمة حلةوق اإلاسان والربملاايني واوتمع املد ؛
التعلأأيم  اأأم فأأيهم العأأاملون يف سأأياق وضأأع  رأأار تنظيمأأي ملةأأدمي خأأدمات  )ه( 
يف  رأار شأأرالة مأع الأدول  مس شأأدة يف ذلأك اا لتوامأات الدوليأأة حلةأوق اإلاسأأان   مسأتةآ  و

و أأدد اأأما اإلرأأار  يف املسأأتوى املناسأأب  مجلأأة  مأأور منهأأا الةواضأأد واملعأأايع الأأدايا  سأأتحدا  
يم ضأأأم ا سأأأتغالل التيأأأارم للتعلأأأيم  اخلأأدمات التعليميأأأة وتشأأأغيلها  ويعأأأا   م آثأأأار سأأألبية تأأأن

 ويعوا فرمل حصول ضحايا ااتهالات احلق يف التعليم ضلى سبآ ااتصا  وجرب مناسبة؛
مجيع الأدول ضلأى توسأيع اطأاق الفأرمل التعليميأة لليميأع دون  ييأو       ي اا  -3 

الفتيأأات يف اأأإجراءات تشأأمآ تنفيأأم اأأرامج خاصأأة للتصأأدم  اعأأدا  املسأأاواة والتمييأأو ضأأد النسأأاء و 
تسأمح اأ   التعليم  مع اإلقرار ااتمهية الكربى اليت يكتسيها ا سأتثمار يف التعلأيم العأا   افقصأى مأا

املأأوارد املتاحأأة؛ وايأأادة وحتسأأني التمويأأآ الأأداخلي واخلأأارجي للتعلأأيم  ضلأأى النحأأو املؤلأأد يف  ضأأالن 
شأأأامآ والأأأتعلم مأأأدى احليأأأاة مح حنأأأو التعلأأأيم اجليأأأد املنصأأأر وال2030  اشأأأيونمح التعلأأأيم  لأأأول ضأأأا 

؛ وضأمان ااسأيا  السياسأات والتأدااع 2030  رار العمآ اخلأامل اأالتعليم حأىت ضأا  لليميع ويف
فيهأأأا تلأأأك املبيرنأأأة يف اإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق  التعليميأأأة مأأأع معأأأايع ومبأأأاد  حةأأأوق اإلاسأأأان  اأأأا

مأع مجيأع اجلهأات املعنيأة مأم  اإلاسان والصكوا الدولية حلةوق اإلاسان ذات الصلة؛ وتعويو العمآ
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يف ذلأأك اوتمعأأات احملليأأة واجلهأأات الفاضلأأة ضلأأى الصأأعيد احمللأأي واوتمأأع   صأأحاب املصأألحة  اأأا
 املد   لحلسها  يف التعليم اوصف  مصلحة ضامة؛

مجيأأأأع الأأأأدول ضلأأأأى تنظأأأأيم مةأأأأدمي خأأأأدمات التعلأأأأيم ورصأأأأدام   أأأأ  لأأأأملك -4 
 ثها ضلأى دضأم  سلباا يف التمتع ااحلق يف التعليم  لما ومساءلة اتشخامل الميم تؤثر  ارسا م
لالسأتغالل التيأارم للتعلأيم مأم تأفثع واسأع يف التمتأع   اشطة البح  والتوضيأة لتحسأني فهأم مأا

 ااحلق يف التعليم؛
االأأدول  ن تعأأوا التعلأأيم والتأأدريب املهنيأأني التةنيأأني  ف أأالا ضأأم التلمأأمة  يهيأأب -5 

 وارامج مالئمة  ااضتبار ذلك وسيلة ل مان  ضمال احلق يف التعليم؛ الصناضية  اتنفيم سياسات
 يليمح اا يرحب -6 
العمأأآ الأأمم ت أأطلع اأأ  املةأأررة اخلاصأأة املعنيأأة اأأاحلق يف التعلأأيم  و أأيط ضلمأأاا  ) ( 

 ؛(101)اتةريراا اتخع ضم  ضمال احلق يف التعليم ضم رريق التعليم غع النظامي
 التااعأأة ولأأس حةأأوق اإلاسأأان اخلاصأأة اتجأأراءاإلات و عااأأدامل ضمأأال ايئأأات  )ب( 

يف جمال تعويو احلق يف التعليم  و ضمال مفوضية اتمم املتحأدة السأامية حلةأوق اإلاسأان يف جمأال 
 تعويو احلق يف التعليم ضلى الصعيديم الةطرم واإلقليمي وضلى صعيد املةر؛

مأم املتحأدة لل ايأة والعلأم  سهامات منظمة اتمم املتحأدة للطفولأة ومنظمأة ات ) ( 
مأم  اأدا  التنميأة املسأتدامة  وغعمهأا  4والثةافة  واي الولالة الرائدة يف مساضي حتةيق اهلأد  

يتصأآ اأأالتعليم  مأم اهليئأات ذات الصأألة مأم  جأأآ الأو   اأأدا  خطأة تأوفع التعلأأيم لليميأع ومأأا
 مم  ادا  التنمية املستدامة؛

يف ذلأأأك    اأأأا(1)2030 تنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا االأأأدول  ن تنفأأأم خطأأأة ال يهيأأأب -7 
مم  ادا  التنمية املستدامة  مم  جآ ضأمان التعلأيم اجليأد واملنصأر والشأامآ لليميأع  4اهلد  

 وتعويو فرمل التعلرم مدى احلياة لليميع؛
  ن ميدرد لف ة ثال  سنوات و ية املةررة اخلاصة املعنية ااحلق يف التعليم؛ يةرر -8 
ىل املةأأأررة اخلاصأأأة  ن ت أأأع يف اضتباراأأأا االكامأأأآ  لأأأدى ا ضأأأطال    يطلأأأب -9 

او يتهأأا  مجيأأع  حكأأا  قأأرارات جملأأس حةأأوق اإلاسأأان املتعلةأأة اأأاحلق يف التعلأأيم  و ن تطبأأق يف 
 ضملها منظوراا جنسااياا؛

 ىل مجيأأع الأأدول مواصأألة التعأأاون مأأع املةأأررة اخلاصأأة لتيسأأع مهامهأأا يف  يطلأأب -10 
او يتهأأأأا  وا سأأأأتيااة لطلبا أأأأا املتعلةأأأأة ااحلصأأأأول ضلأأأأى املعلومأأأأات واأأأأإجراء  سأأأأياق ا ضأأأأطال 
 ايارات لبلدااا؛

__________ 

(101) A/HRC/35/24   
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 ىل اتمأأني العأأا  ومفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن يأأوفرا  يطلأأب -11 
 ال؛مجيع املوارد البشرية واملالية الالامة لتمكني املةررة اخلاصة مم تنفيم مها  و يتها ضلى حنو فع

ا لتوامأأات والتعهأأدات ااختأأاذ خطأأوات فرديأأة و خأأرى ضأأم رريأأق  يؤلأأد مأأم جديأأد -12 
تسأمح اأ   سيما املساضدة والتعاون ا قتصأاديني والتةنيأني  افقصأى مأا املساضدة والتعاون الدوليني  و 

آ املالئمأأة  املأأوارد املتاحأأة  اغيأأة التوصأأآ تأأدرجيياا  ىل اإلضمأأال الكامأأآ للحأأق يف التعلأأيم إلميأأع الوسأأائ
 وخاصة ااضتماد تدااع تشريعية؛

يف ذلأأأك رصأأأد خمصصأأأات   االأأأدول  ن تتخأأأم مجيأأأع التأأأدااع الالامأأأة  اأأأا يهيأأأب -13 
لافية يف امليوااية  ل مان  تاحة تعليم جيد منصر وشامآ لليميع دون  ييو  وتعويو فرمل الأتعلم 

اتشأأخامل املسأأنني واتشأأخامل لليميأأع  مأأع  يأأالء ااتمأأا  خأأامل للفتيأأات واترفأأال املهمشأأني و 
 ذوم اإلضاقة واتشخامل ذوم املؤاالت الدايا؛

يف ذلأأك تبأأادل املمارسأأات اجليأأدة  والتعأأاون  ضلأأى  مهيأأة التعأأاون الأأدويل  اأأا يشأأدد -14 
التةأأ  وانأأاء الةأأدرات واملسأأاضدة املاليأأة واةأأآ التكنولوجيأأا وفةأأاا لشأأرورب متفأأق ضليهأأا اأأني اترأأرا   يف 

 يف ذلك ضم رريق استخدا  تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت؛ التعليم  اا ضمال احلق يف 
االأأأأدول  ن تواصأأأأآ اأأأأمل اجلهأأأأود لتعويأأأأو يايأأأأة ريأأأأاا اترفأأأأال واملأأأأدارس  يهيأأأأب -15 

واجلامعات مأم اهليمأات  ويشأيع اجلهأود الراميأة  ىل  يئأة ايئأات تعلأم آمنأة ومواتيأة وشأاملة لليميأع 
يف ذلأأك التعلأأيم العأأايل يف حأأا ت الطأأوار     رأأار امأأ  مناسأأب  اأأاوتأأوفع تعلأأيم جيأأد لليميأأع يف

 اإلاسااية وحا ت النوا ؛
مجيأأع الأأدول ضلأأى قيأأاس التةأأد  احملأأرا يف  ضمأأال احلأأق يف التعلأأيم  اوسأأائآ  يشأأيرع -16 

تشأأمآ مأأأثالا وضأأع مؤشأأأرات ورنيأأة ااضتباراأأأا  داة اامأأأة إلضمأأال احلأأأق يف التعلأأيم ولرسأأأم السياسأأأات 
 م اتثر والشفافية؛وتةيي

االأأدول  ن تسأأر  اأأاجلهود الراميأأة  ىل الة أأاء ضلأأى التمييأأو اجلنسأأا  ومجيأأع  يهيأأب -17 
يف ذلأأك تسأألط اتقأأران  يف املأأدارس وغعاأأا مأأم مؤسسأأات التعلأأيم  مثأأآ العنأأر   شأأكال العنأأر  اأأا

 عليم لليميع؛اجلنسا  يف سياق املدرسة  و ن حتةق املساواة اني اجلنسني وتعمآ احلق يف الت
الدول ضلى النظر يف  مكااية املةاضاة ضند حتديد  ف آ وسأيلة لتفعيأآ  يشيع -18 

 احلق يف التعليم يف الةااون احمللي؛
االأأدور الأأمم ميكأأم  ن تؤديأأ   جأأراءات تةأأد  البالغأأات يف تعويأأو  مكاايأأة  يةأأر -19 

تصدق اعد  توقع  و ل اليت ملالتةاضي اشفن احلق يف التعليم  ويهيب يف اما الصدد إلميع الدو 
ضلأأأأى الربوتولأأأأول ا ختيأأأأارم امللحأأأأق االعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة 

 والثةافية  ىل النظر يف  ن تفعآ ذلك ضلى سبيآ اتولوية؛
املفوا السامي وايئات املعاادات واإلجراءات اخلاصة ولأس حةأوق  يشيرع -20 

اتمأأم املتحأأدة اتخأأرى ذات الصأألة  وولا  أأا املتخصصأأة وصأأناديةها  اإلاسأأان وايئأأات وآليأأات
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واراجمها  لآ يف حدود و يت   ضلى مواصلة امل اجلهود الرامية  ىل تعويو اإلضمال الكامآ للحأق 
يف التعليم يف مجيع  حناء العامل وضلى ايادة تعاواا يف اما الصدد  اإجراءات تشأمآ ايأادة تةأد  

 ية  ىل احلكومات؛املساضدة التةن
يف ذلأك  اإسها  املؤسسات الورنية حلةأوق اإلاسأان واوتمأع املأد   اأا يشيد -21 

املنظمات غع احلكومية  والربملاايني يف  ضمال احلق يف التعليم  اوسائآ تشمآ التعاون مع املةررة 
 اخلاصة؛
  اةاء امو املسفلة قيد اظرو  يةرر -22 

 34 اجللسة
 2017  حويران/يواي 22

 [دون تصوي  ااضت مد ]

 حقوق اإلنسان والتضام  الدولح -35/3
 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
مجيأأأأع الةأأأأرارات واملةأأأأررات الأأأأيت سأأأأبق  ن اضتمأأأأد ا جلنأأأأة حةأأأأوق  جديأأأأد مأأأأم يؤلأأأأد  ذ 
وجملأأس حةأأوق اإلاسأأان اشأأفن مسأأفلة حةأأوق اإلاسأأان والت أأامم الأأدويل  اأأا فيهأأا قأأرار  اإلاسأأان
  يلأأول/ 27املأأؤرخ  6/3رات اولأأس   وقأأرا2005ايسأأان/ اريآ  20املأأؤرخ  2005/55اللينأأة 
 2008 يلول/سأبتمرب  24املأؤرخ  9/2و 2008آذار/مأارس  27املأؤرخ  7/5و 2007سبتمرب 

 2010 يلول/سأأأأبتمرب  30املأأأأؤرخ  15/13و 2009تشأأأأريم اتول/ لتأأأأوار  1املأأأأؤرخ  12/9و
 21/10و 2011 يلول/سأأبتمرب  29ؤرخ املأأ 18/5و 2011حويران/يوايأأ   16املأأؤرخ  17/6و

 26/6و 2013حويران/يوايأأأأأأأأأأأأ   13املأأأأأأأأأأأأؤرخ  23/12و 2012 يلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  27املأأأأأأأأأأأأؤرخ 
 30املأأأأأأأؤرخ  32/9و 2015 وا/يوليأأأأأأأ   2املأأأأأأأؤرخ  29/3و 2014حويران/يوايأأأأأأأ   26 املأأأأأأأؤرخ

  2016حويران/يواي  
ات اولأأأأس    املتعلأأأأق ابنأأأاء مؤسسأأأأ5/1 ىل قأأأأرارم جملأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأان  يشأأأع و ذ 

  املتعلأأأق ادواأأأأة قواضأأأد سأأأألوا املكلفأأأني او يأأأأة يف  رأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأة للميلأأأأس  5/2و
  و ذ يشأدد ضلأى  ن ي أطلع مجيأع املكلفأني او يأة اواجبأا م 2007حويران/يواي   18املؤرخني 

 وفةاا هلميم الةراريم ومرفةا ما 
يتهأأا ينبغأأي  ن ت نفَّأأم ضلأأى حنأأو ضلأأى  ن ضمليأأات تعويأأو حةأأوق اإلاسأأان ويا يشأأدد و ذ 

 يتفق مع مةاصد ومباد  ميثاق اتمم املتحدة والةااون الدويل 
 افن الدول تعهدت  يف املؤ ر العاملي حلةوق اإلاسأان الأمم ض ةأد يف حويأران/ يملرر و ذ 
  اأأفن تتعأأاون ضلأأى ضأأمان التنميأأة و االأأة العوائأأق الأأيت حتأأول دون حتةيةهأأا  و لأأدت 1993يوايأأ  
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ضلأأأى اوتمأأأع الأأأدويل  ن يعأأأوا التعأأأاون الأأأدويل الفعأأأال اغأأأرا  ضمأأأال احلأأأق يف التنميأأأة و االأأأة   ن
  العوائق اليت تعرقآ التنمية 

مأأم  ضأأالن احلأأق يف التنميأأة تأأنق ضلأأى ضأأرورة الةيأأا   4 ن املأأادة  جديأأد مأأم يؤلأأد و ذ 
دويل الفعأأال  ااضتبأأارو اعمأأآ مسأأتمر لتعويأأو تنميأأة البلأأدان الناميأأة ضلأأى حنأأو  سأأر  و ن التعأأاون الأأ

مكمرأأالا جلهأأود البلأأدان الناميأأة   مأأر  ساسأأي لتوويأأد اأأمو البلأأدان االوسأأائآ والتسأأهيالت املالئمأأة 
 لدضم تنميتها الشاملة 

اعد  لفاية ما يوىل مم ااتما  للت امم الدويل ااضتبارو ضنصراا حيوياا يف جهود  ي ةرر  و ذ 
شأعوهبا يف التنميأة وتعويأو  تأع اجلميأع  تعأاا لأامالا اأاحلةوق البلدان النامية الراميأة  ىل  ضمأال حأق 

ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  و ذ يكرر يف اما السياق تفليد اتمهية احلامسأة الأيت يتسأم هبأا 
   (102)2030الت امم الدويل يف تنفيم خطة التنمية املستدامة لعا  

ة اآلخأأأأمة يف ا تسأأأأا  اأأأأني البلأأأأدان  اأأأأ    جيأأأأوا اسأأأأتمرار الفيأأأأو  جديأأأأد مأأأأم يؤلأأأأد و ذ 
املتةدمأأأة اقتصأأأادياا والبلأأأدان الناميأأأة و ن اأأأمو الفيأأأوة تعأأأوق  ضمأأأال حةأأأوق اإلاسأأأان يف اوتمأأأع 
الدويل وحتت م ضلى لآ دولة  ن تبمل  حسب  مكاايا أا  لأآ مأا يف وسأعها مأم  جأآ ر ب تلأك 

 الفيوة 
ملأأوارد املخصصأأة للمسأأاضدة اإلمنائيأأة اتمهيأأة احلامسأأة لويأأادة ا  ي أأاا  جديأأد مأأم يؤلأأد و ذ 

يف املائأة  0.7الرمسية  ويملرر االعهد المم قطعت  البلدان الصناضية ضلى افسها اتخصأيق اسأبة 
مم اا ها الةومي اإلمجايل للمساضدة اإلمنائية الرمسية  وي ةرر ا رورة تأوفع مأوارد جديأدة و ضأافية 

 لتمويآ الربامج اإلمنائية للبلدان النامية 
 ن حتةيق  ادا  التنمية املستدامة و ضمال احلق يف التنمية يتطلبان اتبا  اأج  يؤلد و ذ 

 وتفكع وضمآ  لثر استنارة وفق شعور اااع مم ا اتماء  ىل اجلماضة والت امم الدويل 
ضلى اختاذ خطوات جديدة لدفع التأوا  اوتمأع الأدويل ق أد ماا حنأو  حأراا تةأد    صمرم وقد 
ملسأأأاضي املتعلةأأأة  ةأأأوق اإلاسأأأان مأأأم خأأأالل اأأأمل جهأأأود متوايأأأدة ومسأأأتمرة يف  رأأأار لبأأأع يف ا

 التعاون والت امم الدوليني 
ضأأأأرورة  قامأأأأة روااأأأأط جديأأأأدة ومنصأأأأفة وضامليأأأأة مأأأأم الشأأأأرالة والت أأأأامم اأأأأني  يؤلأأأأد و ذ 

 اتجيال مم  جآ اةاء البشرية 
رة اسأأؤوليا ا  أأاو ضلأأى العمأأآ مأأم  جأأآ ضأأمان توضيأأة اتجيأأال احلاضأأ العأأو  ضةأأد وقأأد 

 اتجيال املةبلة توضيةا لاملة  و تاحة  قامة ضامل  ف آ لاجيال احلاضرة واملةبلة ضلى السواء 
مأا ت أمرن  اإلضأالن الأمم اضتمأدو ر سأاء الأدول واحلكومأات  ثنأاء  جمدداا  يؤلد -1 

قات الدولية يف الةرن مؤ ر قمة اتلفية مم اض ا  االةيمة اتساسية اليت ميثلها الت امم يف العال
__________ 

  70/1قرار اجلمعية العامة  (102)
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احلأأأادم والعشأأأريم  ومأأأؤداو  اأأأ   أأأب  دارة التحأأأديات العامليأأأة ضلأأأى حنأأأو يتأأأيح توايأأأع التكأأأالير 
واتضبأأاء توايعأأاا ضأأاد ا وفةأأاا ملبأأد م اإلاصأأا  والعدالأأة ا جتماضيأأة اتساسأأيني  و نر مأأم يعأأااون 

  لرب ا ستفادة؛مم يستفيدون  قآ ا ستفادة يستحةون املساضدة  م يستفيدون   و
 ن الت أأأامم الأأأدويل   يةتصأأأر ضلأأأى املسأأأاضدة والتعأأأاون  و   ي أأأاا  جمأأأدداا  يؤلأأأد -2 

املعواأأة  و اتضمأأأال اخلعيأأة  و املسأأأاضدة اإلاسأأااية ضلأأأى املسأأأتوى الأأدويل؛ اأأأآ اأأو مفهأأأو   وسأأأع 
والتعأايب ومبد  يت مم ا ستدامة يف العالقات الدوليأة  و  سأيما العالقأات ا قتصأادية الدوليأة 

السأأألمي اأأأني مجيأأأع  ض أأأاء اوتمأأأع الأأأدويل  واملسأأأاواة يف الشأأأرالة واإلاصأأأا  يف اقتسأأأا  الفوائأأأد 
 واتضباء؛
ضلأى اإلسأها  يف حأآ املشأالآ الأيت يواجههأا العأامل  تصأميم  ضأم جمدداا  يعرب -3 

د  يف الوقأأ  احلاضأأر ضأأم رريأأق تعويأأو التعأأاون الأأدويل  وضلأأى  يئأأة الظأأرو  الكفيلأأة ا أأمان ضأأ
تعريمم احتياجات ومصاحل اتجيال املةبلة للخطر اسبب  ضباء املاضي  وضلى  يئة ضامل  ف أآ 

 لاجيال املةبلة؛
 ن تعويأأو التعأأاون الأأدويل واجأأب مأأم واجبأأات الأأدول و اأأ  ينبغأأأي  جمأأدداا  يؤلأأد -4 

املتحأأدة  تنفيأأمو دومنأأا شأأررب وضلأأى  سأأاس ا حأأ ا  املتبأأادل واا متثأأال التأأا  ملبأأاد  ميثأأاق اتمأأم
 ومةاصدو    سيما اح ا  سيادة الدول  ومع مراضاة اتولويات الورنية؛

لأأدضم الةأأااون  جديأداا  تفسيسأأياا  اأأفن الت أامم الأأدويل جيأب  ن يكأأون مبأد ا  يةأرر  -5 
 الدويل املعاصر؛

اأأفن انأأاا تعبأأعا غأأامرا ضأأم الت أأامم مأأم الأأدول  فأأرادى ومجاضأأات    ي أأاا  يةأأرر  -6 
صأأى مأأم ذوم النوايأأا احلسأأنة الأأميم ومأم اوتمأأع املأأد   واحلرلأأات ا جتماضيأأة العامليأأة وضأدد     

أأأاَرس ضمومأأاا ضلأأأى الصأأعيد الأأأور  واإلقليمأأأي  ميأأدون يأأأد العأأون لآلخأأأريم  واأأفن اأأأما الت أأامم مي 
 والدويل؛
اااديأأأاد حاجأأأة الأأأدول وغعاأأأا مأأأم اجلهأأأات الفاضلأأأة  ىل التأأأاار والةيأأأا   يعأأأ   -7 

 ار الت امم؛اعمآ مجاضي يف  ر
  (103)اتةريأأر اخلبأأعة املسأأتةلة املعنيأأة  ةأأوق اإلاسأأان والت أأامم الأأدويل يرحأأب -8 

 ااحلق يف الت امم الدويل؛  ضالن متعلق واالعمآ المم اضطلع  ا   اا يف ذلك  ضداد مشرو  
 ديد و ية اخلبعة املستةلة املعنية  ةأوق اإلاسأان والت أامم الأدويل لفأ ة  يةررر -9 

 ال  سنوات؛ث
 ىل مجيأأأع الأأأدول و ىل ولأأأا ت اتمأأأم املتحأأأدة وغعاأأأا مأأأم املنظمأأأات  يطلأأأب -10 

الدوليأأة واملنظمأأات غأأع احلكوميأأة املعنيأأة  ن تأأدر  حأأق الشأأعوب واتفأأراد يف الت أأامم الأأدويل يف 
__________ 

(103) A/HRC/35/35  
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 يأة صلب  اشطتها  و ن تتعاون مع اخلبعة املستةلة يف  داء مها  و يتها  و ن تأوو د املكلأر االو 
إلميع املعلومات ال أرورية الأيت يطلبهأا  لمأا يطلأب  ىل الأدول  ن تنظأر جأدياا يف ا سأتيااة  ىل 

 رلبات اخلبعة املستةلة ايارَة الدااا و ن  كرنها مم ا ضطال  اها  و يتها ضلى حنو فعال؛
دا   ىل اخلبأأأعة املسأأأتةلة  ن تواصأأأآ املشأأأارلة يف احملافأأأآ الدوليأأأة واتحأأأ يطلأأأب -11 

الرئيسأأأأية ذات الصأأأألة اةصأأأأد  اأأأأراا  مهيأأأأة الت أأأأامم الأأأأدويل يف حتةيأأأأق خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة 
  و  سيما اتادا  املتعلةة االة ايا ا قتصأادية وا جتماضيأة واملناخيأة  ويأدضو (1)2030 لعا 

ة  ىل الدول اتض اء واملنظمات الدولية وولا ت اتمم املتحدة وغعاا مم املنظمأات ذات الصأل
دية يف امو احملافآ الدولية واتحدا  الرئيسية؛  تيسع مشارلة اخلبعة املستةلة مشارلة جم 

 ىل اتمأأني العأأا  و ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  يطلأأب -12 
   تاحة مجيع املوارد البشرية واملالية الالامة إلجناا و ية اخلبعة املستةلة افعالية؛

 ىل اخلبعة املستةلة  ن تفخم يف ا ضتبار اتائج مجيع مأؤ رات الةمأة  ر رلب يكر  -13 
العامليأأة الرئيسأأية الأأيت تعةأأداا اتمأأم املتحأأدة وغعاأأا مأأم املأأؤ رات العامليأأة وا جتماضأأات الوااريأأة 
املتعلةة ااوا ت ا قتصادم وا جتماضي واملنأاخي  و ن تواصأآ  يف  رأار ا ضأطال  او يتهأا  

لتمأأأأاس آراء ومسأأأأامهات احلكومأأأأات وولأأأأا ت اتمأأأأم املتحأأأأدة وغعاأأأأا مأأأأم املنظمأأأأات الدوليأأأأة ا
 واملنظمات غع احلكومية املعنية؛

 ىل اخلبأعة املسأتةلة  ن تةأد  تةأارير منتظمأة  ىل جملأس حةأوق اإلاسأان  يطلب -14 
 واجلمعية العامة وفةاا لرباامج ضمآ لآ منهما؛

 و املسفلة يف  رار البند افس  مم جدول اتضمال مواصلة اظرو يف ام يةرر -15 
 34اجللسة 

 2017يواي  /حويران 22
وضأأأأد  امتنأأأأا   م ض أأأأو ضأأأأم  صأأأأوتاا  15مةااأأأآ  صأأأأوتاا  32اضتمأأأد اتصأأأأوي  مسأأأأيآ افغلبيأأأأة ]

 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح التصوي  
 محاملؤيدون

  الرباايأأأأآ  اغواماأأأأار    ادوايسأأأأيا  اإلمأأأأارات العرايأأأأة املتحأأأأدة   لأأأأوادور   ثيوايأأأأا
  املتعأأأأددة الةوميأأأأات( -اوليفيأأأأا )دولأأأة   اورواأأأأدم  اوتسأأأوااا  انمأأأأا  اأأأنغالديب

  الفلبأني  غااا  العراق  الصني  السلفادور  رواادا  جنوب  فريةيا  تواس  توغو
  لأأأأأوت ديفأأأأأأوار   لواأأأأأا   قعغيوسأأأأأتان  قطأأأأأر  البوليفاريأأأأأة( -فنأأأأأوويال )مجهوريأأأأأة 

 اهلند  اييعيا  منغوليا  لكة العراية السعوديةاملم  مصر  لينيا   الكواغو
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 محاملعارضون
   سويسأأرا  سأألوفينيا  جورجيأأا  مجهوريأأة لوريأأا  الييكأأا  الربتغأأال   ملاايأأا   لباايأأا
  انغاريأأا  يرلنأأدا الشأأماليةآاململكأأة املتحأأدة لربيطاايأأا العظمأأى و    تفيأأا  لرواتيأأا
  [اليااان  الو يات املتحدة اتمريكية  اولندا

 تعزيز الحق فح السالم  -35/4
  ن جملس حةوق اإلاسان  
ويأأو السأأال  ااضتبأأارو مجيأأع الةأأرارات السأأااةة املتعلةأأة اتعويأأو احلأأق يف السأأال  وتع  ىل  ذ يشأأع 

اجلمعيأأة العامأأة وجلنأأة حةأأوق  ضتمأأد ا  الأأيت التمتأأع مجيأأع النأأاس  ةأأوق اإلاسأأان لاملأأةا  اا شأأرراا  ساسأأي
  2016 وا/يولي   1املؤرخ  32/28اسان وجملس حةوق اإلاسان  و  سيما قرار اولس اإل

لأأأااون   19املأأأؤرخ  71/189 ا  مأأأم خأأأالل قراراأأأاجلمعيأأأة العامأأأةااضتمأأأاد  برحرأأأيو ذ  
   اإلضالن املتعلق ااحلق يف السال  2016اتول/ديسمرب 

خصصأأأة ينبغأأي  ن تتخأأأم التأأأدااع  ن الأأأدول واتمأأأم املتحأأدة وولا  أأأا املت  ىلو ذ يشأأع  
 املستدامة املناسبة لتنفيم اما اإلضالن  و  سيما منظمة اتمم املتحدة لل اية والعلم والثةافة 

افن لكآ فرد احلق يف التمتع االسال  ضلى حنو يكفآ تعويو مجيع حةأوق  يمل ر -1 
 اإلاسان ويايتها وحتةيق التنمية الكاملة؛

بغأأأي للأأأدول احأأأ ا  وتنفيأأأم وتعويأأأو املسأأأاواة وضأأأد  التمييأأأو  اأأأ  ين ضلأأأىيشأأأدد  -2 
والعدالأأأأة وسأأأأيادة الةأأأأااون وضأأأأمان التحأأأأرر مأأأأم اخلأأأأو  والفاقأأأأة لوسأأأأيلة لبنأأأأاء السأأأأال  داخأأأأآ 

 اوتمعات وفيما اينها؛
اأأفن السأأال    يعأأ  غيأأاب النواضأأات فحسأأب  اأأآ يتطلأأب  ي أأاا ضمليأأة  يةأأرر  -3 
أأديناميأأة تةأأو  ضلأأى املشأأار و  جياايأأة   آ فيهأأا النواضأأات اأأرود التفأأاام والتعأأاونلة وي شأأيع فيهأأا احلأأوار وحت 

 ؛وتكفآ حتةيق التنمية ا جتماضية وا قتصادية
 ن يعةأد  اأدضم مأم مفأوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  يف  يةرر -4 

لةأة ضمأآ اأأني الفأ ة اأني الأدورتني السأااعة والثالثأني والثامنأة والثالثأني ولأس حةأوق اإلاسأان  ح
 الدورتني ملدة اصر يو  اشفن احلق يف السال   مم  جآ مناقشة تنفيم  ضالن احلق يف السال ؛

يف دورتأأأأ   جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان ىل املفأأأأوا السأأأأامي  ن يةأأأأد   ىل  يطلأأأأب -5 
 التاسعة والثالثني تةريراا ضم حلةة النةا   يف شكآ موجو؛

اتض أأاء والولأأا ت املتخصصأة واوتمأأع املأأد  ضلأأى املشأأارلة مجيأأع الأأدول  عيشأير  -6 
 تسىن  ثيآ مجيع  حناء العامل يف املناقشات؛ييف مناقشات حلةة العمآ ل

  ن ي بةي املسفلة قيد اظرو يةرر  -7 
 34 اجللسة

 2017حويران/يواي  22
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  اء ضأم التصأوي  ض  4صوتاا  وامتنا   11صوتاا مةااآ  32اتصوي  مسيآ افغلبية ]اضت مد 
 محلما يليالتصوي    ولاا  اتيية

 املؤيدونمح
 ا  اأاراغوام  الرباايأآ  ادوايسأي ثيوايا   لأوادور  اإلمأارات العرايأة املتحأدة  

(  املتعددة الةوميأات -اوليفيا )دولة  تسوااا  اوروادم او ب  انما  انغالدي
 غااأأا  اق العأأر   الصأأني لفادور السأأ روااأأدا  ا جنأأوب  فريةيأأتوغأأو  تأأواس  

قعغيوسأأأأأأأتان  لواأأأأأأأا                  قطأأأأأأأر  البوليفاريأأأأأأأة(  -الفلبأأأأأأأني  فنأأأأأأأوويال )مجهوريأأأأأأأة 
نغوليأأا  م ة اململكأأة العرايأأة السأأعودير  مصأألأأوت ديفأأوار  الكواغأأو  لينيأأا  

 اهلند ا اييعي
 املعارضونمح

ة اململكأة املتحأد لرواتيأا   تفيأا   سألوفينيامجهوريأة لوريأا    الييكا ملاايا  
يأأأات املتحأأأدة اولنأأأدا  الو  انغاريأأأا  لربيطاايأأأا العظمأأأى وآيرلنأأأدا الشأأأمالية 

 اتمريكية  اليااان
 املمتنعونمح

   جورجيا  سويسرا [الربتغال لباايا  

         واليرررررة المقرررررررة الخاصرررررة المعنيرررررة باالتجرررررار باألشرررررخاص، وبخاصرررررة  -35/5
  النساء واألتفال

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
 ايثاق اتمم املتحدة  يس شد  ذ 
مجيأأأع الةأأأرارات السأأأااةة لليمعيأأأة العامأأأة وجملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان اشأأأفن  تفليأأأد يعيأأأد  ذو  

 26املأأأؤرخ  26/8لأأأس اومشأأأكلة ا  أأأار ااتشأأأخامل  وخباصأأأة النسأأأاء واترفأأأال  اأأأا فيهأأأا قأأأرارا 
شأأأأأخامل  وخباصأأأأأة النسأأأأأاء اشأأأأأفن و يأأأأأة املةأأأأأررة اخلاصأأأأأة املعنيأأأأأة اا  أأأأأار اات 2014حويران/يوايأأأأأ  
اشأأأأأفن يايأأأأأة ضأأأأأحايا ا  أأأأأار ااتشأأأأأخامل  2016حويران/يوايأأأأأ   30املأأأأأؤرخ  32/3واترفأأأأأال  و

 واتشخامل املعرضني خلطر اما ا  ار    سيما النساء واترفال  يف حا ت النوا  وما اعد النوا  
اإلاسأأان  املبأأاد  املنصأأومل ضليهأأا يف صأأكوا و ضالاأأات حةأأوق تفليأأد  ي أأاا  يعيأأد و ذ 

ذات الصأأأألة  اأأأأا يف ذلأأأأك اتفاقيأأأأة حةأأأأوق الطفأأأأآ واروتولوهلأأأأا ا ختيأأأأارم اشأأأأفن ايأأأأع اترفأأأأال 
واستغالل اترفال يف البغاء ويف املواد اإلااحية  واتفاقية الة اء ضلأى مجيأع  شأكال التمييأو ضأد 

 املر ة واروتولوهلا ا ختيارم 
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افحأأأة اجلرميأأأة املنظرمأأأة ضأأأرب الورنيأأأة اتفاقيأأأة اتمأأأم املتحأأأدة ملك تفليأأأد لأأأملك يعيأأأد و ذ 
واروتولوليهأأأا  ويعيأأأأد اوجأأأأ  خأأأامل تفليأأأأد اروتولأأأأول منأأأأع وقمأأأع ومعاقبأأأأة ا  أأأأار ااتشأأأأخامل  

   الورنيةوخباصة النساء واترفال  املكم آ  تفاقية اتمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظرمة ضرب 
ويشأأع  ىل   (104)2030يأأة املسأأتدامة لعأأا  ااضتمأأاد اجلمعيأأة العامأأة خطأأَة التنم يرحرأأب و ذ 
  الأأأيت ترمأأأي  ىل الة أأأاِء ضلأأأى مجيأأأع  شأأأكال العنأأأر ضأأأد النسأأأاء 2-16و 7-8و 2-5الغايأأأات 

والفتيات لافة يف اوالني العا  واخلامل  اا يف ذلك ا  أار االبشأر وا سأتغالل اجلنسأي وغأعو مأم 
أأاِذ تأأدااع فوريأأة وفعالأأة للة أأاء ضلأأى السأأخرة و اأأاء اتشأأكال املعاصأأرة   اأأوا  ا سأأتغالل؛ و ىل اختر

ار االبشر وضأمان حظأر واستئصأال  سأو   شأكال ضمأآ اترفأال  اأا يف ذلأك  نيأدام  للرق وا  ر
؛ والة أأأاء ضلأأأى 2025واسأأأتخدامهم لينأأأود  و اأأأاء ضمأأأآ اترفأأأال إلميأأأع  شأأأكال   لأأأول ضأأأا  

 هم وسائر  شكال العنر املرتكب ضدام  ساءة معاملة اترفال واستغالهلم وا  ار هبم وتعميب
 أأأأأوا/  21املأأأأأؤرخ  2015/23 ىل قأأأأأرار اولأأأأأس ا قتصأأأأأادم وا جتمأأأأأاضي  يشأأأأأع و ذ 

  واملتعلق اتنفيم خطة ضمآ اتمم املتحدة العاملية ملكافحة ا  ار ااتشخامل  2015 يولي 
اولأأس  اشأأفن انأأاء مؤسسأأات 5/1 ىل قأأرارم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان   ي أأاا  يشأأع و ذ 

اشأأفن مدواأأأة قواضأأد السأأألوا للمكلفأأني او يأأأات يف  رأأار اإلجأأأراءات اخلاصأأة للميلأأأس  5/2و
  2007حويران/يواي   18املؤرخني 
اعمأأأأآ املةأأأأررة اخلاصأأأأة املعنيأأأأة اا  أأأأار ااتشأأأأخامل  وخباصأأأأة النسأأأأاء  يرحأأأأب -1 

 ي؛واترفال  فيما يتعلق اتعويو مكافحة ا  ار ااتشخامل ضلى الصعيد العامل
االتةرير املواضيعي للمةررة اخلاصة املتعلق اتعويأو املعأايع  التةدير مع ضلماا   يط -2 

الطوضيأأأة لاضمأأأال التياريأأأة اشأأأفن منأأأع ومكافحأأأة ا  أأأار ااتشأأأخامل وا سأأأتغالل يف العمأأأآ  
وتةاريراأأا املواضأأيعية اشأأفن ا  أأار ااتشأأخامل يف حأأا ت  ؛(105)سأأيما يف سالسأأآ اإلمأأداد و 

 ؛(106)وما اعد النوا  النوا 
 ديأأد و يأأة املةأأررة اخلاصأأة املعنيأأة اا  أأار ااتشأأخامل  وخباصأأة النسأأاء  يةأأررر -3 

 واترفال  لف ة ثال  سنوات؛
مأأأأأأع املةأأأأأأررة اخلاصأأأأأأة  التعأأأأأأاون تعاواأأأأأأاا لأأأأأأامالا مجيأأأأأأع احلكومأأأأأأات ضلأأأأأأى   أأأأأأ  -4 

امأأأة املتعلةأأأة او يتهأأأا  وضلأأأى وا سأأأتيااة لطلبا أأأا ايأأأارة الأأأدااا  وتوويأأأداا إلميأأأع املعلومأأأات الال
 مم  داء و يتها افعالية؛ لتمكينهاا ستيااة ضلى وج  السرضة لبالغا ا واداءا ا العاجلة 

__________ 

  70/1العامة  يةاجلمعقرار  (104)
(105) A/HRC/35/37  
(106) A/HRC/32/41 وCorr.1 وA/71/303  
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ضلأأأى  مهيأأأة  ن تواصأأأآ املةأأأرررة اخلاصأأأة املشأأأارلة يف احملافأأأآ واملناسأأأبات  يشأأأدرد -5 
ضأم حةأوق اإلاسأان  والأدفا  ااتشأخامل ا  أارالدولية الوجيهأة اشأفن اهليأرة هبأد  مكافحأة 

   وخباصة النساء واترفال؛ااتشخامل ا  ارل حايا 
 ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن يكفأأآ حصأأول  يطلأأب -6 

 ضلى  لمآ وج ؛ يةو ال  داء مم لتمكينهااملةررة اخلاصة ضلى املوارد الالامة 
 وخباصة النساء واترفال  مواصلة النظر يف مسفلة ا  ار ااتشخامل  ي ةررر -7 

 34اجللسة 
 2017حويران/يواي   22

 [ دون تصوي ا]اضتمد 

 اإلقاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنح الخاص المقرر -35/6
  اإلاسان حةوق جملس  ن 
اةاصأد ميثأاق اتمأم املتحأدة ومبادئأ   و ذ يس شأد  ي أاا اأاإلضالن العأاملي  يس شأد  ذ 

ةأأوق اتشأأخامل ذوم اإلضاقأأة وغعمهأأا مأأم صأأكوا حةأأوق اإلاسأأان حلةأأوق اإلاسأأان واتفاقيأأة ح
 ذات الصلة 
 ضأأأأد  و ىل اتساسأأأأية واحلريأأأأات اناإلاسأأأأ حةأأأأوق جلميأأأأع العأأأأاملي الطأأأأااع  ىل يشأأأأع و ذ 
 لأأامالا   تعأأاا  اإلضاقأأة ذوم اتشأأخامل  تأأع ضأأمان وضأأرورة وتشأأااكها  وترااطهأأا للتيوئأأة قااليتهأأا
 لان  او   م مم  ييو دون وحريا م  ةوقهم
  حنأأاء مجيأأع يف يواجهأأون  االأأوا مأأا اإلضاقأأة ذوم اتشأأخامل تن اأأالغ قلأأق يسأأاورو و ذ 
 ويتعرضأون اآلخأريم مأع املسأاواة قأد  ضلأى اوتمأع يف لفض أاء مشارلتهم تع ا حواجو العامل 

 مأأأأم مويأأأأداا  التحأأأأديات هلأأأأمو التصأأأأدم  يأأأأالء ضأأأأرورة يعأأأأي و ذ اإلاسأأأأااية  حةأأأأوقهم  اتهالأأأأات
 وا لتوا   تما ا ا

 اإلاسأان حةأوق وجلنة العامة اجلمعية اضتمد ا اليت السااةة الةرارات مجيع  ىل يشع و ذ 
 اإلضاقة  ذوم اتشخامل حةوق اشفن اإلاسان حةوق وجملس

 5/2و اإلاسأأأان حةأأأوق جملأأأس مؤسسأأأات انأأأاء اشأأأفن 5/1 قراريأأأ   ىل  ي أأأاا  يشأأأع و ذ 
 للميلأأأأأس  اخلاصأأأأأة اإلجأأأأأراءات  رأأأأأار يف  يأأأأأاتاو  للمكلفأأأأأني السأأأأألوا قواضأأأأأد مدواأأأأأة اشأأأأأفن
 مهامأأ  يأأؤدم  ن جيأأب االو يأأة املكلأأر  ن ضلأأى يشأأدد و ذ  2007 حويران/يوايأأ  18 املأأؤرخني

  يهماومرفة الةراريم هلميم وفةاا 
  2014 حويران/يواي  27 املؤرخ 26/20 قرارو  ىل لملك يشع و ذ 
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 التأأأدااع لأأأآ ااختأأأاذ الأأأدول ضأأأاتق ضلأأأى يةأأأع الأأأمم ا لتأأأوا  جديأأأد مأأأم يؤلأأأد -1 
 ويايتهأأا اإلاسأأااية حةأأوقهم وتعويأأو اإلضاقأأة ذوم اتشأأخامل ضأأد التمييأأو ضلأأى للة أأاء املناسأأبة
 ؛واح امها
 اإلضاقة؛ ذوم اتشخامل  ةوق املعنية اخلاصة املةررة اعمآ يرحب -2 
  ةلفأأ اإلضاقأأة ذوم اتشأأخامل  ةأأوق املعنيأأة اخلاصأأة املةأأررة و يأأة  ديأأد يةأأرر -3 
 التاليةمح الو ية  ليها تسند  ن ضلى  ضافية  سنوات ثال 

 اتمأم ولأا ت فيهأا اأا اتخرى  املعنية واجلهات الدول مع منتظم حوار  قامة ) ( 
 حلةأأوق الورنيأأة واملؤسسأأات اإلاسأأان  حلةأأوق اإلقليميأأة واآلليأأات وصأأناديةها  واراجمهأأا املتحأأدة
 حةأوق اتفاقيأة مأم 33 املأادة مأم 2 الفةأرة اوجب املعينة ةالورني املستةلة الرصد و رر اإلاسان 

 مأأأأم ذلأأأأك وغأأأأع هلأأأأم  املمثلأأأأة واملنظمأأأأات اإلضاقأأأأة ذوو واتشأأأأخامل اإلضاقأأأأة  ذوم اتشأأأأخامل
 وتعويأأأو وتبأأأادل حتديأأأد  جأأأآ مأأأم اجلهأأأات واأأأمو الأأأدول مأأأع والتشأأأاور املأأأد   اوتمأأأع منظمأأأات
 ضلأأى اوتمأأع يف واشأأارلتهم اإلضاقأأة ذوم اتشأأخامل حةأأوق اإضمأأال املتصأألة اجليأأدة املمارسأأات

 اآلخريم؛ مع املساواة قد 
 املصأادر مجيأع مأم وغعاأا الأدول مأم وتلةيهأا ورلبهأا والرسأائآ املعلومأات مجع )ب( 

 ذلأك وغأع هلأم املمثلأة واملنظمأات اإلضاقأة ذوم اتشخامل يشمآ اا معها  وتبادهلا الصلة ذات
 اإلضاقة؛ ذوم اتشخامل حةوق اااتهالات صآيت فيما املد   اوتمع منظمات مم

 ذوم اتشأأأخامل حةأأأوق تعويأأأو ايأأأادة ليفيأأأة اشأأأفن ملموسأأأة توصأأأيات تةأأأد  ) ( 
 وليفيأأأة ا جتمأأأاضي  وا سأأأتبعاد والعنأأأر التمييأأأو ضلأأأى الة أأأاء ذلأأأك يف اأأأا ويايتهأأأا  اإلضاقأأأة
 اإلضاقأأة  ذوم اتشأأخاملا يتعلأأق فيمأأا دوليأأاا  ضليهأأا املتفأأق اإلمنائيأأة اتاأأدا  حتةيأأق يف املسأأامهة

 التنميأأة تعويأو وليفيأة الصأألة  ذات البيااأات مجأع و اشأأطة لالفيأة  اإلمنائيأة اتاأأدا  ذلأك يف اأا
 دوراأأم تعويأأو وليفيأأة منهأأا  ا سأأتفادة  مكاايأأة هلأأم وتتأأيح اإلضاقأأة ذوم اتشأأخامل تشأأمآ الأأيت

 سواء؛ حد ضلى منها ومستفيديم التنمية يف فاضلة لعناصر
 واملساضدة التةنية  واملساضدة ا ستشارية  اخلدمات تةد  ودضم وتيسع تنظيم )د( 

 اتشأأخامل حةأأوق  ضمأأال  ىل الراميأأة الورنيأأة اجلهأأود لأأدضم الأأدويل  والتعأأاون الةأأدرات  انأأاء يف
 فعا ا؛  ضما ا  اإلضاقة ذوم

 النمطيأأة والةوالأأب الوصأأم ومكافحأأة اإلضاقأأة  ذوم اتشأأخامل  ةأأوق التوضيأأة ( )ا 
 اإلاسأااية  ةأوقهم التمتأع يف فرصأهم تعأوق الأيت ال أارة املمارسات ومجيع والفصآ التحيو ج و و 

 اإلجياايأأة  اسأأامها م الأأوضي وتعويأأو اآلخأأريم  مأأع املسأأاواة قأأد  ضلأأى اوتمأأع يف واملشأأارلة لاملأأة
  ةوقهم؛ اإلضاقة ذوم اتشخامل وتعرير
 التااعأة اإلاسأان حةأوق آليأات مم وغعاا اخلاصة اإلجراءات مع الوثيق العمآ )و( 
 ذوم اتشأأخامل  ةأأوق املعنيأأة اللينأأة سأأيما و  املعااأأدات  وايئأأات اإلاسأأان  حةأأوق ولأأس
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 اتمأم شأرالة ذلأك يف اأا املعنيأة  وصناديةها واراجمها املتحدة اتمم ولا ت مم وغعاا اإلضاقة 
 ااإلضاقأأأة املعأأأ  العأأأا  لامأأأني اخلأأأامل واملبعأأأو  اإلضاقأأأة ذوم اتشأأأخامل حةأأأوق لتعويأأأو املتحأأأدة
 يتعلأأأأأق مأأأأأا ذلأأأأأك يف اأأأأأا ال أأأأأرورية  غأأأأأع العمأأأأأآ اادواجيأأأأأة تفأأأأأادم اغأأأأأرا  الوصأأأأأول و مكاايأأأأأة

 ؛ملراسالتاا
مأأأأأع مأأأأأؤ ر الأأأأأدول اترأأأأأرا  يف اتفاقيأأأأأة حةأأأأأوق اتشأأأأأخامل  الوثيأأأأأق التعأأأأأاون )ا( 

سنوية  اناء ضلى رلب اإلضاقة وجلنة التنمية ا جتماضية  اطرق منها املشارلة يف دورا ما ال ذوم
 امو املشارلة؛

 الو يأأأأأة  رأأأأأار يف هبأأأأأا امل أأأأأطلع اتضمأأأأأال مجيأأأأأع يف جنسأأأأأا  منظأأأأأور  دمأأأأأا  )د( 
 ؛اإلضاقة ذوو اتشخامل هلا يتعرا اليت واجلسيمة واملتةارعة املتعددة التمييو تشكال والتصدم
 سأأأااعةال دورتأأأ  مأأأم ااتأأأداءا  اإلاسأأأان  حةأأأوق جملأأأس  ىل سأأأنوية تةأأأارير تةأأأد  )رب( 
 ا رأأال  يسأأهآ  شأأكال يف والسأأبعني  الثاايأأة دور أأا مأأم ااتأأداءا  العامأأة  اجلمعيأأة و ىل والثالثأأني 
 الغأة الشأفوية وال مجأة قراء أا  تسأهآ واصأيغ للمكفأوفني اريأآ اطريةأة تةأارير ذلأك يف اأا ضليها 
 منهما؛ لآ ضمآ لرباامج وفةاا  التةارير  ضرا  ثناء النصية والشرود الدولية اإلشارة

 او يتهأأأا  ا ضأأأطال  يف اخلاصأأأة املةأأأررة مأأأع تتعأأأاون  ن الأأأدول إلميأأأع يهيأأأب -4 
 ايأارةَ  لطلبا أا ا ستيااة يف جدياا  تنظر و ن املطلواة  ال رورية املعلومات مجيع تةد  منها اطرق

 تأدااع اذاختأ ويف تةأاريرو يف االو يأة املكلأر  ليهأا رلأق الأيت ا ستنتاجات يف تنظر و ن الدااا 
 التةارير؛ تلك يف املةدمة التوصيات تنفيم ضم ف الا  املناسبة املتااعة

 واراجمهأأأا املتحأأأدة اتمأأأم ولأأأا ت ذلأأأك يف اأأأا املعنيأأأة  اجلهأأأات مجيأأأع يشأأأيع -5 
 الرصأد و رأر اإلاسأان حلةأوق الورنيأة واملؤسسأات اإلاسأان حلةوق اإلقليمية واآلليات وصناديةها
 املةررة مع االكامآ تتعاون  ن ضلى اإلمنائية  والولا ت واملاحنون اخلامل ا والةط الورنية املستةلة
 هبا؛ ا ضطال  ضلى االو ية املكلر ملساضدة اخلاصة

 اإلضاقأأأة ذوم اتشأأأخامل حةأأأوق اتفاقيأأأة ضلأأأى تصأأأدق مل الأأأيت االأأأدول يهيأأأب -6 
 اتولوية؛ سبيآ ضلى املك الةيا  يف تنظر  ن اعد  ليهما تن م  و ا ختيارم واروتولوهلا
 املعنيأأأة اللينأأأة ضلأأأى اخلاصأأأة املةأأأررة تةأأأارير يعأأأرا  ن العأأأا  اتمأأأني  ىل يطلأأأب -7 
 ضليهأا لالرأال  ا جتماضية التنمية وجلنة اتررا  الدول ومؤ ر اإلضاقة ذوم اتشخامل  ةوق
 ال رورية؛ غع العمآ اادواجية وتفادم
 توويأد اإلاسأان حلةأوق السأامي ةاملتحأد اتمم ومفوا العا  اتمني  ىل يطلب -8 
 فعال  حنو ضلى او يتها ت طلع لكي الالامة واملالية والتةنية البشرية املوارد إلميع اخلاصة املةررة

34اجللسة   

2017حويران/يواي   22  
 [ دون تصوي ااضت مد ]
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 المعنررررح العامررررل الفريررررق واليررررة: اإلنسرررران وحقرررروق التجاريررررة األقمررررال -35/7  
 مؤسسرات مر  و ير را الوتنيرة قبرر والشرركات اإلنسان حقوق بمسعلة
 األقمال

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 

 أأأأوا/  6املأأأأؤرخ  17/4  و2008حويران/يوايأأأأ   18املأأأأؤرخ  8/7 ىل قراراتأأأأ    ذ يشأأأأع 
 حويأأأران/ 27املأأأؤرخ  26/22  و2012 يلول/سأأأبتمرب  27املأأأؤرخ  21/5  و2011يوليأأأ  

  و ىل قأأأأأأأأأأأرار جلنأأأأأأأأأأأة حةأأأأأأأأأأأوق 2016ران/يوايأأأأأأأأأأأ  حوي 30املأأأأأأأأأأأؤرخ  32/10و  2014يوايأأأأأأأأأأأ  
  اشفن مسفلة حةأوق اإلاسأان والشأرلات 2005ايسان/ اريآ  20املؤرخ  2005/69 اإلاسان

 ضرب الورنية وغعاا مم مؤسسات اتضمال 

  17/4 قأأأرارو يف اإلاسأأأان حةأأأوق جملأأأس تفييأأأد  ن  ىل اخلصأأأومل وجأأأ  ضلأأأى يشأأأع و ذ 
  ىل  ف أأأى قأأأد اإلاسأأأان وحةأأأوق التياريأأأة ااتضمأأأال املتعلةأأأة التوجيهيأأأة للمبأأأاد  اآلراء  واتوافأأأق
ة اتضمأأال التياريأأة ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان  تاشأأط ال أأار اتثأأر ومعاجلأأة ملنأأع رمسأأي  رأأار  اشأأاء

  (107)اا ستناد  ىل الرلائو الثال  إلرار اتمم املتحدة املعنون "احلماية وا ح ا  وا اتصا "
 املتعلأق 5/2و  اإلاسأان حةوق جملس مؤسسات ابناء علقاملت 5/1 قراري   ىل يشع و ذ 
راءات اخلاصأأة ولأأس حةأأوق اإلاسأأان  اإلجأأ  رأأار يف الو يأأات تصأأحاب السأألوا قواضأأد ادواأأة

  و ذ يشأأدد ضلأأى ضأأرورة  ن يأأؤدم املكلأأر االو يأأة واجباتأأ  2007حويران/يوايأأ   18املأأؤرخنْي 
  يهماوفةاا هلميم الةراريم ومرفة

 اإلاسأان حةأوق ويايأة اتعويأو يتعلأق فيما الرئيسية واملسؤولية ا لتوا   ن لىض يشدد و ذ 
 عان ضلى ضاتق الدولة ية اتساسية واحلريات

 احأ ا  ضأم مسأؤولة اتضمأال مؤسسأات مأم وغعاأا الورنيأة ضأرب الشأرلات  ن يؤلد و ذ 
 اإلاسان  حةوق

ا اعأمم الأدول ومؤسسأات اتضمأال االتةأد  احملأرا واأاجلهود املتواصألة الأيت تبأمهل و ذ يةر 
واالأدور الأمم يؤديأ  واملنظمات الدولية و ض اء اوتمع املد  مم  جآ تنفيم املبأاد  التوجيهيأة  

 هلمو املباد  ال ويج مجلة جما ت منها ا تفاق العاملي لامم املتحدة يف 

 ذلأك املنظمأات غأع االدور الةأي م الأمم ي أطلع اأ  اوتمأع املأد   اأا يف و ذ يةر  ي اا  
احلكوميأأأة  يف تعويأأأأو املسأأأأاءلة ضأأأأم ااتهالأأأأات حةأأأوق اإلاسأأأأان املتصأأأألة ااتضمأأأأال التياريأأأأة ويف 

 و اشطة اتضمال ضلى حةوق اإلاسان مشاريع التوضية ااثار وخمارر اعمم 

ن تؤديأأأأ  خطأأأأط العمأأأأآ الورنيأأأأة واترأأأأر اتخأأأأرى املتعلةأأأأة  الأأأأدور الأأأأمم ميكأأأأم  و ذ يالحأأأأظ 
 يارية وحةوق اإلاسان اوصفها  دوات لتعويو التنفيم الشامآ والفعال للمباد  التوجيهية ااتضمال الت

__________ 

(107) A/HRC/17/31 املرفق   
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 تاحة سبآ ا اتصا  ل حايا  اليت تعيق عمليةالةااواية و الواجو احل ااء  و ذ يساورو قلق 
ر  املظلأومني مأم فرصأة  أقأد  اتمأر الأمم  ااتهالات حةوق اإلاسان املتصلة ااتضمأال التياريأة

 اإمكاايأأة يةأأر و ذسأأبآ ااتصأأا  فعالأأة  اأأا فيهأأا السأأبآ الة أأائية وغأأع الة أأائية  ول  ىل الوصأأ
أأبآ ااتصأأأا   لثأأر فعاليأأة ل ليفيأأأة يف النظأأر مواصأألة احملليأأأة  واوتمعأأاتاملت أأرريم  افأأأرادتأأوفع س 

  ذات الصلة الةااواية اترراملت ررة  وذلك مم خالل 

  اسأأفلة حةأأوق اإلاسأأان والشأأرلات ضأأرب الورنيأأة  ىل دور الفريأأق العامأأآ املعأأ و ذ يشأأع 
وغعاأأا مأأم مؤسسأأات اتضمأأأال يف الأأ ويج للتنفيأأم الفعأأأال للمبأأاد  التوجيهيأأة ويف استكشأأأا  

 خيارات لتعويو  مكااية الوصول  ىل سبآ ااتصا  فعالة 

اأأفن املنتأأدى السأأنوم املعأأ  ااتضمأأال التياريأأة وحةأأوق اإلاسأأان اأأات يشأأكآ  و ذ يةأأر 
قي مأأة لتعويأأو احلأأوار والتعأأاون اشأأفن الة أأايا املرتبطأأة االأأدروس املسأأتفادة اخلاصأأة ااتضمأأال  فرصأأة

التياريأأأة وحةأأأوق اإلاسأأأان  اأأأا يف ذلأأأك التحأأأديات الأأأيت تواجههأأأا قطاضأأأات  و ايئأأأات تشأأأغيلية 
 اددة  و التحديات املتعلةة  ةوق  و فئات معينة  ولملك لتحديد املمارسات اجليدة 

افمهية اناء قدرة احلكومات ومؤسسات اتضمال واوتمأع املأد  واجلهأات   ي اا و ذ يةر  
املعنية اتخرى ضلى تعويو منع ااتهالات حةوق اإلاسان املتصلة ااتضمال التيارية  وتوفع سبآ 
ااتصأأأا  فعالأأأة و دارة التحأأأديات الةائمأأأة يف جمأأأال اتضمأأأال التياريأأأة وحةأأأوق اإلاسأأأان  واأأأفن 

 تؤدي  يف اما الصدد  ااماا  املتحدة دوراا  ملنظومة اتمم
 ىل آراء وتوصأأيات ايئأأات معااأأدات اتمأأم املتحأأدة حلةأأوق اإلاسأأان  اأأا يف  و ذ يشأأع 

سأأفلة حةأأوق اإلاسأأان والشأأرلات ضأأرب الورنيأأة وغعاأأا مأأم ذات الصأألة اذلأأك التعليةأأات العامأأة 
 ق الطفآ للينة حةو  (2013)16مؤسسات اتضمال  مثآ التعليق العا  رقم 

 ةَ   خطأ2015  يلول/سأبتمرب 25املأؤرخ  70/1   يف قراراأااجلمعيأة العامأةااضتماد  و ذ يرحب 
 مم الةرار اململور  67 الفةرةويرحب حتديداا  يف اما السياق  ا"  2030التنمية املستدامة لعا  

  2017منظمأأأة العمأأأآ الدوليأأأة  يف آذار/مأأأارس  جملأأأس  دارة اضتمأأأادا و ذ  أأأيط ضلمأأأاا  
  الثالثأأي املأأنةح للمبأأاد  املتعلةأأة ااملؤسسأأات املتعأأددة اجلنسأأيات والسياسأأة ا جتماضيأأة نَ اإلضأأال
 املباد  التوجيهية منها يفخم يف ا ضتبار مجلة  مور  المم

اأأا ي أطلع اأأ  الفريأق العامأأآ املعأ  اسأأفلة حةأوق اإلاسأأان والشأرلات ضأأرب  يرحأب -1 
اأدورو يف املنتأديات واملشأاورات  وينأورومأم ضمأآ للوفأاء او يتأ   الورنية وغعاا مم مؤسسات اتضمال 

مأأأم تنفيأأأم املبأأأاد  التوجيهيأأأة اشأأأفن اتضمأأأال املسأأأتفادة اإلقليميأأأة الأأأيت تنأأأاقب التحأأأديات والأأأدروس 
 التيارية وحةوق اإلاسان مع الدول وغعاا مم اجلهات صاحبة املصلحة يف السياق اإلقليمي؛

رائفأأأأة واسأأأأعة مأأأأم يشأأأأمآ ل للمبأأأأاد  التوجيهيأأأأة ينبغأأأأي  ن اأأأأفن التنفيأأأأم الفعأأأأا يةأأأأر -2 
ن  ويشأأيع مجيأأع الأأدول ضلأأى اختأأاذ و جمأأا ت السياسأأة العامأأة و ن يشأأارا فيأأ   صأأحاب املصأألحة املعنيأأ

وضأأأع خطأأأة ضمأأأآ ورنيأأأة  و غأأأع ذلأأأك مأأأم اترأأأر  اوسأأأائآ منهأأأاخطأأأوات لتنفيأأأم املبأأأاد  التوجيهيأأأة  
 املشاهبة؛
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 ىل الوفأأاء اسأؤوليتها ضأأم احأأ ا  حةأأوق اإلاسأأان  مجيأأع مؤسسأأات اتضمأأال يأدضو -3 
 للمباد  التوجيهية؛ وفةاا 

اتةريأأر الفريأأق العامأأآ اشأأفن التحأأديات املطروحأأة  مأأا  املؤسسأأات   أأيط ضلمأأاا  -4 
وادراسأت   (108)الصغعة واملتوسطة احليم والفرمل املتاحة هلأا فيمأا يتعلأق اتنفيأم املبأاد  التوجيهيأة

دود اني الدول يف جمال  افاذ الةوااني فيما يتعلق اسفلة اتضمال التياريأة ضم التعاون العاار للح
 ؛32/10 اإلاسان حةوق جملس اةرار ضمالا واي الدراسة اليت  ضدراا   (109)وحةوق اإلاسان

ااجلهود اليت يبمهلا الفريق العامآ جلمأع واشأر املعلومأات ضأم العمليأات  يرحب -5 
لورنيأأة وغعاأأا مأأم البيااأأات ذات الصأألة االتةأأد  العأأاملي اجلاريأأة مأأم  جأأآ وضأأع خطأأط العمأأآ ا

احملرا يف تنفيم املباد  التوجيهيأة  ويأدضو  يف اأما الصأدد  الأدول ومجيأع اجلهأات املعنيأة صأاحبة 
اشأأفن خطأأط ضملهأأا الورنيأأة معأأ  الفريأأق العامأأآ و ىل التحأأاور  ىل املصأألحة  ىل تةأأد  معلومأأات 

 واشفن تنفيم امو ا لتوامات؛ وغع ذلك مم املبادرات ذات الصلة

الأيت  ضأداا الفريأق العامأآ مأم  جأآ وضأع ااإلرشأادات  مع التةأدير  يط ضلماا  -6 
وتنفيأم خطأط ضمأآ ورنيأة فعالأة  و  رأر  خأأرى  اثلأة  اأا يف ذلأك مأا يتعلأق االوصأول  ىل سأأبآ 

 ا اتصا  الة ائية وغع الة ائية؛

مارسأات اجليأدة وحتديأد التحأديات الأيت لمال ويج لالفريق العامآ ضلى  يشيع -7 
 تعيق تنفيم املباد  التوجيهية؛

اتضمأأأال التياريأأأة اجتماضأأأات منتأأأدى اأأأدور الفريأأأق العامأأأآ يف توجيأأأ   يرحأأأب -8 
 وملدة ثالثة  يا ؛ وحةوق اإلاسان اليت تعةد سنوياا 

جتماضاتأأأ   تح أأأع الو املنتأأأدى  ن يةأأأو  الفريأأأق العامأأأآ اتوجيأأأ   ضمأأأال  يةأأأرر -9 
لسنوية  ويدضو الفريق العامآ  ىل تأر س املنتأدى وتةأد  تةريأر ضأم مداو تأ  وتوصأيات  املواضأيعية ا

 ؛ جملس حةوق اإلاسان لي ينظر في  ىل

 رئيسأياا  ااختيار "حتةيق  مكااية الوصول  ىل سأبآ ا اتصأا " موضأوضاا  يرحب -10 
 ن يتأأيح تةيأأيم تنفيأأم الرليأأوة  تاأأ  ميكأأم 2017ملنتأأدى اتضمأأال التياريأأة وحةأأوق اإلاسأأان لعأأا  

 ؛يف تنفيماا  خرى للم ي قدماا وحتديد س بآ  الثالثة مم املباد  التوجيهية

و يأأأة الفريأأأق العامأأأآ املعأأأ  اسأأأفلة حةأأأوق  ن ميأأأدد ملأأأدة ثأأأال  سأأأنوات  يةأأأرر -11 
جملأس حةأوق ما حدردو اإلاسان والشرلات ضرب الورنية وغعاا مم مؤسسات اتضمال ضلى حنو 

 ؛17/4 يف قرارو اساناإل

لو يتأ    يأالء ا ضتبأار الواجأب لتنفيأم املبأاد    ىل الفريق العامأآ  وفةأاا  يطلب -12 
 ؛2030التوجيهية يف سياق خطة التنمية املستدامة لعا  

__________ 

(108) A/HRC/35/32  

(109) A/HRC/35/33  
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وصأأناديةها واراجمهأأا ذات الصأألة  مجيأأع الأأدول وولأأا ت اتمأأم املتحأأدة  يشأأيع -13 
اوتمأأع املأأد   اأأا فيهأأا املنظمأأات غأأع احلكوميأأة  ذات  لأأة يفاجلهأأات الفاضو   وايئأأات املعااأأدات
مأأع الفريأأق العامأأآ  لأأامالا   ضلأأى التعأأاون تعاواأأاا   العامأأة واخلاصأأة اتضمأأال ؤسسأأاتمالصأألة  ولأأملك 

أأبآ منهأأا و يتأأ   مهأأا   داء  يف )ب( مأأم 6لأأنق الفةأأرة    وفةأأاا  ليهأأا الأأرد ضلأأى البالغأأات احملالأأةاس 
 الدول  الرد ااإلجياب ضلى رلبات الويارة اليت يةدمها الفريق العامآ؛ حالة ولملك  يف 17/4ةرار ال

املنظمات الدولية واإلقليمية  ىل التماس آراء الفريأق العامأآ لأدى صأياغة  يدضو -14 
السياسات والصكوا ذات الصلة  ويدضو الفريق العامآ  ىل مواصلة التعاون الوثيق مأع تطوير  و 

 ايئات املعاادات واإلجراءات اخلاصة؛فيها ذات الصلة  اا  ايئات اتمم املتحدة

ضلى  مهية التحأاور مأع  صأحاب املصألحة و جأراء التحلأيالت مأم  جأآ  يشدد -15 
احلفاظ ضلى النتائج احملةةة حىت اآلن وا ستناد  ليها يف منع ومواجهة ااتهالات حةوق اإلاسان 

اإلضأأافية الأأأيت سأأييريها جملأأس حةأأأوق املأأداو ت   ثأأراءويف املتصأألة افاشأأطة اتضمأأال التياريأأأة  
 ضمال التيارية وحةوق اإلاسان؛اإلاسان اشفن  اشطة ات

اأأاجلهود الأأيت تبأأمهلا املؤسسأأات الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان لتعويأأو قأأدر ا  يرحأأب -16 
ضلى دضم  ضمال مسؤولية الشرلات  اا يف ذلك مم خأالل تنفيأم املبأاد  التوجيهيأة مأم جااأب 

  صحاب املصلحة؛مجيع 

 ىل تةريأأر اتمأأني العأأا  اشأأفن التحأأديات وا سأأ اتيييات والتطأأورات املتعلةأأة  يشأأع -17 
مأأأأأأأم جااأأأأأأأب منظومأأأأأأأة اتمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة  اأأأأأأأا يف ذلأأأأأأأك الأأأأأأأربامج والصأأأأأأأناديق  21/5ةأأأأأأأرار الاتنفيأأأأأأأم 

 علأأأأقاملت اتضمأأأأال جأأأأدول  دمأأأأا   ىل احلاجأأأأة مؤلأأأأداا  فيأأأأ   الأأأأواردة التوصأأأأيات و ىل  (110)والولأأأأا ت
 تحدة ارمتها؛امل اتمم منظومةصلب ضمآ  يف التوجيهية واملباد  اإلاسان وحةوق التيارية ااتضمال

 ىل اتمأأني العأأا  و ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  يطلأأب -18 
 و يتأأأ  افعاليأأأة  اأأأا يف ذلأأأكتداء مهأأأا  تأأأوفع مجيأأأع املأأأوارد واملسأأأاضدات الالامأأأة للفريأأأق العامأأأآ 

 ا ضطال  ادورو يف توجي  ضمآ املنتدى املع  ااتضمال التيارية وحةوق اإلاسان؛

 ىل اتمأأني العأأا  واملفأأوا السأأامي توويأأد املنتأأدى  اطريةأأة تتسأأم  يطلأأب  ي أأاا  -19 
و يأأالء توايأأد املشأأارلة يف املنتأأدى مأأع مراضأأاة االشأأفافية  إلميأأع اخلأأدمات والتسأأهيالت الالامأأة  

 ؛احمللية املت ررةواوتمعات املت رريم ان اإلقليمي ول مان مشارلة اتفراد للتوا ااتما  خامل

 يف امو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم  وظر امواصلة  يةرر -20 
34 اجللسة  

2017حويران/يواي   22  
 [ دون تصوي ااضت مد ]

__________ 

(110) A/HRC/26/20  
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 تعزيز التعاون الدولح فح ميدان حقوق اإلنسان  -35/8
 اسان  ن جملس حةوق اإل 
اتعويأأأو التعأأاون الأأأدويل  ضلأأأى النحأأو املنصأأأومل ضليأأ  يف ميثأأأاق اتمأأأم  التوامأأ  تفليأأأد يعيأأد  ذ 

منأ   ويف اتحكأا  ذات الصألة الأواردة يف  ضأالن واراأامج  1مم املأادة  3املتحدة  و  سيما يف الفةرة 
مأأأم  1993 /يوايأأأ حويران 25ضمأأأآ فيينأأأا اللأأأميم اضتمأأأدمها مأأأؤ ر الةمأأأة العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان يف 

  جآ تعويو التعاون احلةيةي فيما اني الدول اتض اء يف ميدان حةوق اإلاسان 
   املعنأأأون2015 يلول/سأأأبتمرب  25  املأأأؤرخ 70/1 ىل قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة  يشأأأع و ذ 

  المم اضتمأدت فيأ  اجلمعيأة العامأة جمموضأة "2030حتويآ ضاملنامح خطة التنمية املستدامة لعا  "
 ل و ضلى الناس وتف ي  ىل التحور واعيدة املدى مم  ادا  التنمية املستدامة اليت ترلر  شاملة

  1986لأااون اتول/ديسأمرب   4  املأؤرخ 41/128 ىل قرار اجلمعية العامة   ي اا  يشع و ذ 
  الأمم  ضلنأ  فيأ  اجلمعيأة  ن مأم واجأب الأدول  ن تتعأاون مأع " ضالن احلق يف التنمية"املعنون 

  تفمني التنمية و االة العةبات اليت تع ا التنمية اع ها يف
 ىل مجيأأأأع مةأأأأررات وقأأأأرارات جلنأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان وجملأأأأس حةأأأأوق  لأأأأملك يشأأأأع و ذ 

اإلاسأأان واجلمعيأأة العامأأة اشأأفن تعويأأو التعأأاون الأأدويل يف ميأأدان حةأأوق اإلاسأأان  وآخراأأا قأأرار 
  19  املأأؤرخ 71/194عيأأة العامأأة   وقأأرار اجلم2016حويران/يوايأأ   30  املأأؤرخ 32/6اولأأس 

  2016لااون اتول/ديسمرب 
االوثيةة اخلتامية وااإلضالن املعتمديم يف مأؤ ر الةمأة السأااع  مع التةدير ضلماا   يط و ذ

ضشأر ملأؤ ر ر سأاء دول  و حكومأات الأدان ضأأد  ا حنيأاا  املعةأود يف جويأرة مارغاريتأا إلمهوريأأة 
  اللميم  لدت فيهما الدول 2016 يلول/سبتمرب  18 ىل  13ة مم فنوويال البوليفارية  يف الف  

آ اتض اء يف حرلة ضد  ا حنيأاا جمأدداا  مأوراا مأم مجلتهأا  ن التعأاون فيمأا اأني الأدان اجلنأوب ميثرأ
 الا مكمرأ يف التعاون الدويل مم  جآ التنمية املستدامة لشعوهبا  وذلك ااضتبارو ضنصأراا  ااماا  ضنصراا 

ضأأم التعأأأاون اأأني الشأأمال واجلنأأأوب  واأأو اتمأأر الأأمم مأأأم شأأفا   ن يسأأمح انةأأأآ  ولأأيس اأأديالا 
 التكنولوجيات املالئمة  يف ظرو  مؤاتية واشرورب تف يلية 

يتصأآ   ىل املؤ ر العاملي ملناا ة العنصرية والتمييأو العنصأرم ولراايأة اتجااأب ومأا يشع و ذ 
 8آب/ غسأأطس  ىل  31ةيأأا  يف الفأأ ة مأأم ب  الأأمم ض ةأأد يف ديراأأان  جنأأوب  فرياأأملك مأأم تعصرأأ
 24  ىل 20  ومأأأؤ ر اسأأأتعراا ديراأأأان الأأأمم ض ةأأأد يف جنيأأأر يف الفأأأ ة مأأأم 2001 يلول/سأأأبتمرب 
  واإلضأأالن السياسأأي الصأأادر ضأأم اجتمأأا  اجلمعيأأة العامأأة الرفيأأع املسأأتوى الأأمم 2009ايسأأان/ اريآ 

واراأأأامج ضمأأأآ ديراأأأان  و ىل دور املأأأؤ ريم  ض ةأأأد لالحتفأأأال االأأأملرى السأأأنوية العاشأأأرة  ضتمأأأاد  ضأأأالن
 واإلضالن السياسي يف تعويو التعاون الدويل يف ميدان حةوق اإلاسان 

افن تعويأو التعأاون الأدويل يف ميأدان حةأوق اإلاسأان  مأر ضأرورم لتحةيأق مةاصأد  يسلرم و ذ 
 ال ضلى حنو فعر اتمم املتحدة ضلى حنو تا   اا يف ذلك تعويو مجيع حةوق اإلاسان ويايتها 
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افن تعويو حةوق اإلاسان ويايتها ينبغي  ن يستندا  ىل مبد م التعأاون   ي اا  يسلرم و ذ 
واحلوار احلةيةي يف مجيع احملافآ ذات الصلة  اا يف ذلك يف سياق ا سأتعراا الأدورم الشأامآ  

ميأدان حةأوق اإلاسأان وينبغي  ن يهدفا  ىل تعويو قدرة الدول اتض اء ضلى الوفأاء االتواما أا يف 
 ،ملا في  مصلحة البشرية مجعاء

يةتصر ضلى ضالقأات حسأم اجلأوار  و التعأايب  و املعاملأة  ضلى  ن التعاون   يؤلد و ذ 
 ااملثآ  اآ او استعداد لتياوا املصاحل املتبادلة سعياا  ىل حتةيق املصلحة العامة 

سأيما  عيشة اجلميع يف لأآ الأد  و ضلى  مهية التعاون الدويل يف حتسني ظرو  م يشدد و ذ 
 يف البلدان النامية 

ا رورة مواصلة  ثراء التعأاون فيمأا اأني الأدان اجلنأوب  ثأراءا متبأاد ا اا ضتمأاد  يسلرم و ذ 
ضلأى التيأارب املتنوضأأة واملمارسأات اجليأأدة الأيت يفرااأأا التعأاون فيمأأا اأني الأأدان اجلنأوب والتعأأاون 

واجلنأأوب  ومواصأألة استكشأأا   وجأأ  التكامأأآ والتأأاار فيمأأا اينهأأا  الثالثأأي والتعأأاون اأأني الشأأمال
 اغية تعويو التعاون الدويل يف ميدان حةوق اإلاسان  

ضلى اختاذ خطوات جديدة لدفع التوا  اوتمع الدويل ق أد ماا حنأو  حأراا تةأد    من  وتصميماا  
املتواصأأأآ  ىل حتةيأأأق التعأأأاون لبأأأع يف اجلهأأأود املتعلةأأأة  ةأأأوق اإلاسأأأان مأأأم خأأأالل السأأأعي املتوايأأأد و 

 والت امم الدوليني 
  الأأأمم 2006آذار/مأأأارس  15  املأأأؤرخ 60/251 ىل قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة  يشأأأع و ذ 

 اشفت اوجب  اجلمعية العامة جملَس حةوق اإلاسان  و ذ يعيد التفليأد ضلأى  ن يس شأد اولأس 
ةائية وااحلوار والتعاون الدوليني البنراءيم هبأد  يف ضمل  اباد  العاملية واحلياد واملوضوضية والالاات

 النهوا اتعويو وياية مجيع حةوق اإلاسأان  املدايأة والسياسأية وا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأة 
 اا يف ذلك احلق يف التنمية 

اأأفن تعويأأو التعأأاون الأأدويل واحلأأوار احلةيةأأي مهأأم االنسأأبة لتعويأأو اتداء الفعأأال  يسأألرم و ذ 
 نظا  الدويل حلةوق اإلاسان لل

الأأدور الأأمم ي أأطلع اأأ  ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ ااضتبأأارو آليأأة  جديأأد مأأم يؤلأأد و ذ 
 مهمة تساام يف تعويو التعاون الدويل يف جمال حةوق اإلاسان 

  2007 يلول/سأأأأبتمرب  28  املأأأأؤرخ 6/17 ىل قأأأأرار جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  يشأأأأع و ذ 
اتمأني العأا   ن ينشأئ صأندوقاا اسأتئمااياا للتربضأات خاصأاا اا سأتعراا المم رلب في  اولس  ىل 

الأأأدورم الشأأأامآ لتيسأأأع مشأأأارلة البلأأأدان الناميأأأة  و  سأأأيما  قأأأآ البلأأأدان منأأأواا والبلأأأدان الناميأأأة غأأأع 
الساحلية  يف آلية ا ستعراا الدورم الشامآ  و ن ينشئ  ي اا صندوق تربضات خاصاا ااملسأاضدة 

لتةنية  ي دار اصورة مش لة مع الصندوق ا ستئما  للتربضات اخلامل اا سأتعراا الأدورم املالية وا
الشامآ  لكي يوفرر  اا ش اا مع آليات التمويآ املتعأددة اترأرا   مصأدر مسأاضدة ماليأة وتةنيأة 

يأأأد العأأأون  ىل الأأأدول مأأأم  جأأأآ تنفيأأأم التوصأأأيات املنبثةأأأة ضأأأم ا سأأأتعراا الأأأدورم الشأأأامآ    أأأدر 
 لتشاور مع الدولة املعنية واوافةتها اا
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 ن احلأأوار اأأني اتديأأان والثةافأأات واحل أأارات وداخلهأأا يف ميأأدان  جديأأد مأأم يؤلأأدو ذ  
 حةوق اإلاسان ميكم  ن يسهم  ىل حد لبع يف تعويو التعاون الدويل يف اما امليدان  

 اإلاسان يف تعويو التعاون يف ميدان حةوق اإلاسان ضلى الصع د الثنائي واإلقليمي والدويل ي  اشأأفن حةأأوق ضلأأى الأأدور اهلأأا  الأأمم ميكأأم  ن يؤديأأ  حأأوار  حةيةأأ التفليأأد يكأأرر و ذ 
ضلى ضرورة  ن يكون احلوار اشفن حةوق اإلاسان انراءا و ن يتم ضلأى  سأاس  يشدد و ذ 

حأأ ا  مبأاد  العامليأة واملوضأأوضية وضأد  التيوئأأة وضأد  ا اتةائيأة وضأأد  التسأييس وضلأأى  سأاس ا 
املتبادل واملساواة يف املعاملة  هبد  تيسع التفاام وتعويو التعاون البنراء اسبآ منها اناء الةأدرات 

 والتعاون التة  اني الدول 
اأأأفن التنأأأو  الثةأأأايف وتعويأأأو ويايأأأة احلةأأأوق الثةافيأأأة مهأأأا مأأأم مصأأأادر اإلثأأأراء  يسأأألرم و ذ 

 ااةسأا  ديأد  ن التنأو  الثةأايف ميثأآ مصأدَر وحأدة  املتبادل للحياة الثةافية للبشر  و ذ يؤلأد مأم ج
 و داةا لحلادا  ولتحةيق العدالة ا جتماضية والتسامح والتفاام 

ضلى ضرورة  حأراا مويأد مأم التةأد  يف تعويأو حةأوق اإلاسأان واحلريأات اتساسأية  يشدد و ذ 
 والتشييع ضلى اح امها اطرق مم اينها التعاون الدويل 

  ن التفأأاام واحلأأوار والتعأأاون والشأأفافية وانأأاء الثةأأة ضناصأأر  ساسأأية يف مجيأأع ضلأأى ديؤلرأأ و ذ 
 اتاشطة الرامية  ىل تعويو حةوق اإلاسان ويايتها 

ضلى ضرورة استكشا  سبآ ووسائآ لفيلة اتعويو تعاون حةيةي وحوار انراء  يشدد و ذ 
 اني الدول اتض اء يف ميدان حةوق اإلاسان 

 مأأم املسأأؤوليات اتساسأأيةلأملك ن مأم مةاصأأد اتمأأم املتحأأدة و   جديأأد مأأم يؤلأد -1 
الأأيت تةأأع ضلأأى ضأأاتق الأأدول  ن تعأأوا حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية وحتميهأأا وتشأأيع ضلأأى 

 اح امها اطرق مم اينها التعاون الدويل؛
 مجاضيأأة  ااإلضأأافة  ىل مسأأؤوليتها الفرديأأة  أأاو ةمسأأؤولياأأفن الأأدول تتحمأأآ  يسأألرم -2 

 عا ا  ضم  ضالء مباد  لرامة اإلاسان واملساواة واإلاصا  ضلى الصعيد العاملي؛جمتم
 ن مم واجب الدول وفةاا مليثاق اتمم املتحدة  ن تتعأاون مأع  جديد مم يؤلد -3 

اع أأأها الأأأبعمم ضلأأأى تعويأأأو احأأأ ا  ومراضأأأاة حةأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأات اتساسأأأية لليميأأأع ضلأأأى 
لأأق االة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال التمييأأو العنصأأرم ومجيأأع  شأأكال الصأأعيد العأأاملي  حأأىت فيمأأا يتع

 التعصب الدي ؛ 
أأ يشأأدد -4  دت اأأفن تتعأأاون فيمأأا اينهأأا ومأأع اتمأأم املتحأأدة ضلأأى  ن الأأدول قأأد تعهر

 وفةاا للميثاق مم  جآ حتةيق اح ا  حةوق اإلاسان ومراضا ا ضلى الصعيد العاملي؛ 
ل حةوقهأا وتأأؤدم واجبا أا ضلأأى حنأو يعأأوا ضأأرورة  ن تسأتويف الأأدو  جمأدداا  يؤلأد -5 

 قامأأأة اظأأأا  اقتصأأأادم دويل جديأأأد ضلأأأى  سأأأاس املسأأأاواة يف السأأأيادة والأأأ ااط واملنفعأأأة املتبادلأأأة 
  والتعاون فيما اني مجيع الدول  ويشيع لملك مراضاة حةوق اإلاسان و ضماهلا؛
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أأ ن احلأأوار اأأني الثةافأأات واحل أأارات وداخلهأأ  ي أأاا  جمأأدداا  يؤلأأد -6  ر الأأ ويج ا ييسر
لثةافأٍة قوامهأأا التسأأامح واحأ ا  التنأأو   ويرحرأأب يف اأما الصأأدد اعةأأد مأؤ رات واجتماضأأات ضلأأى 

 الصع د الور  واإلقليمي والدويل اشفن احلوار اني احل ارات؛ 
مجيأع اجلهأات الفاضلأة يف السأاحة الدوليأة ضلأى  رسأاء اظأا  دويل يشأمآ   أ ر  -7 

واملسأأاواة واإلاصأأا  ولرامأأة اإلاسأأان والتفأأاام وتعويأأو واحأأ ا  التنأأو   اجلميأأع ويسأأتند  ىل العأأدل
الثةأأايف وحةأأوق اإلاسأأان العامليأأة  وضلأأى ابأأم مجيأأع املأأمااب الداضيأأة  ىل ا سأأتبعاد ضلأأى  سأأاس 

 العنصرية والتمييو العنصرم ولرااية اتجااب وما يتصآ املك مم تعصب؛
لثةأايف واحلفأاظ ضليأ  داخأآ اوتمعأات ضلأى تشأييع احأ ا  التنأو  ا العأو  يعةد -8 

والدول وفيما اينها ويف الوقأ  افسأ  احأ ا  قأااون حةأوق اإلاسأان  اأا يشأمآ احلةأوق الثةافيأة  
 اغية  جياد ضامل منسيم ومتعدد الثةافات؛ 

 مهيأأة تعويأأو التعأأاون الأأدويل مأأم  جأأآ تعويأأو حةأأوق اإلاسأأان ويايتهأأا  جمأأدداا  يؤلأأد -9 
 فحة العنصرية والتمييو العنصرم ولرااية اتجااب وما يتصآ املك مم تعصب؛وحتةيق  ادا  مكا

 اأ  ينبغأي للتعأاون الأدويل يف ميأدان حةأوق اإلاسأان  وفةأاا للمةاصأد واملبأاد   يرى -10 
املنصأأأومل ضليهأأأا يف ميثأأأاق اتمأأأم املتحأأأدة ويف الةأأأااون الأأأدويل   ن يسأأأهم  سأأأهاماا فعأأأا ا وضمليأأأاا يف 

   حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية؛ملتمثلة يف منع ااتهالات املهمة العاجلة ا
ضلأأى ضأأرورة اتخأأم اأأنهج تعأأاو  وانرأأاء  ااء تعويأأو حةأأوق اإلاسأأان ويايتهأأا   ديؤلرأأ -11 

وضأأرورة مواصأألة تأأدضيم دور جملأأس حةأأوق اإلاسأأان يف تعويأأو اخلأأدمات ا ستشأأارية واملسأأاضدة التةنيأأة 
بمولأأأأة يف سأأأأبيآ ضأأأأمان  ضمأأأأال مجيأأأأع حةأأأأوق اإلاسأأأأان واحلريأأأأات وانأأأأاء الةأأأأدرات دضمأأأأاا لليهأأأأود امل

   تاماا  ضند ا قت اء؛اتساسية  ضما ا 
ضرورة ا س شاد  يف العمأآ ضلأى تعويأو مجيأع حةأوق اإلاسأان واحلريأات  ؤلد جمدداا ي -12 

ا اتةائيأأة  وضلأأى اتساسأأية ويايتهأأا و ضماهلأأا  ضمأأا ا تامأأاا  ابأأاد  العامليأأة واملوضأأوضية والشأأفافية وضأأد  
 ضرورة تعويو التعاون الدويل اشكآ يتسق مع املةاصد واملباد  املنصومل ضليها يف امليثاق؛ 

ضلأأى  مهيأأة ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ اوصأأف  آليأأة تةأأو  ضلأأى التعأأاون  يشأأدد -13 
وفأاء واحلوار البناء و د   ضمم مجلة  مور   ىل حتسني حالة حةوق اإلاسان يف امليدان وتعويأو 

 الدول االتواما ا وواجبا ا يف جمال حةوق اإلاسان؛
ضلأأأى دور التعأأأاون الأأأدويل يف دضأأأم اجلهأأأود الورنيأأأة ويف النهأأأوا   ي أأأاا  يشأأأدد -14 

اةدرات الدول يف ميدان حةوق اإلاسان اوسائآ منها تعويو تعاواا مأع آليأات حةأوق اإلاسأان  
 لب الدول املعنية ووفةاا لاولويات اليت حتدداا؛ اسبآ منها تةد  املساضدة التةنية  اناءا ضلى ر

 االتةريريم السنويني املستكملني ضم  اشأطة جملأس  دارة صأندوق اتمأم ضلماا   يط -15 
 ؛(111)املتحدة للتربضات للتعاون التة  يف ميدان حةوق اإلاسان

__________ 

  A/HRC/34/74و A/HRC/32/51ااظر  (111)



A/71/53 

239 GE.17-14491 

عويأو  ىل مفورضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ن تسعى  ىل ت يطلب -16 
احلأوار مأع  ثلأي البلأدان املاحنأة غأع التةليديأأة اغيأة توسأيع قاضأدة اجلهأات املاحنأة ومأد الصأأندوقنْي 

 وارد املتاحة هلما؛ املا
ح اإلجأراء الأمم تتربعأ  الأدول يف رلأب احلصأول  ىل املفوضية  ي اا  ن توضرأ يطلب -17 

أأأو اأأأمو الطلبأأأات يف  الوقأأأ  املناسأأأب واطريةأأأة شأأأفافة ضلأأأى املسأأأاضدة مأأأم لأأأال الصأأأندوقني  و ن  هر
 تستييب ضلى حنو مالئم لطلبات الدول؛ 

 الدول ضلى مواصلة تةد  الدضم  ىل الصندوقني؛    -18 
االدول والولا ت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدوليأة  ن تواصأآ  جأراء  يهيب -19 

ق اإلاسأان واحلريأات اتساسأية حوار ومشاورات ضلى حنو انراء وتعاو  مم  جآ ايادة فهم مجيع حةأو 
 وتعويواا ويايتها  ويشيع املنظمات غع احلكومية ضلى املسامهة انشارب يف اما املسعى؛ 

يف  االدول  ن   ي قدماا يف دضم املبادرات الرامية  ىل تعويأو التعأاون الأدويل يهيب -20 
ضتباراأأا احلاجأة  ىل تعويأأو ميأدان حةأوق اإلاسأأان يف الة أايا ذات ا اتمأأا  املشأ ا  واضأعة يف ا

 اتبا  اج تعاو  وانراء يف اما اخلصومل؛ 
الدول ضلى اختاذ التدااع الالامة لتعويو التعاون الثنائي واإلقليمي والأدويل     -21 

مم  جآ التصدم لاثر السليب المم ختلفأ  اتامأات العامليأة املتتاليأة واملتفاقمأة  لاتامأات املاليأة 
 امات الغماء وتغع املناخ والكوار  الطبيعية  ضلى التمتع الكامآ  ةوق اإلاسان؛وا قتصادية و 

  ىل مجيع الدول اتض اء ومنظومأة اتمأم املتحأدة  ن تعأوا  وجأ  التكامأآ يطلب -22 
يف التعاون اني الشمال واجلنوب وفيما اني الدان اجلنوب ويف  رار التعاون الثالثأي هبأد  تعويأو 

 يف ميدان حةوق اإلاسان؛  التعاون الدويل
 الدول وآليات اتمم املتحدة و جراءا ا املعنية  ةوق اإلاسأان  ىل مواصألة يدضأو -23 

 مراضاة  مهية التعاون والتفاام واحلوار يف لفالة تعويو مجيع حةوق اإلاسان ويايتها؛
   ن 71/194 ن اجلمعية العامة رلب   ىل اتمأني العأا   يف قراراأا   ىل يشع -24 

يتشأأاور  االتعأأاون مأأع املفأأوا السأأامي  مأأع الأأدول واملنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأة واملنظمأأات غأأع 
احلكوميأأة اشأأفن السأأأبآ والوسأأائآ الكفيلأأة اتعويأأأو التعأأاون الأأدويل واحلأأأوار احلةيةأأي يف  رأأار آليأأأة 

حديات الأيت اتمم املتحدة حلةوق اإلاسان  اا فيها جملس حةوق اإلاسان  واشفن العةبات والت
 ت واَج  يف اما اوال والتدااع اليت ميكم اق احها لتياوا امو العةبات والتحديات؛
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 لرباامج ضمل  السنوم    وفةاا 2018مواصلة النظر يف امو املسفلة يف ضا   يةرر -25 
 34اجللسة 

 2017حويران/يواي   22
ض أأواا ضأأم  12نأأا   صأأوات وامت 3صأأوتاا مةااأأآ  32]اضتمأأد اتصأأوي  مسأأيآ افغلبيأأة 

   ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح*التصوي 

 محاملؤيدون 
 ثيوايا  و لوادور  واإلمأارات العرايأة املتحأدة  و ادوايسأيا  واأاراغوام  والرباايأآ  

 املتعأأددة الةوميأأات(  -واأأنغالديب  وانمأأا  واوتسأأوااا  واورواأأدم  واوليفيأأا )دولأأة 
دا  والسأأألفادور  والصأأأني  والعأأأراق  وتوغأأأو  وتأأأواس  وجنأأأوب  فريةيأأأا  وروااأأأ

البوليفارية(  وقطر  وقعغيوستان  ولواا   -وغااا  والفلبني  وفنوويال )مجهورية 
ولوت ديفوار  والكواغو  ولينيا  ومصر  واململكة العراية السعودية  ومنغوليأا  

 واييعيا  واهلند
 محاملعارضون 

 اتمريكيةوالو يات املتحدة   وانغاريا  مجهورية لوريا
 محاملمتنعون ضم التصوي  

 لباايا  و ملاايا  والربتغال  والييكأا  وجورجيأا  وسألوفينيا  وسويسأرا  ولرواتيأا  
  [واليااان  واولندا  ا الشماليةآيرلندواململكة املتحدة لربيطاايا العظمى و  و تفيا 

 ر مالقضاء قلى التمييز ضد األشخاص المصابي  بالُجاام وأفراد أس -35/9
  ن جملس حةوق اإلاسان  
  اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ  و حكام   ذ يس شد 
 ىل الصأأأأكوا الدوليأأأأة  ويشأأأأع اأأأأاإلضالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  و ذ يس شأأأأد  ي أأأأاا  

حلةأأوق اإلاسأأان  ذات الصأألة  اأأا فيهأأا العهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة 
عهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق املدايأأة والسياسأأية  واتفاقيأأة حةأأوق اتشأأأخامل ذوم والثةافيأأة  وال
   واتفاقية حةوق الطفآ املر ة ضد التمييو  شكال مجيع ضلى الة اء اتفاقيةاإلضاقة  و 
 اشأفن مدواأة 5/2اشفن اناء مؤسسات جملأس حةأوق اإلاسأان و 5/1 ىل قراري  و ذ يشع  
 حويأأأأأران/ 18للميلأأأأأس  املأأأأؤرخنْي  اخلاصأأأأة اإلجأأأأراءات  رأأأأأار يف او يأأأأات املكلفأأأأأني سأأأألوا قواضأأأأد
   ويشدرد ضلى  ن يؤدم املكلر االو ية واجبات  وفةاا هلميم الةراريم ومرفةيهما 2007 يواي 

__________ 

  ا  لان ينوم ا متنا  ضم التصوي    وفد انغاريا  حةاا انير  *
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 1املأأأأؤرخ  12/7  و2008حويران/يوايأأأأ   18املأأأأؤرخ  8/13 ىل قراراتأأأأ   و ذ يشأأأأع  ي أأأأاا  
 2املأأأأؤرخ  29/5  و2010 يلول/سأأأأبتمرب  30املأأأأؤرخ  15/10  و2009تشأأأأريم اتول/ لتأأأأوار 

  2010لااون اتول/ديسمرب   21املؤرخ  65/215  و ىل قرار اجلمعية العامة 2015 وا/يولي  
 و ىل اتساسأأأية واحلريأأات اإلاسأأان حةأأأوق جلميأأع العأأاملي الطأأأااع  ىل لأأملك يشأأع و ذ 

  وتشااكها  ترااطها و ىل للتيوئة قااليتها ضد 
  الأيت اضتمأد ا 2020-2016 اتييية العاملية ملكافحة اجلما  للف ة اا س و ذ يرحب 

 منظمة الصحة العاملية  و ذ يشاررو التطلرع املش ا  ىل اإلسرا  حنو حتةيق ضامل خاٍل مم اجل ما  

 ىل  ن اجل أأأأما  مأأأأرا ميكأأأأم الشأأأأفاء منأأأأ  و اأأأأ  ميكأأأأم حتسأأأأني يايأأأأة حةأأأأوق  و ذ يشأأأأع 
صأأااني اأأ  ضأأم رريأأق تأأوفع العأأال  هلأأم يف مراحلأأ  املبكأأرة  واأأو اإلاسأأان اخلاصأأة ااتشأأخامل امل

 قد مينع  صااتهم اإضاقة   ما
تن اتشأأأخامل املصأأأااني ااجل أأما  و فأأأراد  سأأأرام يف شأأأىت  حنأأأاء  و ذ يسأأاورو اأأأالغ الةلأأأق 

العأأأأامل واجهأأأأوا ومأأأأا االأأأأوا يواجهأأأأون ضوائأأأأق حتأأأأول دون مشأأأأارلتهم يف اوتمأأأأع اوصأأأأفهم  ض أأأأاء 
غعام  تشمآ العول والتمييو وااتهاا حةوقهم اإلاسااية والتعدرم ضليها  و ذ يأدرا متساويم مع 

 ضرورة  يالء مويد مم ا اتما  ملواجهة امو التحديات  
 ينبغأأي واترفأأال  النسأاء فأأيهم اأأم  سأرام  و فأأراد ااجلأأما  املصأااني  ن جمأأدداا  يؤلأد و ذ 
 اوجأأأب اتساسأأأية واحلريأأأات اإلاسأأأان ةأأأوقح إلميأأأع التمتأأأع يسأأأتحةون و اأأأم اكرامأأأة معأأأاملتهم
 الصلة  ذات الورنية والةوااني والدساتع وا تفاقيات العريف الدويل الةااون

اأأأفن املصأأأااني ااجلأأأما  و فأأأراد  سأأأرام   يوالأأأون يواجهأأأون  شأأأكا ا متعأأأددة مأأأم  يعأأأ   و ذ 
 املرا يف سائر  حناء العامل التحامآ والتمييو النامجني ضم الت ليآ وسوء الفهم السائديم اشفن اما 

 ضأد التمييأو  شأكال جلميأع للتصدم خامل ااتما   ىل حاجة مثة افن  ي اا  يع   و ذ 
  سرام  و فراد ااجلما  املصااني
ضرورة تكثير اجلهود للة اء ضلى مجيع  شكال التحامأآ والتمييأو  و ذ ي ع يف اضتبارو 

عويو وتشأييع السياسأات الأيت تيسرأر ااأدماجهم ضد اتشخامل املصااني ااجل ما  و فراد  سرام وت
 يف اوتمع  ضرب  حناء العامل  

للة أأأأاء ضلأأأأى التمييأأأأو ضأأأأد املبأأأأاد  واملبأأأأاد  التوجيهيأأأأة تنفيأأأأم  ضلأأأأى  مهيأأأأة و ذ يشأأأأدرد 
  (112)2010اتشخامل املصااني ااجل ما  و فراد  سرام  اليت قدمتها اللينة ا ستشأارية يف ضأا  

احلكومأأات  وايئأأات اتمأأم  65/215وقأأرار اجلمعيأأة العامأأة  15/10 والأأيت شأأيرع قأأرار اولأأس
املتحأأأأدة وولا  أأأأا املتخصصأأأأة وصأأأأناديةها واراجمهأأأأا ذات الصأأأألة  واملنظمأأأأات احلكوميأأأأة الدوليأأأأة 

 اتخرى  واملؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان  ضلى  يالء ا ضتبار الواجب هلا 
__________ 

(112) A/HRC/15/30  املرفق  
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ي املةأأأأأد  ضمأأأأأالا اةأأأأأرار جملأأأأأس حةأأأأأوق اتةريأأأأأر اللينأأأأأة ا ستشأأأأأارية اخلتأأأأأام بو ذ يرحرأأأأأ 
  (113)والتوصيات الواردة في  29/5 اإلاسان
تعيأأني مةأأررر خأأامل ملأأدة ثأأال  سأأنوات ي عأأىن االة أأاء ضلأأى التمييأأو ضأأد  يةأأرر -1 

 اتشخامل املصااني ااجل ما  و فراد  سرام  ويكلَّر االو ية التاليةمح 
تنفيأأأم فيمأأأا يتعلأأأق ادااع حتأأأراو الأأأدول مأأأم تةأأأد  ومأأأا تتخأأأمو مأأأم تأأأمأأأا  متااعأأأة ) ( 

 (1)للة اء ضلى التمييو ضد اتشخامل املصااني ااجل ما  و فراد  سأراماملباد  واملباد  التوجيهية 
مم  جأآ  ضمأال  تأع اأؤ ء اتشأخامل و فأراد  سأرام  ةأوقهم اإلاسأااية يف منأارق  تنفيماا فعا ا 

 جملأأس حةأأوق توصأأيات  ىل   وتةأأد وتةأأد  تةأأارير ضأأم اأأما التةأأد  واأأمو التأأدااع  لافأأة  العأأامل
 اإلاسان يف اما الصدد؛

الأأدخول يف احلأأوار والتشأأاور مأأع الأأدول وغعاأأا مأأم  صأأحاب املصأألحة املعنيأأني   )ب( 
واراجمهأا  و  سأيما منظمأة الصأحة ها وصأنادية فيهأا ايئأات اتمأم املتحأدة وولا  أا املتخصصأة اأا

رى  واآلليأأات اإلقليميأأة حلةأأأوق اإلاسأأان  واملؤسسأأأات واملنظمأأات احلكوميأأأة الدوليأأة اتخأأأ العامليأأة 
الورنيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  واملنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة  لتحديأأأد املمارسأأأات اجليأأأدة املتصأأألة اإضمأأأال 

 مأأمحةأأوق اتشأأخامل املصأأااني ااجل أأما  و فأأراد  سأأرام  واشأأارلتهم ضلأأى قأأد  املسأأاواة مأأع غأأعام 
 اجل ما   ولتبادل امو املمارسات وتروجيها؛   فراد اوتمع اغية حتةيق ضامل خاٍل مم

ومكافحة  وج   اتشخامل املصااني ااجل ما  و فراد  سرام ذلاء الوضي  ةوق  ) ( 
الوصأأم والتحامأأآ واملمارسأأات واملعتةأأدات التةليديأأة ال أأارة احلائلأأة دون  أأتعهم  ةأأوق اإلاسأأان 

 اواة مع غعام؛واحلريات اتساسية ومشارلتهم يف اوتمع ضلى قد  املس
 تةد  تةرير سنوم  ىل جملس حةوق اإلاسان  اضتباراا مم دورت  الثامنة والثالثني؛  )د( 
إلميأع الأدول  ن تتعأاون مأع املةأرر اخلأامل يف ا ضأطال  هبأمو الو يأأة   يهيأب -2 

اسأأبآ منهأأا تةأأد  مجيأأع املعلومأأات املطلواأأة  و يأأالء اضتبأأار جأأدرم للأأرد ااإلجيأأاب ضلأأى رلبأأات 
 ملةرر اخلامل ايارة الدااا  والنظر يف تنفيم التوصيات املةدمة يف تةارير املكلَّر االو ية؛ ا

  اأا فيهأا ايئأات اتمأم املتحأدة صأاحبة املصألحةاملعنيأة مجيأع اجلهأات  عيشأير  -3 
وولا  ا املتخصصة وصناديةها واراجمها  واملنظمات الدولية اتخرى  واآلليات اإلقليميأة حلةأوق 

اسان  واملؤسسات الورنيأة حلةأوق اإلاسأان  واملنظمأات غأع احلكوميأة  ضلأى التعأاون الكامأآ اإل
 مع املةرر اخلامل لتمكين  مم الوفاء او يت ؛ 

 ىل اتمني العا  ومفوا اتمم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان توويأد  يطلب -4 
 امة ليفي او يت  افعالية؛املةرر اخلامل إلميع املوارد البشرية والتةنية واملالية الال

__________ 

(113) A/HRC/35/38  
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 ن ينظمأأأا يف مواضيأأأد و مأأأالم  املفأأأوا السأأأامي واملةأأأرر اخلأأأامل ضلأأأى عيشأأأير  -5 
االتعأأأاون مأأأع الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة املعنيأأأة  لمنظمأأأة الصأأأحة العاليأأأة  ف أأأالا ضأأأم  مناسأأأبة 

  مأم  جأآ  املنظمات غع احلكومية املعنية  حلةأات دراسأية ضأم التمييأو املتصأآ ااإلصأااة ااجلأما
اشر املباد  واملباد  التوجيهية للة اء ضلي  ضلى اطأاق واسأع وتعميأق فهمهأا اأني الأدول ومجيأع 
اجلهأأات املعنيأأة اتخأأرى صأأاحبة املصأألحة  اأأا ي أأمم مشأأارلة اتشأأخامل املصأأااني ااجلأأما  يف 

 امو احللةات مشارلةا  ساسية؛
اأأا فيهأأا ايئأأات اتمأأم  الأأدول ومجيأأع اجلهأأات املعنيأأة صأأاحبة املصأألحة  عيشأأير  -6 

وصناديةها واراجمها  لمنظمة الصحة العاملية  واإلجراءات اخلاصأة   املتحدة وولا  ا املتخصصة
واملنظمأأأات الدوليأأأة اتخأأأرى  واآلليأأأات اإلقليميأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  واملؤسسأأأات الورنيأأأة حلةأأأوق 

 ت الدراسية؛ اإلاسان  واملنظمات غع احلكومية  ضلى املشارلة انشارب يف احللةا
  اةاء املسفلة قيد النظر  يةرر -7 

 34 جللسةا
 2017/يواي  حويران 22

 [ دون تصوي ااضت مد ]

التعجيررل بررالج ود الراميررة إلررى القضرراء قلررى العنررف ضررد المرررأة: إشررراك  -35/10  
 الرجال والفتيان فح منع العنف ضد جميع النساء والفتيات والتصدي له

   ن جملس حةوق اإلاسان  
التأأأوا  الأأأدول لافأأأة اتعويأأأو ويايأأأة مجيأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأات   ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 

اتساسأأية  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد  ي أأاا  ن التمييأأو ضلأأى  سأأاس اأأو  اجلأأنس يتعأأارا مأأع ميثأأأاق 
اتمأأأأم املتحأأأأدة  واإلضأأأأالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان  والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق املدايأأأأة 

د الأأدويل اخلأأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية ا جتماضيأأأة والثةافيأأة  واتفاقيأأة الة أأأاء والسياسأأية  والعهأأ
ضلى مجيع  شأكال التمييأو ضأد املأر ة  واتفاقيأة حةأوق اتشأخامل ذوم اإلضاقأة  واتفاقيأة حةأوق 

 الطفآ  
 ضالن واراامج ضمآ فيينا  واإلضالن اشفن الة اء ضلى العنأر  و ذ يؤلد مم جديد  ي اا  

ضأأالن ومنهأأا  ضمأأآ اييأأني  واراأأامج ضمأأآ املأأؤ ر الأأدويل للسأأكان والتنميأأة  والوثأأائق ضأأد املأأر ة  و 
 اخلتامية ملؤ رات استعراضها  و ضالن اتمم املتحدة املتعلق  ةوق السكان اتصليني  

إلميع قرارات جملس حةوق اإلاسأان ذات الصألة  ف أالا ضأم قأرارات جلنأة حةأوق  و ذ يملرر 
عامأأأة وجملأأأس اتمأأأم  والةأأأرارات ذات الصأأألة وا سأأأتنتاجات املتفأأأق ضليهأأأا للينأأأة اإلاسأأأان واجلمعيأأأة ال

وضع املر ة  اليت  لدت مجيعها  يف مجلة  مأور   اأ    اأد مأم  دااأة مجيأع  شأكال العنأر ضأد النسأاء 
 والفتيات والة اء ضليها  
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آ اأأأأاجلهود واملعنأأأأون "التعييأأأأ 2016 وا/يوليأأأأ   1املأأأأؤرخ  32/19اةأأأأرارو  و ذ يأأأأملرر  ي أأأأاا  
الراميأأأأة  ىل الة أأأأاء ضلأأأأى العنأأأأر ضأأأأد املأأأأر ةمح منأأأأع العنأأأأر ضأأأأد النسأأأأاء والفتيأأأأات  اأأأأم فأأأأيهم اسأأأأاء 

   لأااون الثأأا /  19املأؤرخ  71/170الشأعوب اتصألية  والتصأأدم هلأا"  وقأرار اجلمعيأة العامأأة  وفتيأات
ات إلميأأأع  شأأأكال  املعنأأأون "تكثيأأأر اجلهأأأود الراميأأأة  ىل منأأأع العنأأأر ضأأأد النسأأأاء والفتيأأأ 2016ينأأأاير 

 والة اء ضلي مح العنر املنويل"  
واملعنأون "حتويأآ  2015 يلول/سأبتمرب  25املأؤرخ  70/1اةرار اجلمعية العامة  و ذ يرحب 

"  اأأا يف ذلأأك التأأوا  مجيأأع الأأدول اتحةيأأق املسأأاواة اأأني 2030ضاملنأأامح خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا  
الة أأأأاء ضلأأأى مجيأأأأع  شأأأأكال العنأأأر ضأأأأد مجيأأأأع النسأأأأاء اجلنسأأأني و كأأأأني مجيأأأأع النسأأأاء والفتيأأأأات وا

 يف اوالني العا  واخلامل   والفتيات
الدور المم تلعب  ا تفاقيأات والصأكوا واإلضالاأات واملبأادرات اإلقليميأة  و ذ يسلم افمهية 

 ملكافحة العنر ضد النساء والفتيات  
حة العامليأأة الأأيت ترمأأي  ىل خبطأأة العمأأآ العامليأأة ملنظمأأة الصأأ و ذ  أأيط ضلمأأاا مأأع التةأأدير 

تعويأأو دور النظأأا  الصأأحي ضأأمم اسأأتيااة ورنيأأة متعأأددة الةطاضأأات للتصأأدم للعنأأر فيمأأا اأأني 
اتشخامل    سيما العنر ضد النساء والفتيات  وضد اترفال  والبناء ضلأى العمأآ الةأائم يف 

جلنس وغع ذلأك مأم املنظمة  و  سيما دضو ا  ىل منع مجيع  شكال العنر الةائم ضلى  ساس ا
  شكال العنر اجلنسا  والة اء ضليها يف احلياة العامة واخلاصة  

اعمآ الفريق العامآ الرفيع املستوى املعأ  اصأحة النسأاء واترفأال واملأرااةني  و ذ  يط ضلماا  
 وحةوق اإلاسان املكفولة هلم  

ساء والفتيات اختلر  ااء استمرار تفشي العنر ضد مجيع الن و ذ ي عرب ضم االغ قلة  
 شكال  ومظاارو يف مجيأع  حنأاء العأامل  و ذ ي عيأد تفليأد  ن العنأر ضأد النسأاء والفتيأات ينتهأك 

 حةوقهم  و ينال منها  و ي عيةها واو االتايل  مر غع مةبول ااملرَّة  
كليأة افن العنر ضد النساء والفتيأات متفصأآ اجلأمور يف الالمسأاواة التارريأة واهلي و ذ ي ةر 

يف ضالقات الةوة اني الرجآ واملر ة   أا يويأد تعويأو الةوالأب النمطيأة واحلأواجو اجلنسأااية احلائلأة دون 
 تأأع النسأأاء والفتيأأات الكامأأآ  ةأأوقهم  واأأفن مجيأأع  شأأكال العنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأات تشأأكآ 

ا قتصأأاد ويف وضأأأع الةأأأرار ضائةأأاا رئيسأأأياا  مأأا  مشأأأارلتهم التامأأة واملتسأأأاوية والفعليأأة يف اوتمأأأع ويف 
السياسي  ف الا ضم اتدوار الةياديأة   أا ميأنعهم مأم  ارسأة حةأوقهم وحريأا م اتساسأية والتمتأع 

 هبا ضلى  ساس املساواة مع الرجآ 
تفليأأد احلاجأأأة  ىل تكثيأأر اجلهأأود ضلأأأى مجيأأع املسأأتويات ملنأأأع مجيأأع  شأأأكال  و ذ ي عيأأد 

ليهأأا يف اوأأالني العأأا  واخلأأامل  اأأا يف ذلأأك احلاجأأة  ىل العنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأات والة أأاء ض
حتدم الةوالب النمطية اجلنسااية والةواضد واملواقر و وج  السلوا ا جتماضية السلبية اليت تدضم 

 اما العنر وتدمي   
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اخأأارر العنأأر الأأمم تواجهأأ  اصأأفة خاصأأة النسأأاء والفتيأأات اللأأواي يعأأااني  و ذ ي سأألم 
متداخلأأة مأأم التمييأأو  و ذ ي شأأدد ضلأأى احلاجأأة امللحأأة للتصأأدم جلميأأع  شأأكال  شأأكا ا متعأأددة و 

 العنر والتمييو ضدام 
 ااء التمييأأو املؤسسأأي واهليكلأأي ضأأد النسأأاء والفتيأأات  مثأأآ الةأأوااني  و ذ ي عأأرب ضأأم قلةأأ  

اشأأكٍآ السياسأأات  و اتاظمأأة  و الأأربامج واإلجأأراءات اإلداريأأة  و اهليالأأآ واخلأأدمات الأأيت ت ةيرأأد   و
مباشأأر  و غأأع مباشأأر  مكاايأأة ا سأأتفادة مأأم خأأدمات املؤسسأأات واحلصأأول ضلأأى امللكيأأة وحيأأااة 
اتراضأأأي  واجلنسأأأية  والرضايأأأة واخلأأأدمات الصأأأحية  والتعلأأأيم  والتوظيأأأر  والوصأأأول  ىل ا ئتمأأأان  

 لمم تعيش   ي ؤثر سلباا ضلى  كني املر ة ويويد مم  مكااية تعرضها للعنر وين ا   ىل العنر ا  ا
اأفن العنأر ضأد املأر ة مظهأر مأم مظأاار الالمسأاواة اأني اجلنسأني والتمييأو ضأد  و ذ ي سألم 

النسأاء والفتيأات وميكأأم  ن ي عرقأآ اسأأتةالهلم ا قتصأادم ويفأأرا تكأالير مباشأأرة وغأع مباشأأرة يف 
فةأدان الأدخآ اتجلني الةصع والطويآ ضلى اوتمع واتفأراد  اأا يف ذلأك  مأىت لأان ذلأك وجيهأاا  

ا قتصادم والتفثع النفسي واجلسدم امل تب ضلأى ذلأك  ف أالا ضأم النفةأات ذات الصألة االرضايأة 
 الصحية والةطا  الةااو  والرضاية ا جتماضية واخلدمات املتخصصة 

افن مم يشهدون  و يعيشون العنر يف مرحلأة الطفولأة  منأا اأم يف خطأر متوايأد  و ذ ي سلم 
رام مأأرتكيب ضنأأٍر ضأأد املأأر ة والفتأأاة واالتأأايل يسأألم ااحلاجأأة  ىل منأأع العنأأر ضأأد تن يصأأبحوا اأأدو 

 النساء واترفال قصد مساضد م ضلى وضع حٍد لدورة العنر فيما اني اتجيال  
تن النسأأأاء والفتيأأأات يأأأواجهم   ثنأأأاء  وقأأأات النواضأأأات املسأأألحة  و ذ ي عأأأرب ضأأأم اأأأالغ قلةأأأ  

الةسأرم وحأا ت اتامأات اإلاسأااية  خطأراا مرتفعأاا للتعأرا للعنأر  وف ات ما اعد النواضأات والتشأرد
اجلنسأأأأي وغأأأأع ذلأأأأك مأأأأم  شأأأأكال العنأأأأر اجلنسأأأأا   و ذ ي عأأأأرب ضأأأأم قلةأأأأ   ااء قلأأأأة التأأأأدااع الفعالأأأأة 
أأب آ اإلاصأأا  الفعالأأة  اأأا يف ذلأأك احلصأأول ضلأأى الرضايأأة واخلأأدمات  للمسأأاءلة واجلأأرب  ف أأالا ضأأم س 

ا قتصأأأادية  -واملسأأأاضدة الةااوايأأأة وخأأأدمات  ضأأأادة اإلدمأأأا  ا جتماضيأأأة  الصأأأحية والأأأدضم النفسأأأا 
 ل حايا العنر اجلنسي 

 ن اجلميع  ام يف ذلك الرجال والفتيان  يسأتفيدون مأم حتةيأق املسأاواة  و ذ ي درا  اماا  
ات اأأني اجلنسأأني  و ن اآلثأأار السأألبية للمسأأاواة اأأني اجلنسأأني والتمييأأو والعنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأ

يتحملها اوتمع لكآ  و ذ ي شدد اناءا ضلى ذلك ضلى  ن الرجال والفتيان  مم خأالل حتمأآ   منا
املسؤولية افافسأهم والعمأآ معأاا اشأرالة مأع النسأاء والفتيأات ضلأى مجيأع املسأتويات   منأا يةومأون 

تيأأأات اأأأدوٍر  ساسأأأي يف اجلهأأأود الراميأأأة  ىل منأأأع مجيأأأع  شأأأكال التمييأأأو والعنأأأر ضأأأد النسأأأاء والف
 والة اء ضليها  

ضلأأأى الأأأدور اهلأأأا  الأأأمم ميكأأأم  ن يلعبأأأ  الرجأأأال والفتيأأأان يف منأأأع العنأأأر ضأأأد  و ذ ي شأأأدد 
النسأاء والفتيأأات والة أاء ضليأأ   اأأا يف ذلأك ضأأم رريأق حتأأدم الةوالأأب النمطيأة اجلنسأأااية والةواضأأد 

ملك وضأع وتنفيأم تأدااع ا جتماضية واملواقر و وج  السلوا السلبية اليت تدضم العنر وتأدميها  ولأ
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ت عأوا اتضمأأال واملواقأأر والةأأيم غأأع العنيفأأة وتشأأيع الرجأأال والفتيأأان   ىل جااأأب النسأأاء والفتيأأات  
ولملك السااريم ضلى املسأاواة اأني اجلنسأني واملسأتفيديم منهأا  ضلأى الةيأا  اأدوٍر اشأٍط يف اجلهأود 

 الفتيات والة اء ضليها الرامية  ىل منع مجيع  شكال العنر والتمييو ضد النساء و 
الأأدور اهلأأا  الأأمم ميكأأم  ن يلعبأأ  الرجأأال والفتيأأان يف وضأأع وتنفيأأم  و ذ ي أأع يف اضتبأأارو 

السياسأأات والأأربامج وا سأأ اتيييات تغأأراا حتةيأأق املسأأاواة اأأني اجلنسأأني ويف منأأع العنأأر ضأأد 
املتحدة وغعاا مم  النساء والفتيات والة اء ضلي   ويسلم  هبما اخلصومل  ااس اتيييات اتمم

ا سأ اتيييات واملبأادرات الأأيت تشأيع مشأارلة الرجأأال والفتيأان يف حتةيأق املسأأاواة اأني اجلنسأأني  
مأأم قبيأأآ يلأأأة "الرجأأآ اصأأع املأأأر ة" لأأفدوات إلذلأأأاء الأأوضي اأأاتدوار واملسأأأؤوليات احليويأأة الأأأيت 

 النساء والفتيات يتو اا الرجال والفتيان يف حتةيق املساواة اني اجلنسني و كني 
ا ستثمار يف سد الثغأرات الةائمأة فيمأا يتصأآ اأاملوارد مأم  جأآ حتةيأق  افمهيةو ذ ي سلم  

املسأأاواة اأأني اجلنسأأني و كأأني مجيأأع النسأأاء والفتيأأات  واأأفن املأأوارد ملبأأادرات حتةيأأق املسأأاواة اأأني 
تاحأأة للنسأأاء والفتيأأات اجلنسأأني االنسأأبة للرجأأال والفتيأأان جيأأب  ن تةأأو  ضلأأى الفأأرمل واملأأوارد امل

 ضوضاا ضم اإلضرار هبا  
سخط   ااء استمرار وتفشي مجيع  شكال العنر ضأد النسأاء والفتيأات ي عرب ضم  -1 

 يف مجيع  حناء العامل؛
افن العنأر ضأد النسأاء والفتيأات   يأوال متفشأياا يف لأآ الأٍد مأم الأدان  ي سلم -2 

ةأوق اإلاسأان  وضةبأة رئيسأية  مأا  حتةيأق املسأاواة اأني العامل   ا يشكآ ااتهالاا فادحاا للتمتأع  
اجلنسني و كني مجيع النساء والفتيات وحتةيق التنمية املستدامة والسال  واتمأم و اأدا  التنميأة 

 ؛(114)2030املتفق ضليها دولياا  واشكٍآ خامل خطة التنمية املستدامة لعا  
ر قأأائم ضلأأى اأأو  اجلأأنس  م ضمأأآ ضنأأاأأو ضلأأى  ن "العنأأر ضأأد املأأر ة"  شأأددي   -3 

ويف أأأي   و قأأأد يف أأأي   ىل تعأأأرا املأأأر ة ل أأأرر  و  مل جسأأأدم  و جنسأأأي  و افسأأأي  ويشأأأمآ 
التهديدات اارتكاب  فعال مم اما الةبيآ   و اإللأراو   و احلرمأان التعسأفي مأم احلريأة  سأواء وقأع 

 أأاءات اإللك وايأأة  ذلأأك يف احليأأاة العامأأة  و اخلاصأأة  اأأا يف ذلأأك يف الف أأاءات الرقميأأة ويف الف
 و يط ضلماا اال رر ا قتصادم وا جتماضي المم يتسبب في  اما العنر؛

مجيأأع  ضمأأال العنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأات  سأأواء ارتكبأأ  اأأمو  ديم اشأأدةيأأ -4 
دضو  ىل الة أاء ضلأى مجيأأع يأ  و فاضلأة تااعأة للدولأأة  و غأع تااعأة هلأاجهأات ضلأى  يأدم اتفعأال 

اجلنسأأا  اتخأأرى  اأأا يف ذلأأك حيثمأأا تكأأون وغأأعو مأأم  شأأكال العنأأر  شأأكال العنأأر اجلنسأأي 
 الدولة اي اليت ترتكب   و تتغاضى ضن ؛

__________ 

    70/1قرار اجلمعية العامة  (114)
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النسأاء منظمأات   ف أالا ضأم النسأاء والفتيأاتتلعبأ  االأدور احلاسأم الأمم ي ةر  -5 
و أأ  الأأدول  هبأأما اخلصأأومل  تغيأأع  لعوامأأآ فتيأأات  تةوداأأا اسأأاء و والشأأباب واملنظمأأات الأأيت 

املشارلة مأع النسأاء والفتيأات اشأكٍآ اأاد  اوصأفهم مشأارلات واشأطات اشأكٍآ متسأاٍو ضلى 
يف وضأأأع التشأأأريعات والسياسأأأات والأأأربامج وتصأأأميمها وتنفيأأأماا ورصأأأداا  اأأأا يف ذلأأأك الأأأربامج 

  شراا الرجال والفتيان؛الرامية  ىل 
ع  شأأكال الرجأأال والفتيأأان يف منأأع مجيأأيلعبأأ  الأأمم احليأأوم االأأدور   ي أأاا ي ةأأر  -6 

   أألأأآ مأأم اوأأالني العأأا  واخلأأامل  و   يف ضأأد النسأأاء والفتيأأات والة أأاء ضليأأ التمييأأو والعنأأر 
مسأأؤوليات الرجأأال والفتيأأان يف  دوار و تعأأا  الأأدول ضلأأى وضأأع وتنفيأأم سياسأأات واأأرامج ورنيأأة 

 اني اجلنسني؛النهوا ااملساواة 
نأأأر ضأأأد النسأأأاء مجيأأأع  شأأأكال العاشأأأدة وضلنأأأاا الأأأدول ضلأأأى  ن تأأأديم    أأأ -7 

وا متنأأأا  ضأأأم التمسأأأك افيأأأة تةاليأأأد  و ضأأأادات العامأأأة واخلاصأأأة  اتوسأأأارب  والفتيأأأات يف مجيأأأع 
اضتبارات دينية للتنصآ مم التواما ا فيما يتصآ االة اء ضلأى العنأر  اأا يف ذلأك ضأم رريأق   و

وي  اتض أأاء  االأأة مجيأأع املمارسأأات مأأم قبيأأآ اوا  اترفأأال يف سأأٍم مبكأأرة والأأووا  الةسأأرم وتشأأ
 التناسلية لحلاا ؛

 نيواهليكليأأأ نياملنهييأأأوالعنأأأر امل  ااء التمييأأأو اخلأأأ  اإلضأأأراب ضأأأم قلةأأأ واصأأأآي -8 
 ىل الوفأأاء الأأدول ويأأدضو املأأدافعات ضأأم حةأأوق اإلاسأأان مأأم مجيأأع اتضمأأار  اللأأميم تواجههمأأا 

سأان  اأا يف ذلأك ضأم حةأوق اإلا اتاملأدافعوا ضتأداءات ضلأى مجيأع االتواما ا انع ا اتهالات 
اإلفأالت مأم العةأاب ومكافحأة والعنأر  والتحأر   مم خالل اختاذ خطوات ضملية ملنع التهديد

  اأا يف ذلأك مجيأع  اأوا  ا ضتأداءاتاملسأؤولني ضأم ا اتهالأات  و السهر ضلى تةأد  ضم رريق 
تااعة ة  و غع لدولتااعة لالعنر والتهديدات الةائمة ضلى او  اجلنس اليت ترتكبها جهات فاضلة 

 هلا   ىل العدالة اسرضٍة مم خالل حتةيةات اويهة؛
  ة ملنع العنر ضد النساء والفتيات جراءات فورية وفعال ىل اختاذ الدول  يدضو -9 
 ضم رريق ما يليمحوذلك 

يف ذلك  م   ىل جااب النساء والفتيات  ااشكٍآ للي شراا الرجال والفتيان  ) ( 
حتةيق املساواة اني اجلنسأني يف ومستفيدة ة والةادة الدينيون  ليهات فاضلة قادة اوتمعات احمللي

 يف الة اء ضلى العنر ضد النساء والفتيات؛ سهاماا و كني مجيع النساء والفتيات 
مسأأاواة اأأني اجلنسأأني  اأأا يف ذلأأك الةوالأأب النمطيأأة اللمعاجلأأة اتسأأباب اجلمريأأة  )ب( 

 -ا جتماضيأأأأة جأأأأ  السأأأألوا ا جتماضيأأأأة السأأأألبية  ودوافأأأأع العنأأأأر واملواقأأأأر و و اجلنسأأأأااية والةواضأأأأد 
ا قتصادية  وضالقأات الةأوة غأع املتكافئأة مأم قبيأآ الةواضأد الةائمأة ضلأى سألطة اتب الأيت تعتأرب املأر ة 

 تدمي ؛  والفتاة تااعتني للملور وت طب ع التمييو والعنر ضد النساء والفتيات  و تتغاضى ضن   و
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ثع السياسأأأأات والأأأأربامج وا سأأأأ اتيييات الورنيأأأأة الأأأأيت تتطأأأأرق تدوار حتديأأأأد تأأأأف ) ( 
ومسأأأأؤوليات الرجأأأأال والفتيأأأأان وتنفيأأأأمو ورصأأأأدو اااتظأأأأا   اأأأأا يف ذلأأأأك مأأأأم خأأأأالل تغيأأأأع الةواضأأأأد 

الثةافية والتةاليد والعادات اليت تتغاضى ضم العنر ضد النسأاء والفتيأات  والتصأدم  -ا جتماضية 
لنسأأاء والفتيأأات اوجبهأأا تااعأأات للرجأأال والفتيأأان  و  ن هلأأم  دواراا قائمأأةا ضلأأى للمواقأر الأأيت ت عتأأرب ا

قوالب منطية جنسااية تد  املمارسات اليت تنطأوم ضلأى ضنأر  و  لأراو  مأم  جأآ ضأمان التةاسأم 
املتسأأاوم للمسأأؤوليات اأأني النسأأاء والرجأأال والفتيأأات والفتيأأان يف ضمأأآ الرضايأأة والعمأأآ املنأأويل غأأع 

  اتجر  اا يف ذلك مم خالل سياسات  جااة اتاأوة  وايأادة املرواأة يف ترتيبأات العمأآ الأيت املدفو 
 تيسرر التةاسم املتساوم للمسؤوليات؛

ضأأأأمان تعويأأأأو ويايأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان املكفولأأأأة جلميأأأأع النسأأأأاء وتعويأأأأو ويايأأأأة  )د( 
ؤ ر الأأدويل للسأأكان والتنميأأة صأأحتهم اجلنسأأية واإلجناايأأة وحةأأوقهم اإلجناايأأة وفةأأاا لرباأأامج ضمأأآ املأأ

ومنها  ضمآ اييني والوثائق اخلتامية ملؤ رات استعراضأهما  اوسأائآ منهأا وضأع وتنفيأم السياسأات 
واترأأأر الةااوايأأأة وتعويأأأو الأأأنظم الصأأأحية الأأأيت  عأأأآ اخلأأأدمات والسأأألع واملعلومأأأات و اشأأأطة التوضيأأأة 

اجلنسية واإلجنااية يف متناول اجلميع ومتاحة  الشاملة ذات النوضية اجليدة يف جما ت الرضاية الصحية
لليميأأع  اأأا يف ذلأأك الطأأرق احلديثأأة اآلمنأأة والفعالأأة ملنأأع احلمأأآ  ووسأأائآ منأأع احلمأأآ يف حأأا ت 
الطوار   وارامج الوقاية مم يآ املرااةات  والرضاية الصحية لا  مثآ خدمات الةااالت املاارات 

الأأيت مأأم شأأفاا  ن تةلأأآ معأأد ت ااسأأور الأأو دة وغعاأأا مأأم  ورضايأأة التوليأأد يف احلأأا ت الطارئأأة 
م اضفات احلمآ والو دة  وخدمات اإلجهاا املفمون حيأ  يسأمح الةأااون الأور  اتةأد  اأمو 
اخلأأأأدمات  والوقايأأأأة والعأأأأال  مأأأأم التهااأأأأات املسأأأأالك التناسأأأألية  واتمأأأأراا الأأأأيت تنتةأأأأآ اا تصأأأأال 

  وسأأأرران اجلهأأأاا التناسأأألي  مأأأع ا ضأأأ ا  اأأأفن حةأأأوق اجلنسأأأي  وفأأأعوس اةأأأق املناضأأأة البشأأأرية
اإلاسان تشمآ حق املر ة يف التحكم يف املسائآ املتعلةة  يا ا اجلنسية واختاذ الةرارات اشفاا اكآ 
 حرية ومسؤولية  اا يف ذلك مسائآ الصحة اجلنسية واإلجنااية  انفى ضم اإللراو والتمييو والعنر؛

لراميأأة  ىل منأأع و االأأة العنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأات واحليلولأأة دون تعويأأو التأأدااع ا )ه( 
حتأويلهم  ىل ضأأحايا  و  سأيما مأأنهم النسأاء والفتيأأات احلأامالت لفأأعوس اةأق املناضأأة البشأأرية  و 
املعرضات خلطر اإلصااة ا   و التفثر ا   وت مني السياسات والربامج يف جمال فعوس اةق املناضأة 

لتأدااع  ويف افأس الوقأأ   شأراا الرجأأال والفتيأان اشأكآ لامأأآ يف اتاشأطة مأأم البشأرية مثأآ اأأمو ا
 جأأآ ا ضأأ ا  اأأفن املسأأاواة اأأني اجلنسأأني والةواضأأد ا جتماضيأأة اإلجياايأأة تشأأيع التصأأدم الفعأأال 

 لفعوس اةق املناضة البشرية؛
ايأأأأاا  شأأأأراا الرجأأأأال والفتيأأأأان وتعلأأأأيمهم وتشأأأأييعهم ودضمهأأأأم ليكواأأأأوا منوذجأأأأاا  جيا )و( 

للأأأدور الواجأأأب الةيأأأا  اأأأ  تغأأأراا حتةيأأأق املسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني وتشأأأييع العالقأأأات الةائمأأأة ضلأأأى 
ا حأأ ا   وا متنأأا  ضأأم مجيأأع  شأأكال التمييأأو والعنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأات والتغاضأأي ضنهأأا  وتأأويل 

والأأب النمطيأأة املسأؤولية واخل أأو  للمسأاءلة فيمأأا يتصأأآ االسألوا  اأأا يف ذلأك السأألوا الأأمم يأد  الة
اجلنسأأااية  لالتصأأأورات اخلارئأأأة فيمأأا يتصأأأآ االأأأملورة  الأأيت يةأأأو  ضليهأأأا التمييأأو والعنأأأر ضأأأد النسأأأاء 
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والفتيأأأات  هبأأأد  ايأأأادة فهمهأأأم لآلثأأأار ال أأأارة للعنأأأر االنسأأأبة ل أأأحايا العنر/الناجيأأأات واوتمأأأع  
 جنا ؛لكآ  والسهر ضلى تويل الرجال والفتيان املسؤولية ضم سلولهم اجلنسي واإل

وضأأع وتنفيأأم اأأرامج تعليميأأة ومأأوادر تأأدريس تت أأمم التعلأأيم اجلنسأأي الشأأامآ   )ا( 
اا ستناد  ىل معلومات لاملة ودقيةأة  االنسأبة جلميأع املأرااةني والشأبان  اطريةأة تتفأق مأع تطأور 
قأأدرا م  اإيعأأاا وتوجيأأ  مناسأأبني مأأم الوالأأديم واتوصأأياء الةأأااوايني  مأأع مشأأارلة مجيأأع اجلهأأات 
صاحبة املصلحة ذات الصلة النشأطة  قصأد تعأديآ اتمنأارب ا جتماضيأة والثةافيأة لسألوا الرجأال 
والنسأأاء مأأم مجيأأع اتضمأأار  اغيأأة الة أأاء ضلأأى اتحكأأا  املسأأبةة وتشأأييع صأأنع الةأأرار وانائأأ   
والتواصآ  ومهأارات احلأد مأم املخأارر مأم  جأآ تطأوير ضالقأات قائمأة ضلأى ا حأ ا  تسأتند  ىل 

اة اأأني اجلنسأأني وحةأأوق اإلاسأأان  ف أأالا ضأأم اأأرامج تعليميأأة وتدريبيأأة للمدرسأأني اشأأكلي املسأأاو 
 التعليم الرمسي وغع الرمسي؛

وضأأأأع سياسأأأأات واسأأأأ اتيييات واأأأأرامج تةأأأأو  ضلأأأأى اتدلأأأأة وا سأأأأتثمار فيهأأأأا  )د( 
  وتنفيماا  ولأملك تنظأيم يأالت توضيأة لتشأييع العالقأات الةائمأة ضلأى ا حأ ا   وتأوفع منأاذ 

 جياايأأأة لأأأادوار تغأأأراا املسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني وتشأأأييع الرجأأأال والفتيأأأان   ىل جااأأأب النسأأأاء 
والفتيأأات  ضلأأى اضتبأأار  افسأأهم لعوامأأآ فاضلأأة ومسأأتفيدة يف الة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال التمييأأو 

 والعنر ضد النساء والفتيات؛
 شأأكال العنأأر سأأمر  و تعويأأو و افأأاذ الةأأوااني والسياسأأات للة أأاء ضلأأى مجيأأع  )رب( 

ضد النساء مأم مجيأع اتضمأار والتحأر  هبأم يف دايأا العمأآ  اأا يف ذلأك التحأر  اجلنسأي  مأم 
 جأأأآ النهأأأوا اإضمأأأال حةأأأوق املأأأر ة والفتأأأاة ا قتصأأأادية و كينهأأأا  ولتيسأأأع ضمأأأآ املأأأر ة الكامأأأآ 

ضأأأ ا  واملنأأأتج ومسأأأامهتها يف ا قتصأأأاد  اأأأا يف ذلأأأك ضأأأم رريأأأق  شأأأراا الرجأأأال والفتيأأأان يف ا 
 اتكالير العنر والتحر  ا جتماضية وا قتصادية؛

ا سأأأتناد  ىل مبأأأادرات البحأأأ  والسياسأأأات العامأأأة الةائمأأأة ضلأأأى  دلأأأة والأأأنهج  )م( 
التشريعية اليت تدضم اإلشراا البنرأاء للرجأال والفتيأان يف منأع العنأر ضأد النسأاء والفتيأات  اأا يف 

ت يف جمأأال الوقايأأة  والتعلأأيم اجلمأأاضي  والتوضيأأة اوتمعيأأة  ذلأأك يف الوقايأأة اتولويأأة  وانأأاء املهأأارا
ويالت التعبئة  ووسائآ اإلضال   والربامج واملنااج الدراسية للتثةير ااملسأاواة اأني اجلسأني منأم 

 مراحآ الطفولة املبكرة؛
قيأأأأاس مأأأأدى فعاليأأأأة السياسأأأأات والأأأأربامج ملنأأأأع العنأأأأر ضأأأأد النسأأأأاء والفتيأأأأات  )ا( 

المسأأاواة اجلنسأأااية  اأأا يف ذلأأك تلأأك الراميأأة  ىل  شأأراا الرجأأال والفتيأأان وفهأأم ومعاجلأأة  وجأأ  ال
تغيأأأع السأأألوا ف أأأالا ضأأأم حتديأأأد تكلفأأأة العنأأأر ضأأأد النسأأأاء والفتيأأأات مأأأم خأأأالل مجأأأع ايااأأأات 
و حصأأاءات جنسأأااية لافيأأة وشأأاملة ومفصرأألة لبيأأان التكأأالير امل تبأأة ضلأأى ضأأد  التحأأرا  اأأا يف 

 لتوضية؛ذلك مم خالل  اشطة ا



A/72/53 

GE.17-14491 250 

 ىل اختأاذ اإلجأراءات الفوريأة والفعالأة للتصأدم للعنأر ضأد   ي أاا الأدول يدضو  -10 
 النساء والفتيات وياية مجيع ال حايا/الناجيات  ضم رريق ما يليمح

السأأهر ضلأأى  ن تكأأون مجيأأع املبأأادرات املتعلةأأة انأأع و اأأاء العنأأر ضأأد النسأأاء  ) ( 
لفتيان مصممة ومعواة هبد  تأفمني  ضطأاء اتولويأة ملشأاغآ والفتيات الرامية  ىل  شراا الرجال وا

النسأأاء والفتيأأات وحةأأوقهم و كيأأنهم وسأأالمتهم ومشأأارلتهم املتسأأاوية واهلادفأأة يف صأأنع الةأأرار 
 ضلى مجيع املستويات؛

ضمان  ن تكون املر ة اور سبآ ا اتصا  للفتيأات والنسأاء املتعرضأات للعنأر  )ب( 
واء لاا  امو السبآ ق ائية  و  داريأة  و سياسأية  و  يأة تأدااع  خأرى  الةائم ضلى او  اجلنس  س

اأأا يف ذلأأك املالجأأئ و وامأأر احلمايأأة  و ن تكأأون سأأبآ ا اتصأأا  اأأمو متاحأأة ويف املتنأأاول ومةبولأأة 
ومراضيةا للسأم ولنأو  اجلأنس وتتطأرق اشأكآ مالئأم حلةأوق واحتياجأات ال أحايا/الناجيات  اأا يف 

املعلومات والتثةير خبصومل  مهية ياية السأرية  ومنأع الوصأم  والتحأول  ىل  ذلك ضم رريق تةد 
يكفأأأي مأأأم الوقأأأ  للنسأأأاء  ضأأأحية مأأأم جديأأأد   و مويأأأد مأأأم اإلضأأأرار اال أأأحايا   و السأأأماد اأأأا

املتعرضأأأات للعنأأأر للمطالبأأأة اا اتصأأأا   ذا مأأأا اخأأأ ن ذلأأأك  وتأأأفمني معأأأايع معةولأأأة فيمأأأا يتصأأأآ 
 اتةد  اتدلة؛

لة اتشأأأخامل الأأأميم اأأأم يف مرالأأأو سأأألطة  مأأأم قبيأأأآ املدرسأأأني والةأأأادة مسأأأاء ) ( 
الأأأدينيني والسأأألطات التةليديأأأة والسياسأأأيني واملسأأأؤولني ضأأأم  افأأأاذ الةأأأوااني  ضأأأم ضأأأد  ا متثأأأال 
للةأأوااني واللأأوائح املتعلةأأأة اأأالعنر ضأأد النسأأأاء والفتيأأات و/ و النهأأوا هبأأأمو الةأأوااني واللأأأوائح  

صدم ل  اطريةة تراضي او  اجلنس  ووضع حد لحلفالت مأم العةأاب  قصد منع اما العنر والت
وتفأأأأادم  أأأأاوا حأأأأدود السأأأألطة  أأأأا يف أأأأي  ىل ضنأأأأر ضأأأأد النسأأأأاء والفتيأأأأات  و ضأأأأادة حتويأأأأآ 

 ال حايا/الناجيات مم اما العنر  ىل ضحايا مم جديد؛
منأأة اختأأاذ تأأدااع ضمليأأة وملموسأأة  يف الةأأااون واملمارسأأة العمليأأة  خللأأق ايئأأة آ )د( 

و كينيأأأة يتسأأأىن فيهأأأا للنسأأأاء والفتيأأأات اإلاأأأال  اسأأأهولة ضأأأم حأأأواد  العنأأأر وتلةأأأي الرضايأأأة يف 
مرحلأأأة مأأأا اعأأأد العنأأأر الةأأأائم ضلأأأى اأأأو  اجلأأأنس  اأأأا يف ذلأأأك ضأأأم رريأأأق تأأأوفع تأأأدريب للرجأأأال 
والنسأأأاء  و  سأأأيما للمسأأأؤولني ضأأأم  افأأأاذ الةأأأوااني  ومأأأوفرم الرضايأأأة الصأأأحية  وغأأأع ذلأأأك مأأأم 

ملسأأتييبة اتوىل اتخأأرى  لتأأفمني خأأدمات تكأأون املأأر ة اوراأأا وتسأأتييب للصأأدمات اجلهأأات ا
 وتكون خالية مم التمييو  و الوصم  وحتول دون  ضادة التحول  ىل ضحية مم جديد؛

تطوير وتنفيم اع  خأدمات تفايليأة قصأد تشأييع التغأع يف املواقأر والسألوا  )ه( 
لنسأأاء والفتيأأات  وقصأأد التةليأأآ مأأم احتمأأال وتشأأييع ذلأأك لأأدى مأأرتكيب  ضمأأال العنأأر ضأأد ا

العأأودة  ىل اإلجأأرا  جمأأدداا  ورصأأد وتةيأأيم وضأأعها وتأأفثع اأأمو اخلأأدمات  وتظأأآ يف افأأس الوقأأ  
 تفمني السالمة والدضم وحةوق اإلاسان لل حايا/الناجيات شغلها الرئيسي؛
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ا  وضواقبأأ   اعمأأآ املةأأررة اخلاصأأة املعنيأأة اسأأفلة العنأأر ضأأد املأأر ة و سأأبا يرحرأأب -11 
 ؛(115)و يط ضلماا مع التةدير اتةريريها

 لةأأة النةأأا  حأأول العنأأر ضأأد النسأأاء والفتيأأات  الأأيت ض ِةأأدت  يرحأأب  ي أأاا  -12 
 ثنأأاء النةأأا  السأأنوم ملأأدة يأأو  لامأأآ حأأول حةأأوق اإلاسأأان للمأأر ة يف الأأدورة اخلامسأأة والثالثأأني 

السأامية حلةأوق اإلاسأان تةأد  تةريأر ولس حةوق اإلاسان  ويطلب مم مفوضية اتمم املتحدة 
 موجو ضم املناقشة  ىل اولس يف دورت  السااعة والثالثني؛

مم مفوا اتمم املتحدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  االتشأاور مأع ايئأة  يطلب -13 
اتمأأم املتحأأدة للمسأأاواة اأأني اجلنسأأني و كأأني املأأر ة وصأأندوق اتمأأم املتحأأدة للسأأكان وغأأعو مأأم 

مأأم املتحأأدة واراجمهأأا وولا  أأا  ف أأالا ضأأم الأأدول اتض أأاء  وآليأأات حةأأوق اإلاسأأان صأناديق ات
الدولية  ومنظمات اوتمع املد  وسائر اجلهات ذات الصلة صأاحبة املصألحة   ضأداد تةريأر قبأآ 
دورة جملأأس حةأأوق اإلاسأأان الثامنأأة والثالثأأني  سأأتعراا املمارسأأات الواضأأدة والأأدروس املسأأتفادة 

تيييات الةائمأأة ومبأأادرات اتمأأم املتحأأدة وغعاأأا مأأم املبأأادرات إلشأأراا الرجأأال والفتيأأان وا سأأ ا
يف تعويو وحتةيق املساواة اني اجلنسني  و  سيما اجلهود املبمولة لتحدم الةوالأب النمطيأة اجلنسأااية 
ء والةواضأأأأد ا جتماضيأأأأة واملواقأأأأر و وجأأأأ  السأأأألوا السأأأألبية الأأأأيت تأأأأدضم وتأأأأد  العنأأأأر ضأأأأد النسأأأأا
 والفتيات  والتةد  اتوصيات  ختاذ الدول واوتمع الدويل للمويد مم اإلجراءات هبما اخلصومل؛

مواصلة اظرو يف مسفلة الة اء ضلى مجيع  شأكال العنأر ضأد النسأاء والفتيأات  يةرر -14 
 و سباا  وضواقب   ااضتباراا مسفلة ضلى درجة ضالية مم اتولوية  ربةاا لرباامج ضمل  السنوم 

34 اجللسة  
2017حويران/يواي   22  

 [ دون تصوي ااضت مد ]

 والية المقرر الخاص المعنح باستقالل القضاة والمحامي  -35/11  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 ىل مجيأأأع الةأأأرارات واملةأأأررات السأأأااةة الصأأأادرة ضأأأم جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان    ذ يشأأأع 

جلمعيأأأة العامأأأة  اشأأأفن اسأأأتةالل الة أأأاء ولأأأملك  ىل قأأأرارات ومةأأأررات جلنأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان وا
 وسالمة النظا  الة ائي 

  واستةالل املهنة الةااوايأة  ووجأود ايااأة ضامأة واواات  افن استةالل الة اء واقتناضاا من  
موضأأأوضية واويهأأأة قأأأادرة ضلأأأى  داء وظائفهأأأا وفةأأأاا لأأأملك  وسأأأالمة النظأأأا  الة أأأائي اأأأي شأأأرورب 

__________ 

(115) A/HRC/32/42 وCorr.1و  A/HRC/35/30  
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إلاسان واحلريات اتساسية و ضمال سيادة الةأااون  ول أمان  ساسية   اد منها حلماية حةوق ا
  جراء االمات ضادلة دون  م  ييو 

ا ضتأأأأأأأداءات املتكأأأأأأأررة اأأأأأأأوتعة متوايأأأأأأأدة ضلأأأأأأأى اسأأأأأأأتةالل الة أأأأأأأاة واحملأأأأأأأامني  و ذ يأأأأأأأديم 
النيااأأة العامأأة ومأأوظفي احملأأالم  و  سأأيما حأأا ت التهديأأد وال ايأأب والتأأدخآ يف  داء  و ض أأاء

 امهم املهنية مه
 5/2املتعلق ابناء مؤسسات اولس  و 5/1 ىل قرارم جملس حةوق اإلاسان  و ذ يشع 

املتعلأأأأق ادواأأأأة قواضأأأأد السأأأألوا تصأأأأحاب الو يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة للميلأأأأس  
   و ذ يشأأدد ضلأأى ضأأرورة اضأأطال  املكلَّأأر االو يأأة اواجباتأأ 2007حويران/يوايأأ   18 املأأؤرخني

 وفةا هلميم الةراريم ومرفةا ما 
ضلأأى املةأأرر اخلأأامل املعأأ  ااسأأتةالل الة أأاة واحملأأامني ملأأا اضأأطلع اأأ  مأأم  يثأأ  -1 

 ضمآ اا  يف  داء و يت ؛
 ديأأد و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ  ااسأأتةالل الة أأاة واحملأأامني لفأأ ة ثأأال   يةأأرر -2 

 26املأأأأؤرخ  26/7حةأأأأوق اإلاسأأأأان  سأأأأنوات االشأأأأرورب ذا أأأأا املنصأأأأومل ضليهأأأأا يف قأأأأرار جملأأأأس
 ؛2014حويران/يواي  

مجيأأأأع احلكومأأأأات ضلأأأأى التعأأأأاون مأأأأع املةأأأأرر اخلأأأأامل ومسأأأأاضدت  يف  داء   أأأأ  -3 
 امهامأأ   وموافاتأأ  إلميأأع املعلومأأات ال أأرورية الأأيت يطلبهأأا  والأأرد ضلأأى الرسأأائآ الأأيت  يلهأأا  ليهأأ

ااة لطلبات  اشأفن ايأارة الأدااا  والنظأر يف املةرر اخلامل دون  اطاء   مربر ل   والنظر يف ا ستي
 تنفيم توصيات ؛

اتمم املتحدة  اا يف ذلك ولا  أا املتخصصأة  واملنظمأات اإلقليميأة   يشيع -4 
واملؤسسأأأات الورنيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  واخلأأأرباء املسأأأتةلني  واةااأأأات احملأأأامني  والرااطأأأات املهنيأأأة 

ظمات غع احلكومية واجلهات اتخرى صاحبة املصلحة ضلأى للة اة و ض اء النيااة العامة  واملن
  ن تتعاون  ىل  قصى حد  كم مع املةرر اخلامل يف  داء مها  و يت ؛

 ىل اتمأأني العأأا  و ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  يطلأأب -5 
   افعالية؛توويد املةرر اخلامل إلميع املوارد البشرية واملالية الالامة إلجناا و يت

 مواصلة النظر يف امو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم  يةرر -6 
  34اجللسة 

  2017حويران/يواي   22

 دون تصوي  [ا ]اضتمد
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استقالل ونزا ة القضاء والمحلفي  والخبراء القضائيي  واستقالل  -35/12  
 المحامي 

  ن جملس حةوق اإلاسان  
مأأم  11و 10و 9و 8و 7 واأأاملواد  ومبادئأأ  املتحأأدة اتمأأم اقميثأأ اةاصأأد يس شأأد  ذ 

مأأأأم العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل  26و 14و 9و 4و 2واأأأأاملواد   اإلضأأأأالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان
   ب ضيني   ضالن واراامج ضمآ فييناااحلةوق املداية والسياسية  و ذ ي ع اص

اد  اتساسأأأية املتعلةأأأة اأأأدور  ىل املبأأأاد  اتساسأأأية  سأأأتةالل الة أأأاء  واملبأأأ و ذ يشأأأع 
احملأأأأامني  واملبأأأأاد  التوجيهيأأأأة املتعلةأأأأة اأأأأدور  ض أأأأاء النيااأأأأة العامأأأأة  ومبأأأأاد  انغأأأأالور للسأأأألوا 
الة أائي  ومبأاد  اتمأم املتحأأدة ومبادئهأا التوجيهيأة اشأفن احلصأأول ضلأى املسأاضدة الةااوايأأة يف 

 اظم العدالة اجلنائية 

واملةأأررات الأأيت سأأبق  ن صأأدرت ضأأم جملأأس حةأأوق   ىل مجيأأع الةأأرارات و ذ يشأأع  ي أأاا  
اإلاسأأان وجلنأأة حةأأوق اإلاسأأان واجلمعيأأة العامأأة اشأأفن اسأأتةالل واوااأأة الة أأاء واشأأفن سأأالمة 

  النظا  الة ائي 
 أأأأاة واحملأأأأامني اللأأأأميم الة ااسأأأأتةالل املعنيأأأأة اخلاصأأأأة املةأأأأررة اتةريأأأأرم ضلمأأأأاا   أأأأيط و ذ 

  و ىل (117)واخلامسأة والثالثأني (116)دورتي  الثااية والثالثني قدمتهما  ىل جملس حةوق اإلاسان يف
  (118)اجلمعية العامة يف دور ا احلادية والسبعني

 ضامأة ايااأة ووجأود الةااوايأة  املهنأة واسأتةالل الة أاء  واوااة استةالل افن من  واقتناضاا  
الة أأائي شأأرورب مسأأبةة  وفةأأاا لأأملك  وسأأالمة النظأأا  مهامهأأاادرة ضلأأى  داء وقأأ واويهأأة موضأأوضية

   ييو دون  قامة العدلو ضادلة االمات ماية حةوق اإلاسان وتطبيق سيادة الةااون ول مان حل
 اإاصا  مهامهم يؤدوا  ن للةااون  وفةاا   ينبغي هلم العامة النيااة  ض اء افن يملرر و ذ 
 يسأأأهمونفوق اإلاسأأأان  وسأأأرضة  و ن   مأأأوا لرامأأأة اإلاسأأأان و مواأأأا و ن يصأأأواوا حةأأأ واتسأأاق
 يف مراضاة اتصول الةااواية وسالسة سع اظا  العدالة اجلنائية  املك

ضلأأى  ن اسأأتةالل واوااأأة الة أأاء واسأأتةالل احملأأامني واملهنأأة الةااوايأأة ضناصأأر  و ذ يشأأدد 
خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة  الأأأواردة يفمأأأم  اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة  16تحةيأأأق اهلأأأد  لضأأأرورية 

تأأأوفع تكأأأافؤ فأأأرمل منهأأأا  إلملأأأة  مأأأور اوجبأأأ  الأأأيت التومأأأ  الأأأدول اتض أأأاء  (119)2030 عأأأا ل

__________ 

(116) A/HRC/32/34   
(117) A/HRC/35/31   
(118) A/71/348   
  70/1قرار اجلمعية العامة  (119)
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للمسأأاءلة وشأأاملة لليميأأع ضلأأى مجيأأع  وقاالأأةوصأأول اجلميأأع  ىل العدالأأة وانأأاء مؤسسأأات فعالأأة 
 املستويات 
ل الة أأاة واحملأأامني و ض أأاء النيااأأة العامأأة اسأأتةال ضلأأى مأأاتاهلي وتأأعة توايأأد يأأديم و ذ 

 في احملالم  و  سيما حا ت التهديد والتخوير والتدخآ يف  داء مهامهم املهنية وموظ
 آ جأأأربمأأأم  جأأأ ا اتصأأأا  لسأأأبآ فعأأأا ا   رأأأاراا ينبغأأأي  ن تأأأوفر  دولأأأة لأأأآاأأأفن   يأأأملرر و ذ 
العأأدل  اأأا يف ذلأأك ايئأأات  افأأاذ   قامأأة واأأفن اإلاسأأان   ةأأوق املتعلةأأة ا اتهالأأات  و املظأأامل

الحةة الة ائية  واصفة خاصة وجود ق اء مستةآ ومهنة قااواية مسأتةلة اأا يتوافأق الةوااني وامل
مع املعايع الواجبة التطبيق الواردة يف الصكوا الدولية ذات الصألة   مأر  ساسأي إلضمأال حةأوق 

 غع  ييوم وضرورم لعملييت الدميةرارية والتنمية املستدامة و اإلاسان  ضما ا تاماا 
اأأفن مأأم ال أأرورم ضأأمان  تأأع الة أأاة و ض أأاء النيااأأة العامأأة واحملأأامني ملرر  ي أأاا و ذ يأأ 

وموظفي احملالم ااملؤاالت املهنية الالامة لالضطال  اهاام  ضم رريق حتسني  سأاليب التعيأني 
مجيأأأع الوسأأائآ الالامأأة لتمكيأأنهم مأأم  داء دوراأأأم  داءا و  واملهأأ التأأدريب الةأأااو  لأأملك تأأوفع و 

 يف ضمان سيادة الةااون  سليماا 
ومتعأأأدد التخصصأأأات يف جمأأأال حةأأأوق  اأأأدد الغأأأرا مهيأأأة تأأأوفع تأأأدريب  و ذ يالحأأأظ 

اإلاسان جلميع الة اة واحملامني و ض اء النيااة العامة وغعام مم املهنيني املعنيأني يف جمأال  قامأة 
 العدل  لتداع لتينب التمييو يف جمال  قامة العدل 

 مهية ضمان املساءلة والشفافية والنوااة يف الة اء اوصر ذلك ضنصأراا ضلى  و ذ يشدد 
 ساسياا يف حتةيق استةالل الة اء ومفهومأاا يةأع يف صألب سأيادة الةأااون ضنأدما ينفَّأم ضلأى حنأو 

وغعاا مم قواضد ومبأاد  ومعأايع حةأوق اإلاسأان  الة اءيتفق مع املباد  اتساسية  ستةالل 
 ذات الصلة 
ضلى  ن الة اة و ض اء النيااة العامة واحملأامني يأؤدون دوراا  ساسأياا يف صأون  ذ يشددو  

حةأوق اإلاسأان  اأا فيهأا احلأق املطلأق وغأع الةااأآ للتةييأد يف ضأد  التعأرا للتعأميب وغأعو مأأم 
 ضروب املعاملة  و العةواة الةاسية  و الال اسااية  و املهينة 

ايااأة ضامأة موضأوضية واويهأة ودوائأر ود ق اء مسأتةآ واويأ  ضلى  ن وج و ذ يشدد  ي اا  
ومهنأأأة قااوايأأأة مسأأأتةلة لتشأأأييع  ثيأأأآ متأأأواان للرجأأأال والنسأأأاء ووضأأأع  جأأأراءات تراضأأأي املنظأأأور 
اجلنسأأا   مأأر   اأأد منأأ  لتأأوفع يايأأة فعالأأة حلةأأوق املأأر ة  اأأا يف ذلأأك يايتهأأا مأأم العنأأر ومأأم 

مة احملالم  ول مان  ن تكون  قامة العدل خالية مم  م الوقو  ضحية مرة  خرى ضم رريق  اظ
الةوالب النمطية  ولالض ا  افن الرجآ واملر ة لليهما يسأتفيدان مم  ييو قائم ضلى او  اجلنس و 

 ضندما يعامآ اظا  العدالة املر ة لما يعامآ الرجآ 
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 يف  ضأالء معأايع االدور احليوم الأمم ت أطلع اأ  الرااطأات املهنيأة للمحأامني و ذ يسلم 
املهنة و خالقها ويايأة  ض أائها مأم املالحةأة الة أائية والةيأود وا اتهالأات غأع املناسأبة وتأوفع 

 اخلدمات الةااواية لكآ مم  تا   ليها 
اة للة أأأ هنيأأأةامل رااطأأأاتالو  التنظأأأيم  وذاتيأأأة سأأأتةلةامل امنياحملأأأ اةااأأأات افمهيأأأة ي سأأأل م و ذ 

واملنظمأأأأأات غأأأأأع احلكوميأأأأأأة العاملأأأأأة يف الأأأأأدفا  ضأأأأأم مبأأأأأد  اسأأأأأأتةالل  و ض أأأأأاء النيااأأأأأة العامأأأأأة 
 واحملامني  الة اة

 ااء احلأأأا ت الأأأيت يكأأأون فيهأأأا دخأأأول املهنأأأة الةااوايأأأة  و اسأأأتمرار  و ذ يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  
هأأأا حتأأأ  سأأأيطرة السأأألطة التنفيميأأأة  و خاضأأأعاا لتأأأدخلها التعسأأأفي  مأأأع  يأأأالء اضتبأأأار في مأأأارسامل

 ستعمال النظم إلصدار تراخيق احملامني خامل إلساءة ا
ضلأأى مأأا ميكأأم  اأأآ مأأا ينبغأأي   ن تؤديأأ  مؤسسأأات ورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأدد 

مسأأأتةلة وفعالأأأة ومنشأأأفة وفةأأأاا للمبأأأاد  املتعلةأأأة ارلأأأو املؤسسأأأات الورنيأأأة لتعويأأأو ويايأأأة حةأأأوق 
واوااأأأأأة اسأأأأأتةالل اإلاسأأأأأان )مبأأأأأاد  اأأأأأاريس( مأأأأأم دور اأأأأأا  يف ترسأأأأأيخ سأأأأأيادة الةأأأأأااون ودضأأأأأم 

  الة ائي النظا 
افن املساضدة الةااوايأة امليسأورة والفعالأة ضنصأر  ساسأي مأم ضناصأر  م اظأاٍ   و ذ ي سل م 

 إلقامة العدل ضادل و اسا  وفعال ومب  ضلى سيادة الةااون 
 اأأاحلةوق وا حتياجأأات اخلاصأأة للمأأر ة واترفأأال واتشأأخامل املنتمأأني و ذ  أأيط ضلمأأاا  

 ىل اتقليأأات    سأأيما  ولئأأك الأأميم يعيشأأون يف  وضأأا  اشأأة ولأأديهم اتصأأال اأأالنظم الة أأائية 
احلماية واملهارات مم مهنيأني يتفأاضلون معهأم  و اتما  او  خامل مم ا والميم قد  تاجون  ىل 

 سيما احملامون و ض اء النيااة العامة والة اة  و 
 لى مبد  السرية اني احملامي ومولل  افمهية ضالقة قائمة ض و ذ يسلم 
قأأرار جملأأس حةأأوق اإلاسأأان الأأمم مأأدد فيأأ  اولأأس و يأأة املةأأررة  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

اخلاصأأة املعنيأأة ااسأأتةالل الة أأاة واحملأأامني لفأأ ة ثأأال  سأأنوات  و ذ يسأألرم افمهيأأة قأأدرة املكلفأأة 
دة  ليها  مع مفوضأية اتمأم املتحأدة هبمو الو ية ضلى التعاون اشكآ وثيق  يف  رار الو ية املسن
يف السأعي  ىل ضأمان  والتعأاون التةأ السامية حلةوق اإلاسان يف جما ت منهأا خأدمات املشأورة 

 استةالل الة اة واحملامني 
إلميأأع الأأدول  ن ت أأمم اسأأتةالل الة أأاة واحملأأامني وموضأأوضية  ض أأاء  يهيأأب -1 

ضلى الةيا  اهامهم وفةاا لملك  اوسائآ منها اختأاذ تأدااع النيااة العامة واوااتهم ولملك قدر م 
مأم التأدااع املناسأبة الأيت  كرأنهم مأم  وغع ذلأك افاذ الةااون  ويف جمال فعالة يف اوال التشريعي

  داء مهامهم املهنية دون تدخآ  و م ايةة  و  ديد  و ختوير  ياا لان اوض ؛
يف تكأويم اجلهأاا الة أائي اسأبآ منهأا مراضأاة الدول ضلى تعويو التنو   يشيرع -2 

مأم خمتلأر شأرائح للنسأاء والرجأال املنظور اجلنسا   والعمأآ هبمأة ضلأى تشأييع التمثيأآ املتأواان 
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اجلماضأأات غعاأأا مأأم اوتمأأع وضلأأى لافأأة اتصأأعدة  ف أأالا ضأأم اتشأأخامل املنتمأأني لاقليأأات و 
اعد   حاق هبما اجلهاا وضملية اختيار  فرادوشرورب ا لت اتسا احملرومة  لما يشيعها ضلى لفالة 

 ىل معأأايع موضأأوضية وتكفأأآ تعيأأني  فأأراد يتحلأأون االنوااأأة والكفأأاءة  ااداسأأتناة و يشأأفافالو  التمييأأو
وتلةأوا التأدريب املناسأب ولأديهم املأؤاالت املالئمأة يف جمأال الةأااون  اا سأتناد  ىل جأدارة الفأرد 

 ؛ظرو  ضمآ متساوية ظآ واستحةاق  ويف
ضلى ضرورة  ن يوفر الةااون ضمااة لافية ملدة و ية الة اة واسأتةالهلم  يشدد -3 

وسأم تةاضأدام  لمأا  ةم التةاضديأا و منهم وحصوهلم ضلى  جر مالئم وشأرورب خأدمتهم ومعاشأ
جيأأب  ن  ميشأأدد ضلأأى  ن اتمأأم الأأوظيفي ضأأمااة  ساسأأية  سأأتةالل الة أأاء و ن  سأأباب ضأأوهل

فةأأأدان اتاليأأأة اتسأأأباب فأأأ  اأأأددة ادقأأأة اوجأأأب الةأأأااون  وتشأأأمآ تكأأأون واضأأأحة وتكأأأون ظرو 
  تثأأأأآالسأأأألوا ضلأأأأى حنأأأأو جيعلهأأأأم غأأأأع  ئةأأأأني تداء مهأأأأامهم  لمأأأأا يشأأأأدد ضلأأأأى ضأأأأرورة  ن   و

 تصول الةااواية؛ا ملبد  مراضاةاإلجراءات اليت يةو  ضليها تفديب الة اة  و  يةافهم  و ضوهلم 
ضلأأى وضأع سياسأأات و جأراءات واأأرامج يف الأدول  حسأأب ا قت أاء   يشأيع -4 

 جمال العدالة اإلصالحية ليوء مم اظا  ضدالة شامآ؛
التعأأاون مأأع الكيااأأات الورنيأأة ذات الصأألة   ا  الأأدول  ي أأاا ضلأأى النظأأر يشأأيع -5 

لنةااأأأأات احملأأأأامني ورااطأأأأات الة أأأأاة و ض أأأأاء النيااأأأأة العامأأأأة واملؤسسأأأأات التعليميأأأأة املسأأأأاِضدة 
مسأأأائآ مأأأم قبيأأأآ اأأأو  اجلأأأنس واترفأأأال واتشأأأخامل ذوم شأأأفن شأأأادات اوضأأأع  ر يف للة أأأاء  

 لتوجي   جراءات الة أاة واحملأامني  خرى  مسائآ  يف مجلة اإلضاقة والشعوب اتصلية واملهاجريم
 ؛الة ائييف النظا   اجلهات الفاضلة و ض اء النيااة العامة وغعام مم

حملأامني ور احملأامني تأنق ضلأى  ن املبأاد  اتساسأية املتعلةأة اأدضلى  ن ا يشدد -6 
 جيب    ي راط اينهم واني مولليهم  و ق ايا مولليهم لنتيية تداء مهامهم؛

كَّنأوا ن احملامني ينبغأي  يؤلد -7  مأم  داء مهأامهم  ريأة واسأتةاللية ودون  م   ن مي 
 خو  مم ا اتةا ؛ 

لةيأأأا  افاشأأأطتهم االأأأدول  ن تكفأأأآ قأأأدرة  ض أأأاء النيااأأأة العامأأأة ضلأأأى ا يهيأأأب -8 
 الوظيفية ااستةاللية وموضوضية واوااة؛

مجيع  ضمال العنر  و التخوير  و ا اتةا  اليت ترتكبها  م جهأة وتم  يديم -9 
سبب ضد الة اة و ض اء النيااة العامة واحملامني  ويملر الأدول اواجبهأا يف صأون اوااأة الة أاة 

م ويايأأة  سأأرام ومعأأاوايهم الفنيأني مأأم مجيأأع  شأأكال و ض أاء النيااأأة العامأأة واحملأأامني ويف يأايته
يف لمأا يأملراا اواجبهأا مهأامهم    النا ة ضم  داءالعنر والتهديد وا اتةا  والتخوير وامل ايةة 
  دااة امو اتضمال وتةد  مرتكبيها  ىل العدالة؛

  ااء العأأأدد الكبأأأع مأأأم اهليمأأأات املرتكبأأأة ضأأأد احملأأأامني يعأأأرب ضأأأم اأأأالغ قلةأأأ  -10 
وحأأا ت التأأدخآ التعسأأفي  و غأأع الةأأااو  يف حريأأة  ارسأأة مهنأأتهم  و الةيأأود املفروضأأة ضلأأيهم  
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ويهيأأب االأأدول  ن تكفأأآ حتةيةأأاا سأأريعاا وشأأامالا واويهأأاا يف  م ايمأأات  و تأأدخآ مأأم  م اأأو  
 ضد احملامني ومساءلة اجلناة؛

الصلة  لنةااأات  االدول  ن تعمآ  االتعاون مع الكيااات الورنية ذات يهيب -11 
احملامني ورااطات الة اة و ض اء النيااأة واملؤسسأات التعليميأة  ضلأى تأوفع تأدريب لأاٍ   اأا يف 
ذلك تدريب يف جمال حةوق اإلاسان  للة اة و ض اء النيااة العامة واحملامني  ضند تعييأنهم  ول 

قليمأأأي والأأأدويل حلةأأأوق مأأأرة واصأأأورة دوريأأأة رأأأوال فأأأ ة خأأأدمتهم  واضأأأعة يف اضتباراأأأا الةأأأااون اإل
اإلاسان   سب ا قت اء واملالءمة  واملالحظات اخلتامية والةرارات الصادرة ضأم آليأات حةأوق 

 اإلاسان  مثآ ايئات املعاادات واحملالم اإلقليمية حلةوق اإلاسان؛
الدول ضلى اختاذ تدااع ملكافحة التمييو يف جمال  قامة العأدل  اوسأائآ  يشيع -12 
ومتعأأدد التخصصأأات يف جمأأال حةأأوق اإلاسأأان  اأأا يف ذلأأك  اأأدد اتغأأرااع تأأدريب منهأأا تأأوف
الضتبأارات اجلنسأااية وحةأوق الطفأآ  جلميأأع ل متعأدد الثةافأات ومأرا ٍ لعنصأرية و ل منأااممتأدريب 

 الة اة واحملامني و ض اء النيااة العامة؛
لتةأأأد  املسأأأاضدة  مهيأأأة  ن تنشأأأئ الأأأدول وتنفأأأم اظامأأأاا فعرأأأا ا ومسأأأتداماا  يؤلأأأد -13 

الةااوايأأأأأة  اظامأأأأأاا يتسأأأأأق مأأأأأع التواما أأأأأا الدوليأأأأأة يف جمأأأأأال حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان ويراضأأأأأي التعهأأأأأدات 
يف مجيأع مراحأآ  وميسأورةواملمارسات اجليأدة ذات الصألة  حأىت تكأون املسأاضدة الةااوايأة متاحأة 

 اإلجراءات الةااواية  راناا اعايع اتالية املناسبة؛
مات ضلى التعاون مع املةررة اخلاصة املعنية ااستةالل الة أاة مجيع احلكو     -14 

واحملأأأأامني ومسأأأأاضد ا يف  داء مهامهأأأأا  وتوويأأأأداا إلميأأأأع املعلومأأأأات املطلواأأأأة  والأأأأرد دون  اطأأأأاء 
 موجب ل  ضلى الرسائآ اليت حتيلها  ليها؛  

اليأأة   الأأدول  ىل اختأأاذ التأأدااع الالامأأة  اسأأبآ منهأأا اضتمأأاد تشأأريعات يأأدضو -15 
ل مان وجأود رااطأات مهنيأة مسأتةلة وذاتيأة التنظأيم للمحأامني وا ضأ ا  االأدور احليأوم الأمم 

 يؤدي  احملامون يف دضم سيادة الةااون وتعويو حةوق اإلاسان ويايتها؛
االدول  ن ت مم لون اتحكا  الةااواية املعتمدة فيمأا يتعلأق اكافحأة  يهيب -16 

متسأأةة مأأع ا لتوامأأات الدوليأأة للدولأأة فيمأأا يتعلأأق اأأاحلق يف االمأأة  اإلراأأاب  و اتمأأم الةأأومي
ضادلة  واحلق يف احلرية  واحلق يف سبيآ ااتصا  فعال مم ااتهالات حةوق اإلاسان وغعاا مم 

  حكا  الةااون الدويل ذات الصلة ادور الة اة و ض اء النيااة العامة واحملامني؛
عأأاون مأأع اجلهأأات املعنيأأة صأأاحبة املصأألحة ضأأمم املةأأررة اخلاصأأة  ىل الت يأأدضو -17 

 منظومة اتمم املتحدة يف اوا ت ذات الصلة او يتها؛
ااحلكومأات  ن تنظأأر جأدياا يف ا سأتيااة للطلبأأات الأيت تةأدمها املةأأررة  يهيأب -18 

اخلاصأأأة لويأأأارة الأأأدااا  و أأأ  الأأأدول ضلأأأى  جأأأراء حأأأوار انَّأأأاء مأأأع املةأأأررة اخلاصأأأة اشأأأفن متااعأأأة 
 توصيا ا وتنفيماا حىت تتمكم مم  داء و يتها اويد مم الفعالية؛
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املةررة اخلاصة ضلى تيسع تةأد  املسأاضدة التةنيأة وانأاء الةأدرات واشأر يشيرع  -19 
 ف أأآ املمارسأأأات  اوسأأائآ منهأأأا التواصأأآ مأأأع اجلهأأات املعنيأأأة صأأاحبة املصأأألحة واالتشأأاور مأأأع 

ق اإلاسأان  ضنأدما تطلأب الدولأة املعنيأة ذلأك  اغيأة  ضمأال مفوضية اتمم املتحدة السأامية حلةأو 
سيادة الةااون وترسيخها  مع  يالء ااتما  خامل إلقامة العدل وللدور المم يؤدي  ق اء  ومهنأة  

 قااواية يتميوان اا ستةاللية والكفاءة؛
احلكومأأات الأأيت تواجأأ  صأعواات يف ضأأمان اسأأتةالل الة أأاة واحملأأامني  يشأيرع -20 
املصأممة وضية واوااة  ض اء النيااة العامة وقدر م ضلى  داء مهامهم وفةاا لملك   و تلأك وموض
اختاذ تدااع للم ي ق دماا يف تنفيم امو املباد   ضلى التشاور مأع املةأررة اخلاصأة والنظأر يف  ضلى

  مكااية ا ستفادة مم خدما ا  مثالا اتوجي  الدضوة  ليها لويارة الدااا؛
احلكومأأات  ي أأاا ضلأأى  يأأالء ا ضتبأأار الواجأأب للتوصأأيات املةدمأأة مأأم يع يشأأ -21 

توصأأأيات املنبثةأأأة ضأأأم ضمليأأأة ا سأأأتعراا الآليأأأات اتمأأأم املتحأأأدة حلةأأأوق اإلاسأأأان وضلأأأى تنفيأأأم 
اسأأأتةالل وفعاليأأأة الة أأأاء تنفيأأأماا فعأأأا ا  ويأأأدضو ا واملتعلةأأأة الأأأيت حتظأأأى االتفييأأأد الأأأدورم الشأأأامآ

مأأات اإلقليميأأة ومنظومأأة اتمأأم املتحأأدة  ىل دضأأم  م جهأأود ت بأأَمل يف سأأبيآ اوتمأأع الأأدويل واملنظ
 اما التنفيم؛
ولأأأا ت اتمأأأم املتحأأأدة وصأأأناديةها واراجمهأأأا  ىل مواصأأألة  اشأأأطتها يف  يأأأدضو -22 

ضلأأى رلأأب الدولأأة   جمأايل  قامأأة العأأدل وسأأيادة الةأأااون  اأأا يف ذلأأك ضلأى املسأأتوى الةطأأرم انأأاءا 
درا  امو اتاشطة يف خططها الورنية لبناء الةدرات  ويشدد ضلأى ضأرورة ويشيع الدول ضلى  

 توفع التمويآ الكايف للمؤسسات املعنية اإقامة العدل؛
تطااق  رراا الةااواية ولوائحهأا التنفيميأة و دلتهأا  تكفآالدول ضلى  ن  يشيع -23 

امات ذات الصلة يف جمايل  قامة العدل مع التواما ا الدولية و ن تراضي ا لتو  تاماا الة ائية تطااةاا 
 وسيادة الةااون؛

  مواصلة النظر يف امو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم  يةرر -24 
  34اجللسة 

  2017حويران /يواي   22
 دون تصوي  [ا]اضتمد 

 الس  كبارحماية األسرة: دور األسرة فح دقم حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ل 35/13  
 لس حةوق اإلاسان  ن جم 
  ومبادئ  اةاصد ميثاق اتمم املتحدة يس شد  ذ 
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اإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان  و ضأأأالن واراأأأامج ضمأأأآ فيينأأأا   يؤلأأأد مأأأم جديأأأدو ذ  
واإلضأالن السياسأي  و ضالن ومنها  ضمآ اييني  واراامج ضمآ املؤ ر الأدويل للسأكان والتنميأة 

و ذ يشع  ىل العهأد الأدويل اخلأامل   2002لدولية املتعلةة االشيخوخة لعا  خطة ضمآ مدريد او 
اأأاحلةوق املدايأأة والسياسأأية  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة  
واتفاقيأأة حةأأوق الطفأأآ  واتفاقيأأة الة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال التمييأأو ضأأد املأأر ة  واتفاقيأأة حةأأوق 

إلضاقة  وغعاا مم صكوا حةوق اإلاسان ذات الصألة  اأا فيهأا  ضأالن احلأق اتشخامل ذوم ا
 يف التنمية 
 ىل قرارات جملس حةأوق اإلاسأان اشأفن يايأة اتسأرة  اأا يف ذلأك  حأدثها   يشع و ذ 

  2016 وا/يولي   1  املعتمد يف 32/23واو الةرار 
لةأأة اأأإضالن السأأنة الدوليأأة لاسأأرة  ىل مجيأأع قأأرارات اجلمعيأأة العامأأة املتع و ذ يشأأع  ي أأاا  

 ذلرااا السنوية العشريم وا حتفاء هبا و  واتضمال التح عية لالحتفال املرااا السنوية العاشرة
جملس حةوق اإلاسان اشفن مسفلة حةوق و اجلمعية العامة قرارات  ىل  شع لملكيو ذ  
  كبار السماإلاسان ل
  ة املستةلة املعنية اتمتع لبار السم إلميع حةوق اإلاساناخلبع  االعمآ المم  جنوت ينو و و ذ  
اأأأأفن  اأأأأدا  السأأأأنة الدوليأأأأة وضمليأأأأات متااعتهأأأأا  و  سأأأأيما تلأأأأك املتعلةأأأأة  سأأأألميو ذ  

والتواان اني العمآ واتسرة واملسائآ املش لة اني اتجيال   االسياسات اتسرية يف جما ت الفةر
اتسأأأرة ومسأأأأؤوليا م  ميكأأأم  ن ت سأأأأهم يف  اأأأاء الفةأأأأر مأأأع  يأأأالء ا اتمأأأأا  حلةأأأوق مجيأأأأع  فأأأراد 

  همرفأأأااحتسأأأني ميأأأع النأأأاس مأأأم مجيأأأع اتضمأأأار و جل حيأأأاة صأأأحيةوالة أأاء ضلأأأى اجلأأأو   ولفالأأأة 
وميكأأم  ن فأأرمل الأأتعلم مأأدى احليأأاة لليميأأع  ولفالأأة حتسأأني النتأأائج التعليميأأة لارفأأال  ايأأادة و 

 تعأاا   ملبار الس كني مجيع النساء والفتيات  و تع  املساواة اني اجلنسني و تسهم  ي اا يف حتةيق 
 اج متكامآ وشامآ للتنمية  يف  رارإلميع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية  لامالا 

 ن اتسأرة  ااضتباراأا اوموضأة اتساسأية يف اوتمأع والبيئأة الطبيعيأة  و ذ يؤلد مم جديد 
ى احلمايأأأة واملسأأأاضدة ال أأأروريتني لتأأأتمكم مأأأم لنمأأأو ورفأأأاو مجيأأأع  فراداأأأا  ينبغأأأي  ن حتصأأأآ ضلأأأ

 لامآ اسؤوليا ا داخآ اوتمع ضلى حنو  ا ضطال  
احلأأأأق يف مسأأأأتوى معيشأأأأة يكفأأأأي ل أأأأمان الصأأأأحة والرفأأأأاو لأأأأ   فأأأأرد ن لكأأأأآ و ذ يؤلأأأأد  

ة   روريالطبية واخلدمات ا جتماضية ال رضايةوالسكم وال اسواملالالغماء ذلك  شمآوتسرت   وي
البطالأأة  و املأأرا  و العيأأو  و ال مأأآ  و الشأأيخوخة حأأا ت ق يف تأأفمني معيشأأت  يف لأأ  احلأأ ن و 
  ش غع ذلك مم الظرو  اخلارجة ضم  رادت  واليت تفةدو  سباب ضي  و

التنميأأأأة الورنيأأأأة وحتةيأأأأق اتاأأأأدا  ويف تمأأأأع او يفاأأأأا ميكأأأأم  ن تسأأأأهم اأأأأ  اتسأأأأرة  سأأأألميو ذ  
ةلَّأأأآ مأأأم مأأأا اال ي  ةلأأأق  ن اأأأمو املسأأأامهة االحأأأظ يتحأأأدة  و ذ تمأأأم املو اأأأدا  اجمتمأأأع لكأأأآ الرئيسأأأية 
 شفاا 
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اضتمأأأأأاد خطأأأأأة التنميأأأأأة املسأأأأأتدامة مأأأأأم خأأأأأالل   تعهأأأأأد مجيأأأأأع الأأأأأدول ن  ىل  شأأأأأعي ذ و  
عأأد  املسأأاواة والتمييأأو  ليتخلأأر  حأأد ضأأم الرلأأب ينطأأوم ضلأأى التصأأدم  اأأف   (120)2030 لعأا 

ن و   و  سأيما املهمشأ شخامل منهم لبار السم يواجههاويتيح فرصة ملعاجلة  وج  التفاوت اليت 
   و ال عفاء و سرام

اأأأأأفن لبأأأأأار السأأأأأم ميكأأأأأنهم  ن يسأأأأأتمروا يف تةأأأأأد  مسأأأأأامها م اتساسأأأأأية يف  سأأأأألرميو ذ  
    ذا توافرت هلم ال مااات املالئمة 2030شؤون جمتمعا م ويف تنفيم خطة ضا   سع

 ات اشفن ياية اتسرة واإلضاقة اعةد احللةة الدراسية فيما اني الدور  رحبيو ذ  
 ن اتسرة اي الوحدة اجلماضية الطبيعية واتساسية يف اوتمأع و ن  يؤلد جمدداا  -1 

 هلا حق التمتع  ماية اوتمع والدولة؛
املسأؤولة يف املةأأا  اتول ضأأم تعويأو ويايأأة حةأأوق الأأدول اأأي  ن   ي أاا  يؤلأد جمأأدداا  -2 

اتساسأية ويشأدد ضلأى اتمهيأة لبأار السأم  ام فيهم    ميع اتشخاملاإلاسان واحلريات اتساسية جل
 ؛لبار السمام فيهم    لالح ا  التا  حلةوق اإلاسان واحلريات اتساسية جلميع  فراد اتسرة

تعويأأو الأأيت تةأأع ضلأأى ضأأاتق الأأدول فيمأأا رأأق  املسأأؤولية اتساسأأية ضلأأىيشأأدد  -3 
ا وضأأماا اأأمو اإلمكاايأة وفعتأجتماضيأة اتساسأأية و ىل اخلأأدمات ا لبأأار السأم   وصأول  مكاايأة

العمأأآ مأأع  ضأأرورةؤلأأد ي  وحتةيةأأاا هلأأمو الغايأأة  اعأأني ا ضتبأأار احتياجأأا م اخلاصأأة مأأع  خأأم  هلأأم
السأأأأألطات احملليأأأأأة  واوتمأأأأأع املأأأأأد   اأأأأأا يف ذلأأأأأك املنظمأأأأأات غأأأأأع احلكوميأأأأأة والةطأأأأأا  اخلأأأأأامل 

  م واجلمعيأات العاملأة مأم  جلهأم افسهم ومجعيا ن واملنظمات التطوضية  ولبار السم و واملتطوض
 اتسر واوتمعات احمللية؛و 

الأيت يواجههأا لبأار   االتحأديات املتعلةأة اأالتمتع إلميأع حةأوق اإلاسأان سلرمي -4 
الوقايأأأأة واحلمايأأأأة مأأأأم العنأأأأر واإليأأأأماء  واحلمايأأأأة ا جتماضيأأأأة  والغأأأأماء مثأأأأآ السأأأأم يف جمأأأأا ت 

واتالية الةااواية  والوصول  ىل العدالة  واخلدمات الصأحية  اأا يف  والتغمية  والسكم  والعمآ 
دضم الصأحة البدايأة والعةليأة  وخأدمات الرضايأة الطويلأة اتجأآ واملخففأة لأآل    خدمات ذلك 

 وافن تلك التحديات تستلو  حتليالا متعمةاا و جراءات للتصدم هلا ضلى حنو  ف آ؛
مم املشارلة الكاملأة والفعالأة يف  لبار السمكني  دضوة مجيع الدول  ىل   يكرر -5 

 تمعا م؛واحلياة ا قتصادية والسياسية وا جتماضية 
ايأأة وتعويأأو حةأأوق اإلاسأأان لكبأأار السأأم  و أأ  الأأأدول  مهيأأة ي ضلأأىيشأأدد  -6 

يف اترر اإلمنائيأة الورنيأة لكأآ منهأا  مأع  اية واح ا  حةوق اإلاسان لكبار السميضلى  دما  
ضأم الرلأب والوصأول  و ا  ىل   حأدل أمان    يتخلأر  وضأا  املهمشأني واتشأد ضأعفاا  اضاة مر 

 مم ام  شد ختلفاا ضم الرلب؛
__________ 

  70/1قرار اجلمعية العامة  (120)
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ملأأأؤ ر الأأأدويل الثالأأأ  الصأأأادرة ضأأأم اخطأأأة ضمأأأآ  ديأأأس  اااأأأا مأأأم جديأأأد ؤلأأأد ي -7 
الأأيت و   2030  يتيأأو  مأأم خطأة التنميأأة املسأتدامة لعأأا   اا جأوءالأيت تشأأكآ   (121)لتمويأآ التنميأأة

حتةيأق التنميأة الشأاملة واملنصأفة لبأار السأم مأم  جأآ السأتثمار يف  ل اتمهية الةصأوىم فيها اسلَّ ي  
واملسأأأأتدامة لاجيأأأأال احلاليأأأأة واملةبلأأأأة  وااتمهيأأأأة احليويأأأأة لتعويأأأأو ويايأأأأة حةأأأأوق اجلميأأأأع وضأأأأمان 

 ؛يتخلر  حد ضم الرلب   
دضأأم والتأدااع الراميأة  ىل اسأات ختلرفأ  السياأاتثر اإلجيأا  الأمم ميكأم  ن يةأر  -8 
ضلأى يايأة وتعويأو حةأوق   مم الفةر واإلقصاء والعنر وا افصال غأع الطأوضي اويايته  اتسر

حتةيأأق املسأأاواة اأأني النسأأاء والرجأأال والفتيأأات ضلأأى لبأأار السأأم  و   اأأم فأأيهماأأا  فراداإلاسأأان ت
عنأر وا ضتأداءات وا سأتغالل اجلنسأي والفتيان  و كني النسأاء والفتيأات  وتعويأو احلمايأة مأم ال

الأأيت  ن ا اتهالأات والتيأاواات  و سأو   شأكال ضمأآ اترفأال واملمارسأأات ال أارة  دون  غفأال
اا سألبياا ع فثتأ ؤثروتأ ةت أر ااتسأر اي  مأور  ةفراد اتسر تحةوق اإلاسان واحلريات اتساسية  سر 
 ؛تهايايالرامية  ىل هود اجل يف

 شأأكا ا تتخأم اإلمهأال واإليأأماء والعنأر ضأد لبأار السأم  فعأال  فناأ  ي أاا  يةأر -9 
وا قتصأادية    وحتد  يف مجيع اوأا ت ا جتماضيأة - وافسية وضارفية وماليةاداية  - متعددة
تشأريعات سأم   ىل مجلأة  مأور منهأا واجلغرافية  اا يف ذلك داخآ اتسرة  ويأدضو الأدول واإلثنية 

وتثةيأر وتوضيأة املهنيأني  ؛لبأار السأم  لة اء ضلى سوء معاملأةالرامية  ىل اوتعويو اجلهود الةااواية 
ها خمتلأأر خصائصأأو   الأأيت يتعأأرا هلأأا لبأأار السأأمالعنأأر واإليأأماء  ضمأأال وضامأأة اجلمهأأور اشأأفن 

 ؛يةاإلاساام واحتياجا  لبار السم  وياية واح ا  حةوق  او سباهب
الوقأو  ضأحايا ا ضتأداء  خلطأرلبعات السأم اأم  لثأر ضرضأةا فن  ا لملك يةر -10 

البأأد  والنفسأأي اتييأأة املواقأأر اوتمعيأأة التمييويأأة وضأأد   ضمأأال حةأأوقهم اإلاسأأااية  واأأفن اعأأمم 
املمارسأأأات التةليديأأأة والعرفيأأأة ال أأأارة يف أأأي  ىل  ضمأأأال ضنأأأر واضتأأأداءات تسأأأتهد  لبأأأعات 

 ؛ضلى احلماية الةااواية السم  واي  ضمال لثعاا ما تتفاقم جرراء الفةر وااعدا  فرمل احلصول
مأع  ن املساواة اني املر ة والرجآ  ومشارلة املر ة ضلى قأد  املسأاواة  ضلىيشدد  -11 
تةاسأأأم املسأأؤوليات الوالديأأأة ف أأأالا ضأأم العمالأأأة واحليأأاة العامأأأة وصأأنع الةأأرار  جمأأا ت يف الرجأأآ 

 واتسرية  اي ضناصر  ساسية يف السياسات اتسرية؛
سرة  ضندما ي كفآ اح ا  حةوق  فراداا  تكون قأوة دافعأة اا أاو افن ات يسلرم -12 

التماسك والتكامآ ا جتماضيني والت امم اأني اتجيأال والتنميأة ا جتماضيأة  و ن اتسأرة تأؤدم 
 دوراا حامساا يف احلفاظ ضلى اهلوية الثةافية للميتمع وضلى تةاليدو و خالق  وتراث  ومنظومة قيم ؛

__________ 

     املرفق69/313قرار اجلمعية العامة  (121)
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سأأأأأأر تتأأأأأأفثر اال أأأأأأغط الأأأأأأمم ينشأأأأأأف ضأأأأأأم التغأأأأأأعات ا جتماضيأأأأأأة  ن اتيأأأأأأدرا  -13 
وا قتصأأأادية  ويعأأأأرب ضأأأأم قلةأأأ  البأأأأالغ مأأأأم تأأأداور ظأأأأرو  العديأأأأد مأأأم اتسأأأأر جأأأأرراء اتامأأأأات 

 ا قتصادية واملالية  واةق اتمم الوظيفي  والعمالة املؤقتة  وا فتةار  ىل دخآ منتظم؛
    ويالحأأظةمتوايأأد اا ورضأأعر وضأأغ جوااأأباأأفن وحأأدة اتسأأرة تواجأأ   يسأألم -14 

  واتسأأأر الأأأيت يعيلهأأأا  رفأأأال   ن اتسأأأر املعيشأأأية الأأأيت يعيلهأأأا والأأأد وحيأأأد مأأأم اأأأني مأأأا يالحظأأأ  
قأأأد تكأأأون ضرضأأأة اوجأأأ    واتسأأأر املتعأأأددة اتجيأأأال  مأأأم ذوم اإلضاقأأأةت أأأم  فأأأراداا واتسأأأر الأأأيت 

 ن اسأأبة   مراضيأأاا   خأامل للفةأأر واإلقصأاء ا جتمأأاضي  ويعةأد العأأو  ضلأى  يأأالء ااتمأا  خأأامل هلأا
لبعة مم اتسر املعيشية يف مجيع  حناء العامل تر سها اساء و ن لثعاا مأم اتسأر املعيشأية اتخأرى 

و ن اتسأأر املعيشأأية الأأيت تعيلهأأا  اأأا  تكأأون غالبأأاا مأأم   تعتمأأد ضلأأى الأأدخآ الأأمم تكسأأب   اأأا 
 ؛ فةر اتسر اسبب التمييو يف اتجور

و فأأراد  سأأرام ينبغأأي  ن     اأأم فأأيهم ذوو اإلضاقأأةالسأأملبأأار اأأفن   اا ظأأآ مةتنعأأي -15 
تأأأني مأأأم  جأأأآ  تأأأع لأأأآ شأأأخق  تعأأأاا لأأأامالا وضلأأأى قأأأد   صأأألوا ضلأأأى احلمايأأأة واملسأأأاضدة الالام

  ةوق اإلاسان؛ املساواة
ضلأأى دور اتسأأر يف دضأأم  فراداأأا  اأأم فأأيهم ذوو اإلضاقأأة  ويةأأر  يسأألط ال أأوء -16 

 لبار السم مم  فراداا؛ية وتعويو حةوق  اإمكااا ا يف اإلسها  يف يا
 لكبأار السأمالأيت ميكأم فيهأا واتقأرب  ن اتسأر تبةأى البيئأة اتوىل  ضلىيشدد  -17 
ميكم  ن يتفثر تفثراا  اإلاسان لكبار السم ياة مثمرة  و ن  ضمال حةوق والتمتع  مكااا م تنمية 

الوصأأول اسأأبآ منهأأا  تاحأأة  مكاايأأة هلأأا  شأأديداا انوضيأأة حيأأاة اتسأأر والأأدضم واملسأأاضدة املةأأدمني 
  ىل رائفة مم خدمات الدضم اليت تستييب للخيارات والرغبات وا حتياجات الفردية؛

فيمأأأا يتعلأأأق ااحليأأأاة مأأأع حةأأأوق غأأأعام حةوقأأأاا متسأأأاوية كبأأأار السأأأم  ن ل يؤلأأأد -18 
و مهأاهلم وضأوهلم   وايأرام لبار السأمينبغي  ن ت عمآ امو احلةوق و نع  خفاء   الدول اتسرية و ن

 وتسرام؛كبار السم و ن توفر يف مرحلة مبكرة معلومات وخدمات ومساضدات شاملة ل
تشأأريعات الضأأرورم لصأأياغة واضتمأأاد  لبأأار السأأم ن التشأأاور مأأع   يشأأدد ضلأأى -19 

 ااحتياجا م وشواغلهم احملددة؛املتصلة سياسات الو 
ذلاء الوضي خبطأة ضمأآ مدريأد الرامية  ىل   ااجهودم اضفة الدول ضلى شيع ي -20 

ترمأي  ىل تةأد   الأيت بأادراتاملودضأم  تشأييع اطرق منهأا  2002لعا   الدولية املتعلةة االشيخوخة
 سأأأأرام وجمتمعأأأأا م احملليأأأأة حيأأأأاة صأأأأورة ضامأأأأة  جياايأأأأة ضأأأأم لبأأأأار السأأأأم ومسأأأأامها م املتعأأأأددة يف 

  حسأأأأب املعنيأأأأةقليميأأأأة والورنيأأأأة الدوليأأأأة واإل اهليئأأأأات واآلليأأأأاتمأأأأع  والعمأأأأآ ضمومأأأأاا وجمتمعأأأأا م 
 ا قت اء؛
ضلى مواصلة ما تبمل  مم جهود لتنفيم خطة ضمأآ مدريأد  الدول ي اا  شيعي -21 

املتعلةأأأة االسياسأأأات  مأأأع مراضأأأاة اتمهيأأأة البالغأأأة صأأألب خططهأأأا شأأأواغآ لبأأأار السأأأم يف  درا  و 
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حتةيأأأق التنميأأأة ا جتماضيأأأة للأأأ ااط والت أأأامم واملعاملأأأة ااملثأأأآ اأأأني اتجيأأأال يف اتسأأأرة مأأأم  جأأأآ 
ضلأأى منأع التمييأأو اسأبب السأأم لمأأا يشأيع الأدول و ضمأال مجيأع حةأأوق اإلاسأان لكبأأار السأم   

 وحتةيق اإلدما  ا جتماضي؛
هيأب يف اأما الصأدد يافمهيأة تعويأو الشأرالات والت أامم اأني اتجيأال  و  سلرمي -22 

يف  رأار جيأال اء ومنأتظم اأني اتضلأى  سأاس رأوضي وانرأالتفاضآ فرمل تعورا االدول اتض اء  ن 
 ؛ضموماا اتسرة ويف  مالم العمآ ويف اوتمع 

للشأأأأأأؤون خأأأأأأدمات  اشأأأأأأاءالأأأأأأدول واهليئأأأأأأات غأأأأأأع احلكوميأأأأأأة ضلأأأأأأى   يشأأأأأأيع -23 
ضنأأدما و فراداأأا الأأميم يتولأأون مهأأا  الرضايأأة دضأأم اتسأأرة افلملهأأا مأأم  جأأآ لرضايأأة ا جتماضيأأة ول
تسأأر صأأاحل ا  سأأيما لو وتنفيأأم اأأمو التأأدااع    نأأوليف امل  شأأخامل مأأم لبأأار السأأم يكأأون انأأاا

 يف املنول؛  فراداا مم لبار السمرضاية  لكي يتسىن هلاذات الدخآ املنخفمم  
يف جمأا ت ااضتبارام قادة يف اتسرة واوتمع احمللأي  لبار السمإمكااات  ايةرر  -24 
 وحآ النواضات؛ تواصآوالال اية 

الأأأدول تأأأدااع فوريأأأة وفعالأأأة ومالئمأأأة مأأأم  جأأأآ  مأأأد ن تعتضأأأرورة  ضلأأأىيشأأأدد  -25 
اغيأة تعويأو  اشأفن لبأار السأم  ذلاء الأوضي يف اوتمأع افسأرو  اأا يف ذلأك ضلأى مسأتوى اتسأر  

 اح ا  حةوقهم ولرامتهم؛
اوجأأب الةأأااون الأأدويل  لأأآ منهأأا  الأأدول ضلأأى  ن تأأوفر  وفةأأاا  لتوامأأات  أأ  -26 

سأأأاضدة فعالأأأة لاسأأأرة  اوصأأأفها الوحأأأدة اجلماضيأأأة الطبيعيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان  يايأأأة ودضمأأأاا وم
فعالأأة واتساسأية يف اوتمأأع  ويشأأيع الأأدول  يف اأأما الصأأدد  ضلأأى اختأأاذ مأأا يناسأأب مأأم تأأدااع 

  ىل  قصى حد تسمح ا  املوارد املتوفرة لديها؛
 لبأار السأم  وتمأع املأد   اأا يف ذلأك منظمأاتالأمم يؤديأ  ااالدور اهلأا  يةر  -27 
جمأا ت واملؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان ومعااد البحأو  واتوسأارب اتلادمييأة  يف  و سرام

الأدضوة والأ ويج والبحأ  وصأأنع السياسأات  و ذا لأو  اتمأر  يف تةيأأيم وضأع السياسأات اتسأأرية 
 واناء الةدرات؛

ولأملك  يف التنمية ا جتماضيأة  ساسياا افن وحدة اتسرة تؤدم دوراا  يةر  ي اا  -28 
ينبغأي تعويواأأا و يأالء ا اتمأأا  حلةأوق  فراداأأا وقأدرا م ومسأأؤوليا م  ويأدضو الأأدول ومؤسسأأات 
منظومأأأة اتمأأأم املتحأأأدة  ومجيأأأع اجلهأأأات املعنيأأأة اتخأأأرى  ىل مراضأأأاة دور اتسأأأرة اوصأأأفها  حأأأد 

هأأأأود اجل رأأأأار يف  اتسأأأأريةتعويأأأأو وضأأأأع السياسأأأأات  احلاجأأأأة  ىلاملسأأأأامهني يف التنميأأأأة املسأأأأتدامة و 
املتواصلة اليت تبمهلا مم  جآ حتةيأق اتاأدا  اإلمنائيأة املتفأق ضليهأا دوليأاا  اأا فيهأا خطأة التنميأة 

 ؛2030املستدامة لعا  
مفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلةأأأوق اإلاسأأأان  وايئأأأات املعااأأأدات   يأأأدضو -29 

آليأات حةأوق اإلاسأان واملكلفني او يات يف  رار اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة  وغع ذلك مأم 
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الدوليأأأة واإلقليميأأأة ذات الصأأألة  لأأأآ يف  رأأأار و يتأأأ  واختصاصأأأ    ىل  يأأأالء ا اتمأأأا  الواجأأأب يف 
التواما أأا اوجأأب اتحكأأا  ذات الصأألة مأأم الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان االأأدول  وفأأاءضملهأأم ل

 اسية يف اوتمع؛توفع احلماية والدضم لاسرة ااضتباراا الوحدة الطبيعية واتساغية 
والثالثأني ولأس  ثامنأة ن يعةد  ادضم مم املفوا السامي  قبأآ الأدورة ال يةرر -30 

التواما ا  االدول  وفاء ثر  اشفنيو  واحد  ملدةحةوق اإلاسان  حلةة دراسية فيما اني الدورات 
ة اتسرة  ضلأى اوجب اتحكا  ذات الصلة مم الةااون الدويل حلةوق اإلاسان فيما يتعلق  ماي

التحأديات املطروحأة   ن ينأاقب  و اإلاسأان لكبأار السأمدور اتسرة يف دضم ياية وتعويأو حةأوق 
اشأأارلة الأأدول اتض أأاء واجلهأأات املعنيأأة اتخأأرى    وذلأأك و ف أأآ املمارسأأات يف اأأما الصأأدد

 مع املد ؛املؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان  واخلرباء اتلادمييون ومنظمات اوت ذلك يف اا
لأأأس يف دورتأأأ  التاسأأأعة والثالثأأأني او ىل ةأأأد   ىل املفأأأوا السأأأامي  ن ي يطلأأأب -31 
 ؛  يف شكآ موجواحللةة الدراسيةتةريراا ضم 
 املسفلة قيد اظرو  اةاء امو يةرر  -32 

 35اجللسة 

 2017حويران/يواي   22
   ض اء ضأم التصأوي  5صوتاا  وامتنا   12صوتاا مةااآ  30اتصوي  مسيآ افغلبية ]اضت مد 

 محولاا  اتيية التصوي  لما يلي
 املؤيدونمح

ب  اأنغالدي م غوااأارا اإلمارات العرايأة املتحأدة  ا  ادوايسي ثيوايا   لوادور  
(  توغأأأأو  تأأأأواس  املتعأأأأددة الةوميأأأأات -اوليفيأأأأا )دولأأأأة  تسأأأأوااا  اورواأأأأدم او 

الفلبأأأني   ينيأأأا ل غااأأأا  العأأأراق   الصأأأني لفادور السأأأ روااأأأدا  ا جنأأأوب  فريةيأأأ
قعغيوسأأأأتان  لواأأأأا  لأأأأوت ديفأأأأوار   قطأأأأر  البوليفاريأأأأة(  -فنأأأأوويال )مجهوريأأأأة 

  اهلند ا اييعينغوليا  م ة اململكة العراية السعودير  مصالكواغو  
 املعارضونمح

 لرواتيأأأأأا   تفيأأأأأا    سويسأأأأأرا  سأأأأألوفينيا  الييكأأأأأا  ملاايأأأأأا  الربتغأأأأأال   لباايأأأأأا 
يرلنأأأأدا الشأأأأمالية  اولنأأأأدا  الو يأأأأات آالعظمأأأأى و اململكأأأأة املتحأأأأدة لربيطاايأأأأا 
 املتحدة اتمريكية  اليااان 

 املمتنعونمح
 الرباايآ  انما  مجهورية لوريا  جورجيا  انغاريا [
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 اإلنسان وحقوق الشباب -35/14

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 

 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 

 ذات الدوليأأة اإلاسأأان حةأأوق وصأأكوا اإلاسأأان حلةأأوق مليالعأأا اإلضأأالن  ىل يشأأع و ذ 
 اأاحلةوق اخلأامل الأدويل والعهأد  والسياسأية املدايأة ااحلةوق اخلامل الدويل العهداا فيها  الصلة 

 ية وا جتماضية والثةافية ا قتصاد

 2016 يوايأ /حويأران 30 املؤرخ 32/1 اإلاسان حةوق جملس قرار  ىل  ي اا  يشع و ذ
 اإلاسان  وحةوق شبابال اشفن

 ىل مجيأع الةأأرارات السأااةة ذات الصألة  اأا فيهأأا  حأدثها ضهأداا  واأو قأأرار  و ذ يشأع لأملك 
اشفن السياسات والأربامج املتعلةأة  2015لااون اتول/ديسمرب   17املؤرخ  70/127اجلمعية العامة 
الأأأأأأمم  1995سأأأأأأمرب لأأأأأأااون اتول/دي  14املأأأأأأؤرخ  50/81قأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة  و ىلاالشأأأأأأباب  

 ما اعدو و  2000اضتمدت اجلمعية العامة اوجب  اراامج العمآ العاملي للشباب حىت العا  

آ فيينأا اللأميم يؤلأدان  ن مجيأع حةأوق اإلاسأان ضامليأة ضم واراامج  ضالن  ىل يشع و ذ 
ب  ن وغع قاالة للتيوئة وم ااطة ومتشااكة وتعوا اع ها البعمم  و ن مجيع حةوق اإلاسان جيأ

 ضلى قد  املساواة وانفس التشديد و تعامآ اطريةة منصفة وضادلة  

  و ذ يعيأد تفليأد احلاجأأة (122)2030لعأأا   ااضتمأاد خطأأة التنميأة املسأتدامة و ذ يرحأب 
 ىل وضع وتنفيم اس اتيييات تتيح للشباب يف لأآ مكأان فرصأاا حةيةيأة لتمكيأنهم مأم املشأارلة 

  جمديةو  يف اوتمع مشارلة لاملة وفعالة

 يأأأار/  29االتظأأأاارة الرفيعأأة املسأأأتوى الأأأيت  قامتهأأا اجلمعيأأأة العامأأأة يف  و ذ يرحأأب  ي أأأاا  
اراأامج العمأآ العأاملي للشأباب  الأيت ضتمأاد العشأريم  السأنوية لالحتفأال االأملرى  2015مايو 

را يف  تاح  فرصة اامة للدول اتض اء واجلهأات املعنيأة اتخأرى ذات الصألة لتةيأيم التةأد  احملأ
تنفيمو  ف الا ضم حتديد الثغرات والتحأديات وسأبآ امل أي قأدماا مأم  جأآ تنفيأمو اشأكآ لامأآ 

 وفعال وسريع 

اجتمأأأا  اخلأأأرباء الأأأمم اظمتأأأ  مفوضأأأية اتمأأأم  املوجو الأأأمم   ضأأأد ضأأأماأأأ و ذ  أأأيط ضلمأأأاا  
يواجهأون افن الشباب في         والمم اض2013املتحدة السامية حلةوق اإلاسان يف  وا/يولي  

كأوام شأباااا واأفن انأاا ثغأرات يف يايأة حةأوق اإلاسأان لصعواات يف  ارسة حةأوقهم االفعآ 
 للشباب و ضماهلا 

__________ 

  70/1اجلمعية العامة قرار  (122)



A/72/53 

GE.17-14491 266 

اعةأأأأد حلةأأأأة النةأأأأا  اشأأأأفن الشأأأأباب وحةأأأأوق اإلاسأأأأان يف الأأأأدورة الثالثأأأأة  و ذ يرحأأأأب 
   كأني  تاح  تلك احللةأة حتديأد التحأديات املاثلأة  مأاحي  والثالثني ولس حةوق اإلاسان  
 الشباب مم  جآ  ارسة حةوقهم 

جملأأس ضةأأدو  ىل منتأأدى حةأأوق اإلاسأأان والدميةراريأأة وسأأيادة الةأأااون الأأمم  و ذ يشأأع 
حتأأأأأ  ضنأأأأأوان "توسأأأأأيع احليأأأأأو  2016تشأأأأأريم الثأأأأأا /اوفمرب  22و 21حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان يأأأأأومي 

 الدميةراريمح دور الشباب يف ضملية صنع الةرار العا " 

واإلجأأأراءات   فأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلةأأأوق اإلاسأأأان سأأأهامات م و ذ يشأأأيع 
وايئأأأات املعااأأأدات  ف أأأالا ضأأأم مبعأأأو  اتمأأأني العأأأا  املعأأأ  االشأأأباب وسأأأائر آليأأأات   اخلاصأأأة

 تأأع  العةبأأات الأأيت حتأأول دونوتأأمليآ حةأأوق اإلاسأأان الدوليأأة واإلقليميأأة ذات الصأألة  يف حتديأأد 
  الشباب إلميع حةوق اإلاسان

ديأأأ  الشأأأباب يف تعويأأأو السأأألم والتنميأأأة يؤ   ن ميكأأأم الأأأمم الأأأدور  مهيأأأة لأأأىض يشأأأدد و ذ 
اشأأأأطة وواسأأأأعة يف صأأأأنع مشأأأأارلةا املسأأأأتدامة وحةأأأأوق اإلاسأأأأان  وضلأأأأى  مهيأأأأة مشأأأأارلة الشأأأأباب 

  اتالةرار 

يشيع  ذ و    نر جيآ شباب اليو  او  لرب جيآ يشهدو العامل ضلى اإلرالق و ذ يدرا 
م اجلهأود لكفالأة احأ ا  مجيأع حةأوق اإلاسأان للشأباب ويايتهأا االتايل الدول ضلى اأمل مويأد مأ

وذلأك و ضماهلا  اا يف ذلك مجيع احلةوق ا قتصأادية وا جتماضيأة والثةافيأة واملدايأة والسياسأية  
الفأأرمل املتاحأأة هلأأم تف أأي  ىل ضواقأأب سأألبية قلأأة مشأأارلة الشأأباب و اةأأق اأأالنظر  ىل  ن حالأأة 

 ضلى اجلماضات واوتمعات 

متكاملأة  اتحتديات خاصة تتطلأب اسأتياا يواجهون الشباب تن قلة  ضم يعرب  ذو  
 مم الدول ومنظومة اتمم املتحدة واجلهات اتخرى صاحبة املصلحة 

حلةأأأأة النةأأأأا  اشأأأأفن الشأأأأباب ضأأأأم اأأأأالتةرير املأأأأوجو  مأأأأع التةأأأأدير  أأأأيط ضلمأأأأاا  -1 
يلخق والمم   (123)اإلاسانمم املتحدة السامي حلةوق وحةوق اإلاسان المم  ضدو مفوا ات

أاملتوايدة التحديات    ا اتبأاو اليت تؤثر اشكآ غع متناسب ضلى اجليأآ احلأايل مأم الشأباب  ويوجر
 وحتةيأأأق السأأألممأأأع ذلأأأك  ىل الأأأدور احلاسأأأم الأأأمم يؤديأأأ  الشأأأباب يف  ضمأأأال حةأأأوق اإلاسأأأان 

 والتنمية املستدامة؛

تأأأا  جلميأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان مجيأأأع الأأأدول  ىل تعويأأأو ولفالأأأة اإلضمأأأال ال يأأأدضو -2 
ا قت أأاء  اختأأاذ تأأدااع ملكافحأأة التمييأأو حسأأب واحلريأأات اتساسأأية للشأأباب  اوسأأائآ تشأأمآ  
ومعاجلأأأة الة أأأايا املتعلةأأأة اأأأالعوائق الأأأيت تعأأأ ا   ضلأأأى  سأأأاس السأأأم واإلمهأأأال واإليأأأماء والعنأأأر

 ةأأوق   تعأأاا لأأامالا باب اإلدمأأا  ا جتمأأاضي واملشأأارلة الكافيأأة  واضأأعة يف اضتباراأأا  ن  تأأع الشأأ

__________ 

(123) A/HRC/35/7  
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يف تنميأة   اوصفهم  ض اء اشأطني يف اوتمأع  اإلاسان واحلريات اتساسية ميكنهم مم اإلسها 
 الداام تنمية سياسية ومداية واقتصادية واجتماضية وثةافية؛

 رريأأق ضأم االشأباب املتعلةأة املتسأةة سياسأأا ا تنفيأم ضلأى الأدول مجيأع يشأيرع -3 
التنميأأة ا جتماضيأأة  يف والشأأرلاء املصأألحة صأأاحبة املعنيأة اجلهأأات مأأع ارليةوتشأأ شأأاملة مشأاورات

اغيأأأة رسأأأم سياسأأأات فعالأأأة وشأأأاملة ولأأأملك وضأأأع خطأأأط ضملهأأأا الورنيأأأة لتنفيأأأم خطأأأة التنميأأأة 
 ؛2030املستدامة لعا  

ا سأأأأتعراا الأأأأدورم ضمليأأأأة مأأأأم خأأأأالل   الأأأأدول اتض أأأأاء ضلأأأأى النظأأأأر  أأأأ  -4 
وضلأى  تعأاا لأامالا  التصأدم للمسأائآ الأيت تتصأآ اتمتأع الشأباب الشامآ وايئات املعااأدات  يف

تبادل  ف آ املمارسات اليت رور ا ملعاجلة ضلى و   قد  املساواة مع غعام إلميع حةوق اإلاسان
 مسفلة  ضمال حةوق اإلاسان للشباب؛

أأأرم   ىل املفأأأوا السأأأامي  يطلأأأب -5  االتشأأأاور مأأأع الأأأدول واجلهأأأات املعنيأأأة  ن جي 
املصأأأأألحة واراضأأأأأاة آرائهأأأأأا  اأأأأأا فيهأأأأأا ولأأأأأا ت اتمأأأأأم املتحأأأأأدة ذات الصأأأأألة  وايئأأأأأات  صأأأأأاحبة

واإلجأأراءات اخلاصأأة ولأأس حةأأوق اإلاسأأان  واملؤسسأأات الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان    املعااأأدات
حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  ضمأأأأأال املنظمأأأأأات الشأأأأأبااية  دراسأأأأة مفصأأأأألة اشأأأأأفن  وواوتمأأأأع املأأأأأد   و ثلأأأأأ

حتديأأأد حأأأا ت التمييأأأو ضأأأد الشأأأباب يف  ارسأأأة حةأأأوقهم اإلاسأأأااية  يتعلأأأق االشأأأباب  و  فيمأأأا
مأع تسأليط ال أوء    ةأوق اإلاسأان تعاا لامالا وفعا ا اتمتع الشباب املتعلةة و ف آ املمارسات 

 ىل  تلأأك الدراسأأة ضلأأى  سأأها   كأأني الشأأباب يف  ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان يف اوتمأأع  و ن يةأأد 
 الثالثني؛اولس قبآ دورت  التاسعة و 

 املسفلة قيد اظرو امو  ن يبةي  يةرر -6 
 35 اجللسة

 2017حويران/يواي   22
 [دون تصوي ااضت مد ]

          واليرررررة المقررررررر الخررررراص المعنرررررح بحررررراالت اإلقررررردام يرررررار  القضررررراء  35/15  
 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاا 

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
 واحلريأأأة احليأأأاة يف احلأأأق للفأأأرد ي أأأمم الأأأمم اإلاسأأأان حلةأأأوق العأأأاملي ناإلضأأأال  ىل يشأأأع  ذ
 ةوق املداية والسياسية ااحل اخلامل الدويل العهد يف الواردة الصلة ذات اتحكا  و ىل واتمان 
 اإلضأأأأأدا   أأأأأا ت املعأأأأأ  اخلأأأأأامل املةأأأأأرر لو يأأأأأة الةأأأأأااو  اإلرأأأأأار اضتبأأأأأارو يف ي أأأأأع و ذ
 حةأوق جلنأة قأرار يف الأواردة اتحكأا  ذلأك يف اأا تعسأفاا   و مأوجوة اأإجراءات  و ءالة ا خار 
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  18املأؤرخ  47/136 العامأة اجلمعيأة وقأرار  1992 مارس/آذار 5 املؤرخ 1992/72 اإلاسان
  1992لااون اتول/ديسمرب 

 1949 غسأطس /آب 12 املؤرخأة جنيأر اتفاقيأات ضلى العاملي االتصديق يرحب و ذ
 اإلضأدا   أا ت يتعلأق فيمأا للمسأاءلة اامأاا   رأاراا  اإلاسأان  حةأوق قأااون جااأب  ىل  ثأآ  اليت

 تعسفاا   و موجوة اإجراءات  و الة اء خار 
آذار/  15املأأأأؤرخ  60/251مأأأأم قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة  6الفةأأأأرة  ضتبأأأأاروا يف ي أأأأع و ذ
  2006مارس 

 5/2 وقأأرارو اولأأس  مؤسسأأات انأأاء اشأأفن 5/1 اإلاسأأان حةأأوق جملأأس قأأرار  ىل يشأأع و ذ
 اإلاسأأان  حةأوق ولأس اخلاصأة اإلجأأراءات  رأار يف او يأات للمكلفأني السأألوا قواضأد مدواأة اشأفن

  و ذ يشأدد ضلأى  ن ضلأى املكلأر االو يأة  ن يأؤدم واجباتأ  2007ن/يوايأ  حويرا 18 املؤرخني
 م الةراريم ومرفةيهما وفةاا هلمي
 حةأوق وجلنأة اإلاسأان حةأوق وجملأس العامأة اجلمعيأة قأرارات مجيأع اضتبأارو يف ي ع و ذ 
سأأيما  و  تعسأأفاا   و مأأوجوة اأأإجراءات  و الة أأاء خأأار  اإلضأأدا   أأا ت الصأألة ذات اإلاسأأان

 18املأأأأؤرخ  8/3لأأأأس   وقأأأأرارات او2004ايسأأأأان/ اريآ  19املأأأأؤرخ  2004/37قأأأأرار اللينأأأأة 
 حويأران/ 26املؤرخ  26/12  و2011حويران/يواي   16املؤرخ  17/5  و2008حويران/يواي  

  2006لأأأااون اتول/ديسأأأمرب   19املأأأؤرخ  61/173  وقأأأرارات اجلمعيأأأة العامأأأة 2014يوايأأأ  
  لأأأأااون اتول/  20املأأأأؤرخ  67/168  و2010لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   21املأأأأؤرخ  65/208و

  19املؤرخ  71/198  و2014لااون اتول/ديسمرب   18املؤرخ  69/182  و2012ديسمرب 
  2016لااون اتول/ديسمرب 

 اأأأي تعسأأأفاا   و مأأأوجوة اأأأإجراءات  و الة أأأاء خأأأار  اإلضأأأدا  ضمليأأأات اأأأفن ي سأأألرم و ذ
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ات روما انظا  مشمولة جرائم

 يف املتمثلأة املةيتأة املمارسأة واستئصال ملكافحة فعالة  جراءات اختاذ ا رورة من  اقتناضاا و 
 للحأق صأارخاا  ااتهالاا  تشكآ  ارسة واي تعسفاا   و موجوة اإجراءات  و الة اء خار  اإلضدا 
 احلياة  يف الطبيعي
ار للعدالأأة  مأأا اال سأأائداا يف فأأالت مأأم العةأأاب  واأأو  اكأأاإل تن اا سأأتياء يشأأعر و ذ

ضدد مم البلأدان و اأ  مأا اأرد يشأكآ  يف لثأع مأم اتحيأان  السأبب الرئيسأي  سأتمرار حأدو  
 حا ت اإلضدا  خار  الة اء  و اإجراءات موجوة  و تعسفاا 

مجيع  شأكال حأا ت اإلضأدا  خأار  الة أاء  و اأإجراءات  يديم اشدة مرة  خرى -1 
 ة  و تعسفاا  اليت   توال حتد  يف شىت  حناء العامل؛موجو 

سأيما  افمهية اإلجراءات اخلاصأة ذات الصألة ولأس حةأوق اإلاسأان  و  يع   -2 
اأأإجراءات مأأوجوة  اإلجأأراء املتمثأأآ يف و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ   أأا ت اإلضأأدا  خأأار  الة أأاء  و

حلاأأمار املبكأأر ملنأأع جرميأأة اإلاأأادة اجلماضيأأة واجلأأرائم تعسأأفاا  مأأم حيأأ  دوراأأا الرئيسأأي لاليأأات ل  و
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املرتكبة ضد اإلاسااية وجرائم احلرب  ويشيع املكلفأني او يأات يف  رأار اإلجأراءات اخلاصأة ذات 
 الصلة ضلى التعاون  يف  رار و يا م  لبلو  اما اهلد ؛

اأإجراءات   ومجيع الدول ا مان وضع حأد ملمارسأة اإلضأدا  خأار  الة أاء  يطالب -3 
 موجوة  و تعسفاا  وااختاذ  جراءات فعالة ملكافحة امو الظاارة إلميع  شكاهلا والة اء ضليها؛

التأأأأأوا  مجيأأأأع الأأأأأدول اأأأأأإجراء حتةيةأأأأات مستفي أأأأأة واويهأأأأأة يف مجيأأأأأع  يكأأأأرر تفليأأأأأد -4 
ني ي شأأتب  فيأأ  مأأم حأأا ت اإلضأأدا  خأأار  الة أأاء  و اأأإجراءات مأأوجوة  و تعسأأفاا  ولشأأر املسأأؤول مأأا

ضنهأأا وتةأأدميهم للمحالمأأة  مأأع ضأأمان حأأق لأأآ فأأرد يف االمأأة ضادلأأة وضلنيأأة  مأأا  اكمأأة خمتصأأة 
ومسأأأتةلة واويهأأأة منشأأأفة اوجأأأب الةأأأااون  ومأأأنح تعوي أأأات لافيأأأة لل أأأحايا  و  سأأأرام خأأأالل وقأأأ  
 معةأأأول  واختأأأاذ مجيأأأع التأأأدااع ال أأأرورية  اأأأا فيهأأأا التأأأدااع الةااوايأأأة والة أأأائية  مأأأم  جأأأآ وضأأأع حأأأد
لحلفأأأالت مأأأم العةأأأاب ومنأأأع تكأأأرر حأأأا ت اإلضأأأدا  اأأأمو  ضلأأأى حنأأأو مأأأا يأأأرد يف املبأأأاد  املتعلةأأأة اأأأاملنع 
 والتةصي الفعالني حلا ت اإلضدا  خار  اطاق الةااون واإلضدا  التعسفي واإلضدا  اإجراءات موجوة؛

االعمأأأآ الأأأمم ي أأأطلع اأأأ  املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ   أأأا ت اإلضأأأدا  خأأأأار   يرحأأأب -5 
اء  و اأأأإجراءات مأأأوجوة  و تعسأأأفاا  و أأأيط ضلمأأأاا مأأأع التةأأأدير االتةأأأارير املواضأأأيعية الأأأيت قأأأأدمها الة أأأ
جملأأأأأأس حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان  ثنأأأأأأاء اضأأأأأأطالض  او يتأأأأأأ  اشأأأأأأفن اسأأأأأأتخدا  تكنولوجيأأأأأأات املعلومأأأأأأات   ىل

(124)وا تصا ت ل مان احلق يف احلياة
 شأرلات جااأب مأم الةأوة واسأتخدا  احليأاة يف احلأق واشفن  

م اخلاصأأأة يف سأأأياقات  افأأأاذ الةأأأااوناتمأأأ
  ااء اجلنسأأأااية ا ضتبأأأارات يراضأأأي اأأأج اتبأأأا  واشأأأفن  (125)

 ا ضتبأأأأار التةأأأأارير اأأأأمو وتوصأأأأيات اسأأأأتنتاجات  يأأأأالء  ىل الأأأأدول ويأأأأدضو  (126)تعسأأأأفاا  الةتأأأأآ  ضمأأأأال
 الواجب؛
االأأدور اهلأأا  الأأمم يؤديأأ  املةأأرر اخلأأامل يف سأأبيآ  اأأاء حأأا ت اإلضأأدا   يشأأيد -6 

ر  الة أأاء  و اأأإجراءات مأأوجوة  و تعسأأفاا  ويشأأيع  ضلأأى  ن يواصأأآ  يف  رأأار و يتأأ   مجأأع خأأا
 مم مجيع اجلهأات املعنيأة  وا سأتيااة افعاليأة ملأا يَأرِد  ليأ  مأم معلومأات  ومتااعأة البالغأات املعلومات

 قت اء؛والويارات الةطرية  والتماس آراء احلكومات وتعليةا ا و دراجها يف تةاريرو حسب ا 
  ىل املةرر اخلامل  ن يةو  يف سياق اضطالض  او يت  اا يليمح يطلب -7 
مواصلة دراسة حا ت اإلضدا  خار  الة أاء  و اأإجراءات مأوجوة  و تعسأفاا   ) ( 

يف مجيأأع الظأأرو  و يأأاا لااأأ  اتسأأباب  وتةأأد  مأأا يتوصأأآ  ليأأ  مأأم اتأأائج ضلأأى  سأأاس سأأنوم  
 ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان واجلمعيأأأة العامأأأة  وتوجيأأأ  ااتمأأأا   مشأأأفوضة ااسأأأتنتاجات  وتوصأأأيات  

اولس  ىل احلأا ت اخلطأعة مأم حأا ت اإلضأدا  خأار  الة أاء  و اأإجراءات مأوجوة  و تعسأفاا  
 اليت تستدضي ااتماماا فورياا  و اليت قد يتيح اختاذ  جراء مبكر اشفاا منَع مويد مم التداور؛

__________ 

(124) A/HRC/29/37   

(125) A/HRC/32/39   

(126) A/HRC/35/23   
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 وا اتمم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  ىل احلأا تمواصلة توجي  ااتما  مف )ب( 
اخلطعة مم حا ت اإلضدا  خار  الة اء  و اإجراءات مأوجوة  و تعسأفاا الأيت تسأتدضي ااتمامأاا 

 فورياا  و اليت قد يتيح اختاذ  جراء مبكر اشفاا منَع مويد مم التداور؛
ة ضنأأدما يكأأون اإلضأأدا  خأأار  ا سأأتيااة افعاليأأة للمعلومأأات الأأيت تأأرد  ليأأ   خاصأأ ) ( 
  و اإجراءات موجوة  و تعسفاا وشيكاا  و ادقاا  و قد وقع فعالا؛ الة اء

مواصلة تعويو حأوارو مأع احلكومأات ومتااعأة التوصأيات الأيت يةأدمها يف تةأاريرو  )د( 
 ضةب ايارة الدان معينة؛

الةيأأود املتعلةأأة مواصأألة رصأأد تنفيأأم املعأأايع الدوليأأة الةائمأأة اشأأفن ال أأمااات و  )ه( 
افأأأرا ضةواأأأة اإلضأأأدا   ضلأأأى  ن ي أأأع يف اضتبأأأارو التعليةأأأات الأأأيت  اأأأد ا اللينأأأة املعنيأأأة  ةأأأوق 

مأم العهأد الأأدويل اخلأامل اأاحلةوق املدايأأة والسياسأية  ف أالا ضأأم  6اإلاسأان يف تفسأعاا للمأأادة 
 الربوتولول ا ختيارم الثا  امللحق ا ؛

  ؛تطبيق منظور جنسا  يف ضمل )و( 
 الدول ضلى ما يليمح    -8 
التعأأاون مأأع املةأأرر اخلأأامل ومسأأاضدت  يف  داء مهامأأ   وتةأأد  مجيأأع املعلومأأات  ) ( 

ال رورية اليت يطلبها  وا ستيااة ضلأى حنأو مناسأب وسأريع لنداءاتأ  العاجلأة  و أ  احلكومأات 
تفعأأآ ذلأأك دون مويأأد  الأأيت مل تأأررد اعأأد ضلأأى البالغأأات الأأيت  حاهلأأا  ليهأأا املةأأرر اخلأأامل ضلأأى  ن

 التفخع؛ مم
 النظر إلديرة يف تلبية رلبات املةرر اخلامل لويارة الدااا؛ )ب( 
ضأأمان املتااعأأة املناسأأبة لتوصأأيات املةأأرر اخلأأامل واسأأتنتاجات   اأأا يف ذلأأك ضأأم  ) ( 

 رريق موافات  اعلومات ضم اإلجراءات املتخمة اناءا ضلى امو التوصيات؛
ةائم اني املةرر اخلأامل وآليأات اتمأم املتحأدة و جراءا أا اتخأرى االتعاون ال يرحب -9 

 يف ميدان حةوق اإلاسان  ويشيع املةرر اخلامل ضلى مواصلة امل جهودو يف اما الصدد؛
 ىل اتمأأأني العأأا   ن يأأأوود املةأأرر اخلأأأامل اأأا يكفأأأي مأأم املأأأوارد البشأأأرية  يطلأأب -10 

  او يتأأ  ضلأأى حنأأو فعأأال  اأأا يف ذلأأك مأأم خأأالل واملاليأأة واملاديأأة مأأم  جأأآ  كينأأ  مأأم ا ضأأطال
 الةيا  اويارات قطرية؛

 ن ميأأدرد لفأأ ة ثأأال  سأأنوات و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ   أأا ت اإلضأأدا   يةأأرر -11 
 خار  الة اء  و اإجراءات موجوة  و تعسفاا؛

 مواصلة النظر يف اما املوضو  وفةاا لرباامج ضمل   يةرر  ي اا  -12 
35 اجللسة   

2017حويران/يواي   22  
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 [ دون تصوي ااضت مد ]

زوا  األتفرررال والرررزوا  المبكرررر والرررزوا  القسرررري فرررح السرررياقات  -35/16  
 اإلنسانية

  ن جملس حةوق اإلاسان  
ايثأأأاق اتمأأأم املتحأأأدة  واإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان  والعهأأأد الأأأدويل   ذ يس شأأأد 

يأأأأة والثةافيأأأأة  والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق املدايأأأأة اخلأأأأامل اأأأأاحلةوق ا قتصأأأأادية وا جتماض
فيهأأا اتفاقيأأة حةأأأوق  والسياسأأية  ف أأالا ضأأم صأأأكوا حةأأوق اإلاسأأان اتخأأرى ذات الصأأألة  اأأا

الطفآ  واتفاقية الة اء ضلأى مجيأع  شأكال التمييأو ضأد املأر ة  وا تفاقيأة التكميليأة إلاطأال الأرق 
 يهة االرق و ارة الرقيق واتضرا  واملمارسات الشب

 2 املؤرخ 29/8و 2013 يلول/سبتمرب  27املؤرخ  24/23قراري   و ذ يؤلد مم جديد 
 لأأأأأأااون اتول/  18املأأأأأأؤرخ  69/156يأأأأأأملر اةأأأأأأرارم اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة    و ذ2015 وا/يوليأأأأأأ  

  2016لااون اتول/ديسمرب   19املؤرخ  71/175و 2014 ديسمرب
الةأااون الأدويل حلةأوق اإلاسأان متكأامالن ويعأوا  افن الةااون الأدويل اإلاسأا  و  يةر و ذ 

 لآ منهما اآلخر 
 ضأأأالن واراأأأامج ضمأأأآ فيينأأأا ولأأأملك اراأأأامج ضمأأأآ املأأأؤ ر الأأأدويل  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 

 للسكان والتنمية و ضالن ومنها  ضمآ اييني والوثائق اخلتامية ملؤ رات استعراضهما 
وا ستنتاجات املتفق ضليها للينة وضأع الةرارات ذات الصلة  و ذ يؤلد مم جديد  ي اا  
يأأملرر اا لتوامأأات ذات الصأألة الأأيت اختأأم ا الأأدول يف  رأأار مأأؤ ر الةمأأة العأأاملي للعمأأآ  املأأر ة  و ذ

اإلاسأأأأا   ف أأأأالا ضأأأأم التعليةأأأأات العامأأأأة ذات الصأأأألة الصأأأأادرة ضأأأأم ايئأأأأات معااأأأأدات حةأأأأوق 
 ةسرم اإلاسان اشفن اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  ال

يالحأأأأظ الطأأأأااع    و ذ(127)2030 ااضتمأأأأاد خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا  و ذ يرحأأأأب 
واطأأاق اتاأأدا  والغايأأات ذات الصأألة انأأع  ارسأأة اوا  اترفأأال  2030 املتكامأأآ خلطأأة ضأأا 

  3-5يف ذلك الغاية  والووا  املبكر والووا  الةسرم والتصدم هلا والة اء ضليها  اا
 2016 يلول/سأبتمرب  19املأؤرخ  71/1ضتمأاد قأرار اجلمعيأة العامأة اا و ذ يرحب  ي أاا  

 اشفن  ضالن ايويورا مم  جآ الالجئني واملهاجريم 
ضمأأأآ الفريأأأق العامأأأآ املعأأأ  اصأأأحة النسأأأاء واترفأأأال واملأأأرااةني وحةأأأوقهم يالحأأأظ  و ذ 

 اإلاسااية التااع ملنظمة الصحة العاملية 

__________ 

  70/1قرار اجلمعية العامة  (127)
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حلةأأأة ضمأأأآ حأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان ضأأأم اتةريأأأر مفوضأأأية اتمأأأم املت و ذ يرحأأأب 
تأأأفثع ا سأأأ اتيييات واملبأأأادرات الةائمأأأة للتصأأأدم ملمارسأأأة اوا  اترفأأأال والأأأووا  اشأأأفن اخلأأأرباء 

 أأيط ضلمأأاا مأأع التةأأدير اتةريأأر اتمأأني العأأا  ضأأم  ارسأأة اوا     و ذ(128)املبكأأر والأأووا  الةسأأرم
   (129)ا  املبكر والووا  الةسرماترفال والوو 

الرباامج العأاملي املشأ ا اأني صأندوق اتمأم املتحأدة للسأكان ومنظمأة يالحظ اتةدير  و ذ 
اتمأأأأم املتحأأأأدة للطفولأأأأة اجلأأأأارم تنفيأأأأمو لتعييأأأأآ وتأأأأعة اإلجأأأأراءات الراميأأأأة  ىل الة أأأأاء ضلأأأأى اوا  

ة أاء اترفال  ولملك الصكوا واآلليات واملبادرات اإلقليميأة والورنيأة ودون الورنيأة الراميأة  ىل ال
يف ذلأك يلأة ا حتأاد اتفريةأي إلاأاء  ضلى  ارسة اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم  اا

اوا  اترفأأأال وخطأأأة العمأأأآ اإلقليميأأأة إلاأأأاء اوا  اترفأأأال يف جنأأأوب آسأأأيا  ف أأأالا ضأأأم  اشأأأطة 
لأأأأووا  الةسأأأأرم  اتمأأأم املتحأأأأدة واراجمهأأأأا اجلاريأأأأة اشأأأأفن  ارسأأأأة اوا  اترفأأأأال والأأأأووا  املبكأأأأر وا

 يشيع لملك ضلى اتبا  اج منسَّةة  ختاذ اإلجراءات ضلى مجيع املستويات  و ذ
افن  ارسة اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم  ارسأة ضأارة تنتهأك  و ذ يسلم 

فيهأا تشأوي  اتض أاء  حةوق اإلاسان وتنتةق منها وتعطلها وترتبط امارساٍت ضارة  خأرى  اأا
ناسلية لحلاأا   واااتهالأات  خأرى حلةأوق اإلاسأان وتأدميها  واأفن اأمو ا اتهالأات هلأا تأفثع الت

يشأأدد ضلأأى التوامأأات الأأدول وتعهأأدا ا يف جمأأال حةأأوق  سأأليب مفأأررب ضلأأى النسأأاء والفتيأأات  و ذ
اإلاسأأان اأأاح ا  حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية للنسأأاء والفتيأأات ويايتهأأا و ضماهلأأا وانأأع 

 رسة اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم والة اء ضليها  ا
 ااء تأأفثع  وجأأ  ضأأد  املسأأاواة اأأني اجلنسأأني والةواضأأد والةوالأأب  و ذ يسأأاورو اأأالغ الةلأأق 

النمطيأأة اجلنسأأااية واملمارسأأات ال أأارة والتصأأورات والعأأادات العميةأأة اجلأأمور  الأأيت اأأي مأأم اأأني 
يسأاورو اأالغ الةلأق  وا  اترفأال والأووا  املبكأر والأووا  الةسأرم  و ذاتسباب الرئيسية ملمارسأة ا 

 ي أأاا مأأم  ن الفةأأر واةأأق التعلأأيم مهأأا  ي أأاا مأأم اأأني العوامأأآ املؤديأأة  ىل اأأمو املمارسأأة ال أأارة  
 توال شائعة يف املنارق الريفية واني  فةر اوتمعات احمللية  و اا  

والأأووا  املبكأأر والأأووا  الةسأأرم تةأأوا اسأأتةاللية اأأفن  ارسأأة اوا  اترفأأال  و ذ يسأألم 
تأأوال تشأأكآ ضائةأأاا  النسأأاء والفتيأأات وقأأدر م ضلأأى اختأأاذ الةأأرارات يف مجيأأع جوااأأب حيأأا م و 

لأأأأيس  مأأأأا  الوضأأأأع ا قتصأأأأادم والةأأأأااو  والصأأأأحي وا جتمأأأأاضي للنسأأأأاء والفتيأأأأات فحسأأأأب  
والفتيأأات وا سأأتثمار يف النهأأوا هبأأم   ي أأاا  مأأا  تنميأأة اوتمأأع لكأأآ  واأأفن  كأأني النسأأاء  اأأآ

ومشأأأارلة الفتيأأأات اوديأأأة يف مجيأأأع الةأأأرارات الأأأيت تأأأؤثر ضلأأأيهم  ومشأأأارلة النسأأأاء مشأأأارلة لاملأأأة 
ومتساوية وفعالة ضلى مجيع مستويات صنع الةرار ضوامآ رئيسية لكسر روق الالمساواة والتمييأو 

يأأأة حامسأأأة لتحةيأأأق  مأأأور مأأأم مجلتهأأأا اأأأني اجلنسأأأني والعنأأأر والفةأأأر  واأأأي  ي أأأاا ضوامأأأآ ذات  مه
 التنمية املستدامة والسال  واتمم والدميةرارية والنمو ا قتصادم الشامآ لليميع 

__________ 

(128) A/HRC/35/5  
(129) A/71/253  
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 ن  ارسأأأة اوا  اترفأأأال والأأأووا  املبكأأأر والأأأووا  الةسأأأرم  أأأس  و ذ يالحأأأظ مأأأع الةلأأأق 
ينأ   رالقأاا  وتشأكآ يف يتلة مل اصورة مفررأة الفتيأات الالئأي تلةأني قلأيالا مأم التعلأيم النظأامي  و

سأيما الفتيأات  حد ذا أا ضةبأةا لبأعة تعأ ا فأرمل حصأول الفتيأات والشأااات ضلأى التعلأيم  و 
الالئأأأأأي ي أأأأأرغمم ضلأأأأأى ا اةطأأأأأا  ضأأأأأم الدراسأأأأأة اسأأأأأبب الأأأأأووا  و/ و احلمأأأأأآ و/ و الأأأأأو دة و/ و 

راا اتمكأني النسأاء يسلم افن الفأرمل التعليميأة تأرتبط ارتبارأاا مباشأ مسؤوليات رضاية اترفال  و ذ
والفتيات واتوفع فرمل العمآ والفرمل ا قتصادية هلأم واشأارلتهم انشأارب يف التنميأة ا قتصأادية 

 احلكم الرشيد وصنع الةرار  وا جتماضية والثةافية ويف
اهليمأأأأأأات وضمليأأأأأأات ا ختطأأأأأأا  املوجهأأأأأأة ضأأأأأأد مجيأأأأأأع الفتيأأأأأأات   و ذ يأأأأأأديم اشأأأأأأدة 

هليمأأأات اإلرااايأأة  ضلأأأى املؤسسأأات التعليميأأأة  وضلأأأى فيهأأا ا يشأأيب مجيأأأع اهليمأأات  اأأأا و ذ
    الدول ضلى يايتهم مم اهليمات  رالهبا وموظفيها  و ذ

اأأفن  ارسأة اوا  اترفأأال والأووا  املبكأأر والأووا  الةسأأرم  ثأآ  ديأأداا خطأأعاا  و ذ يسألم 
العةليأة ميكأم  ن لحلضمال الكامآ حلق  تع النساء والفتيات اأفضلى مسأتوى مأم الصأحة البدايأة و 

يويأأد اشأأدة مأأم  احلصأأر صأأحتهم اجلنسأأية واإلجناايأأة   أأا يشأأمآ ضلأأى سأأبيآ املثأأال   يبلغنهأأا  اأأا
خمأأأارر احلمأأأآ املبكأأأر واملتكأأأرر وغأأأع املرغأأأوب ومأأأم معأأأد ت الوفيأأأات وا ضأأأتالل اأأأني اتمهأأأات 

ا تصأال اجلنسأي  واترفال حديثي الو دة وحا ت اإلصااة اناسأور الأو دة واتمأراا املنةولأة ا
 يويد مم ال عر  ااء مجيع  شكال العنر  يف ذلك فعوس اةق املناضة البشرية/اإليدا  لما اا

افن مشالآ حةوق اإلاسان املوجأودة مسأبةاا تويأد تفاقمأاا يف السأياقات  و ذ يسلم  ي اا  
سلحة والكوار  اإلاسااية  اليت تشمآ الطوار  اإلاسااية وحا ت التشريد الةسرم والنواضات امل

 الطبيعية  وافن ااتهالات و اواات جديدة تنشف اتيية لاامة 
املبكأر والأووا  الةسأرم  ن حا ت وخمأارر اوا  اترفأال والأووا   و ذ يالحظ مع الةلق 
دة يف السياقات اإلاسااية اسبب ضوامأآ خمتلفأة منهأا ااعأدا  اتمأم وضأد  املسأاواة اأني تتفاقم اش

ارر العنأأر اجلنسأأي واجلنسأأا  واايأأار سأأيادة الةأأااون وسأألطة الدولأأة واملفهأأو  اجلنسأأني وايأأادة خمأأ
اخلأأارئ املتمثأأآ يف تأأوفع احلمايأأة مأأم خأأالل الأأووا  واسأأتخدا  الأأووا  الةسأأرم لوسأأيلة يف النأأوا  
وضأأأد  احلصأأأول ضلأأأى التعلأأأيم ووصأأأمة احلمأأأآ خأأأار   رأأأار الأأأووا  وضأأأد  وجأأأود خأأأدمات تنظأأأيم 

 الروتينيات ا جتماضية وتوايد الفةر وااعدا  فرمل لسب الراق اتسرة وتعطيآ الشبكات و 
اأأفن  اأأاء  ارسأأة اوا  اترفأأال والأأووا  املبكأأر والأأووا  الةسأأرم يتطلأأب مأأم  و ذ يسأألم 

أأأأج مراضيأأأأة لالضتبأأأأارات اجلنسأأأأااية  اجلهأأأأات املعنيأأأأة صأأأأاحبة املصأأأألحة ايأأأأادة ا اتمأأأأا  واضتمأأأأاد ا 
ة و جراءات منسةة للحمايأة منهأا ومنعهأا والتصأدم هلأا  مأع واضتبارات السم واختاذ تدااع مناسب

مشأأارلة النسأأاء والفتيأأأات املتأأفثرات مشأأأارلة لاملأأة وجمديأأأة منأأم املراحأأأآ اتوىل حلأأا ت الطأأأوار  
يسأأألم لأأأملك افمهيأأأة التصأأأدم لويأأأادة تعأأأرا النسأأأاء والفتيأأأات للعنأأأر اجلنسأأأي  اإلاسأأأااية  و ذ

 ني يف تلك احلا ت واجلنسا  ولالستغالل واإليماء اجلنسي
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اأأفن  ارسأأة اوا  اترفأأال والأأووا  املبكأأر والأأووا  الةسأأرم تشأأكآ ااتهالأأاا  يسأألم -1 
تعطأأيالا هلأأا و ارسأأة ضأأارة  نأأع اتفأأراد مأأم  ن يعيشأأوا حيأأا م  ااتةاصأأاا منهأأا  و حلةأأوق اإلاسأأان  و

تمتأأع  ةأأوق اإلاسأأان  اعيأأداا ضأأم مجيأأع  شأأكال العنأأر  و ن هلأأا آثأأاراا سأألبية واسأأعة النطأأاق ضلأأى ال
يف  مثآ احلق يف التعليم واحلق يف التمتع افضلى مستوى ميكم الوغ  مم الصحة البداية والعةليأة  اأا

مت ررة منها جيأب  ذلك الصحة اجلنسية واإلجنااية  وافن لآ فتاة وامر ة معرضة هلمو املمارسات  و
ملشأأورة واملأأفوى وغأأع ذلأأك مأأم  ن تكأأون لأأديها فأأرمل متسأأاوية للحصأأول ضلأأى تعلأأيم جيأأد وضلأأى ا

 اخلدمات ا جتماضية وخدمات الرضاية الصحية والرضاية الطبية النفسية واجلنسية واإلجنااية؛
االأأأدول  ن تبأأأادر  اشأأأارلة اجلهأأأات املعنيأأأة صأأأاحبة املصأأألحة  ومنهأأأا  يهيأأأب -2 

واجلماضأأأات املعنيأأأة  الفتيأأأات والنسأأأاء والوضمأأأاء الأأأدينيون وقأأأادة اوتمعأأأات احملليأأأة واوتمأأأع املأأأد 
 ةوق اإلاسان واجلهات الفاضلة يف جمال العمآ اإلاسا  والرجال والفتيأان واملنظمأات الشأبااية  
أأةة ملنأأع  ارسأأة اوا    ىل وضأأع وتنفيأأم اسأأتيااات واسأأ اتيييات وسياسأأات لليأأة وشأأاملة ومنسَّ

يف ذلأك يف السأياقات  اأا اترفال والووا  املبكأر والأووا  الةسأرم والتصأدم هلأا والة أاء ضليهأا 
اإلاسأأااية  ودضأأم الفتيأأات واملرااةأأات والنسأأاء املتووجأأات فعأأالا  اسأأبآ منهأأا تعويأأو ا ظأأم وآليأأات 
يايأأة اترفأأال  لفمأأالم اإليأأواء اآلمنأأة و مكاايأأة الوصأأول  ىل العدالأأة وسأأبآ ا اتصأأا  الةااوايأأة 

توامأأات والتعهأأدات الدوليأأة املتعلةأأة يتفأأق  امأأاا مأأع ا ل وتبأأادل  ف أأآ املمارسأأات اأأني الأأدول اأأا
  ةوق اإلاسان؛

الدول ضلى سم و افاذ ومواءمة ودضأم قأوااني وسياسأات  أد   ىل منأع     -3 
 ارسة اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم والتصدم هلا والة اء ضليها  و ىل ياية مم 

ية  ودضأأم النسأأاء والفتيأأات املتووجأأات يف ذلأأك يف السأأياقات اإلاسأأاا اأأم معرضأأون للخطأأر  اأأا
اوافةة مستنعة وحرة ولاملة مم الطأرفني املةبلأني ضلأى  االفعآ  وضلى ضمان ضد  ضةد الووا    

الووا   ومسأاواة النسأاء مأع الرجأال يف مجيأع املسأائآ املتعلةأة اأالووا  والطأالق وح أااة اترفأال 
 العواقب ا قتصادية للووا  ولفسخ ؛ ويف

الدول ضلى حم   م  حكا  قأد  ك أم مأم  ارسأة اوا  اترفأال     ي اا   -4 
أأم مأأرتكيب  تأأؤدم  ليأأ   اأأا تأأربرو  و والأأووا  املبكأأر والأأووا  الةسأأرم  و يف ذلأأك اتحكأأا  الأأيت  كر

ا  أأأار ااتشأأأخامل  ا ختطأأأا   و ا سأأأتغالل اجلنسأأأي  و ا ضتأأأداء اجلنسأأأي  و ا غتصأأأاب  و
فأأأالت مأأم املةاضأأاة واملعاقبأأأة ضأأم رريأأق الأأأووا  مأأم ضأأحاياام  خاصأأأة الأأرق املعاصأأر مأأم اإل  و

 تعديلها؛ اإلغاء الةوااني ذات الصلة  و
احلكومأأات ضلأأى تعويأأو واحأأ ا  ويايأأة حةأأوق اإلاسأأان املكفولأأة   أأ  لأأملك -5 

يف ذلأأأك حةهأأأم يف الأأأتحكم والبأأأأ   ريأأأة ومسأأأؤولية يف املسأأأأائآ  جلميأأأع النسأأأاء والفتيأأأات  اأأأأا
يف ذلأأأأك الصأأأأحة اجلنسأأأأية واإلجناايأأأأة  وضأأأأد  التعأأأأرا لحللأأأأراو  انشأأأأارهم اجلنسأأأأي  اأأأأا املتعلةأأأأة

والتمييأأأو والعنأأأر  وضلأأأى اضتمأأأاد قأأأوااني وسياسأأأات واأأأرامج والتعييأأأآ اتنفيأأأماا مأأأم  جأأأآ يايأأأة 
فيها احلةوق اإلجنااية  وفةاا لرباامج  و تاحة التمتع إلميع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية  اا
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ؤ ر الأأأأأدويل للسأأأأأكان والتنميأأأأأة  ومنهأأأأأا  ضمأأأأأآ اييأأأأأني  والوثأأأأأائق اخلتاميأأأأأة ملأأأأأؤ رات ضمأأأأأآ املأأأأأ
 استعراضهما؛

االأدول  ن تعمأآ ضلأى تعويأو ويايأة حأق النسأاء والفتيأات يف احلصأول   يهيب -6 
ضلى قد  املساواة  ضلى التعليم مأم خأالل ايأادة التشأديد ضلأى التعلأيم ا اتأدائي والثأااوم اوأا  

يف ذلأأك تأأوفع التعلأأيم ا سأأتدرالي وتعلأأيم الةأأراءة والكتااأأة للنسأأاء والفتيأأات الالئأأي  اأأاواجليأأد  
احلمأأأأآ   الالئأأأأي تأأأأرلم املدرسأأأأة مبكأأأأراا  تسأأأأباب منهأأأأا الأأأأووا  و/ و يتلةأأأأني تعليمأأأأاا اظاميأأأأاا  و مل
ميكأأأأم الشأأأأااات والفتيأأأأات مأأأأم اختأأأأاذ قأأأأرارات مسأأأأتنعة اشأأأأفن حيأأأأا م وضملهأأأأم وفرصأأأأهم   أأأأا

   ة وصأأحتهم  اسأأبآ منهأأا تأأوفع تعلأأيم شأأامآ دقيأأق ضلميأأاا ومناسأأب مأأم حيأأ  السأأم ا قتصأأادي
وذو صأأألة االسأأأياقات الثةافيأأأة لتوويأأأد املرااةأأأات واملأأأرااةني والشأأأااات والشأأأبان  داخأأأآ املدرسأأأة 

يتفأأق مأأع قأأدرا م املتغأأعة  اعلومأأات ضأأم الصأأحة اجلنسأأية واإلجناايأأة واملسأأاواة اأأني  وخارجهأأا  اأأا
 كأأني املأأر ة وحةأأوق اإلاسأأان والنمأأو البأأد  والنفسأأي والنمأأو املتعلأأق اأأالبلو  وضالقأأات اجلنسأأني و 

الةأأوة اأأني الرجأأآ واملأأر ة  لتمكيأأنهم مأأم انأأاء اضتأأدادام اأأالنفس وتنميأأة مهأأارا م يف اختأأاذ قأأرارات 
مع  التواصآ واحلد مم املخارر و قامة ضالقات قوامها ا ح ا   يف  رار شرالة تامة مستنعة ويف

الشأأباب واآلاأأأاء واتوصأأياء الةأأأااوايني ومةأأأدمي الرضايأأة واملأأأراني ومةأأأدمي الرضايأأة الصأأأحية  اغيأأأة 
 اإلسها  يف  ااء  ارسة اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم؛

االدول  ن تعمآ  اأدضم مأم الشأرلاء يف اوأال اإلاسأا  ومةأدمي  يهيب  ي اا  -7 
  واتعأاون لامأآ مأع اوتمعأات احملليأة املعنيأة وغعاأا مأم اجلهأات صأاحبة الرضاية الصحية واخلأرباء

املصأأألحة  ضلأأأى تعويأأأو الرصأأأد والتأأأدخالت الراميأأأة  ىل منأأأع  ارسأأأة اوا  اترفأأأال والأأأووا  املبكأأأر 
والووا  الةسرم والتصدم هلا والة اء ضليها يف السياقات اإلاسااية  اسبآ منهأا  دمأا  ومواءمأة 

جهأأأود ترلأأأو ضلأأأى منأأأع النواضأأأات  ويايأأأة املأأأدايني  والوصأأأول  ىل املعلومأأأات  اأأمو التأأأدخالت يف
 واخلدمات؛
مجيأأأع اجلهأأات صأأأاحبة املصأألحة  ىل تعويأأأو اسأأتخدا  املبأأأاد  التوجيهيأأأة  يأأدضو -8 

إلدمأأا  التأأدخالت يف جمأأال التصأأدم للعنأأر اجلنسأأا  يف العمأأآ اإلاسأأا  الأأيت وضأأعتها اللينأأة 
 لا ت؛الدائمة املش لة اني الو 

الأأدول ضلأأى تعويأأو احلأأوار املفتأأود مأأع مجيأأع اترأأرا  املعنيأأة  اأأم فيهأأا  يشأأيع -9 
الوضمأأاء الأأدينيني وقيأأادات اوتمأأع احمللأأي والنسأأاء والفتيأأات والرجأأال والفتيأأان واآلاأأاء واتوصأأياء 

إلمنأأائي الةأااوايني و فأراد اتسأرة اآلخأريم  ف أالا ضأأم اجلهأات الفاضلأة يف جمأال العمأآ اإلاسأا  وا
مم  جآ معاجلة الشواغآ وا حتياجات اخلاصة ام ام معرضأون ملمارسأة اوا  اترفأال والأووا  
املبكر والووا  الةسرم يف السياقات اإلاسأااية  والتصأدم للةواضأد ا جتماضيأة والةوالأب النمطيأة 

بكأأر والأأووا  واملمارسأأات ال أأارة الأأيت تسأأهم يف قبأأول واسأأتمرار  ارسأأة اوا  اترفأأال والأأووا  امل
 الةسرم  اسبآ منها التوضية افضرار امو املمارسة لل حايا وتكلفتها للميتمع لكآ؛
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االدول  ن تعوا مشأارلة اترفأال واملأرااةني املت أرريم االسأياقات  يهيب  ي اا  -10 
سيما الفتيات  مشارلة جمدية يف مجيع املسائآ اليت  سهم والتشاور معهم انشارب  اإلاسااية  و 

يف ذلأك الأوضي اأاتثر السأليب ملمارسأة اوا   شفن اأمو املسأائآ  و ن تنم أي الأوضي  ةأوقهم  اأاا
اترفال والووا  املبكر والأووا  الةسأرم  مأم خأالل  مأالم ومنتأديات وشأبكات دضأم آمنأة تأوود 

فرصأاا الفتيات والفتيان ااملعلومات واالتأدريب ضلأى املهأارات احلياتيأة ومهأارات الةيأادة وتأوفر هلأم 
لتمكأأأني  افسأأأهم والتعبأأأع ضأأأم ذوا أأأم واملشأأأارلة يف مجيأأأع الةأأأرارات الأأأيت  سأأأهم مشأأأارلة جمديأأأة 

 وليصبحوا ضناصر تغيع داخآ جمتمعا م احمللية؛
االدول  ن تعوا وحتأ   وحتمأي حةأوق النسأاء والفتيأات يف التعلأيم  يهيب  ي اا  -11 

م حصأأول اجلميأأع ضلأأى خأأدمات الرضايأأأة مأأم خأأالل ايأأادة التشأأديد ضلأأى التعلأأيم اجليأأأد  وت أأم
مأأأم خطأأأة  7-3الصأأأحية اجلنسأأأية واإلجناايأأأة واملعلومأأأات والتعلأأأيم  ضلأأأى النحأأأو املبأأأني يف الغايأأأة 

يف ذلك يف املدارس الثااويأة     و ن تعوا التحاق الفتيات ااملدارس واةائهم فيها  اا2030 ضا 
م ومدارسأأهم وجمتمعأأا م احملليأأة االوصأأول والسأأماد لارفأأال الأأميم   جأأربوا ضلأأى الفأأرار مأأم منأأااهل

  ىل خدمات التعليم  و ن ت مم  ن املدارس توفر هلم ايئات آمنة وداضمة؛
الأأأأأأدول ضلأأأأأأى  ن تةأأأأأأد   ىل اترفأأأأأأال الالجئأأأأأأني واملشأأأأأأرديم خأأأأأأدمات   أأأأأأ  -12 

متخصصة حلماية اترفال تفخم يف ا ضتبأار  وجأ  ال أعر اخلاصأة واحتياجأات احلمايأة احملأددة 
مأأم اأأم غأأع مصأأحواني  فأأال  اأأم فأأيهم مأأم   جأأربوا ضلأأى الفأأرار مأأم العنأأر وا ضأأطهاد  ولار
يف ذلأأك احلمايأأة مأأم  ارسأأة اوا  اترفأأال والأأووا  املبكأأر والأأووا   منفصأألون ضأأم ذويهأأم  اأأا  و

 الةسرم والتصدم هلا؛
 الدول ضلى العمأآ  االتعأاون مأع اجلهأات املعنيأة صأاحبة املصألحة      ي اا  -13 

يف ذلأك امليأاو  ضلى ضمان تلبية ا حتياجات اإلاسااية اتساسية للسكان املت رريم واتسأر  اأا
النةيأأأة والصأأأر  الصأأأحي والغأأأماء واملأأأفوى والطاقأأأة والصأأأحة  ومنهأأأا الصأأأحة اجلنسأأأية واإلجناايأأأة  

تسأييآ والتغمية والتعليم واحلماية  ااضتباراا ضناصر  ساسية لالستيااة اإلاسأااية  وضأمان  ن ال
يتيأو  مأم التةييمأات اإلاسأااية  و ن سأبآ العأيب اميأة مأع  املد  واإلحصأاءات احليويأة جأوء  

ا ض ا  افن الفةر وااعدا  الفرمل ا قتصادية للنساء والفتيات مم دوافع اوا  اترفأال والأووا  
 املبكر والووا  الةسرم؛

لأأأة واملسأأأاءلة وسأأأبآ الأأأدول ضلأأأى ضأأأمان الوصأأأول  ىل آليأأأات العدا  أأأ  لأأأملك -14 
ا اتصا  مم  جآ التنفيأم واإلافأاذ الفعأالني للةأوااني الراميأة  ىل منأع  ارسأة اوا  اترفأال والأووا  

يف ذلأأك يف السأأياقات اإلاسأأااية  اسأأبآ منهأأا  رأأال   املبكأأر والأأووا  الةسأأرم والة أأاء ضليهأأا  اأأا
سأني اهليالأآ اتساسأية الةااوايأة  النساء والفتيأات ضلأى حةأوقهم اوجأب الةأوااني ذات الصألة  وحت

 و االة مجيع العةبات اليت حتول دون الوصول  ىل املشورة واملساضدة وسبآ ا اتصا  الةااواية؛
الدول  ىل النظر  حسب ا قت اء  يف  ن تدر  يف  رأار خطأط ضملهأا  يدضو -15 

لشأأامآ   م  ارسأأات تةاريراأأا الورنيأأة يف سأأياق ا سأأتعراا الأأدورم ا الورنيأأة ذات الصأألة  ويف
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ف أألى وجهأأود تنفيميأأة ولأأملك  م حتأأديات اأأددة متصأألة االة أأاء ضلأأى  ارسأأة اوا  اترفأأال 
 يف ذلك يف السياقات اإلاسااية؛ والووا  املبكر والووا  الةسرم  اا

ليااأأأأأأات اتمأأأأأأم املتحأأأأأأدة ذات الصأأأأأألة  واملنظمأأأأأأات اإلقليميأأأأأأة ودون   يشأأأأأأيع -16 
وغع ذلك مأم اجلهأات الفاضلأة ذات الصألة  وآليأات حةأوق اإلاسأان  اإلقليمية  واوتمع املد  

ضلى مواصلة التعاون مع الدول وتةد  الدضم هلا مم  جآ وضع وتنفيأم اسأ اتيييات وسياسأات 
ضلأأى الصأأعيد الأأور  واإلقليمأأي والأأدويل مأأم  جأأآ وضأأع تأأدااع فعالأأة ملنأأع  ارسأأة اوا  اترفأأال 

 يف ذلك يف السياقات اإلاسااية؛ الة اء ضليها  ااالتصدم هلا و و  والووا  املبكر والووا  الةسرم
اآلليأأأات الةائمأأأة ذات الصأأألة التااعأأأة ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان ضلأأأى  ن  يشأأأيع -17 

تويل  ثناء  ارسة و يا ا ا ضتبأار الواجأب ملسأفلة اوا  اترفأال والأووا  املبكأر والأووا  الةسأرم  
 ية؛يف ذلك يف السياقات اإلاساا اا

 ىل مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ن تنشئ اوااة ضلى  يطلب -18 
يف  اإلا اأ  جلمأأع و ميأع املعلومأأات املتعلةأة اأأووا  اترفأأال والأووا  املبكأأر والأووا  الةسأأرم  اأأا

 ذلك يف السياقات اإلاسااية؛
تةأد   ىل جملأس   ىل مفوضة اتمم املتحأدة السأامية حلةأوق اإلاسأان  ن يطلب -19 

حةأوق اإلاسأأان يف دورتأأ  احلاديأأة واتراعأأني تةريأأراا خطيأاا مأأع مأأدخالت مأأم مجيأأع اجلهأأات املعنيأأة 
صاحبة املصلحة اشفن اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسأرم  مأع ال ليأو ضلأى السأياقات 

ثأأأأة يف اأأأأما اإلاسأأأأااية  و ن تةأأأأد   ىل اولأأأأس يف دورتأأأأ  الثامنأأأأة والثالثأأأأني معلومأأأأات شأأأأ فوية ادَّ
 الصدد؛
 ن يواصأأأأآ اظأأأأرو يف مسأأأأفلة تعويأأأأو اجلهأأأأود الراميأأأأة  ىل منأأأأع  ارسأأأأة اوا   يةأأأأرر -20 

 اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم والة اء ضليها 
 35اجللسة 

 2017حويران/يواي   22
 دون تصوي  [ا]اضتمد 

مر  أجرل ال جررة  حماية حقوق اإلنسان للم اجري : االتفاق العالمح 35/17
 اآلمنة والمنرمة والنرامية

  ن جملس حةوق اإلاسان  
   ومبادئ اةاصد ميثاق اتمم املتحدة  ذ يس شد 
مأأأا ورد يف اإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان مأأأم  ن مجيأأأع النأأأاس   ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأدو  

ميأأأأع احلةأأأأوق يولأأأدون  حأأأأراراا ومتسأأأاويم يف الكرامأأأأة واحلةأأأوق  و ن لكأأأأآ  اسأأأان حأأأأق التمتأأأع إل
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  واحلريأأات املأأملورة يف اإلضأأالن دومنأأا  ييأأو مأأم  م اأأو   و  سأأيما التمييأأو اسأأبب العأأرق  و اللأأون
 و اجلأأأأأأنس  و اللغأأأأأأة  و الأأأأأأديم  و الأأأأأأر م السياسأأأأأأي  و غأأأأأأع السياسأأأأأأي  و اتصأأأأأأآ الةأأأأأأومي  و 

 ا جتماضي  و الثروة  و املولد  و  م وضع آخر 
اأأاحلةوق املدايأأة والسياسأأية  والعهأأد الأأدويل اخلأأامل   ىل العهأأد الأأدويل اخلأأامل و ذ يشأأع 

ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  واتفاقية مناا أة التعأميب وغأعو مأم ضأروب املعاملأة 
 و العةواأأأة الةاسأأأأية  و الال اسأأأااية  و املهينأأأأة  وا تفاقيأأأأة الدوليأأأة حلمايأأأأة مجيأأأع اتشأأأأخامل مأأأأم 

ء ضلى مجيع  شكال التمييو ضد املر ة  واتفاقيأة حةأوق الطفأآ  ا ختفاء الةسرم  واتفاقية الة ا
وا تفاقية الدولية للة اء ضلى مجيع  شكال التمييو العنصرم  واتفاقية فيينا للعالقأات الةنصألية  
واتفاقيأأأأأة حةأأأأأوق اتشأأأأأخامل ذوم اإلضاقأأأأأة  وا تفاقيأأأأأة الدوليأأأأأة حلمايأأأأأة حةأأأأأوق مجيأأأأأع العمأأأأأال 

قيأأأأأأة اتمأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملكافحأأأأأأة اجلرميأأأأأأة املنظمأأأأأأة ضأأأأأأرب الورنيأأأأأأة املهأأأأأأاجريم و فأأأأأأراد  سأأأأأأرام  واتفا
واروتولو  ا  وخباصة اروتولول مكافحة  ريأب املهأاجريم ضأم رريأق الأرب والبحأر واجلأو  املكمأآ 
 تفاقية اتمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ضرب الورنية  واروتولول منع وقمع ومعاقبأة ا  أار 

نسأاء واترفأأال  املكمأآ  تفاقيأأة اتمأم املتحأأدة ملكافحأة اجلرميأأة املنظمأأة ااتشأخامل  وخباصأأة ال
 ضرب الورنية 
 ىل الةرارات السااةة اليت اضتمد ا اجلمعية العامة وجلنة حةأوق اإلاسأان  و ذ يشع  ي اا  

وجملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان اشأأأأفن يايأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان جلميأأأأع املهأأأأاجريم  و ىل العمأأأأآ الأأأأمم 
لأأأر اآلليأأأات اخلاصأأأة التااعأأأة للميلأأأس الأأأيت قأأأدم  تةأأأارير ضأأأم حالأأأة حةأأأوق اضأأأطلع  اأأأ  خمت

 اإلاسان واحلريات اتساسية للمهاجريم 
مأأا ورد يف اإلضأالن العأأاملي حلةأوق اإلاسأأان مأم  ن لكأأآ فأرد احلأأق  و ذ يؤلأد مأأم جديأد 

 م  يف حريأأة التنةأأآ ويف اختيأأار اأأآ  قامتأأ  داخأأآ حأأدود لأأآ دولأأة  ف أأالا ضأأم احلأأق يف مغأأادرة
 الد  اا يف ذلك الدو  ويف العودة  ىل الدو  

 ن لكآ فرد احلق يف التمتع إلميأع حةأوق اإلاسأان واحلريأات  و ذ يؤلد مم جديد  ي اا  
 اتساسية دومنا  ييو مم  م او   حيثما لان الشخق واغمم النظر ضم وضع  لمهاجر  

وق اإلاسأأأأأان جلميأأأأأع اأأأأأفن الأأأأأدول مسأأأأأؤولة ضأأأأأم تعويأأأأأو ويايأأأأأة واحأأأأأ ا  حةأأأأأ و ذ يسأأأأألرم 
اتشأأأخامل  اأأأم فأأأيهم مجيأأأأع املهأأأاجريم اغأأأمم النظأأأر ضأأأأم وضأأأعهم لمهأأأاجريم  املوجأأأأوديم يف 

  قليمها واخلاضعني لو يتها  
اتةاسأم املسأؤوليات اأني البلأدان اتصألية والأدان العبأور والأدان املةصأد  و ذ يسلم  ي أاا  

ملهأأاجريم  و أأ  مجيأأع البلأأدان ضلأأى فيمأأا يتعلأأق اتعويأأو ويايأأة واحأأ ا  حةأأوق اإلاسأأان جلميأأع ا
   حالة ال عر اليت يعيشواا نب النأ ه ج اليت قد تؤدم  ىل تفاقم 

 ىل  ن جملأأس حةأأوق اإلاسأأان ي أأطلع  يف مجلأأة  مأأور  او يأأة تعويأأو ا حأأ ا   و ذ يشأأع 
  العأأاملي حلمايأأة مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية للنأأاس لافأأة  دومنأأا  ييأأو مأأم  م اأأو 
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وضلأأى  سأأأاس العأأأدل واإلاصأأأا   واأأأو اثااأأأة منتأأأدى للحأأأوار اشأأأفن الة أأأايا املواضأأأيعية املتعلةأأأة 
إلميأأع حةأأوق اإلاسأأان  ولتعويأأو التنسأأيق الفعأأال اشأأفن حةأأوق اإلاسأأان وتعمأأيم مراضا أأا داخأأآ 

 منظومة اتمم املتحدة  
عأأأون ضلأأأى  ن مجيأأأع املهأأأاجريم  اغأأأمم النظأأأر ضأأأم وضأأأعهم لمهأأأاجريم  يتمت و ذ يشأأأدد 

 ةأوق اإلاسأأان  ويؤلأأد مأم جديأأد ضأأرورة يايأة سأأالمتهم ولأأرامتهم وحةأوق اإلاسأأان واحلريأأات 
 اتساسية املكفولة هلم  

ما ورد يف  ضالن ايويورا مم  جآ الالجئني واملهاجريم ومرفةات   المم  و ذ يعيد تفليد 
  ويأأأأدضو الأأأأأدول 2016 يلول/سأأأأأبتمرب  19املأأأأؤرخ  71/1اضتمدتأأأأ  اجلمعيأأأأأة العامأأأأة يف قراراأأأأأا 

 اتض اء  ىل الوفاء اا لتوامات الواردة في  
ضرورة تعميم حةوق اإلاسان يف سياق ا تفاق العاملي مم  جآ اهليرة اآلمنة  و ذ يؤلد 

واملنظمة والنظامية  ويرحب يف اما الصدد االأدورة املواضأيعية غأع الرمسيأة اشأفن حةأوق اإلاسأان 
تماضي والتماسك  ومجيع  شكال التمييو  اأا يف ذلأك العنصأرية جلميع املهاجريم  واإلدما  ا ج

   و ذ  أأأأأيط ضلمأأأأأاا 2017ولأأأأأرو اتجااأأأأأب والتعصأأأأأب  الأأأأأيت ضةأأأأأدت يف جنيأأأأأر يف  يار/مأأأأأايو 
االأأأأأدورات املواضأأأأأيعية غأأأأأع الرمسيأأأأأة اتخأأأأأرى  واملشأأأأأاورات اإلقليميأأأأأة ودون اإلقليميأأأأأة وجلسأأأأأات 

 ا ستما  تصحاب املصلحة املتعدديم 
اشأفن ررائأق  2017ايسأان/ اريآ  6املأؤرخ  71/280اةرار اجلمعيأة العامأة  يط ضلماا و ذ   

 املفاوضات احلكومية الدولية اشفن ا تفاق العاملي مم  جآ اهليرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  
اشفن حةوق اإلاسان املكفولة للمهاجريم  ةاملوسع جلسة التحاور و ذ يالحظ مع التةدير 

 جملس حةوق اإلاسان يف دورت  الرااعة والثالثني   ا ضةدايترلات الكبعة  اليف سياق التح
االتةرير املتعلق اتعويأو ويايأة حةأوق اإلاسأان للمهأاجريم يف مع التةدير  و ذ  يط ضلماا  

  املةأأأد  مأأأم مفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلةأأأوق اإلاسأأأان  ىل (130)سأأياق التحرلأأأات الكبأأأعة
 دورت  الثالثة والثالثني  جملس حةوق اإلاسان يف

اتةارير املةرر اخلامل املع   ةوق اإلاسان للمهأاجريم  مع التةدير  ي اا  و ذ  يط ضلماا  
  (131)2035ضأأم اهليأأرة العامليأأة  اأأا يف ذلأأك التةريأأر املتعلأأق خبطأأة تيسأأع التنةأأآ البشأأرم لعأأا  

   (132)ة العامةااستنتاجات تةرير املةرر اخلامل املةد   ىل اجلمعي و يط ضلماا 
اتةريأأأأأأر املمثأأأأأأآ اخلأأأأأأامل لامأأأأأأني العأأأأأأا  املعأأأأأأ   مأأأأأأع التةأأأأأأدير لأأأأأأملك و ذ  أأأأأأيط ضلمأأأأأأاا  
  (133)ااهليرة
__________ 

(130) A/HRC/33/67   
(131) A/HRC/35/25   
(132) A/71/285   
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العمأأآ الأأمم اضأأطلع اأأ  الفريأأق العأأاملي املعأأ  اأأاهليرة  وخباصأأة  و ذ يالحأأظ مأأع التةأأدير 
وجيهأأات الفريأأق العامأأآ املعأأ  اأأاهليرة وحةأأوق اإلاسأأان واأأو  اجلأأنس  فيمأأا يتصأأآ ااملبأأاد  والت

 العملية اشفن ياية حةوق اإلاسان للمهاجريم ال عفاء 
 ن مؤ ر الةمة التاسأع للمنتأدى العأاملي املعأ  اأاهليرة والتنميأة  الأمم ضةأد  و ذ يالحظ 

  الأمم  لأد  يف مجلأة  مأور   مهيأة حتسأني  دارة اهليأرة 2016يف دالا يف لااون اتول/ديسمرب 
طأأأي مجيأأأع اتاعأأأاد ذات الصأأألة اأأأاهليرة  وتعويأأأو اهليأأأرة الأأأيت تشأأأيع ضلأأأى وضأأأع  رأأأار شأأأامآ يغ

 28والتنميأأة  ومعاجلأأة اهليأأرة غأأع النظاميأأة  ويرحأأب اااعةأأاد مأأؤ ر الةمأأة العاشأأر يف اأأرلني مأأم 
   2017حويران/يواي   30  ىل

 ن السياسأات واملبأادرات املتعلةأة اسأفلة اهليأرة ينبغأي  ن تشأيع  و ذ ي ع يف ا ضتبأار 
ية اليت تفخم يف احلسبان  سباب واتائج امو الظاارة  و ذ يعأ   اأفن العوامأآ احملرلأة النأ ه ج الكل

للهيأأأأرة تشأأأأمآ الفةأأأأر والتخلأأأأر وااعأأأأدا  الفأأأأرمل وسأأأأوء احلولمأأأأة والعوامأأأأآ البيئيأأأأة وااتهالأأأأات 
ضم النواضأات املسألحة واإلراأاب وااعأدا  السأال  واتمأم ومنأع  و اواات حةوق اإلاسان  ف الا 

 ات وتسويتها  اشوب النواض
 ااء العأأأأدد الكبأأأأع واملتوايأأأأد مأأأأم املهأأأأاجريم  اأأأأم فأأأأيهم النسأأأأاء  و ذ يسأأأأاورو قلأأأأق اأأأأالغ 

واترفأأأال  الأأأميم لةأأأوا حأأأتفهم  و  صأأأيبوا لأأأدى اأأأاولتهم ضبأأأور احلأأأدود الدوليأأأة  و ذ يسأأألرم اأأأفن 
الأأأأدول ملومأأأأة  مايأأأأة واحأأأأ ا  حةأأأأوق اإلاسأأأأان هلأأأأؤ ء املهأأأأاجريم  اغأأأأمم النظأأأأر ضأأأأم وضأأأأعهم  

  مهاجريم  ويؤلد مم جديد ا لتوا  ااختاذ  جراءات لتفادم اخلسائر يف اترواد اني املهاجريم ل
 ااء ا حتياجأات اخلاصأة للمهأاجريم ال أعفاء واملخأارر الأيت  و ذ يعرب ضم اأالغ الةلأق 

يواجهواأأأا  اأأأم فأأأيهم النسأأأاء املعرضأأأات للخطأأأر واترفأأأال  و  سأأأيما اترفأأأال املهأأأاجرون غأأأع 
ن ضم  سرام  و فأراد اتقليأات العرقيأة والدينيأة  وضأحايا و املنفصل اترفال واني امويهم  واملصح

العنأأأأر  ولبأأأأار السأأأأم  وذوو اإلضاقأأأأات  واتشأأأأخامل املعرضأأأأون تم اأأأأو  مأأأأم التمييأأأأو  و فأأأأراد 
الشأأعوب اتصأألية  وضأأحايا ا  أأار االبشأأر وضأأحايا ا سأأتغالل وا ضتأأداء اجلنسأأيني يف سأأياق 

جريم  و ذ يسأألرم ا أأرورة معاجلأأة حأأا ت ال أأعر واملخأأارر املفررأأة الأأيت قأأد تواجأأ   ريأأب املهأأا
ضأأأم ا ضتأأأداء اجلنسأأأي والبأأأد   املهأأأاجريم  و  سأأأيما فيمأأأا يتعلأأأق اأأأالتمييو وا سأأأتغالل  ف أأأالا 

والنفسي والعنر وا  ار ااتشخامل واتشكال املعاصرة للرق والعنصرية ولرو اتجااب والتمييو 
 او املهاجريم والتعصب  
 ااء حأأا ت ال أأعر واملخأأارر اخلاصأأة الأأيت يواجههأأا  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ الةلأأق  ي أأاا  

املهأأأاجرون  والأأأيت ميكأأأم  ن تنشأأأف ضأأأم  سأأأباب مغأأأادرة البلأأأد اتصأأألي  والظأأأرو  الأأأيت يواجههأأأا 
املهأأأاجرون يف رأأأريةهم وضنأأأد احلأأأدود ويف الأأأد املةصأأأد   و ذات الصأأألة إلااأأأب معأأأني مأأأم اويأأأة 

  العوامآ  امو مم اويج  و و ظروف   الشخق
                                                                                                                                                                                                 

(133) A/71/728   
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 ىل  ن لكأأأأآ دولأأأأة احلأأأأق السأأأأيادم يف حتديأأأأد اتشأأأأخامل الأأأأميم تأأأأفذن هلأأأأم  و ذ يشأأأأع 
 ىل  ن ضلأأأى الأأأدول  ن تسأأأمح  االتواما أأأا الدوليأأأة  و ذ يشأأأع  ي أأأاا  االأأأدخول  ىل  راضأأأيها  رانأأأاا 

لنحأأو الواجأأب دون تأأفخع   وضأأمان اسأأتةباهلم ضلأأى الرضايااأأا العائأأديم اأأدخول  راضأأيها جمأأدداا 
 للتشريعات الورنية   مربر ل   اعد التفلد مم جنسيا م وفةاا   

 ااء توايأأأد لراايأأأة اتجااأأأب والعأأأداء  أأأاو املهأأأاجريم يف اوتمعأأأات  و ذ يعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  
و ر  اهليرة غأع الةااوايأة  اتمأر الأمم قأد يكأون لأ   ثأر سأليب يف  ضمأال حةأوق اإلاسأان ضلأى 

 العاملي الصعيد 
افمهيأأأة تنسأأأيق اجلهأأأود الدوليأأأة الراميأأأة  ىل تأأأوفع احلمايأأأة واملسأأأاضدة والأأأدضم  و ذ يسأأألم 

املبأأأاد  والتوجيهأأأات العمليأأأة اشأأأفن يايأأأة حةأأأوق  ويسأأألط ال أأأوء ضلأأأىللمهأأأاجريم ال أأأعفاء  
اإلاسأأان للمهأأاجريم ال أأعفاء  الأأيت وضأأعها فريأأق اهليأأرة العأأاملي لمسأأامهة يف مواصأألة العمأأآ يف 

 الصدد   اما
افن  م او  مم العودة  سأواء  لااأ  روضيأة    غأع روضيأة  جيأب  ن  و ذ يسلرم  ي اا  

ملبأد  ضأد   تكون منسيمة مع ا لتوامات املةطوضة اوجب الةااون الدويل حلةوق اإلاسان وربةاا 
 بة اإلضادة الةسرية وينبغي  ن تتماشى مع املصلحة الف لى للطفآ واإلجراءات الةااواية الواج

 ن الدول اتصلية ودول العبور واملةصد ميكنها  ن تستفيد مم اأرامج التعأاون  و ذ يدرا 
 الدويل للوفاء االتواما ا املتعلةة  ماية حةوق اإلاسان 

االعمآ المم اضطلع ا  العديد مم املكلفني او يأات يف  رأار  مع التةدير و ذ  يط ضلماا  
ةأأأأوق اإلاسأأأأان وايئأأأأات املعااأأأأدات مأأأأم  جأأأأآ املنأأأأع الفعأأأأال اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة التااعأأأأة ولأأأأس ح

 اتهالأأأات حةأأأوق اإلاسأأأان للمهأأأأاجريم  وذلأأأك اوسأأأائآ منهأأأا  صأأأأدار ايااأأأات مشأأأ لة وتوجيأأأأ  
اأأأداءات ضاجلأأأة  ويشأأأيعهم ضلأأأى مواصأأألة جهأأأودام التعاوايأأأة لبلأأأو  اأأأما اهلأأأد   لأأأآ يف  رأأأار 

 و يت  
لأك املنظمأات غأع احلكوميأة  يف تعويأو رفأاو اسأامهة اوتمأع املأد   اأا يف ذ و ذ يع   

املهأأاجريم و دمأأاجهم يف اوتمعأأات  و  سأأيما يف اتوقأأات الأأيت تسأأوداا  وضأأا  االغأأة اهلشاشأأة  
ويشيع ضلى تعميق التفاضآ اني احلكومات واوتمع املد  إلجياد سبآ للتصدم للتحديات اليت 

  تتيحهاة وللتعامآ مع الفرمل اليت تطرحها اهليرة الدولي
اا يةدم  املهاجرون مأم مسأامهات يف اوأالني الثةأايف وا قتصأادم يف  و ذ يسلرم لملك 

اوتمعأأأات الأأأيت تسأأأتةبلهم ويف جمتمعأأأا م اتصأأأألية  وا أأأرورة حتديأأأد الوسأأأائآ املناسأأأبة لتحةيأأأأق 
لأأدان  قصأأى قأأدر مأأم املنأأافع اإلمنائيأأة والتصأأدم للتحأأديات املعةأأدة الأأيت تطرحهأأا اهليأأرة  مأأا  الب

اتصأأألية والأأأدان العبأأأور واملةصأأأد  و ذ يلتأأأو  ا أأأمان معاملأأأة املهأأأاجريم معاملأأأة  اسأأأااية تصأأأون  
 احلماية املالئمة هلم وتعويو آليات التعاون الدويل  لرامتهم واتوفع
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  الأأأأيت تةأأأأر ااملسأأأأامهة (134)2030ااضتمأأأأاد خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا   و ذ يرحأأأأب 
النمأأو الشأأامآ والتنميأأة املسأأتدامة  واأأفن اهليأأرة الدوليأأة اأأي واقأأع  اإلجياايأأة للمهأأاجريم يف حتةيأأق

متعدد اتاعأاد يتسأم افمهيأة لأربى يف تنميأة الأدان املنشأف والأدان العبأور والأدان املةصأد  ويتطلأب 
اختأأاذ تأأدااع متسأأةة وشأأاملة تنطأأوم ضلأأى ا حأأ ا  الكامأأآ حلةأأوق اإلاسأأان واملعاملأأة اإلاسأأااية 

ظأر ضأأم وضأعهم لمهأاجريم  و ذ يةأر اأأفن حتةيأق خطأة التنميأة املسأأتدامة للمهأاجريم  اصأر  الن
ضأأم فأأأرمل  وغايا أأا ميكأأم  ن يةلأأآ مأأم حاجأأأة املهأأاجريم  ىل مغأأادرة ديأأارام  ثأأاا  2030لعأأا  

  مرية حلرلات الالجئني واملهاجريم لرب  وذلك ضم رريق معاجلة اعمم اتسباب اجل
تعويو وياية  تع مجيع املهاجريم  ةوق  ضرورة العمآ افعالية ضلى يؤلد جمدداا  -1 

اإلاسأأأأان واحلريأأأأات اتساسأأأأية  اصأأأأر  النظأأأأر ضأأأأم وضأأأأعهم لمهأأأأاجريم  اأأأأم يف ذلأأأأك النسأأأأاء 
واترفأأال واتشأأخامل ذوو اإلضاقأأة واتشأأخامل الأأميم يعأأااون التمييأأو تم سأأبب  والتعامأأآ مأأع 

اإلقليمأي  و الثنأائي وااتبأا  اأج اهليرة الدولية مم خالل التعاون واحلوار ضلى الصعيد الدويل  و 
متأأواان  ويةأأر اأأفدوار ومسأأؤوليات البلأأدان اتصأألية والأأدان العبأأور والأأدان املةصأأد يف جمأأال تعويأأو 

 ؛وياية حةوق اإلاسان جلميع املهاجريم وتفادم النأ ه ج اليت قد تؤدم  ىل ايادة ضعفهم
حأأأ ا  ويايأأأة إلميأأأع الأأأدول  ن تؤلأأأد مأأأم جديأأأد اتمهيأأأة اتساسأأأية   يهيأأأب -2 

و ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان جلميأأع املهأأاجريم الأأميم يغأأادرون  ورأأاام  اغأأمم النظأأر ضأأم وضأأعهم  
لمهأأاجريم  و  سأأيما يف سأأياق العمليأأة التح أأعية  ضتمأأاد ا تفأأاق العأأاملي مأأم  جأأآ اهليأأرة 

 اآلمنة واملنظمة والنظامية؛ 
اآلمنأأأة   جأأأآ اهليأأأرةضلأأأى  مهيأأأة اتبأأأا  اأأأج شأأأامآ لالتفأأأاق العأأأاملي مأأأم  يشأأأدد -3 

واملنظمة والنظامية  وضمان استةبال مجيع اتشخامل الميم يصلون  ىل البلأدان املسأتةبلة اصأورة 
ترلأأو ضلأأى اإلاسأأان وتتسأأم ااحلساسأأية واإلاسأأااية وحفأأظ الكرامأأة ومراضأأاة ا ضتبأأارات اجلنسأأااية 

ويايأأة حةأأوق والسأأرضة  وخاصأأة الأأميم يصأألون يف  رأأار حرلأأات اأأوود لأأربى  وضأأمان احأأ ا  
 اإلاسان واحلريات اتساسية املكفولة هلم اشكآ تا ؛

مجيأأأأأع الأأأأأدول  ىل تعويأأأأأو  دمأأأأأا  حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان واحلريأأأأأات اتساسأأأأأية  يأأأأأدضو -4 
للمهأأأأأأاجريم  اأأأأأأم فأأأأأأيهم النسأأأأأأاء واترفأأأأأأال  اصأأأأأأر  النظأأأأأأر ضأأأأأأم وضأأأأأأعهم لمهأأأأأأاجريم  وتلبيأأأأأأة 

ضأحايا ا  أار االبشأر ويأايتهم  يف  ا حتياجات احملددة للمهاجريم ال عفاء  اأا يف ذلأك حتديأد
سأأأأياق العمليأأأأة التح أأأأعية املؤديأأأأة  ىل اضتمأأأأاد ا تفأأأأاق العأأأأاملي مأأأأم  جأأأأآ اهليأأأأرة اآلمنأأأأة واملنظمأأأأة 

 والنظامية؛ 
ااملباد  والتوجيهات املوصى هبا اشفن حةوق اإلاسان  مع التةدير  يط ضلماا  -5 

ملتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ويشيع الدول ضلى احلدود الدولية  اليت  ضد ا مفوضية اتمم ا

__________ 

  70/1قرار اجلمعية العامة  (134)
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ضلى  يالء ا ضتبار الواجب لتنفيماا  اا يف ذلك مم خالل النظأر يف  دماجهأا يف  م  جأراءات 
 اآلمنة واملنظمة والنظامية؛  ضملية متفق ضليها يف ا تفاق العاملي مم  جآ اهليرة

ايأأأأة حةأأأأوق مجيأأأأع العمأأأأال االأأأأدول الأأأأيت مل توقأأأأع ا تفاقيأأأأة الدوليأأأأة حلم يهيأأأأب -6 
املهاجريم و فراد  سرام ومل تصدق ضليها  و تن م  ليها اعد   ن تنظر يف الةيا  املك ضلى سبيآ 
 اتولوية  ويطلب  ىل اتمني العا   ن يواصآ امل اجلهود مم  جآ ال ويج لالتفاقية والتوضية هبا؛ 

املتحأدة ملكافحأة اجلرميأة االدول اليت مل تصدق ضلى اتفاقيأة اتمأم  يهيب  ي اا  -7 
املنظمأأة ضأأرب الورنيأأة واروتولو  أأا  وخباصأأة اروتولأأول مكافحأأة  ريأأب املهأأاجريم ضأأم رريأأق الأأرب 
والبحأأر واجلأأأو  املكمأأآ لالتفاقيأأأة  واروتولأأأول منأأع وقمأأأع ومعاقبأأأة ا  أأار ااتشأأأخامل  وخباصأأأة 

 الةيا  املك؛  النساء واترفال  املكمآ هلا   و مل تن م  ليها اعد   ن تنظر يف
تعويأو ويايأأة واحأ ا  حةأأوق ضلأأى  العمأآ افعاليأةواجأب الأأدول  يؤلأد مأم جديأأد -8 

اإلاسأأأان واحلريأأأات اتساسأأأية جلميأأأع املهأأأاجريم  اأأأم فأأأيهم النسأأأاء واترفأأأال املعرضأأأون للخطأأأأر  
ن ضأأم  سأأرام  واتشأأخامل ذوو و املنفصأألاترفأأال سأأيما اترفأأال غأأع املصأأحواني اأأمويهم  و  و 
ضاقأأأأأة واتشأأأأأخامل الأأأأأميم يتعرضأأأأأون للتمييأأأأأو ضلأأأأأى  م  سأأأأأاس  اصأأأأأر  النظأأأأأر ضأأأأأم وضأأأأأعهم  اإل

 لمهاجريم  اا يتسق مع اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان والصكوا الدولية اليت اي رر  فيها؛ 
 ااء التشأأريعات والتأأدااع الأأيت اضتمأأد ا اعأأمم الأأدول والأأيت قأأد  يعأأرب ضأأم قلةأأ  -9 

 امآ  ةوق اإلاسان واحلريات اتساسية للمهاجريم؛ تؤثر سلباا ضلى التمتع الك
 ن للأدول احلأأق السأيادم يف وضأأع وتنفيأم التأأدااع الأيت تتعلأأق  يؤلأد مأم جديأأد -10 

تةيأأأد االتواما أأأا اوجأأأب الةأأأااون الأأأدويل ذم  ن ت جيأأأب ضليهأأأا اأأأاهليرة واأأأفمم حأأأدوداا  ولكأأأم
  مأأم  جأأآ ضأأمان الأأدويل الالجئأأنين قأأااو الصأألة  اأأا يف ذلأأك الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان و 

 ا ح ا  التا  حلةوق اإلاسان للمهاجريم  ام فيهم املهاجرون ال عفاء؛ 
 ىل مجيع الدول  ن تتفلد مم  ن السياسات اليت تتبعها يف جمال تنظيم  يطلب -11 

املهأاجريم اهليرة تتفق مع التواما ا اوجب الةأااون الأدويل حلةأوق اإلاسأان  و ن تعأوا  تأع مجيأع 
 ةوق اإلاسان دومنا  ييأو  اأا يشأمآ النظأر يف مراجعأة سياسأات اهليأرة هبأد  دراسأة العواقأب 

 ها؛ نالسلبية غع املةصودة اليت قد ت تب ض
إلميأأع الأأدول  ن تعأأوا وحتمأأي حةأأوق اإلاسأأان جلميأأع املهأأاجريم   يهيأأب  ي أأاا  -12 

ا اهلأأد  املسأأاضدة والغأأو  للمهأأأاجريم دومنأأا  ييأأو مأأم  م اأأو   و ن تأأوفر مأأم  جأأآ حتةيأأق اأأم
احملتأأاجني  اأأم فأأيهم ضأأعا  احلأأال  اغأأمم النظأأر ضأأم وضأأعهم لمهأأاجريم  و ن  يأأئ ايئأأة آمنأأة 

 وميسورة ومواتية ميكم  ن يعمآ فيها مم يةد  امو الرضاية مم  فراد ومنظمات؛ 
هليأرة  إلميع الدول  ن تعتمد اياا شامالا وللياا  ااء سياسأات ا يهيب لملك -13 

وتيسع اهليرة وتنةآ اتشخامل ضلى حنو مأنظم وآمأم وقأااو  ومتسأم ااملسأؤولية  وتتعأاون ضلأى 
الصأأعيد الأأدويل ضلأأى  سأأأاس املسأأؤولية املشأأ لة لتسأأخع التطأأأورات ا قتصأأادية والفأأرمل الثةافيأأأة 
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ضلأى  وا جتماضية اليت تتيحها اهليرة ضلى  لمآ وج  وللتصدم اكفاءة للتحأديات الأيت تثعاأا 
 حنو يتماشى مع املعايع الدولية حلةوق اإلاسان؛

الأأدول  ىل  يأأالء ا ضتبأأار الواجأأب لالقأأ اد املةأأد  مأأم املةأأرر اخلأأامل املعأأ   يأأدضو -14 
 العمليأة يف مشأارلتها ضنأد 2035 ةوق اإلاسان للمهاجريم اشفن خطة لتيسع التنةآ البشأرم لعأا  

 العاملي مم  جآ اهليرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛ اقا تف اشفن املفاوضات وخالل التح عية
مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأامية حلةأأوق اإلاسأأان ضلأأى  ن تةأأد  املسأأاضدة  يشأأيع -15 

   مم  جآ تعويو حةوق اإلاسان للمهاجريم ويايتها اشكآ  ف آ؛ هارلب اناء ضلىالتةنية للدول  
تمأع املأأد  واملؤسسأات الورنيأأة املنظمأات غأأع احلكوميأة ومنظمأأات او يشأيع -16 

لأأأى املشأأأارلة يف اجللسأأأات املواضأأأيعية غأأأع الرمسيأأأة ضحلةأأوق اإلاسأأأان وغعاأأأا مأأأم اجلهأأأات املعنيأأأة 
واجللسأأأأات غأأأأع الرمسيأأأأة التفاضليأأأأة تصأأأأحاب املصأأأألحة املتعأأأأدديم الأأأأيت رلبأأأأ  اجلمعيأأأأة العامأأأأة 

لةأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة  وفةأأأأأأاا  تنظيمهأأأأأأا  ليأأأأأأوء مأأأأأأم العمليأأأأأأة التح أأأأأأعية للمأأأأأأؤ ر احلكأأأأأأومي الأأأأأأدويل 
املتعلأأق اطرائأأق املفاوضأأات احلكوميأأة الدوليأأة اشأأفن ا تفأأاق العأأاملي مأأم  جأأآ  71/280 العامأأة

 اهليرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛
لأآ   ةلو يأ املكلفأني او يأات اإلجأراءات اخلاصأة وايئأات املعااأدات  وفةأاا  يشيع -17 

دضأأم العمليأأة التح أأعية و تةأأد  مأأدخالت ضلأأى كأأآ  واالتنسأأيق مأأع منظومأأة اتمأأم املتحأأدة ل جهأأة
 ؛ 71/280 لةرار اجلمعية اةيادة الدول لوضع ا تفاق العاملي وتنظيم املؤ ر احلكومي الدويل وفةاا 

  ىل مفوا اتمم املتحدة السامي حلةوق اإلاسان ما يليمح  يطلب -18 
لالتفأاق العأاملي  يف العمليأة التح أعية يسأاام  حسب ا قت أاء  و  ن يشارا ) ( 

اآلمنأأة واملنظمأأة والنظاميأأة  هبأأد  تأأوفع مأأدخالت قائمأأة ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان  مأأم  جأأآ اهليأأرة
 و دما  حةوق اإلاسان يف ا تفاق العاملي؛ 

  ااضتبأأأارو مشأأأارلاا يف رئاسأأأة الفريأأأق العامأأأآ املعأأأ  اأأأاهليرة وحةأأأوق  ن يةأأأ د )ب( 
ضأأة العامليأأة املعنيأأة اأأاهليرة  مبأأاد  وتوجيهأأات ضمليأأة اإلاسأأان واملسأأائآ اجلنسأأااية التأأااع للميمو 

اشأأأفن يايأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان للمهأأأاجريم ال أأأعفاء  اسأأأتناداا  ىل الةواضأأأد الةااوايأأأة الةائمأأأة  و ن 
 يةد  تةريراا ضم ذلك  ىل اولس يف دورت  السااعة والثالثني؛ 

ة والثالثأأأني   ىل جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  قبأأأآ ااعةأأأاد دورتأأأ  السادسأأأ  ن يةأأأد  ) ( 
ضأأأأم جمموضأأأأة املبأأأأاد  واملمارسأأأأات اجليأأأأدة والسياسأأأأات املتعلةأأأأة اأأأأاهليرة اآلمنأأأأة واملنظمأأأأة تةريأأأأراا 

مأأع الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان  االتشأأاور مأأع الأأدول وغعاأأا مأأم  صأأحاب  والنظاميأأة  شأأياا 
املؤسسأأات الورنيأأة املصألحة املعنيأأني  اأأا يف ذلأأك املنظمأأات اإلقليميأة ومنظمأأات اوتمأأع املأأد  و 

 التةرير  ىل اجلمعية العامة يف دور ا الثااية والسبعني؛   ن  يآحلةوق اإلاسان  و 
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مجيأأأع اإلسأأأهامات ذات الصأأألة املةدمأأأة مأأأم جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان   ن  يأأأآ )د( 
وآلياتأأ   ضأأم رريأأق الوسأأائآ املناسأأبة  للنظأأر فيهأأا لأأدى  ضأأداد ا تفأأاق العأأاملي مأأم  جأأآ   وايئاتأأ
 ؛71/280 العامة لةرار اجلمعية اآلمنة واملنظمة والنظامية  وفةاا  ةاهلير 

مجيأأأع الأأأدول  ىل  ن ت أأأع  سأأأهامات جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان وايئاتأأأ   يأأأدضو -19 
وآليات  يف ا ضتبار  لدى مشارلتها يف العملية التح عية  اأا يف ذلأك خأالل املفاوضأات املؤديأة 

 اآلمنة واملنظمة والنظامية؛  يرة ىل اضتماد ا تفاق العاملي مم  جآ اهل
 ىل املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ   ةأأأوق اإلاسأأأان للمهأأأاجريم  ن يواصأأأآ تةأأأد   يطلأأأب -20 

تةارير تة د حلو ا  و ن يسهم ويشارا يف املناقشات الرئيسية املتعلةة اتعويو وياية حةوق اإلاسان 
رريأأأق حتديأأأد  ف أأأآ املمارسأأأات للمهأأأاجريم  اأأأا يشأأأمآ تنأأأاول حترلأأأات املهأأأاجريم الكبأأأعة  ضأأأم 

واوا ت والسبآ امللموسة للتعاون الدويل  مأم  جأآ تعويأو يايأة حةأوق اإلاسأان للمهأاجريم  و ن 
 يواصآ ا اتما  اوضو   تع مجيع املهاجريم  ةوق اإلاسان ضلى الصعيد العاملي؛

املةأأأأرر  الأأأأدول واملنظمأأأأات اإلقليميأأأأة والدوليأأأأة ضلأأأأى تعويأأأأو تعاواأأأأا مأأأأع يشأأأأيع -21 
 اخلامل املع   ةوق اإلاسان للمهاجريم؛ 

  ن يبةي املسفلة قيد اظرو   يةرر -22 
 36 اجللسة

 2017حويران/يواي   22
 [ دون تصوي ااضت مد ]

 القضاء قلى التمييز ضد النساء والفتيات 35/18
  ن جملس حةوق اإلاسان  
  ئ ومباد اةاصد ميثاق اتمم املتحدة  ذ يس شد 
اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان واتفاقيأأة الة أأاء ضلأأى مجيأأع  شأأكال  عيأأد تفليأأدو ذ ي 

 التمييو ضد املر ة  واتفاقية حةوق الطفآ ومجيع صكوا حةوق اإلاسان الدولية ذات الصلة 
ر  اأأإضالن واراأأامج ضمأأآ فيينأأا  واراأأامج ضمأأآ املأأؤ ر الأأدويل للسأأكان والتنميأأة   و ذ يأأمل 

ني  والوثأأأائق اخلتاميأأأة الصأأأادرة ضأأأم مأأأؤ رات اسأأأتعراا اتائيهأأأا  و ضأأأالن ومنهأأأا  ضمأأأآ اييأأأ
 و ضالن واراامج ضمآ ديراان والوثيةة اخلتامية ملؤ ر استعراا اتائج ديراان 

 ىل مجيع الةرارات ذات الصلة وا ستنتاجات املتفق ضليها اليت اضتمأداا  و ذ يشع  ي اا  
مأأم  وجلنأأة وضأأع املأأر ة وغعاأأا مأأم ولأأا ت جملأأس حةأأوق اإلاسأأان واجلمعيأأة العامأأة وجملأأس ات

 وايئات اتمم املتحدة  اليت تنظر يف مسفلة التمييو ضد املر ة 
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اأأإدرا  املسأأاواة اأأني اجلنسأأني و كأأني مجيأأع النسأأاء والفتيأأات ااضتبأأار ذلأأك اأأدفاا  و ذ يرحأأب 
              تدامة قائمأأأأأأأأاا اماتأأأأأأأأ  و دماجأأأأأأأأ  يف مجيأأأأأأأأع اتاأأأأأأأأدا  والغايأأأأأأأأات الأأأأأأأأواردة يف خطأأأأأأأأة التنميأأأأأأأأة املسأأأأأأأأ

  واضتمأأأأاد خطأأأأة ضمأأأأآ  ديأأأس  اااأأأأا الصأأأأادرة ضأأأأم املأأأؤ ر الأأأأدويل الثالأأأأ  لتمويأأأأآ (135)2030لعأأأا  
  (136)التنمية

لعأأد   كأأم  م الأأد يف العأأامل حأأىت اآلن مأأم الة أأاء اشأأكآ  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ الةلأأق 
              حنأأأاء العأأأامل     وتن العديأأأد مأأأم النسأأأاء والفتيأأأات يف خمتلأأأر(137)تأأأا  ضلأأأى التمييأأأو اجلنسأأأا 

و  سيما الالي يعااني مم التهميب وال عر  يواجهم  شكا ا متعددة ومتشأااكة مأم التمييأو 
 ويتعرضم لةوااني و ارسات  ييوية  وتن املساواة  كم الةااون والواقع مل تتحةق اعد 

 حراتأأأ  منظمأأأات  ااء ردود الفعأأأآ املناا أأأة للتةأأأد  الأأأمم  و ذ يعأأأرب ضأأأم اأأأالغ الةلأأأق 
اوتمأأع املأأد   اأأا يف ذلأأك املنظمأأات النسأأأائية واتاليأأة واجلماضأأات النسأأائية واملأأدافعات ضأأأم 
حةأأوق اإلاسأأان واملنظمأأات الأأيت تةوداأأا الفتيأأات والشأأباب  مأأم  جأأآ  ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان 

 املتعلةة ااملر ة 
احأ ا  ويايأة و ضمأال ا رورة  سرا  الدول يف تنفيم اسأ اتيييات تأؤدم  ىل  و ذ يسلم 

حأأق املأأر ة يف التمتأأع اأأاحلةوق املدايأأة والسياسأأية وا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة دون  ييأأو  
 ن  ضمأأال حةأأوق اإلاسأأان للمأأر ة يتطلأأب  يؤلأأدوذلأأك مأأم خأأالل اضتمأأاد  ارسأأات جيأأدة  و 

ة العامأة والسياسأية مشارلة النساء والفتيات مشارلة لاملة وفعالة وجمديأة يف مجيأع جوااأب احليأا
 وا قتصادية والثةافية وا جتماضية واتسرية ضلى قد  املساواة مع الرجال والفتيان 

ضلأأأى  ن املعااأأدات الدوليأأأة حلةأأوق اإلاسأأأان حتظأأر  يف مجلأأأة  مأأور  التمييأأأو  و ذ يشأأدد 
 دولة ضلى  ساس او  اجلنس  و ن التشريعات الورنية ينبغي  ن تراضي ا لتوامات الدولية لكآ 

اأأفن اتحكأأا  الةااوايأأة املتعلةأأة ااملسأأاواة اأأني اجلنسأأني تشأأكآ اإلرأأار اتلثأأر  و ذ يةأأر 
 و ا لتعويو حةوق املر ة ويايتها و ضماهلا  و ثآ آلية ضرورية لتمتع النساء والفتيأات  تعأاا تامأاا 

فأي للة أاء ضلأى اأفن الةأوااني وحأداا   تك ةر  ي أاا وضلى قد  املساواة  ةوق اإلاسان  و ذ ي
التمييو ضد النساء والفتيات وجيب  ن تة ن اتهيئة ايئات داضمأة ومسأتدامة يف مجيأع قطاضأات 

 اوتمع  كم مم  ضمال امو احلةوق اصورة جمدية 
اأأأفن التمييأأأو ضأأأد النسأأأاء والفتيأأأات يأأأرتبط اطبيعتأأأ  اتيأأأمر الةوالأأأب  و ذ يعأأأ    ي أأأاا  

وليات واملعايع والتصورات والعادات التمييوية واملمارسات النمطية اجلنسااية  و ن املواقر والسل
ال أأأأارة تأأأأؤثر تأأأأفثعاا مباشأأأأراا يف وضأأأأع النسأأأأاء والفتيأأأأات ومعأأأأاملتهم  و ن البيئأأأأات الأأأأيت تتسأأأأم 

__________ 

  70/1ار اجلمعية العامة قر  (135)
   املرفق 69/313قرار اجلمعية العامة  (136)
ااظأأر  منظمأأة الصأأحة العامليأأة "توجيأأ   ضمأأال حأأق اإلاسأأان يف الصأأحة ومأأم خالهلأأامح تةريأأر الفريأأق العامأأآ الرفيأأع  (137)

 املستوى اشفن الصحة وحةوق اإلاسان للنساء واترفال واملرااةني" 
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االتحامأأآ اجلنسأأأا  تعأأوق تنفيأأأم اترأأر التشأأأريعية واملعياريأأأة الأأيت ت أأأمم املسأأاواة اأأأني اجلنسأأأني 
 يات وحتظر التمييو ضد النساء والفت

اأفن مشأارلة املأر ة يف الشأؤون العامأة ومناصأب الةيأادة وصأنع الةأرار  مأر  اماا  و ذ يسلم 
 ساسي للنهوا  ةوق املر ة و كينها  وقد مكرم مأم تأوفع الأدضم واملهأارات مأم  جأآ معاجلأة 

لأأك اسأأتبعاد املأأر ة مأأم احليأأاة العامأأة  اأأا يف ذ تةليأأد قأأد  يتمثأأآ يف الةصأأور الأأدميةراري اسأأبب
 احلواجو اليت  نع ااتخاب املر ة  لآتنفيم مجيع التدااع إلاالة  

ضلأأى الأأدور اهلأأا  الأأمم ت أأطلع اأأ  املأأر ة يف التنميأأة ا قتصأأادية ويف الة أأاء  و ذ يشأأدد 
ضلأأأى الفةأأأر  مأأأع ا ضأأأ ا  اأأأفن احلأأأواجو اهليكليأأأة الأأأيت تعأأأ ا حتةيأأأق املسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني 

مستمرة يف  سواق العمأآ يف مجيأع  حنأاء العأامل  و ذ يشأدد ضلأى  والة اء ضلى التمييو اجلنسا 
ضرورة تعويو املساواة يف اتجر املدفو  لةأاء العمأآ املتسأاوم  و العمأآ املتسأاوم الةيمأة اوصأف  

اوصأول  وذلك مم خالل ا ضأ ا تداعاا حامساا للة اء ضلى الفيوة يف اتجور اني اجلنسني  
املسأأاواة  ىل املأأوارد ا قتصأأادية  اأا يف ذلأأك املسأأاواة يف احلأأق يف  املأر ة اشأأكآ لامأأآ وضلأأى قأد 

الالئأأأق لةأأأاء  ضمأأأال الرضايأأأة اتجأأأر  وضأأأماناملأأأعا  وملكيأأأة اترا وغعاأأأا مأأأم املمتلكأأأات  
ضم رريق توفع احلماية ا جتماضية و يئة ظرو  ضمأآ مفمواأة  ووضأع وتعويأو  واتضمال املنولية

 العمآ واملسؤوليات اتسرية وتةامسها اني الرجآ واملر ة ضلى حد سواء سياسات تيسر التوفيق اني 
االتةد  احملرا يف ايادة فرمل احلصول ضلى التعليم للفتيان والفتيات ضلأى حأد  مو ذ يسلر  

سأأواء  ضأأم رريأأق تةلأأيق الفيأأوة اأأني اجلنسأأني فيمأأا يتعلأأق ااإلملأأا  اأأالةراءة والكتااأأة يف  وسأأارب 
يم التعلأأأيم ا اتأأأدائي    سأأأيما يف البلأأأدان الناميأأأة  واحلأأأد مأأأم ضأأأدد الشأأأباب  والتوسأأأع يف تعمأأأ

 اترفال يف سم الدراسة ا اتدائية غع امللتحةني ااملدارس يف مجيع  حناء العامل 
اأأفن الة أأأاء ضلأأى التمييأأو ضأأد النسأأأاء والفتيأأات  مأأر  ساسأأي ل أأأمان   امأأاا  مو ذ يسأألر  

  حةأوق اإلاسأان  و سأتفادة اجلميأع مأم املسأاواة اأني السال  واتمأم والتنميأة املسأتدامة واحأ ا
اجلنسأأني  و ن اوتمأأع لكأأآ يتحمأأآ اآلثأأار السأألبية لعأأد  املسأأاواة اأأني اجلنسأأني والتمييأأو  اأأا يف 
آ ذلك العنر ضأد النسأاء والفتيأات  ولأما يؤلأد  ن الرجأال والفتيأان يشأكلون  مأم خأالل حتمرأ

لأى التغيأع وتسأتفيد منأ  وضأم رريأق العمأآ جنبأاا  ىل املسؤولية افافسهم اصفتهم ضناصر حتفو ض
جنب مع النساء والفتيات  ضناصر  ساسية لتحةيق املساواة اجلنسااية و كأني النسأاء والفتيأات 

 ويف اجلهود الرامية  ىل منع مجيع  شكال التمييو والعنر والة اء ضليها 
حةهأا يف الأتحكم والبأ ر  ن حةوق اإلاسأان اخلاصأة اأاملر ة تشأمآ  و ذ يؤلد مم جديد 

 رية ومسؤولية يف املسائآ املتعلةة  يا ا اجلنسية  اا يف ذلأك صأحتها اجلنسأية واإلجناايأة دون 
 لأأأراو و ييأأأو وضنأأأر  و ن العالقأأأات املتسأأأاوية اأأأأني املأأأر ة والرجأأأآ خبصأأأومل مسأأأفلة العالقأأأأات 

مت  واسأتةالل   تتطلأب اجلنسية واإلجناب  اا يف ذلك ا حأ ا  الكامأآ لكرامأة الشأخق وسأال
 ا ح ا  والةبول املتبادلني وتةاسم املسؤولية فيما يتعلق االسلوليات اجلنسية وضواقبها 
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ااملسأأامهات الكبأأعة الأأيت يةأأدمها اوتمأأع املأأد   اأأا يف ذلأأك املنظمأأات النسأأائية  و ذ يسأألم 
ت الأأأيت تةوداأأأا الفتيأأأأات واتاليأأأة واجلماضأأأات النسأأأائية واملأأأدافعات ضأأأم حةأأأوق اإلاسأأأان واملنظمأأأا

والشباب  يف تطوير املمارسات اجليأدة الأيت ت أع مصأاحل واحتياجأات ور ى النسأاء والفتيأات ضأمم 
  و ذ 2030اخلطأأط احملليأأة والورنيأأة واإلقليميأأة والدوليأأة  اأأا يف ذلأأك خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا  

 يف تنفيأم التأدااع املتعلةأة اتمكأني يسلم افمهية وجود تعاون مفتود وشامآ وشفا  مع اوتمع املد 
 النساء والفتيات 

افن حتديد وتةاسم املمارسات اجليدة يف الة اء ضلى التمييو ضأد املأر ة  و ذ يسلم  ي اا  
يف الةأأااون ويف املمارسأأة العمليأأة جيسأأد سأأبآ ووسأأائآ تنفيأأم حةأأوق اإلاسأأان افعاليأأة  لثأأر يف 

وتعأأدد اتوجأأ  وتشأأمآ رائفأأة واسأأعة مأأم احلةأأوق  خمتلأأر السأأياقات؛ ايأأد  اأأا تتسأأم االتعةيأأد
امل ااطأأأة الأأأيت   ميكأأأأم النظأأأر فيهأأأأا اعأأأول ضأأأم جمموضأأأأة اإلجأأأراءات واجلهأأأأات الفاضلأأأة املتعلةأأأأة 

 اعمليات التغيع ا جتماضي 
اإاشأأأأاء الفريأأأأق الرفيأأأأع املسأأأأتوى التأأأأااع لامأأأأني العأأأأا  املعأأأأ  اأأأأالتمكني  و ذ  أأأأيط ضلمأأأأاا  

م شدد ضلى  ن معاجلة الةواضد السلبية ومجيع  شكال التمييأو  وضأمان ا قتصادم للمر ة  الم
احلمايأأة الةااوايأأة و لغأأاء الةأأوااني واللأأوائح التمييويأأة  اأأا يف ذلأأك تلأأك املتصأألة ااتسأأر  تكتسأأي 

  مهية االغة لتحةيق التمكني ا قتصادم للمر ة 
اتفاقيأة الة أاء ى ضلاالدول  ن تنظر  ضلى سبيآ اتولوية  يف التصديق  يهيب -1 

  و ن حتأأد مأأم يهمأأاا ا أأما   ل و  ضلأى مجيأأع  شأأكال التمييأأو ضأأد املأأر ة واروتولوهلأا ا ختيأأارم
مدى  م حتفظات تسيلها ضلى ا تفاقية  و ن تصو   م حتفظات مم اما الةبيآ اأفلرب قأدر 

اقيأأأأة  كأأأأم مأأأأم الدقأأأأة والتحديأأأأد  و ن تكفأأأأآ ضأأأأأأد  تعأأأأأأأارا  يأأأأأأأة حتفظأأأأات مأأأأع اأأأأد  ا تف
ومةصداا  وتنفم  حكا  ا تفاقية ضأم رريأق تشأريعات وسياسأات مناسأبة  حسأب ا قت أاء  

اللينأأة املعنيأأة االة أأاء ضلأأى التمييأأو ضأأد املأأر ة  والفريأأق  املةدمأأةوت أأع يف ا ضتبأأار التوصأأيات 
العنر سفلة العامآ املع  اسفلة التمييو ضد املر ة يف الةااون واملمارسة  واملةررة اخلاصة املعنية ا

الشأامآ  ضد املر ة و سأباا  وضواقبأ   والتوصأيات املةدمأة مأم دول  خأرى  ثنأاء ا سأتعراا الأدورم
 حةوق اإلاسان للمر ة؛ وغعو مم آليات حةوق اإلاسان ذات الصلة  اغية ضمان  ضمال

  ويدضو الدول  ىل اختاذ اخلطوات الالامأة (138)اتةرير الفريق العامآ يط ضلماا  -2 
ويو اإلصالحات وتنفيم اترر الةااواية والسياسات املوجهة حنو حتةيق املسأاواة اأني اجلنسأني لتع

والة اء ضلى مجيع  شكال التمييو ضد النساء والفتيات  آخأمة يف ا ضتبأار املمارسأات اجليأدة 
 ؛(139)احملددة يف التةارير املواضيعية اتراع للفريق العامآ

 ليمحاالدول  ن تةو  اا ي يهيب -3 
__________ 

(138) A/HRC/35/29  
(139)  A/HRC/23/50وA/HRC/26/39 وA/HRC/29/40 وA/HRC/32/44  
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 لغاء مجيع الةأوااني الأيت تأنق حصأراا  و اصأورة غأع متناسأبة ضلأى  أر   فعأال  ) ( 
 و سألوليات النسأأاء والفتيأات  والةأأوااني الأيت تعرضأأهم للتمييأو   يأأاا لأان اتسأأاس الأمم تسأأتند 
ء  لي   اا يف ذلك  م  ضرا   و تةاليد  و اضتبارات ثةافية  و دينية تتعارا مع ا لتوا  االة ا

 ضلى التمييو ضد النساء والفتيات؛
اختأأأاذ تأأأدااع تكفأأأآ  درا  ا لتوامأأأات الدوليأأأة املتعلةأأأة ااملسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني  )ب( 

 وضد  التمييو يف اإلرار الةااو  ضلى مجيع مستويات؛
النظر يف استعراا مجيع التشريعات املة حة واملوجودة ضلأى  سأاس ا لتوامأات  ) ( 

  مأأأأأم منظأأأأأور يراضأأأأأي ا ضتبأأأأأارات اجلنسأأأأأااية  و شأأأأأراا خأأأأأرباء مسأأأأأتةلني الدوليأأأأأة ذات الصأأأأألة
ومدافعات ضم حةوق اإلاسان ومنظمات جمتمعية للنساء والفتيات ومنظمات يةوداأا الشأباب 

 وغع ذلك مم اجلهات املعنية  ضند ا قت اء؛
اء تعويأأو الةأأوااني والأأربامج الأأيت تيسأأر املمارسأأات اجليأأدة املتصأألة اتمكأأني النسأأ )د( 

والفتيأأأات واالة أأأاء ضلأأأى التمييأأأو ضأأأدام  ضأأأم رريأأأق  جأأأراء حتليأأأآ جنسأأأا  منهيأأأي وشأأأامآ 
 ومنتظم للةوااني والربامج و ثراا احملتمآ؛

الدول ضلى اختاذ مجيع التدااع املناسبة لتعديآ  منارب السلوا ا جتمأاضي     -4 
النمطيأأة اجلنسأأااية وتلأأك الأأيت  نأأع وتلغأأي  يف اوأأالني العأأا  واخلأأامل  الةوالأأب   يأأ والثةأأايف 

تكرس سلطة الرجآ  والةواضأد واملواقأر والسألوليات ا جتماضيأة السألبية  وضالقأات الةأوة غأع 
املتكافئأأة الأأيت تعتأأرب النسأأاء والفتيأأات خاضأأعات للرجأأال والفتيأأان والأأيت تؤسأأس للتمييأأو والعنأأر 

 االنساء والفتيات وتد  امو املمارسات؛
 ختاذ اخلطوات التاليةمحالدول  ىل ا يدضو -5 
 االأأأأة احلأأأأأواجو  سأأأأواء  لااأأأأأ  سياسأأأأية    قااوايأأأأأة    ثةافيأأأأة    اقتصأأأأأادية     ) ( 

مؤسسأأأأية    دينيأأأأة  الأأأأيت  نأأأأع املأأأأر ة مأأأأم املشأأأأارلة الكاملأأأأة واملتسأأأأاوية والفعالأأأأة يف الةيأأأأادة ويف 
 املناصب السياسية ومناصب صنع الةرار اتخرى؛

لأأدضم مشأأارلة النسأأاء يف مجيأأع مسأأتويات احلكومأأة  اختأأاذ تأأدااع خاصأأة مؤقتأأة )ب( 
 وااتخاهبم فيها؛

ضأأأأأأمان تعمأأأأأأيم املنظأأأأأأور املراضأأأأأأي لالضتبأأأأأأارات اجلنسأأأأأأااية يف ضمليأأأأأأات وضأأأأأأع  ) ( 
 السياسات  اا يف ذلك اإلدارة املالية العامة؛

تأأأأوفع التأأأأدريب يف جمأأأأال التحليأأأأآ اجلنسأأأأا  الةأأأأائم ضلأأأأى احلةأأأأوق تصأأأأحاب  )د( 
يأأأأع اوأأأا ت والتعأأأأاون احلةيةأأأي مأأأأع اوتمأأأع املأأأأد   اأأأا يف ذلأأأأك املنظمأأأأات املسأأأؤوليات يف مج

النسائية واوتمعية  واجلماضات النسأائية  واملأدافعات ضأم حةأوق اإلاسأان  ومنظمأات الفتيأات 
 والشباب؛
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الأأدول ضلأأى ضأأمان  تأأع النسأأاء ضلأأى قأأد  املسأأاواة مأأع الرجأأال اأأاحلةوق   أأ  -6 
تصأأأأادية وا جتماضيأأأأة والثةافيأأأأة  وضلأأأأى اختأأأأاذ مجيأأأأع اخلطأأأأوات املناسأأأأبة املدايأأأأة والسياسأأأأية وا ق

للة أأاء ضلأأى التمييأأأو مأأم جااأأب  م جهأأأات فاضلأأة  مأأأم الأأدول  و مأأم غأأأع الأأدول  ا أأأمان 
تكأأأأأافؤ الفأأأأأرمل اواسأأأأأطة التأأأأأدااع اإلجياايأأأأأة املؤقتأأأأأة  حيثمأأأأأا لأأأأأان مناسأأأأأباا  اأأأأأا يف ذلأأأأأك تلبيأأأأأة 

تمتع اا ستحةاقات  وا ض ا  ااضأطال  النسأاء  صأة ا حتياجات اجلنسااية واملساواة يف ال
غع متناسأبة مأم  ضمأال الرضايأة واتضمأال املنوليأة املدفوضأة اتجأر وختفأيمم تلأك احلصأة و ضأادة 
توايعهأأا  واختأأاذ خطأأوات يف سأأبيآ تيسأأع ااتةأأال العأأامالت يف الةطأأا  غأأع املأأنظم  اأأم فأأيهم 

نوليأأأأة املدفوضأأأأة اتجأأأأر يف الةطأأأأا  غأأأأع املأأأأنظم   ىل املشأأأأارلات يف  ضمأأأأال الرضايأأأأة واتضمأأأأال امل
ا قتصاد املنظم  لما  ثها ضلى توسيع اطاق احلةوق يف ضد  التمييو و جأااة الوالديأة املدفوضأة 

 اتجر وخمصصات رضاية اترفال؛
الأدول ضلأى  يأالء اتولويأة لتخصأيق اتمأوال  ضلأى الصأعيديم الأدويل  يشيع -7 

ملأر ة الكامأآ وضلأى قأد  املسأاواة مأع الرجأآ إلميأع حةأوق اإلاسأان  اسأبآ واحمللي  لأدضم  تأع ا
منهأأأأا تعمأأأأيم املسأأأأاواة اأأأأني اجلنسأأأأني يف ضمليأأأأة وضأأأأع امليواايأأأأات وختطيطهأأأأا و قراراأأأأا وتنفيأأأأماا 
وحتليلهأأا واستصأأداراا  لأأي حتةأأق التواما أأا الةااوايأأة والسياسأأاتية النتأأائج املرجأأوة  وضلأأى تنفيأأم 

ة مأأأم  جأأأآ تعويأأأو املمارسأأأات اجليأأأدة يف الة أأأاء ضلأأأى التمييأأأو والنهأأأوا تأأأدااع اشأأأطة ومسأأأتمر 
اتمكني النساء والفتيات  اا يف ذلك التدااع اليت ترلو ضلى تغيع املواقر والسلوا تغيأعاا يهيأئ 

 ايئة تودار فيها املمارسات اجليدة يف حتةيق املساواة اني اجلنسني يف الةااون واملمارسة؛
  ن تةو  اا يليمحاالدول  يهيب -8 
ضأأأأمان املسأأأأاواة اأأأأني الفتيأأأأات والفتيأأأأان يف التمتأأأأع اتعلأأأأيم جيأأأأد ضلأأأأى مجيأأأأع  ) ( 

املسأأتويات  والة أأاء ضلأأى الةأأوااني واملمارسأأات التمييويأأة  و ضمأأال العنأأر اجلنسأأا  والةوالأأب 
ل النمطيأأة اجلنسأأااية الأأيت تأأرتبط ااملدرسأأة والأأيت  نأأع الفتيأأات مأأم احلصأأول ضلأأى التعلأأيم و لمأأا

 تعليمهم ومواصلت   وتوفع آليات احلوافو هلما الغرا؛
وضأع وتنفيأم اأرامج تسأتهد  اصأفة خاصأة منأع و االأة التفأاوت اأني اجلنسأأني  )ب( 

يف جمال ا لتحاق ااملدرسة و وج  التحيأو والةوالأب النمطيأة الةائمأة ضلأى اأو  اجلأنس يف الأنظم 
م  م  ارسأأات  ييويأأة    مواقأأر اجتماضيأأة  و واملنأأااج واملأأواد التعليميأأة سأأواء   لااأأ  اااعأأة مأأ

 ثةافية    ظرو  قااواية واقتصادية؛
النظر يف اضتماد املمارسات اجليدة لدضم املساواة الفعلية داخآ اتسأر اواسأطة  ) ( 

والتوضيأة العامأة  اطأرق منهأا وسأائط اإلضأال   ثةيأرمبادرات التوضية رويلأة اتجأآ    سأيما الت
  منأأأااج تتعلأأأق  ةأأأوق املأأأر ة يف الأأأدورات التدريبيأأأة للمعلمأأأني  اأأأا يف ذلأأأك واإلا اأأأ   و درا 

 التثةير اجلنسي الشامآ املب  ضلى اتدلة والوقاية مم العنر اجلنسا ؛
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االأأأدول  ن تنفأأأم سياسأأأات إلشأأأراا الرجأأأال والفتيأأأان وتثةأأأيفهم  يهيأأأب  ي أأأاا  -9 
 وتشييعهم ودضمهم لكيمح

لاء وحلفأأأأاء اسأأأأ اتيييني   ىل جااأأأأب النسأأأأاء يشأأأأارلوا انشأأأأارب ويصأأأأبحوا شأأأأر  ) ( 
 والفتيات  يف منع مجيع  شكال التمييو والعنر اليت تستهد  النساء والفتيات والة اء ضليها؛

يكواوا ضناصأر ومنأاذ   جياايأة يف التصأدم للتمييأو وضأد  املسأاواة اأني اجلنسأني  )ب( 
 تةاسم مسؤوليات العمآ واتسرة؛ويف تعويو العالقات الةائمة ضلى ا ح ا  واملساواة يف 

 يمأأأوا ضأأأم مجيأأأع  شأأأكال التمييأأأو والعنأأأر الأأأيت تسأأأتهد  النسأأأاء والفتيأأأات  ) ( 
 وينددوا هبا؛

  سرنوا فهمهم لآلثار ال ارة للتمييو والعنر ضلى ال حايا/الناجني؛ )د( 
يتحملأأأأوا املسأأأأؤولية ور أأأأعوا للمسأأأأاءلة ضأأأأم سأأأألولهم  اأأأأا يف ذلأأأأك السأأأألوا  )ه( 
واإلجنأأأا   والسأأألوا الأأأمم يأأأد  ويطبرأأأع املواقأأأر الأأأيت تكأأأرس سأأألطة الرجأأأآ والةوالأأأب  اجلنسأأأي

 النمطية اجلنسااية اليت يةو  ضليها التمييو ضد النساء والفتيات والعنر هبم؛
االأأدول  ن ت أأمم الوصأأول  ىل آليأأات العدالأأة واملسأأاءلة وسأأبآ  يهيأأب لأأملك -10 

لني للةأأأوااني الراميأأأة  ىل منأأأع التمييأأأو ضأأأد النسأأأاء ا اتصأأأا  مأأأم  جأأأآ التنفيأأأم واإلافأأأاذ الفعأأأا
والفتيات والة اء ضلي   مع مراضاة  شكال التمييأو املتعأددة واملتةارعأة واملتفاقمأة  وذلأك اطأرق 
منهأأأا  ضأأأال  النسأأأاء والفتيأأأات  ةأأأوقهم اوجأأأب الةأأأوااني ذات الصأأألة  وتأأأدريب مأأأوظفي  افأأأاذ 

واة اأأني اجلنسأأني  وحتسأأني النظأأا  الةأأااو   واختأأاذ الةأأااون ورصأأد ليفيأأة تصأأديهم للتمييأأو واملسأأا
خطوات يف سبيآ  االة مجيع العةبات اليت تعوق الوصول  ىل املشورة الةااوايأة واملسأاضدة وسأبآ 

 ا اتصا ؛
االدول  ن   ي تدرجيياا يف  ضمال التمتع الكامآ افضلى مستوى ميكم  يهيب -11 

يف ذلأأك الصأأحة اجلنسأأية واإلجناايأأة  و ن تويأأآ العةبأأات الوغأأ  مأأم الصأأحة البدايأأة والعةليأأة  اأأا 
الةااواية واإلدارية واملالية وا جتماضية اليت تعوق حصول النساء والفتيات مجيعأاا ضلأى اخلأدمات 
الصأأأأحية املتاحأأأأة واملتيسأأأأرة واملةبولأأأأة واملناسأأأأبة التوقيأأأأ  واملعةولأأأأة التكلفأأأأة واجليأأأأدة ضأأأأم رريأأأأق 

رامج للصأأأحة العامأأأة تراضأأأي ا ضتبأأأارات اجلنسأأأااية وتكأأأون اسأأأ اتيييات ورنيأأأة وسياسأأأات واأأأ
 شاملة ومعةولة التكلفة وموجهة اشكآ  ف آ  ىل تلبية احتياجا م؛

الأأأدول ضلأأأى  ن ت أأأمم تعويأأأو ويايأأأة و ضمأأأال مجيأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان    أأأ  -12 
تاميأأأة وتنفيأأأم منهأأأا  ضمأأأآ اييأأأني واراأأأامج ضمأأأآ املأأأؤ ر الأأأدويل للسأأأكان والتنميأأأة والوثأأأائق اخل

ملأأؤ رات استعراضأأهما تنفيأأماا لأأامالا وفعأأا ا  وتعويأأَو ويايأأة و ضمأأال احلةأأوق يف الصأأحة اجلنسأأية 
واإلجناايأأأأة واحلةأأأأوق اإلجناايأأأأة يف اأأأأما السأأأأياق  وتعويأأأأو ويايأأأأة و ضمأأأأال حأأأأق مجيأأأأع النسأأأأاء يف 

جلنسأية التحكم الكامأآ والبأ   ريأة ومسأؤولية يف الشأؤون املتصألة  يأا م اجلنسأية وصأحتهم ا
واإلجنااية  اعيداا ضم التمييو واإللراو والعنأر  وذلأك اسأبآ منهأا  االأة احلأواجو الةااوايأة ووضأع 
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و افاذ سياسات و ارسات جيأدة و رأر قااوايأة حتأ   حأق املأر ة يف اختأاذ قأرارات مسأتةلة اشأفن 
ىل املسأأأأأائآ املتعلةأأأأأة  يا أأأأأا وصأأأأأحتها  اأأأأأا يف ذلأأأأأك جسأأأأأداا  و ن ت أأأأأمم وصأأأأأول اجلميأأأأأع  

اخلدمات واملعلومات والتثةير يف جمأال الصأحة اجلنسأية واإلجناايأة  اأا يف ذلأك تنظأيم اتسأرة  
ووسأأائآ منأأع احلمأأآ احلديثأأة املفمواأأة والفعالأأة  ووسأأائآ منأأع احلمأأآ التدارليأأة  واأأرامج منأأع يأأآ 

ا ت املرااةأأأأات  والرضايأأأأة الصأأأأحية النفاسأأأأية  مثأأأأآ الةأأأأااالت املأأأأاارات ورضايأأأأة التوليأأأأد يف احلأأأأ
الطارئأأأأة  واإلجهأأأأاا اآلمأأأأم حيثمأأأأا   يتعأأأأارا مأأأأع الةأأأأااون الأأأأور   والوقايأأأأة والعأأأأال  مأأأأم 

تهااات املسالك التناسألية واتمأراا املنةولأة اا تصأال اجلنسأي وفأعوس اةأق املناضأة البشأرية ال
وسأأأأرران اجلهأأأأاا التناسأأأألي  و دمأأأأا  الصأأأأحة اجلنسأأأأية واإلجناايأأأأة يف ا سأأأأ اتيييات والأأأأربامج 

 لورنية؛ا
الأأدول ضلأأى  يئأأة ودضأأم البيئأأة املالئمأأة ملشأأارلة منظمأأات اوتمأأع   أأ   ي أأاا  -13 

املأأد  النسأأائية واملأأدافعات ضأأم حةأأوق اإلاسأأان مشأأارلة لاملأأة يف الأأورة وتصأأميم وتنفيأأم مجيأأع 
التشأأأأريعات والسياسأأأأات ذات الصأأأألة  ةأأأأوق اإلاسأأأأان للمأأأأر ة  ولأأأأملك ضنأأأأد اضتمأأأأاد وتنفيأأأأم 

ف ية  ىل تطبيق تدااع مستدامة للمساواة اني اجلنسني و كني املر ة  وضلأى النظأر املمارسات امل
 ي اا يف تطبيق  رار املمارسات اجليدة لتهيئة ايئة آمنة ومواتية للميتمع املد  واحلفاظ ضليها  

مأع اسأأتخدا    (140)واأو اإلرأار الأوارد يف تةريأأر مفأوا اتمأم املتحأدة السأأامي حلةأوق اإلاسأان
يراضأأي ا ضتبأأارات اجلنسأأااية ويفخأأم يف احلسأأبان الوضأأع الفريأأد للمأأدافعات ضأأم حةأأوق  منظأأور

 اإلاسان والتحديات الفريدة اليت يواجهنها؛
إلميأأأأأع الأأأأأدول  ن تواصأأأأأآ تطأأأأأوير وتعويأأأأأو املعأأأأأايع واملنهييأأأأأات ضلأأأأأى  يهيأأأأأب -14 

ة والبيااأات الصعيديم الور  والدويل مم  جآ حتسني مجع وحتليأآ واشأر اإلحصأاءات اجلنسأااي
املصنفة  سب اجلنس والسم مأم خأالل تعويأو الةأدرات اإلحصأائية الورنيأة  اسأبآ منهأا تعويأو 
تعبئة املساضدة املالية والتةنية مم مجيع املصادر مم  جآ  كني البلأدان الناميأة مأم الةيأا   ضلأى 

ة التوقيأأأ  حنأأأو منهيأأأي  اتصأأأميم ومجأأأع و تاحأأأة ايااأأأات ضاليأأأة اجلأأأودة وجأأأديرة االثةأأأة ومناسأأأب
ومصأأنفة  سأأب اجلأأنس والسأأم والأأدخآ وغأأع ذلأأك مأأم اخلصأأائق ذات اتمهيأأة يف السأأياقات 

 الورنية؛
املعأ  اسأفلة التمييأأو  إلميأع الأدول  ن تتعأاون مأأع الفريأق العامأآ يهيأب لأملك -15 

ضأأأأد املأأأأر ة يف الةأأأأااون واملمارسأأأأة وتسأأأأاضدو يف  داء مهمتأأأأ   و ن تأأأأوودو اكأأأأآ مأأأأا يطلبأأأأ  مأأأأم 
مات املتاحة الالامة  و ن تنظر إلدية يف ا ستيااة  ىل الطلبات اليت يةدمها لويارة الدااا املعلو 

 حىت يتمكم مم  داء و يت  افعالية؛
ولا ت اتمأم املتحأدة وصأناديةها واراجمهأا املعنيأة    سأيما ايئأة اتمأم  يدضو -16 

اأدات واإلجأراءات اخلاصأة اتخأرى   املتحدة للمساواة اني اجلنسني و كني املأر ة  وايئأات املعا

__________ 

(140) A/HRC/32/20  
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لأأأآ يف جمأأأال و يتأأأ   واجلهأأأات الفاضلأأأة يف اوتمأأأع املأأأد   اأأأا فيهأأأا املنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة  
ولأأملك الةطأأا  اخلأأامل   ىل التعأأاون تعاواأأاا تامأأاا مأأع الفريأأق العامأأآ يف  داء و يتأأ   ويطلأأب  ىل 

اطأأرق منهأأا املشأأارلة يف ضملهأأا وتةأأد  الفريأأق العامأأآ  ن يواصأأآ تعاواأأ  مأأع جلنأأة وضأأع املأأر ة  
 التةارير الرمسية؛

 مواصلة النظر يف امو املسفلة وفةاا لرباامج ضمل  السنوم  يةرر -17 
 36 اجللسة

 2017حويران/يواي   22
 [ دون تصوي ا اضت مد]

 اإلنسان وحقوق المدقع الفقر -35/19  

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 

ى املتيسرد  وفةاا لحلضأالن العأاملي حلةأوق اإلاسأان والعهأديم  ىل  ن املثآ اتضل  ذ يشع 
الأأأدوليني اخلاصأأأني  ةأأأوق اإلاسأأأان  يف ضأأأامل يتسأأأىن فيأأأ  للبشأأأر لافأأأة  ن يكواأأأوا متحأأأرريم مأأأم 
أأم لأأآ شأأخق مأأم التمتأأع  اخلأأو  والفاقأأة    ميكأأم  ن يتحةأأق     ذا ا يرئأأ  اتوضأأا  الأأيت  ك 

ثةافيأأة  ف أأالا ضأأأم حةوقأأ  املدايأأة والسياسأأأية  و ذ يؤلأأد مأأأم  ةوقأأ  ا قتصأأادية وا جتماضيأأأة وال
جديأأد يف اأأما الصأأدد لأأالا مأأم العهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق ا قتصأأادية وا جتماضيأأة والثةافيأأة 

  والعهد الدويل اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية 

ان والفةأر املأدقع سأفلة حةأوق اإلاسأا املتعلةة  ىل مجيع الةرارات السااةة و ذ يشع  ي اا  
 لأأأااون اتول/  18املأأأؤرخ  69/183الأأأيت اضتمأأأد ا لأأأآ مأأأم اجلمعيأأأة العامأأأة   اأأأا فيهأأأا الةأأأراران 

  وجلنأة حةأوق اإلاسأان  2016لأااون اتول/ديسأمرب   19املأؤرخ  71/186و 2014ديسمرب 
 تشأأأأريم الثأأأأا / 27املأأأأؤرخ  2/2ف أأأأالا ضأأأأم قأأأأرارات جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  اأأأأا فيهأأأأا قراراتأأأأ  

  2008حويران/يوايأأأ   18املأأأؤرخ  8/11  و2008آذار/مأأأارس  28املأأأؤرخ  7/27  و2006 اأأأوفمرب
  2010 يلول/سأبتمرب  30املؤرخ  15/19  و2009تشريم اتول/ لتوار  2املؤرخ  12/19و
  2012 يلول/سأأأأأأأبتمرب  27املأأأأأأأؤرخ  21/11  و2011حويران/يوايأأأأأأأ   17املأأأأأأأؤرخ  17/13و
   و ذ يشع  ىل  ضالن احلق يف التنمية 2014ي  حويران/يوا 26املؤرخ  26/3و

لأااون   19املأؤرخ  62/205 ىل  ن اجلمعية العامأة  ضلنأ   يف قراراأا  و ذ يشع لملك 
( 2008-2017  اأأدء ضةأأد اتمأأم املتحأأدة الثأأا  للة أأاء ضلأأى الفةأأر )2007اتول/ديسأأمرب 

ضليهأا دوليأاا واملتعلةأة االة أاء ضلأى  لكي تدضم  اطريةة فعالة ومنسَّةة  اتاأدا  اإلمنائيأة املتفأق
 الفةر  اا فيها اتادا  اإلمنائية لالفية 

 67/164 ىل  ن اجلمعيأأة العامأأأة قأأد  حارأأأ  ضلمأأاا مأأأع التةأأدير  يف قراراأأأا  و ذ يشأأع 
  ااملبأأأأاد  التوجيهيأأأأة املتعلةأأأأة اأأأأالفةر املأأأأدقع وحةأأأأوق 2012لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   20املأأأأؤرخ 
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ااضتباراأأأا  داة  21/11د  الأأأيت اضتمأأأداا جملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان يف قأأأرارو اإلاسأأأان  واأأأي املبأأأا
مفيدة ميكم  ن تسأتعني هبأا الأدول  حسأبما يكأون مناسأباا  يف صأياغة سياسأات احلأد مأم الفةأر 

 والة اء ضلي  وتنفيماا 

 املتحأأدة اتمأأم مأأؤ رات يف هبأأا املتعهأأد ا لتوامأأات الصأأدد اأأما يف جديأأد مأأم يؤلأأد و ذ 
اتمأم املتحأدة  اأا فيهأا ا لتوامأات املتعهرأد هبأا يف مأؤ ر  ضةأد ا الأيت الصألة ذات الةمة ومؤ رات

  ويف مأأأأؤ ر قمأأأأة 1995الةمأأأأة العأأأأاملي للتنميأأأأة ا جتماضيأأأأة الأأأأمم ض ةأأأأد يف لوانهأأأأاغم يف ضأأأأا  
اتلفيأأة  الأأمم تعهأأد فيأأ  ر سأأاء الأأدول واحلكومأأات االة أأاء ضلأأى الفةأأر املأأدقع وخفأأمم اسأأأبة 

امل الميم يةآ دخلهم ضأم دو ر واحأد يف اليأو  والأميم يعأااون مأم اجلأو   ىل النصأر سكان الع
  و ذ يرحأب ااسأتنتاجات مأؤ ر الةمأة 2005  ويف مأؤ ر الةمأة العأاملي لعأا  2015  لول ضا 

  2010 يلول/سبتمرب  22 ىل  20املع  ااتادا  اإلمنائية لالفية املعةود يف ايويورا يف الف ة مم 

  يلأأأأأأأول/ 25املأأأأأأأؤرخ  70/1 ىل  ن اجلمعيأأأأأأأة العامأأأأأأأة اضتمأأأأأأأدت يف قراراأأأأأأأا   ذ يشأأأأأأأعو  
وضةأأأدت العأأأو  ضلأأأى  اأأأاء الفةأأأر إلميأأأع  2030  خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا  2015 سأأأبتمرب

  و ذ يسلم افن الة اء ضلى الفةر او  لرب حتد ضلأى الصأعيد 2030 شكال  و اعادو  لول ضا 
 تحةيق التنمية املستدامة  العاملي وشررب   غىن ضن  ل

 العأأأامل  الأأأدان مجيأأأع يف مسأأأتمراا  يأأأوال   املأأأدقع الفةأأأر  ن مأأأم الةلأأأق اأأأالغ يسأأأاورو  ذو  
 تأفثعاا  تأؤثر ومظأاارو اطاقأ  و ن الثةافيأة   و ا جتماضيأة  و ا قتصأادية حالتهأا ضأم النظأر اصأر 
 النامية  البلدان يف شديداا 

آ والفعأال  ةأوق اإلاسأان و ن ول دون التمتع الكام ن تفشي الفةر املدقع   و ذ يؤلد 
والة اء ضلي  يف ااية املطأا  جيأب  ن يظأال مأم  وىل  ولويأات اوتمأع اا فير مم حدت  فور خالت

 الدويل  و ا  ينبغي تعويو اجلهود الرامية  ىل حتةيق اما اهلد  

السياسأأأأأأية احلةأأأأأأوق املدايأأأأأأة و  -ضلأأأأأأى  ن احأأأأأأ ا  مجيأأأأأأع حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان  و ذ يشأأأأأأدرد 
الأأأأيت اأأأأي حةأأأأوق ضامليأأأأة وغأأأأع قاالأأأأة للتيوئأأأأة وم ااطأأأأة  -وا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة والثةافيأأأأة 

ومتداخلأأة   مأأر حاسأأم اتمهيأأة لكأأي تكأأون مجيأأع السياسأأات والأأربامج فعالأأة يف مكافحأأة الفةأأأر 
 املدقع ضلى الصعيديم احمللي والور   

ن انأأاء مؤسسأأات جملأأس حةأأوق اشأأف 5/1 ىل قأأرارم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأع 
اشأأأأفن مدواأأأأة قواضأأأأد سأأأألوا املكلفأأأأني او يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة  5/2اإلاسأأأأان  و

  و ذ يشأأأدد ضلأأأى  ن املكلأأأر االو يأأأة جيأأأب  ن 2007حويران/يوايأأأ   18للميلأأأس  املأأأؤرخني 
  يهماي طلع اواجبات  وفةاا هلميم الةراريم ومرفة

ملعأ  اأالفةر املأدقع وحةأوق اإلاسأان  اأا يف ذلأك اعمآ املةرر اخلأامل ا يرحرب -1 
 تةاريرو املواضيعية وايارات  الةطرية؛
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 ن ميأأأدد لفأأأ ة ثأأأال  سأأأنوات و يأأأة املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ  اأأأالفةر املأأأدقع  يةأأأرر -2 
 ؛8/11وحةوق اإلاسان  ضلى النحو املبني يف قرار جملس حةوق اإلاسان 

لسأأامية حلةأأوق اإلاسأأان  ن تواصأأآ  يأأالء  ىل مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة ا يطلأأب -3 
 ولويأأة ضاليأأة للفةأأر املأأدقع وحةأأوق اإلاسأأان  وتواصأأآ العمأأآ يف اأأما اوأأال االتعأأاون الكامأأآ مأأع 
املةأأأأأرر اخلأأأأأامل يف خمتلأأأأأر اتاشأأأأأطة  وتواصأأأأأآ توويأأأأأد املةأأأأأرر اخلأأأأأامل اكأأأأأآ املسأأأأأاضدة الالامأأأأأة 

 لالضطال  او يت  ضلى حنو فعال؛

مل  ن يةد  تةريراا سأنوياا ضأم تنفيأم اأما الةأرار  ىل جملأس  ىل املةرر اخلا يطلب -4 
 حةوق اإلاسان واجلمعية العامة  وفةاا لرباامج ضمآ لآ منهما؛ 

إلميأأأأأع احلكومأأأأأات  ن تتعأأأأأاون مأأأأأع املةأأأأأرر اخلأأأأأامل وتسأأأأأاضدو يف  داء  يهيأأأأأب -5 
اإلجأأراءات مهمتأأ   و ن تتأأيح مجيأأع املعلومأأات الالامأأة الأأيت يطلبهأأا اأأما املكلأأر او يأأة يف  رأأار 

اخلاصة  و ن تستييب لطلبات املةرر اخلامل اشفن ايارة الدااا لتمكين  مأم ا ضأطال  او يتأ  
 اويد مم الفعالية؛ 

ولأأا ت اتمأأم املتحأأدة وصأأناديةها واراجمهأأا املعنيأأة وايئأأات املعااأأدات  يأأدضو -6 
ولأملك الةطأا  اخلأأامل   واجلهأات الفاضلأة مأم اوتمأأع املأد   اأا فيهأأا املنظمأات غأع احلكوميأأة 

  ىل التعاون تعاوااا لامالا مع املةرر اخلامل لالضطال  او يت ؛

مواصأأألة اظأأأرو يف مسأأأفلة احلأأأأق يف الفةأأأر املأأأدقع وحةأأأوق اإلاسأأأان وفةأأأأاا  يةأأأر ر -7 
  لرباامج ضمل  

36 اجللسة  
2017حويران/يواي   22  

 [ دون تصوي ااضت مد ]

 حقوق اإلنسان وتغير المناخ -35/20
  ن جملس حةوق اإلاسان  
ايثاق اتمم املتحدة  ويعيد تفليد اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان  والعهد   ذ يس شد 

الدويل اخلامل ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  والعهأد الأدويل اخلأامل اأاحلةوق املدايأة 
 والسياسية  واتفاقية حةوق الطفآ  و ضالن واراامج ضمآ فيينا  

  اأأأا يف ذلأأك  يف مجلأأأة (141)2030ااضتمأأاد خطأأأة التنميأأة املسأأأتدامة لعأأا   و ذ يرحأأب 
 مم امو اخلطة املتعلق ااختاذ  جراءات ضاجلة للتصدم لتغع املناخ وتفثعو   13 مور  اهلد  

__________ 

  70/1قرار اجلمعية العامة  (141)
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  ن مجيع حةوق اإلاسان ضاملية وغع قاالة للتيوئة وم ااطة ومتشااكة   و ذ يؤلد جمدداا  
 إلميع قرارات  السااةة املتعلةة  ةوق اإلاسان وتغع املناخ  يمل ر و ذ  
اتفاقية اتمم املتحدة اإلرارية اشفن تغع املناخ واتادا  واملباد  الواردة  و ذ يعيد تفليد 

د ضلأى  اأأ  ينبغأأي لارأرا   ن حتأأ   حةأوق اإلاسأأان اح امأأاا تامأاا يف مجيأأع اإلجأأراءات فيهأا  ويشأأدر 
   (142)ملناخ  وفةاا ملا ورد يف اتائج الدورة السادسة ضشرة ملؤ ر اتررا  يف ا تفاقيةاملتعلةة اتغع ا

ا لتأأوا  اتنفيأأم اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة اإلراريأأة اشأأفن تغأأع املنأأاخ   و ذ يعيأأد  ي أأاا تفليأأد 
شأأمآ   تنفيأأماا تامأأاا وفعأأا ا ومسأأتداماا  اأأا ي(143)ولأأملك اتفأأاق اأأاريس املعتمأأد يف  رأأار ا تفاقيأأة

 سياق التنمية املستدامة وجهود الة اء ضلى الفةر  مم  جآ حتةيق اهلد  النهائي لالتفاقية  
افن الطااع العاملي لتغع املناخ يتطلب  مثلما اص  ضلي  اتفاقية اتمأم املتحأدة  و ذ ي ةر 

ا يف اإلرارية اشأفن تغأع املنأاخ   قصأى مأا ميكأم مأم التعأاون مأم جااأب مجيأع البلأدان ومشأارلته
استيااة دولية فعالة ومالئمأة  وفةأاا ملسأؤوليا ا املشأ لة  و ن لااأ  متباينأة  ووفةأاا لةأدرات لأآ 

مأأأم اتفأأأاق  2مأأأم املأأأادة  2اأأأفن الفةأأأرة   ي أأأاا منهأأأا وظروفهأأأا ا جتماضيأأأة وا قتصأأأادية  و ذ يةأأأر 
شأ لة و ن  ااريس تنق ضلى  ن ا تفأاق سأي نفَّم ضلأى حنأو جيسأد اإلاصأا  ومبأد  املسأؤوليات امل

 لاا  متباينة وقدرات لآ رر   يف ضوء الظرو  الورنية املختلفة 
دضأأوَة مأأؤ ِر اترأأرا  يف اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة اإلراريأأة اشأأفن تغأأع املنأأاخ  و ذ يالحأأظ 

جلنأأأأأَة اأأأأأأاريس املعنيأأأأأة ابنأأأأأأاء الةأأأأأأدرات  ىل  ن ت أأأأأع يف ا ضتبأأأأأأار  يف سأأأأأياق  دارة خطأأأأأأة ضمأأأأأأآ 
ائآ الشأأأأاملة لعأأأأدة جمأأأأا ت  مثأأأأآ مسأأأأفلة ا سأأأأتيااة لالضتبأأأأارات   املسأأأأ2020-2016 الفأأأأ ة

  (144)اجلنسااية  وحةوق اإلاسان  ومعار  الشعوب اتصلية
 مهيأأأة ضمأأأِآ اتوسأأأارب العلميأأأة واهليئأأأة احلكوميأأأة الدوليأأأة املعنيأأأة اتغأأأع  و ذ يالحأأأظ  ي أأأاا  

           يااة العامليأأأة لتغأأأع املنأأأاخ لتعويأأأو ا سأأأت املنأأأاخ  اأأأا يف ذلأأأك تةأأأارير التةيأأأيم الأأأيت تعأأأدراا  دضمأأأاا 
 اا يشمآ  َ  البعد اإلاسا   ومعارِ  الشعوب اتصلية واملعار  التةليدية  

أأأق  مثلمأأأا اصأأأ  ضليأأأ   و ذ يةأأأرر  ي أأأاا   اأأأفن تأأأدااع التصأأأدم لتغأأأع املنأأأاخ ينبغأأأي  ن ت نسر
مأأأأع التنميأأأأة ا جتماضيأأأأة  اتفاقيأأأأة اتمأأأأم املتحأأأأدة اإلراريأأأأة اشأأأأفن تغأأأأع املنأأأأاخ  تنسأأأأيةاا متكأأأأامالا 

وا قتصادية مم  جآ  نب التفثع السليب لتغع املناخ يف امو التنمية  مع  يأالء ا ضتبأار الكامأآ 
لالحتياجأأات املشأأروضة وذات اتولويأأة للبلأأدان الناميأأأة  الأأيت تتمثأأآ يف حتةيأأق النمأأو ا قتصأأأادم 

 املستدا  والة اء ضلى الفةر  

__________ 

(142) FCCC/CP/2010/7/Add.1 16-/    1  املةرر  
   املرفق 21-/   1  املةرر FCCC/CP/2015/10/Add.2ااظر  (143)
  22-/   16  املةرر FCCC/CP/2016/10/Add.2ااظر  (144)
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وق اإلاسان ومعايعاا ومبادئها ميكأم  ن ترشأد وتةأوم ضمليأة  ن التوامات حة و ذ يؤلد 
وضأأع السياسأأات ضلأأى الصأأعيد الأأدويل واإلقليمأأي والأأور  يف جمأأال تغأأع املنأأاخ  اأأا يعأأوا اتسأأاق 

 تلك السياسات ومشروضيتها واتائيها املستدامة  
وغأع املباشأرة  ن لآلثار السلبية لتغع املناخ جمموضأة مأم ا اعكاسأات املباشأرة  و ذ يؤلد 

و س االتمتع الفعلي  ةوق اإلاسأان  اأا يف ذلأك  يف مجلأة العاملي اليت قد تويد اتفاقم ا ح ار 
 مور  احلق يف احلياة  واحلق يف الغماء الكايف  واحلق يف التمتع افضلى مستوى  كم مأم الصأحة 

  واحلأأق يف احلصأأول ضلأأى املأأاء البدايأأة والعةليأأة  واحلأأق يف السأأكم الالئأأق  واحلأأق يف تةريأأر املصأأع
الصاحل للشرب وخدمات الصر  الصأحي  واحلأق يف التنميأة  و ذ يأمل ر افاأ    جيأوا اأفم حأال 

 مم اتحوال حرمان شعب مم وسائآ ضيش   
اأأفن  م  ي أأاا اأأفن تغأأع املنأأاخ يشأأكآ  ديأأداا وجوديأأاا لأأبعمم البلأأدان  و ذ يسأألر  مو ذ يسأألر  

ى تفثع سليب ميس االتمتع الكامآ والفعال  ةوق اإلاسان املنصأومل ضل تغع املناخ ينطوم  صالا 
 ضليها يف اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان 

مأأأأأم  ن ااعكاسأأأأأات تغأأأأأع املنأأأأأاخ اأأأأأمو و ن لااأأأأأ  تأأأأأؤثر يف اتفأأأأأراد  و ذ يعأأأأأرب ضأأأأأم قلةأأأأأ  
ائح السأأأكان الأأأيت ضلأأأى شأأر  واوتمعأأات يف مجيأأأع  حنأأاء العأأأامل  فاآلثأأار السأأألبية لتغأأأع املنأأاخ  شأأأدب وقعأأاا 

تعأأيب  صأأالا حالأأة اشأأة اسأأبب ضوامأأآ مثأأآ اجلغرافيأأا  والفةأأر  واأأو  اجلأأنس  والسأأم  وا اتمأأاء  ىل 
الشأأعوب اتصأألية  و اتقليأأات  واتصأأآ الةأأومي  و ا جتمأأاضي  و مكأأان املولأأد  و  م وضأأع آخأأر  

 واإلضاقة  
ملشردون ضرب احلدود الدوليأة افن اترفال    سيما  رفال املهاجريم واترفال ا و ذ يسلم 

للتأفثع السأليب لتغأع املنأاخ   يف سياق التفثع السليب لتغع املنأاخ  اأم مأم اأني الفئأات اتلثأر تعرضأاا 
يف  أأتعهم اأأفضلى مسأأتوى ميكأأم الوغأأ  مأأم الصأأحة البدايأأة والعةليأأة ويف  خطأأعاا  الأأيت قأأد تأأؤثر تأأفثعاا 

الالئأأأأق وميأأأأاو الشأأأأرب املفمواأأأأة وخأأأأدمات الصأأأأر  وصأأأأوهلم  ىل التعلأأأأيم والغأأأأماء الكأأأأايف والسأأأأكم 
 الصحي 
مم  ن البلأدان الأيت تفتةأر  ىل املأوارد الالامأة لتنفيأم خططهأا واأرامج  و ذ يعرب ضم قلة  

ضملهأأا يف جمأأأال التكيأأر ولتنفيأأأم اسأأ اتييية تكيأأأر فعالأأة قأأأد تعأأا  مأأأم تعأأرا  لأأأرب للظأأأواار 
        يف البلأأأدان الناميأأأة    أأأرية ضلأأأى السأأأواء  خصوصأأأاا اجلويأأأة البالغأأأة الشأأأدة  يف املنأأأارق الريفيأأأة واحل

 اا يشمآ  قآ البلدان منواا والدول اجلورية الصغعة النامية  
ااتفأأاق اأأاريس املعتمأأد يف  رأأار اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة اإلراريأأة اشأأفن تغأأع  بو ذ يرحرأأ 

غأأأي لارأأأرا   ضنأأأد اختأأأاذ اأأأفن تغأأأع املنأأأاخ شأأأاغآ مشأأأ ا للبشأأأرية  و اأأأ  ينب املنأأأاخ  الأأأمم  قأأأرر 
اإلجأأراءات الراميأأة  ىل التصأأدم لتغأأع املنأأاخ   ن حتأأ   وتعأأوا وتراضأأي مأأا يةأأع ضلأأى لأأآ منهأأا مأأم 
التوامأأأات متعلةأأأأة  ةأأأوق اإلاسأأأأان  اأأأا يف ذلأأأأك احلأأأق يف الصأأأأحة  وحةأأأوق الشأأأأعوب اتصأأأألية 

الأأأميم يعيشأأأون واوتمعأأأات احملليأأأة واملهأأأاجريم واترفأأأال واتشأأأخامل ذوم اإلضاقأأأة واتشأأأخامل 
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اشأأأة  واحلأأأق يف التنميأأأة  ف أأأالا ضأأأم املسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني و كأأأني املأأأر ة  واإلاصأأأا    وضأأأاضاا 
 اتجيال  اني

ضأأرورة حتةيأأق التحأأول العأأادل للةأأوى العاملأأة و جيأأاد العمأأآ الكأأر   و ذ ي أأع يف اضتبأأارو 
 والوظائر الالئةة  وفةاا لاولويات اإلمنائية احملددة ورنياا  

ابأأدء افأأاذ اتفأأاق اأأاريس  و أأ  اترأأرا  الأأيت مل ت صأأد ق اعأأد ضلأأى اتفأأاق  يرحأأب و ذ 
 ااريس وتعديآ الدوحة لربوتولول ليوتو  ن تفعآ ذلك  

اتشأأكيآ فرقأأة العمأأآ املعنيأأة اأأالنوود ضأأمم آليأأة وارسأأو الدوليأأة املعنيأأة  و ذ يرحأأب  ي أأاا  
شأأفة اوجأأب اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة اإلراريأأة ااخلسأأائر واتضأأرار املرتبطأأة اتأأفثعات تغأأع املنأأاخ  املن

 اشفن تغع املناخ  
اعةأأد الأأدورة الثالثأأة والعشأأريم ملأأؤ ر اترأأرا  يف اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة  لأأملك بو ذ يرحرأ 

 ؛ 2017 اإلرارية اشفن تغع املناخ  اليت ستنظمها فييي يف اون  افملاايا  يف تشريم الثا /اوفمرب
 ىل مواصأأأأأألة تنفيأأأأأأم  رأأأأأأار سأأأأأأيندام للحأأأأأأد مأأأأأأم خمأأأأأأارر الكأأأأأأوار  احلاجأأأأأأة  دو ذ يؤلرأأأأأأ 

  المم اضتمدو مؤ ر اتمم املتحدة العاملي الثال  املع  ااحلد مأم خمأارر 2030-2015 للف ة
 الكوار   اا يشمآ  حا ت   ىل حةوق اإلاسان  

اءات اتمهيأأأة الأأأيت يوليهأأأا الأأأبعمم ملفهأأأو  "العأأأدل املنأأأاخي" ضنأأأد اختأأأاذ  جأأأر  و ذ يالحأأأظ 
 للتصدم لتغع املناخ  

  الأأمم 2016 يلول/سأأبتمرب  19املأأؤرخ  71/1اةأأرار اجلمعيأأة العامأأة  و ذ  أأيط ضلمأأاا  
اضتمأأأدت فيأأأ  اجلمعيأأأة  ضأأأالن ايويأأأورا مأأأم  جأأأآ الالجئأأأني واملهأأأاجريم ومرفةاتأأأ   وقأأأرار اجلمعيأأأة 

ضأأأأأأات   الأأأأأأمم اضتمأأأأأأدت فيأأأأأأ  ررائأأأأأأق املفاو 2017ايسأأأأأأان/ اريآ  6املأأأأأأؤرخ  71/280العامأأأأأأة 
 احلكومية الدولية اشفن ا تفاق العاملي املتعلق ااهليرة اآلمنة واملنظمة والنظامية 

افوج  ال عر اخلاصة الأيت يعأا  منهأا املهأاجرون وسأواام مأم غأع املأوارنني  و ذ يسلم 
الميم قد يواجهون حتديات مرتبطة اتنفيم تدااع التصأدم املالئمأة للظأرو  اجلويأة البالغأة الشأدة 

ب وضأعهم والأميم قأد تكأون فأرمل حصأوهلم ضلأى املعلومأات واخلأدمات اأدودة   أا يأؤدم اسب
  ىل اشوء ضراقيآ حتول دون  تعهم الكامآ  ةوق اإلاسان املكفولة هلم  

اعةأأأد حلةأأأة اةأأأا  خأأأالل الأأأدورة الرااعأأأة والثالثأأأني ولأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان  و ذ يرحأأأب 
د الأدول الراميأة  ىل  ضمأال حةأوق الطفأآ والسياسأات اشفن التفثع السليب لتغع املناخ ضلى جهأو 

والأأأدروس املسأأأتفادة واملمارسأأأات اجليأأأدة ذات الصأأألة  و ذ يالحأأأظ التةريأأأر املأأأوجو حللةأأأة النةأأأا  
   (145)المم  ضدت  مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان

__________ 

(145) A/HRC/35/14  
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التمتأأع التأأا  والفعلأأي االدراسأأة التحليليأأة اشأأفن العالقأأة اأأني تغأأع املنأأاخ و  و ذ  أأيط ضلمأأاا  
 ةأأأأوق الطفأأأأآ  الأأأأيت  ضأأأأد ا املفوضأأأأية السأأأأامية حلةأأأأوق اإلاسأأأأان ضمأأأأالا اةأأأأرار جملأأأأس حةأأأأوق 

   (146)2016 وا/يولي   1املؤرخ  32/33 اإلاسان
 ن تغع املناخ يؤثر ضلى اعمم اترفال  لثر  أا يأؤثر ضلأى الأبعمم اآلخأر مأم  و ذ يؤلد 

ضاقأأأأة  واترفأأأأال املتنةلأأأأون  واترفأأأأال الأأأأميم يعيشأأأأون اترفأأأأال  اأأأأا يف ذلأأأأك اترفأأأأال ذوو اإل
 ظرو  الفةر  واترفال املنفصلون ضم  سرام  و رفال الشعوب اتصلية 

 ن التوامأأأات ومسأأأؤوليات حةأأأوق اإلاسأأأان املكرسأأأة يف الصأأأكوا الدوليأأأة   ىل و ذ يشأأأع 
سسأأات التياريأأة  حلةأأوق اإلاسأأان تنأأيط االأأدول وغعاأأا مأأم اجلهأأات املسأأؤولة  اأأا يف ذلأأك املؤ 

حتمأأأأي و/ و حتأأأأ   حةأأأأوق اترفأأأأال ومصأأأأاحلهم الف أأأألى   و/ وتسأأأأتدضي منهأأأأا  ن تعأأأأوا   دواراا 
   ضند اختاذ  جراءات للتصدم لآلثار السلبية لتغع املناخ حسبما يكون مناسباا 

الأأدول  ىل  درا  حةأأوق اإلاسأأان  حسأأب ا قت أأاء  فيمأأا تتخأأمو مأأم  جأأراءات  يأأدضوو ذ  
 يع املستويات  اا يشمآ خطط ضملها الورنية للتكير مع تغع املناخ والتخفير من   مناخية ضلى مج

اتةريأأأر املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ  اسأأأفلة التوامأأأات حةأأأوق اإلاسأأأان املتعلةأأأة  و ذ  أأأيط ضلمأأأاا  
  (147)االتمتع ابيئة آمنة واظيفة وصحية ومستدامة  المم يرلو ضلى تغع املناخ وحةوق اإلاسان

ضلى  مهية تنفيأم ا لتوامأات املةطوضأة اوجأب اتفاقيأة اتمأم املتحأدة اإلراريأة  و ذ يشدد 
اشأأأأفن تغأأأأع املنأأأأاخ يف جمأأأأا ت التخفيأأأأر والتكيأأأأر وتأأأأوفع التمويأأأأآ  واةأأأأآ التكنولوجيأأأأا  وانأأأأاء 

ضلأأى  ن  ضمأأال  اأأدا  اتفأأاق اأأاريس سأأو   الةأأدرات لصأأاحل البلأأدان الناميأأة  و ذ يشأأدد  ي أأاا 
أأم مأأم تنفيأأم ا ت فاقيأأة ومأأم شأأفا   ن يكفأأآ  لأأرب قأأدر  كأأم مأأم جهأأود التكيأأر والتخفيأأر  سر

 للتةليآ  ىل  دىن حد مم التفثع السليب لتغع املناخ يف اتجيال احلالية واملةبلة  
 ىل  اشأأاء منتأأدى البلأأدان املعرضأأة خلطأأر تغأأع املنأأاخ و ىل ضملأأ  والبيأأان الصأأادر  و ذ يشأأع 

 للتمتع  ةوق اإلاسان واحلريات اتساسية   خطعاا  اخ يشكآ  ديداا  ن تغع املن في  ضن   المم  لد
 ىل  مهيأأة تيسأأع التفاضأأآ اهلأأاد  اأأني اتوسأأارب املعنيأأة  ةأأوق اإلاسأأان  و ذ يشأأع  ي أأاا  

واتوسأأأارب املعنيأأأة اتغأأأع املنأأأاخ ضلأأأى الصأأأعيديم الأأأور  والأأأدويل مأأأم  جأأأآ انأأأاء الةأأأدرات الالامأأأة 
املنأأاخ ضلأأى حنأأو  أأ   حةأأوق اإلاسأأان ويعوااأأا  مأأع مراضأأاة تعهأأد لوضأأع تأأدااع للتصأأدم لتغأأع 

 جنير املتعلق  ةوق اإلاسان واإلجراءات املناخية  
  ىل  اشاء مبادرات  قليمية ودون  قليمية معنية اتغع املناخ و ىل ضملها  و ذ يشع لملك 
ار  واجلهأود املبمولأة  ىل ضمآ املنصة احلكومية املعنية االتشرد الناتج ضم الكأو  و ذ يشع 

يف  راراا مم  جأآ متااعأة خطأة مبأادرة اااسأم حلمايأة املشأرديم ضأرب احلأدود يف سأياق الكأوار  
__________ 

(146) A/HRC/35/13  
(147) A/HRC/31/52  
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  ومبأأأادرة 2015تشأأأريم اتول/ لتأأأوار  13دولأأأة يف  100وتغأأأعر املنأأأاخ  الأأأيت  قر أأأا  لثأأأر مأأأم 
تعلةأة  مايأة املهأاجريم يف "املهاجرون يف البلدان اليت  ر افامات" ومبادئهأا التوجيهيأة الطوضيأة امل

  و لارثة ربيعية   البلدان اليت تعيب اواضاا 
 ىل العمأأأآ الأأأمم ت أأأطلع اأأأ   يف سأأأياق التأأأفثع السأأأليب لتغأأأع املنأأأاخ   و ذ يشأأأع  ي أأأاا  

املنظمأأأات الدوليأأأأة وولأأأا ت وايئأأأأات اتمأأأم املتحأأأأدة ذات الصأأألة  اأأأأا يف ذلأأأك الشأأأأعبة املعنيأأأأة 
ناخ يف املنظمة الدولية للهيرة  ولملك الوحدة املعنيأة اتغأع املنأاخ والتشأرد ااهليرة والبيئة وتغع امل

 الناتج ضم الكوار  يف مفوضية اتمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ضأم قلةأ  مأم  ن تغأع املنأأاخ قأد  سأهم و  يأوال يف توايأد تأواتر الكأأوار   يعأرب -1 

اد حأد ما  ومأم  ن اأمو اتحأدا  تسأبب الطبيعية املباغتة واتحدا  البطيئة الظهور ويف اشأتد
 االتمتع الكامآ إلميع حةوق اإلاسان؛   ثاراا سلبية  سر 

اتمهيأأأة امللحأأأة ملواصأأألة التصأأأدم للعواقأأأب السأأألبية لتأأأفثعات تغأأأع  ضلأأأى يشأأأدد -2 
املناخ االنسبة  ىل اجلميع  مم حي  صلتها االتوامات الأدول يف جمأال حةأوق اإلاسأان    سأيما 

ان الناميأأأأة واالنسأأأأبة  ىل فئأأأأات النأأأأاس اتلثأأأأر تأأأأفثراا اتغأأأأع املنأأأأاخ  اأأأأا يشأأأأمآ املهأأأأاجريم يف البلأأأأد
 واتشخامل املشرديم ضرب احلدود الدولية يف سياق التفثع السليب لتغع املناخ؛ 

الأأأدول  ىل  ن تتنأأأاول مسأأأفلة حةأأأوق اإلاسأأأان  يف مجلأأأة مأأأا تتناولأأأ  مأأأم  يأأأدضو -3 
 م املتحدة اإلرارية اشفن تغع املناخ؛ جوااب  ضمم  رار اتفاقية اتم

مجيأأأع الأأأدول  ىل اضتمأأأاد اأأأج شأأأامآ ومتكامأأأآ  ااء السياسأأأات املتعلةأأأة  يأأدضو -4 
االتخفير مم تغع املناخ والتكير مع   اا يتسق مع اتفاقية اتمأم املتحأدة اإلراريأة اشأفن تغأع 

تغأأعو املنأأاخ مأأم تأأفثعات وحتأأديات  املنأأاخ و اأأدافها ومبادئهأأا  مأأم  جأأآ التصأأدم افعاليأأة ملأأا ميثلأأ 
 اقتصادية وثةافية واجتماضية  ولبلو  التمتع الكامآ والفعلي  ةوق اإلاسان املكفولة لليميع؛

مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأامية حلةأأوق اإلاسأأان وغعاأأا مأأم ولأأا ت  يشأأيع -5 
تةنية  ىل الدول  انأاء ضلأى اتمم املتحدة ذات الصلة اليت هلا خربة مناسبة ضلى تةد  املساضدة ال

رلبهأأا  للمسأأاضدة يف حتسأأني النهأأوا  ةأأوق اإلاسأأان ويايتهأأا ضنأأد اختأأاذ  جأأراءات للتصأأدم 
 للتفثع السليب لتغع املناخ؛ 

الأأدول  ىل مواصأألة التعأأاون واملسأأاضدة الأأدوليني يف جمأأال تأأدااع التكيأأر  يأأدضو -6 
ك املعرضة اصفة خاصة لآلثأار السألبية لتغأع املنأاخ وتعويومها ملساضدة البلدان النامية    سيما تل

ولملك اتشخامل الميم يعيشون  وضاضاا اشة  ام فيهم املهاجرون واتشخامل املشردون ضأرب 
 احلدود الدولية يف سياق التفثع السليب لتغع املناخ؛ 

م  ىل احلاجة امللحأة  ىل يايأة وتعويأو حةأوق اإلاسأان املكفولأة للمهأاجري يشع -7 
واتشأأأخامل املشأأأرديم ضأأأرب احلأأأدود الدوليأأأة  يف سأأأياق التأأأفثع السأأأليب لتغأأأع املنأأأاخ  اأأأا يف ذلأأأك 

 ؛ ولئك املنحدرون مم الدول اجلورية الصغعة النامية و قآ البلدان منواا 
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مأأأأم املرفأأأأق الثأأأأا  إلضأأأأالن ايويأأأأورا مأأأأم  جأأأأآ  13 ىل  ن الفةأأأأرة   ي أأأأاا  يشأأأأع -8 
امهات يف ضمليأة ا تفأاق العأاملي املتعلأق اأاهليرة اآلمنأة واملنظمأة الالجئني واملهأاجريم تتأوخى مسأ

 ةوق اإلاسان؛ حوالنظامية مم جهات تشمآ الولا ت الدولية ومفوضية 
اأأأأفن التنةأأأأآ البشأأأأرم املأأأأرتبط اتغأأأأع املنأأأأاخ وحةأأأأوق اإلاسأأأأان مسأأأأفلتان  يسأأأألم -9 

 متةارعتان يف ربيعتهما؛
 ىل خمتلأأأر  حةأأأوق اإلاسأأأان  اسأأأتناداا  ن يأأأدر  يف اراأأأامج ضمأأأآ جملأأأس  يةأأأرر -10 

العناصأأأر الأأأواردة يف اأأأما الةأأأرار  حلةأأأة اةأأأا  تعةأأأد خأأأار  الأأأدورة  ويطلأأأب  ىل مفوضأأأية اتمأأأم 
املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ن تنظم حلةأة النةأا  اأمو قبأآ اأدء املرحلأة الثاايأة مأم العمليأة 

اأأاهليرة اآلمنأأة واملنظمأأة والنظاميأأة  ضلأأى  ن  احلكوميأأة الدوليأأة املؤديأأة  ىل ا تفأأاق العأأاملي املتعلأأق
تتنأأأاول موضأأأو  "حةأأأوق اإلاسأأأان وتغأأأع املنأأأاخ واملهأأأاجرون واتشأأأخامل املشأأأردون ضأأأرب احلأأأدود 
الدولية" اال ليو ضلى التحديات والفرمل يف جمال تعويو وياية و ضمال حةوق اإلاسأان املكفولأة 

ة يف سياق التفثع السليب لتغع املنأاخ  ويأدضو للمهاجريم واتشخامل املشرديم ضرب احلدود الدولي
واإلجأأراءات اخلاصأأة  املعنيأأة ىل مشأأارلة الأأدول واملفوضأأية السأأامية وسأأائر ولأأا ت اتمأأم املتحأأدة 

ولأأس حةأأوق اإلاسأأان ولأأملك اهليئأأات اتخأأرى ذات الصأألة  مثأأآ اهليئأأات  التااعأأة ذات الصأألة
وارسأأأو الدوليأأأة املعنيأأأة ااخلسأأأائر واتضأأأرار املرتبطأأأة  الفرضيأأأة واآلليأأأات املشأأأكرلة  اأأأا يف ذلأأأك آليأأأة

اتأأفثعات تغأأع املنأأاخ التااعأأة  تفاقيأأة اتمأأم املتحأأأدة اإلراريأأة اشأأفن تغأأع املنأأاخ  واراأأامج اتمأأأم 
املتحأأأدة للبيئأأأة  واملنظمأأأة الدوليأأأة للهيأأأرة  ومفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة لشأأأؤون الالجئأأأني  واملنظمأأأة 

ولأأملك سأأائر اجلهأأات املعنيأأة صأأاحبة املصأألحة الأأيت هلأأا خأأربة مناسأأبة  العامليأأة لارصأأاد اجلويأأة  
 يف ذلك املؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان؛  اا

 ىل مفوضية اتمأم املتحأدة السأامية حلةأوق اإلاسأان تةأد  تةريأر مأوجو  يطلب -11 
تةييمأي ضم حلةة النةا   ىل اآلليات املناسبة قبآ وق  لأا  ل أمان  ن يصأبر يف ا جتمأا  ال

للعمليأأة التح أأعية املؤديأأة  ىل اضتمأأاد ا تفأأاق العأأاملي املتعلأأق اأأاهليرة اآلمنأأة واملنظمأأة والنظاميأأة  
ويف ضمآ آلية وارسو الدولية املعنية ااخلسائر واتضرار    سيما العمأآ اجلأارم الأمم ت أطلع اأ  

 ىل  ة اشأأفن تغأأع املنأأاخ  مشأأعاا فرقأأة العمأأآ املعنيأأة اأأالنوود يف  رأأار اتفاقيأأة اتمأأم املتحأأدة اإلراريأأ
 ىل   مكاايأأأة  ن تس شأأأد اأأأمو العمليأأأات  لةأأأة النةأأأا   ويطلأأأب  ن يةأأأدر  التةريأأأر املأأأوجو  ي أأأاا 

 جملس حةوق اإلاسان يف دورت  السااعة والثالثني؛
ةأأوق اإلاسأأان  جأأراء  أأو  اشأأفن معاجلأأة ثغأأرات ح ىل مفوضأأية   ي أأاا  يطلأأب -12 

ق ايأأرة وتشأأرد اتشأأخامل ضأأرب احلأأدود الدوليأأة اسأأبب آثأأار تغأأع يايأأة حةأأوق اإلاسأأان يف سأأيا
املنأأاخ املباغتأأة والبطيئأأة الظهأأور  واشأأفن الوسأأائآ الالامأأة لتنفيأأم خطأأط التكيأأر والتخفيأأر الأأيت 
ت أأعها البلأأدان الناميأأة لسأأد ثغأأرات احلمايأأة  ويطلأأب تةأأد  تةريأأر ضأأم تلأأك البحأأو   ىل جملأأس 

 لثالثني؛ حةوق اإلاسان يف دورت  الثامنة وا
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املكلفأأأني او يأأأات اإلجأأأراءات اخلاصأأأة  لأأأآٌّ يف  رأأأار و يتأأأ   واجلهأأأات  يأأأدضو -13 
اتخرى صاحبة املصلحة  اا يف ذلك اخلرباء اتلادمييون ومنظمات اوتمأع املأد    ىل اإلسأها  

 انشارب يف حلةة النةا ؛ 
وضأأأأو   ضلأأأأى  ن املكلفأأأأني او يأأأأات اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة املعنيأأأأني اامل ي شأأأأي ع -14 

يواصأألوا  لأأآ يف  رأأار و يتأأ   النظأأر يف مسأأفلة تغأأع املنأأاخ وحةأأوق اإلاسأأان  اأأا يف ذلأأك التأأفثع 
السليب لتغع املناخ يف التمتع الكامآ والفعلي  ةوق اإلاسان    سيما حةوق اإلاسأان املكفولأة 

 السلبية لتغع املناخ؛  للمهاجريم واتشخامل املشرديم ضرب احلدود الدولية يف سياق التفثعات
فيمأأأأا تتوخأأأأاو مأأأأم تأأأأدااع ختفيأأأأر  جنسأأأأااياا  الأأأأدول  ىل  ن تأأأأدمج منظأأأأوراا  يأأأأدضو -15 

وتكير للتصدم للتفثع السليب لتغع املناخ يف التمتع الكامآ والفعلي  ةوق اإلاسان  اأا يف ذلأك 
 السليب لتغع املناخ؛  حةوق املهاجريم واتشخامل املشرديم ضرب احلدود الدولية يف سياق التفثع

  ن ينظر يف  مكااية تنظيم  اشطة متااعة اشفن تغع املناخ وحةوق اإلاسان؛  يةرر -16 
 ىل اتمأأني العأأا  واملفأأوا السأأامي تةأأد  لأأآ مأأا يلأأو  مأأم مأأوارد اشأأرية  يطلأأب -17 

ويف ومسأأأأاضدة تةنيأأأأة إلجنأأأأاا حلةأأأأة النةأأأأا  وتةريراأأأأا املأأأأوجو املأأأأملوريم  ضأأأأالو ضلأأأأى حنأأأأو فعأأأأال 
 املناسب؛  الوق 

  ن يبةي املسفلة قيد اظرو   يةرر -18 

 36 جللسةا
 2017/يواي  حويران 22

 [ دون تصوي ااضت مد ]

 إس ام التنمية فح التمتع بجميع حقوق اإلنسان  -35/21

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 

 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ    ذ يس شد 

املي حلةأأوق اإلاسأأان وسأأائر صأأكوا حةأأوق اإلاسأأان الدوليأأة ن العأأاإلضأأال  ىل يشأأع و ذ 
 ذات الصلة 

  2005 ىل  ضالن واراامج ضمآ فيينا  واتائج مؤ ر الةمة العاملي لعأا   و ذ يشع  ي اا  
   (148)2030و ضالن احلق يف التنمية  وخطة التنمية املستدامة لعا  

__________ 

  70/1قرار اجلمعية العامة  (148)
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 يلأأأأأأأول/  29ملأأأأأأأؤرخ ا 33/14قأأأأأأأرار جملأأأأأأأس حةأأأأأأأوق اإلاسأأأأأأأان  ىل  لأأأأأأأملكو ذ يشأأأأأأأع   
  المم ضنير في  اولس املةررَر اخلأامل املعأ  اأاحلق يف التنميأة وحأدرد مهامرأ  الأوارد 2016 سبتمرب

 شرحها يف الةرار اململور

 ن مجيع حةوق اإلاسان حةوق ضاملية وغع قاالة للتيوئأة وم ااطأة  و ذ يؤلد مم جديد 
وق اإلاسأان ضلأى اطأاق ضأاملي معاملأة منصأفة ومتشااكة  و ن ضلى اوتمع الدويل  ن يعامآ حةأ

 ومتكافئة وضلى قد  املساواة وانفس الةدر مم ا اتما  

واحلريأأأأات اتساسأأأأية  مأأأأران م ااطأأأأان  اإلاسأأأأان حةأأأأوق و ضمأأأأال التنميأأأأة  ن يأأأأدرا و ذ 
 ومتعاضدان 
  اأأأا فيهأأأا مأأأم تعهأأأد اأأأف  رلأأأر الرلأأأب  حأأأداا 2030ااضتمأأأاد خطأأأة ضأأأا   بو ذ يرحرأأأ 
يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ن حتةيأأأق التنميأأأة املسأأأتدامة افاعاداأأأا الثالثأأأة مجيعهأأأا يسأأأهم يف تعويأأأو وراءو  و 

 وياية حةوق اإلاسان لليميع 

خطأأأة ذات اطأأأاق و مهيأأأأة غأأأع مسأأأأبوقني  2030 ن خطأأأة ضأأأأا   د مأأأم جديأأأأدو ذ يؤلرأأأ 
لأة حظي  اةبول لآ البلدان وتنطبق ضلأى اجلميأع  و ن  اأدا  التنميأة املسأتدامة وغايا أا متكام

وغأأع قاالأأة للتيوئأأة  واأأي ضامليأأة اطبيعتهأأا وشأأاملة مأأم حيأأ  تطبيةهأأا  وتراضأأي اخأأتال  الواقأأع 
املعأأيب يف لأأآ الأأد وقدراتأأ  ومسأأتوى تنميتأأ   وحتأأ   السياسأأات واتولويأأات الورنيأأة  اينمأأا تظأأآ 

 متسةة مع الةواضد وا لتوامات الدولية ذات الصلة 
 كامأأآ والفعلأأيال التمتأأع أأول دون  الفةأأر املأأدقع ن ااتشأأار  ي أأاا   لأأد مأأم جديأأدو ذ يؤر  

ةوق اإلاسأان و ن ختفيأر حدتأ  ضلأى الفأور والة أاء ضليأ  يف اايأة املطأا  جيأب  ن يظأال يف  
 و ا    اد مم تعويو اجلهود الرامية  ىل حتةيق اما اهلد    صدارة  ولويات اوتمع الدويل

 ضأأأمان التنميأأأة املسأأأتدامة والشأأأاملة  اأأأ  ينبغأأأي للأأأدول  ن تتعأأأاون يف و ذ يكأأأرر تفليأأأد 
لليميع و االة العةبأات الأيت تعأ ا التنميأة  و اأ  ينبغأي للميتمأع الأدويل  ن يشأيع قيأا  تعأاون 

 دويل فعال يف اما الصدد 

 التطلع املش ا  ىل اناء جمتمع للبشرية يراط  مستةبآ مش ا  و ذ يدرا 

 تع اجلميع  ةوق اإلاسان للها؛ ن التنمية تسهم  سهاماا مهماا يف   يؤلد -1 

اوراأأا  ةا إلميأأع البلأأدان  ن حتةأأق للنأأاس واالنأأاس ومأأم  جأأآ النأأاس تنميأأ يهيأأب -2 
 الناس؛

تعويأأأو التنميأأأة املسأأأتدامة    سأأأيما يف لإلميأأأع الأأأدول    تأأأدخر وسأأأعاا  يهيأأأب -3 
 ةأأأأوق    لواأأأأا تف أأأأي  ىل التمتأأأأع الشأأأأامآ2030سأأأياق تنفيأأأأم خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأا  

 اإلاسان؛
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اأأأأاجلهود اتخأأأأرى الراميأأأأة  ىل تعويأأأأو املبأأأأادرات اإلمنائيأأأأة هبأأأأد  تعويأأأأو  يرحأأأأب -4 
 الشرالات والنتائج املفيدة لليميع والتنمية املش لة؛

مجيع اهليئات املعنية يف منظومأة اتمأم املتحأدة  ىل تعبئأة املأوارد مأم  جأآ  يدضو -5 
 يق التنمية املستدامة والشاملة لليميع؛مساضدة الدول  اناء ضلى رلبها  يف حتة

 ىل اللينأأة ا ستشأأارية  ن  أأرم دراسأأة اشأأفن رأأرق  سأأها  التنميأأة يف  يطلأأب -6 
 تأأأع اجلميأأأع  ةأأأوق اإلاسأأأان للهأأأا  وخاصأأأة اشأأأفن التيأأأارب واملمارسأأأات الف أأألى  و ن تةأأأد  

 التةرير  ىل جملس حةوق اإلاسان قبآ دورت  احلادية واتراعني؛

  ن يبةي املسفلة قيد اظرو  يةرر -7 
 36 اجللسة

 2017حويران/يواي  22
 ض أأأأأأاء ضأأأأأأم  3صأأأأأأوتاا  وامتنأأأأأأا   13صأأأأأأوتاا مةااأأأأأأآ  30اتصأأأأأأوي  مسأأأأأأيآ افغلبيأأأأأأة ]اضت مأأأأأأد 
 محولاا  اتيية التصوي  لما يلي  *التصوي 

 محاملؤيدون
ب  اأأأأنغالدي ا  الرباايأأأآ  ادوايسأأأأي ثيوايأأأا   لأأأأوادور  اإلمأأأارات العرايأأأأة املتحأأأدة  

جنأوب (  توغأو  تأواس  املتعأددة الةوميأات -اوليفيا )دولة    اوروادم واااتساو 
 -الفلبأأني  فنأأوويال )مجهوريأأة  غااأأا  العأأراق   الصأأني لفادور السأأ روااأأدا  ا  فريةيأأ

ر  مصأأأقعغيوسأأأتان  لواأأأا  لأأأوت ديفأأأوار  الكواغأأأو  لينيأأأا   قطأأأر  البوليفاريأأأة( 
  اهلند ا اييعينغوليا  م ة اململكة العراية السعودي

 املعارضونمح
 اململكأأأة لرواتيأأأا   تفيأأأا    سويسأأأرا  سأأألوفينيا  الييكأأأا  ملاايأأأا  الربتغأأأال   لباايأأأا 

اولنأأدا  الو يأأات املتحأأدة  انغاريأأا  املتحأدة لربيطاايأأا العظمأأى وآيرلنأأدا الشأأمالية 
 اتمريكية  اليااان 

 املمتنعونمح
 لوريا  جورجيا [  مجهوريةانما  

  مساواة فح تمتع كل فتاة بالحق فح التعليمتحقيق ال -35/22  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اباد  ميثاق اتمم املتحدة ومةاصدو    ذ يس شد 
__________ 

 وفد ااراغوام مل ي دل اصوت   *
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احلق اإلاسا  لكآ فرد يف التعليم  واو حق مكرَّس يف اإلضالن العاملي  و ذ يؤلد جمدداا  
لة  ومنها اتفاقية الة اء ضلى مجيع  شكال مم الصكوا الدولية ذات الص وحلةوق اإلاسان وغع 

 التمييو ضد املر ة  واتفاقية حةوق الطفآ  واتفاقية حةوق اتشخامل ذوم اإلضاقة  
ر    إلميأأع الةأأرارات ذات الصأألة الصأأادرة ضأأم جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  و  سأأيماو ذ يأأمل 
  2016 وا/يولي   1املؤرخ  32/20الةرار 

ضمأأال الكامأأآ للحأأق يف التعلأأيم لليميأأع اأأو شأأررب  ساسأأي لتحةيأأق اأأفن اإل و ذ يسأأل م 
اأا فيهأا   (149)2030التنمية املستدامة  و ذ يرحب يف اأما الصأدد خبطأة التنميأة املسأتدامة لعأا  

مأأم  اأأدا  التنميأأة املسأأتدامة اشأأفن ضأأمان التعلأأيم اجليأأد املنصأأر والشأأامآ لليميأأع  4اهلأأد  
يميأأأع  و ذ يشأأأدد ضلأأأى ا لتأأأوا  الأأأوارد فيأأأ  االة أأأاء ضلأأأى وتعويأأأو فأأأرمل الأأأتعلرم مأأأدى احليأأأاة لل

اشأأأفن حتةيأأأق املسأأأاواة اأأأني اجلنسأأأني و كأأأني لأأأآ  5التفأأأاوت اأأأني اجلنسأأأني يف التعلأأأيم  واهلأأأد  
 النساء والفتيات 

ر    اأأأاحلق يف التعلأأأيم 2030ا أأأرورة ضأأأمان  تبأأأع مجيأأأع اترفأأأال   لأأأول ضأأأا   و ذ يأأأمل 
اوضيأأة جيأأدة مأأم النمأأاء والرضايأأة يف مرحلأأة الطفولأأة املبكأأرة   وافأأرمل متكافئأأة يف احلصأأول ضلأأى

والتعلأأيم قبأأآ ا اتأأدائي حأأىت يكواأأوا جأأااويم للتعلأأيم ا اتأأدائي  وا أأرورة الة أأاء ضلأأى التفأأاوت 
واإلضاقأأأة  اجلأأأنس اضتبأأأارات اأأأني اجلنسأأأني يف التعلأأأيم  وا أأأرورة انأأأاء املرافأأأق التعليميأأأة الأأأيت تراضأأأي

ملرافق التعليميأة الةائمأة و يئأة ايئأة تعليميأة فعالأة تكأون آمنأة وخاليأة مأم ورفع مستوى االطفولة  و 
 العنر وشاملة ومتاحة لليميع 

مح حنأو التعلأيم اجليأد املنصأر 2030 اشيون املعنون "التعلأيم  لأول ضأا   اإضالن يملرر و ذ 
  املعةأود 2015 ي لعأا والشامآ والتعلم مدى احلياة لليميع"  الأمم اضتمأدو منتأدى التعلأيم العأامل

  2015 مايو/ يار 22  ىل 19 مم يف  اشيون  إلمهورية لوريا 
مع التةدير العمآ الأمم ت أطلع اأ  مجيأع اتجهأوة واهليئأات واآلليأات ذات  و ذ يالحظ 

الصلة يف منظومة اتمم املتحدة  لآ يف اطاق و يتأ   و  سأيما منظمأة اتمأم املتحأدة للطفولأة  
املتحدة لل اية والعلم والثةافة  وايئة اتمم املتحدة للمساواة اأني اجلنسأني و كأني ومنظمة اتمم 

املأأأر ة  وصأأأندوق اتمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان  ومفورضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  
وضلأى ولملك اجلهود اليت تبمهلا املنظمات واوتمع املد  لتعويو  مكااية  تع الفتيات  تعاا لامالا 

 قد  املساواة ااحلق يف التعليم 
اأأأالغ الةلأأأق تن اتامأأأات اإلاسأأأااية والنواضأأأات املسأأألحة حتأأأر  اترفأأأال مأأأم  و ذ يسأأأاورو 

احلصول ضلى التعليم  وحتأر  اوجأ  خأامل الفتيأات اللأواي يأرجح  ن يكأون معأدل ااةطأاضهم ضأم 
 ا  الدراسة  لرب ارتنْي واصر مم مثيل  لدى الفتيان  يف امو اتوض

__________ 

    70/1قرار اجلمعية العامة  (149)
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 اشأدة اهليمأات ضلأى الفتيأات واختطأافهم اسأبب التحأاقهم ااملأدارس  و رغبأتهمو ذ يديم  
يف ا لتحاق هبا  و ذ يشيب مجيع اهليمات  اا يف ذلك اهليمات اإلراااية  ضلى املؤسسات 
التعليميأأأأة يف حأأأأد ذا أأأأا  وضلأأأأى رالهبأأأأا وموظفيهأأأأا  ويأأأأدرا التأأأأفثع السأأأأليب الأأأأمم حتدثأأأأ  اأأأأمو 

ى اإلضمأأأال التأأأدرجيي للحأأأق يف التعلأأأيم  و  سأأأيما حأأأق الفتيأأأات  مأأأع التسأأأليم يف اهليمأأأات ضلأأأ
الوقأأ  افسأأ  اأأفن الأأدول ضليهأأا التوامأأات تةت أأي منهأأا تأأوفع ايئأأة مؤاتيأأة وآمنأأة ل أأمان سأأالمة 

 املدارس  
جمدداا املساواة يف حق لأآ رفأآ يف التعلأيم اأدون  ييأو مأم  م اأو  لأان  و ذ و ذ يؤلد  

 ل املتعددة واملتداخلة مم التمييو المم تعا  من  الفتيات يف لثع مم اتحيان  يالحظ اتشكا
 سأأأها  الربملأأأاايني واملؤسسأأأات الورنيأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان واوتمأأأع  مهيأأأة  و ذ يشأأأدد ضلأأأى 

 املد   اا يف ذلك املنظمات غع احلكومية  يف حتةيق املساواة يف  تع لآ فتاة ااحلق يف التعليم 
اأأفن الةوالأأب النمطيأأة اجلنسأأااية السأأائدة اشأأفن دور املأأر ة والفتأأاة تكمأأم وراء سأأل م و ذ ي   

العةبات اليت تع ا حتةيق املساواة يف  تع الفتيات االتعليم اجليد  وافن املنأااج واملأواد الدراسأية 
 ت كر س  ي اا الةوالب النمطية 

يم وضأأمان ا ضأأ ا  هبأأأما و ذ يعأأرب ضأأم ضومأأ  ضلأأى اإلضمأأال الكامأأأآ للحأأق يف التعلأأ 
 احلق و ارست  دون  ييو مم  م او  لان 

افن التعليم حق م اِضر ميك م املر ة والفتاة مم املطالبة  ةوقهمأا اإلاسأااية  و ذ يسل م  
اأأأأا يف ذلأأأأك احلأأأأق يف املشأأأأارلة يف احليأأأأاة العامأأأأة  ولأأأأملك يف احليأأأأاة ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأأة 

 املشارلة الكاملة يف اختاذ الةرارات اليت تصو  اوتمع والثةافية  ومم 
اتةرير مفوا اتمأم املتحأدة السأامي حلةأوق اإلاسأان   مع التةدير  يط ضلماا  -1 

 ؛(150)32/20المم   ضدَّ ضمالا اةرار جملس حةوق اإلاسان 
 مجيع الدول ضلى ما يليمح    -2 
طوات مدروسة وملموسة واادفأة  ىل وتكثير جهوداا مم  جآ اختاذ خ تعويو ) ( 

 ن تتحةأق املسأأاواة ضلأأى  لمأأآ وجأأ  يف  تأأع لأآ فتأأاة اأأاحلق يف التعلأأيم  وت أأواَل احلأأواجو الةااوايأأة 
العمأآ و واإلدارية واملالية واهليكلية وا جتماضية والثةافية اليت تعوق  تع الفتيات ااحلق يف التعليم  

يف قبأول الفتيأات والفتيأان يف مجيأع مسأتويات التعلأيم   ضلى النحو املناسب ل أمان ضأد  التمييأو
 و  سيما ضند وضع تدااع السياسة العامة والربامج وختصيق املوارد؛

 املمأأارس ضلأأىتعويأأو وتكثيأأر جهوداأأا ملنأأع واستئصأأال مجيأأع  شأأكال العنأأر  )ب( 
 الفتيات ااملدارس وااسبة املسؤولني ضم تلك اتفعال؛

__________ 

(150) A/HRC/35/11  
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والسياسات واملمارسات الأيت ميكأم  ن تأؤثر سألباا ضلأى حأق  استعراا الةوااني  ) ( 
لآ فتاة يف التعليم و لغائها و اطاهلا حسب مةت ى احلال  ويشمآ ذلك لآ مأا اأو  ييأوم مأم 
الةأأوااني والسياسأأات واملمارسأأات والتةاليأأد  و ا ضتبأأارات الدينيأأة  واحلأأواجو املاليأأة  والعنأأر  اأأا 

املدرسأأة  و سأأو   شأأكال ضمأأآ اترفأأال  واملمارسأأات ال أأارة  يف ذلأأك العنأأر اجلنسأأي يف ايئأأة 
مثأأأآ تشأأأوي  اتض أأأاء التناسأأألية لحلاأأأا   والةوالأأأب النمطيأأأة اجلنسأأأااية  واوا  اترفأأأال والأأأووا  

 املبكر والةسرم  واحلمآ املبكر؛
 لغأأأاء الةوالأأأب النمطيأأأة اجلنسأأأااية مأأأم مجيأأأع العمليأأأات واملمارسأأأات التعليميأأأة  )د( 
يس  اسبآ منها مراجعة وتنةيح املنااج الدراسية والكتأب املدرسأية والأربامج و سأاليب ومواد التدر 

التأأدريس دوريأأاا  و درا  التثةيأأر يف جمأأال حةأأوق اإلاسأأان  اأأا يف ذلأأك التثةيأأر اشأأفن املسأأاواة 
اني اجلنسني وضد  التمييو  ليصبح جوءاا مم املنااج الدراسية اإللوامية  وضمان تشييع الفتيأات 

 اختيار جما ت دراسية غع تةليدية؛ ضلى
تأوفع فأأرمل لافيأة للوصأأول  ىل امليأأاو واملرافأق الصأأحية اآلمنأة واملنفصأألة واجليأأدة  ( )ا 

يف املأأدارس وتشأأييع تبأأ   سأألوا النظافأأة الصأأحية املناسأأب  تن وجأأود  مأأدادات امليأأاو واملرافأأق 
 م اتساسي؛الصحية يف املدارس يعدب مم العناصر اتساسية يف التعلي

االدول  ن تويل ااتماماا  لرب لتوفع التعليم اجليأد للفتيأات  اأا يف ذلأك  يهيب -3 
توفع التعليم ا ستدرالي والتعليم غع النظامي وتعليم الةراءة والكتااأة للفتيأات اللأواي مل  صألم 

دارس حىت مرحلأة التعلأيم ضلى التعليم النظامي  واملبادرات اخلاصة الرامية  ىل  اةاء الفتيات يف امل
 ما اعد ا اتدائي  وتعويو فرمل الفتيات يف التساب املهارات وتدريبهم ضلى تنظيم املشاريع؛

الأأدول ضلأأى تةأأد  الأأدضم للفتيأأات يف جمأأال تنميأأة املهأأارات مأأم خأأالل  يشأأيع -4 
املهأأارات  توسأأيع اطأأاق فأأرمل التعلأأيم والتأأدريب  اأأدءاا مأأم املهأأارات الرقميأأة اتساسأأية وصأأو ا  ىل

 التةنية املتةدمة يف العلو  والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات وتكنولوجيا املعلومات وا تصا ت؛
ضلأأى ايأأادة ا سأأتثمارات والتعأأاون الأأدويل مأأم  جأأآ تأأوفع   ي أأاا الأأدول  يشأأيع -5 

ائي فأأأأرمل متكافئأأأأة جلميأأأأع الفتيأأأأات إللمأأأأال التعلأأأأيم يف مرحلأأأأة الطفولأأأأة املبكأأأأرة والتعلأأأأيم ا اتأأأأد
والثااوم ضلى  ن يكون جمااياا ومنصفاا وشامالا لليميع وجيأد النوضيأة  اسأبآ منهأا توسأيع وتعويأو 
املبأأادرات الورنيأأة واإلقليميأأة والدوليأأة  حسأأب مةت أأى احلأأال  مثأأآ مبأأادرة اتمأأم املتحأأدة لتعلأأيم 

الة العامليأأة مأأم  جأأآ الفتيأأات  واملبأأادرة العامليأأة املتعلةأأة ااترفأأال غأأع امللتحةأأني ااملأأدارس  والشأأر 
التعلأأيم  والرباأأامج العأأاملي املشأأ ا اأأني صأأندوق اتمأأم املتحأأدة للسأأكان ومنظمأأة اتمأأم املتحأأدة 
للطفولأأة لتعييأأآ وتأأعة اإلجأأراءات الراميأأة  ىل الة أأاء ضلأأى اوا  اترفأأال  واستكشأأا  آليأأات 

مأأأع ضأأمان حصأأأول مجيأأأع مبتكأأرة  ضأأأافية اسأأتناداا  ىل منأأأاذ   مأأع اأأأني املأأوارد العامأأأة واخلاصأأة  
مةأأأدمي خأأأأدمات التعلأأأيم ضلأأأأى التفايأأأآ والتأأأأدريب الكأأأايف و ن يولأأأأوا ا حأأأ ا  الواجأأأأب حلةأأأأوق 

 اإلاسان  اا يف ذلك احلق يف التعليم؛ 
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ضلأأى التعأأاون الأأدويل اسأأتكما ا لليهأأود الأأيت تبأأمهلا الأأدول يف املسأأائآ  يشأأيع -6 
ضلأى مجيأع  شأكال التمييأو والةوالأب النمطيأة يف  املتعلةة االتعليم  وخباصة مم  جآ الة اء فعليأاا 

 التعليم  ويدضم جهود منظومة اتمم املتحدة يف اما الصدد؛
 مهية مواصلة تطوير وتعويو املعايع واملنهييات ضلى الصعد الورنية  جمدداا  يؤلد -7 

ت املتعلةأة واإلقليمية والدولية مأم  جأآ حتسأني مجأع وحتليأآ واشأر اإلحصأاءات اجلنسأااية والبيااأا
ااحلصأأأول ضلأأأى التعلأأأيم  و  سأأأيما احلصأأأول ضلأأأى التعلأأأيم ا اتأأأدائي؛ والفيأأأوة اأأأني اجلنسأأأني يف 

 معد ت اإلملا  االةراءة والكتااة؛ وضدد اترفال غع امللتحةني ااملدارس  وما  ىل ذلك؛
الدول ضلأى دضأم جهأود البلأدان الناميأة  و  سأيما  قأآ البلأدان منأواا  مأم     -8 

اإلضمال التدرجيي للحق يف التعليم  اا يف ذلك ضمان حق لأآ فتأاة يف التعلأيم مأم خأالل   جآ
 توفع املوارد الكافية  اا يف ذلك املوارد املالية والتةنية  دضماا للخطط الة طرية للتعليم الور ؛ 

 مهيأأأة تعويأأأو احلأأأوار اأأأني منظمأأأة اتمأأأم املتحأأأدة للطفولأأأة  ومنظمأأأة  جمأأأدداا  يؤلأأأد -9 
مم املتحدة لل اية والعلم والثةافة  واملةرر اخلامل املع  اأاحلق يف التعلأيم  وغأعام مأم الشأرلاء ات

السأأأاضني  ىل حتةيأأأق اأأأد  تعلأأأيم الفتيأأأات  مأأأم  جأأأآ ايأأأادة تعويأأأو حأأأق الفتيأأأات يف التعلأأأيم يف 
 اتاشطة التنفيمية ملنظومة اتمم املتحدة؛

ات يف  رأأار اإلجأأراءات اخلاصأأة ذات املفأأوا السأأامي واملكلفأأني او يأأيشأأيع  -10 
الصأأأألة ضلأأأأى  يأأأأالء ا اتمأأأأا  الأأأأالا  لتحةيأأأأق املسأأأأاواة يف  تأأأأع الفتيأأأأات اأأأأاحلق يف التعلأأأأيم لأأأأدى 
اضأطالضهم او يأا م و ضأأدادام لتةأاريرام  وضلأأى العمأآ اجلمأاضي صأأوب  ضمأال اأأما احلأق مأأم 

  خالل اختاذ خطوات ضملية وفعالة؛
  قيد اظرو يبةي املسفلة  ن  يةرر -11 

36 اجللسة  
2017حويران/يواي   22  

 [ دون تصوي ا اضت مد]

حق كل إنسان فح التمتع بعقلى مستوى ممك  م  الصرحة البدنيرة  -35/23  
  2030والعقلية فح سياق تنفيا يطة التنمية المستدامة لعام 

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ     ذ يس شد 
 ىل العهأأأأد الأأأأدويل  و ذ يشأأأأعاإلضأأأالن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأان   و ذ يؤلأأأد مأأأأم جديأأأأد 

اخلامل ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  وا تفاقيأة الدوليأة للة أاء ضلأى مجيأع  شأكال 
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التمييو العنصرم  واتفاقية الة اء ضلى مجيع  شأكال التمييأو ضأد املأر ة  واتفاقيأة حةأوق الطفأآ  
 فاقية حةوق اتشخامل ذوم اإلضاقة وات

 ن مجيأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان ضامليأأأة وغأأأع قاالأأأة للتيوئأأأة وم ااطأأأة  و ذ ي عيأأأد  ي أأأاا تفليأأأد 
 ومتشااكة وي عوا اع ها البعمم  

 ن مجيأأأأع النأأأأاس يولأأأأدون  حأأأأراراا ومتسأأأأاويم يف الكرامأأأأة  و ذ يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد لأأأأملك 
 لرامة اإلاسان اتصيلة في     واحلةوق  و ذ ي سلم افن امو احلةوق مستمدة مم

 ن حأأق لأأآ  اسأأان يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  كأأم مأأم الصأأحة  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 
البدايأأة والعةليأأة اأأو حأأق مأأم حةأأوق اإلاسأأان  ضلأأى حنأأو مأأا ورد يف مجلأأة صأأكوا منهأأا اإلضأأالن 

ثةافيأأأأة  العأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأان  والعهأأأأد الأأأدويل اخلأأأأامل اأأأاحلةوق ا قتصأأأأادية وا جتماضيأأأة وال
واتفاقيأأة حةأأوق الطفأأآ  ومأأا ورد خبصأأومل ضأأد  التمييأأو يف ا تفاقيأأة الدوليأأة للة أأاء ضلأأى مجيأأع 
 شكال التمييو العنصرم  واتفاقية الة اء ضلى مجيأع  شأكال التمييأو ضأد املأر ة  واتفاقيأة حةأوق 

 اتشخامل ذوم اإلضاقة  و ن اما احلق ااشئ ضم الكرامة املتفصلة يف شخق اإلاسان 
ومجيأع  2016 يلول/سأبتمرب  29املأؤرخ  33/9اةرار جملأس حةأوق اإلاسأان  ر ذ ي ملر و  

الةأرارات واملةأأررات السأااةة ذات الصأألة املتعلةأة  أأق لأآ  اسأأان يف التمتأع اأأفضلى مسأتوى  كأأم 
 مم الصحة البداية والعةلية اليت اضتمداا اولس واضتمداا اجلمعية العامة وجلنة حةوق اإلاسان 

اأأإضالن احلأأق يف التنميأأة  الأأمم يأأنق  يف مجلأأة  مأأور  خأأرى  ضلأأى  اأأ   لر  ي أأاا و ذ يأأم  
ينبغي  ن تتخم الدول  ضلى الصعيد الور   مجيع التدااع الالامة إلضمأال احلأق يف التنميأة  و ن 
تكفأأآ  مأأوراا منهأأا املسأأاواة اأأني اجلميأأع يف ف أأرمل احلصأأول ضلأأى املأأوارد اتساسأأية  مثأأآ خأأدمات 

 ية الرضاية الصح
 2016 يار/مأأأايو  27املأأأؤرخ  1-69قأأأرارات مجعيأأأة الصأأأحة العامليأأأة  و ذ يؤلأأأد جمأأأدداا  

  اشأأأفن تعويأأأو وظأأأائر الصأأأحة العموميأأأة اتساسأأأية دضمأأأاا لتحةيأأأق التغطيأأأة العامليأأأة الشأأأاملة
  2030اشفن الصحة يف خطة التنميأة املسأتدامة لعأا   2016 يار/مايو  28املؤرخ  11-69و
 اشفن تعويو صحة الالجئني واملهاجريم   2017يار/مايو   31املؤرخ  15-70و

  2015 يلول/سأأأأبتمرب  27املأأأأؤرخ  70/1قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأة  و ذ يؤلأأأد مأأأأم جديأأأد 
"  الأمم اضتمأدت فيأ  اجلمعيأة العامأة 2030املعنون "حتويآ ضاملنامح خطة التنميأة املسأتدامة لعأا  

  مسأل مة اأفن 2015تماد خطأة التنميأة ملأا اعأد ضأا  الوثيةة اخلتامية ملؤ ر قمة اتمم املتحدة  ض
الة اء ضلى الفةر إلميع  شكال  و اعأادو  اأا يف ذلأك الفةأر املأدقع  اأو  لأرب حتأٍد يواجأ  العأامل 
وشأررب   غأىن ضنأ  لتحةيأق التنميأة املسأتدامة  ومتطلعأأةا  ىل ضأامل خأاٍل مأم الفةأر واجلأو  واملأأرا 

وق اإلاسان والكرامة اإلاسأااية لليميأع اأا يشأمآ  تأع اجلميأع والعوا  ضامل يسود في  اح ا  حة
افأأأرمل متكافئأأأة للحصأأأول ضلأأأى الرضايأأأة الصأأأحية واحلمايأأأة ا جتماضيأأأة  وحيأأأ  تكأأأون السأأأالمة 

 البداية والعةلية والرفااية ا جتماضية مكفولة  
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تس شأأأأد اةاصأأأأد ميثأأأأاق اتمأأأأم املتحأأأأدة ومبادئأأأأ    2030اأأأأفن خطأأأأة ضأأأأا   سأأأألمو ذ ي   
فيها ا ح ا  التأا  للةأااون الأدويل  وتةأو  ضلأى اإلضأالن العأاملي حلةأوق اإلاسأان  ومعااأدات  اا

حةأأوق اإلاسأأأان الدوليأأة  و ضأأأالن اتمأأم املتحأأأدة لالفيأأأة  والوثيةأأة اخلتاميأأأة ملأأؤ ر الةمأأأة العأأأاملي 
   وتستنع اصكوٍا  خرى مثآ  ضالن احلق يف التنمية 2005 لعا 

متكاملأأأة وغأأأع قاالأأأة  2030 اأأأدا  وغايأأأات خطأأأة التنميأأأة لعأأأا    ن و ذ ي عيأأأد تفليأأأد 
للتيوئة وت أواان اأني  اعأاد التنميأة املسأتدامة الثالثأة    واأي الب عأد ا قتصأادم والب عأد ا جتمأاضي 
والب عد البيئأي  وتسأعى  ىل حتةيأق املسأاواة اأني اجلنسأني و كأني النسأاء والفتيأات  واأي ضامليأة يف 

لأى اطأاق ضأاملي  مأع مراضأاة واقأع خمتلأر البلأدان وقأدرا ا ومسأتويات تنميتهأا  رااعها وتنطبق ض
 وحت   حيرو السياسات العامة الورنية و ولويا ا 

اشأأأفن ضأأأمان  تأأأع اجلميأأأع  3افاأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة  ومنهأأأا اهلأأأد   و ذ ي رحأأأب 
تدامة احملأأددة وامل ااطأأة  افمنأأارب ضأأيب صأأحية واالرفاايأأة يف مجيأأع اتضمأأار  واغايأأات التنميأأة املسأأ

 ولملك اتادا  والغايات اتخرى املتصلة االصحة  
اأأإدرا  املسأأاواة اأأني اجلنسأأني و كأأني مجيأأع النسأأاء والفتيأأات لهأأد   و ذ ي رحأأب  ي أأاا  

 2030قأأائم اماتأأ  واأأإدرا  اأأما اهلأأد  يف مجيأأع  اأأدا  وغايأأات خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا  
 لتنفيم ويف لامآ مراحآ ضمليات ا

التنميأأأأأة الأأأأأدول يف خطأأأأأة تعهأأأأأدت هبأأأأا   اا لتوامأأأأات الأأأأأيت اشأأأأأكٍآ خأأأأأامل  مسأأأألر يو ذ  
متخلفاا ضم الرلب والسعي  ىل حتةيق اد  الوصول  و ا عد  ترا  حد ا 2030عا  املستدامة ل

 ىل مأأم اأأم  شأأد ختلفأأاا ضأأم الرلأأب  اا سأأتناد  ىل لرامأأة اإلاسأأان واأأا يعكأأس مبأأاد  املسأأأاواة 
  ييووضد  التم
مأأم الصأأحة  كأأم حأأق الالجئأأني واملهأأاجريم يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  ي عيأأد تفليأأدو ذ  

 البداية والعةلية 
اني الفةر و ضمال حق لآ  اسان يف التمتأع اأفضلى الةائم  ااء ال ااط  و ذ يساورو الةلق 
 ن سأبباا ميكأم  ن يكأو وخصوصأاا تن اضأتالل الصأحة مم الصحة البدايأة والعةليأة   كم مستوى 

  يف آٍن واحدواتيية للفةر 
ا جتماضيأأة وا قتصأأادية والبيئيأأة ااحلاجأأة  ىل قيأأا  الأأدول االتصأأدم للعوامأأآ  مسأألر يو ذ  
ف أأالا ضأم املعاجلأة الشأأاملة وموضأة واسأأعة مأم احلأواجو الناشأأئة ضأم الالمسأأاواة للصأحة  احملأددة 

 والتمييو اليت تعرقآ التمتع خبدمات الرضاية الصحية  
مسأأأتوى  كأأأم مأأأم الصأأأحة البدايأأأة والعةليأأأة  ضلأأأى  ن التمتأأأع اأأأاحلق يف  الحأأأظ اةلأأأقيو ذ  

 ادفاا اعيد املنال  لنساء والفتيات االنسبة ل  و  سيما ملالعااتشخامل ضرب ملاليني يوال  االنسبة   
واتشأخامل  ولبار السأم   السكان اتصلينيو واترفال  نافن النساء والشبا سلميو ذ  
املنحأأدريم مأأم اتشأأخامل و   واتشأأخامل املصأأااني افأأعوس اةأأق املناضأأة البشأأرية  إلضاقأأةذوم ا
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مأم التمييأو يف التمتأع اتوجأ  ومتةارعأة متعددة  يواجهون حتديات خاصة و شكا ا  ةل  فريةيو  ص
  والعةليةالبداية الصحة ااحلق يف  ضلى مستوى  كم مم 

 اأأأأأأفمراا ضةليأأأأأأة  و ذوم  ضاقأأأأأأات املصأأأأأأاانيتن اتشأأأأأأخامل  و ذ يسأأأأأأاورو اأأأأأأالغ الةلأأأأأأق 
اجتماضية  و  سيما منهم اتشأخامل الأميم يليأؤون  ىل خأدمات الصأحة العةليأة  قأد  - افسااية

يتعرضأأأون  يف مجلأأأة  مأأأور وضلأأأى اطأأأاق واسأأأع  للتمييأأأو والوصأأأم واتحكأأأا  املسأأأبةة والعنأأأر والنبأأأم 
وملمارسأات مفررأة يف مناولأة  ا جتماضي والفصآ واإليدا  غع املشأرو   و التعسأفي يف املؤسسأات

  اتدوية والعالجات اليت   حت   استةالهلم يف شؤوام و   رادا م و  اخليارات املف لة لديهم
معأأأأد ت ا خنفأأأأاا املأأأأداب يف تاأأأأ  ضلأأأأى الأأأأرغم مأأأأم  و ذ يسأأأاورو اأأأأالغ الةلأأأأق  ي أأأأاا  

يف  الصأحة العامليأة منظمأة سأب مأا  فأادت اأ    1990منأم ضأا  النفاسية المم حتةق وفيات ال
 303 000    س يل  حا ت وفيأات افاسأية يف صأفو  النسأاء والفتيأات تةأدر ا2015 ضا 

حالة  واي حا ت لان مم املمكم  ىل حٍد لبع تفاديها  وما اال ضدد  لرب اكثأع مأم النسأاء 
لأأأى والفتيأأأات يشأأأكون مأأأم  صأأأااات خطأأأعة و حيااأأأاا تأأأدو  مأأأدى احليأأأاة   أأأا لأأأ  اتأأأائج خطأأأعة ض

   تعهم  ةوقهم وارفااهم  مجا ا 
اخلامسأأة سأأم رفأأآ دون  5 900 000تن  لثأأر مأأم لأأملك و ذ يسأأاورو اأأالغ الةلأأق   

فأرمل اسأبب وذلأك ضالجهأا  تفاديهأا وميكأم سأباب ميكأم وذلك يف الغالب ت  سنةميوتون لآ 
لطفأأأآ لأأأا  والوليأأأد واصأأأحية خأأأدمات رضايأأأة  و قلأأأة فأأأرمل الوصأأأول  ىل  الوصأأأول غأأأع الكافيأأأة

متكاملأأة ومأأم اوضيأأة جيأأدة  و ىل خأأدمات اإلجنأأاب يف سأأٍم مبكأأرة واحملأأددات الصأأحية مأأم قبيأأآ 
ميأأاو الشأأرب واملرافأأق الصأأحية اآلمنأأة والغأأماء والتغميأأة اآلمنأأان والكافيأأان  وتن معأأدل الوفيأأات 

 يظآ اتضلى يف صفو  اترفال املنتمني  ىل  فةر اوموضات و لثراا  ميشاا  
تن ضأأدداا لبأأعاا مأأم النأأاس مأأا االأأوا اأأرومني مأأم فأأرمل احلصأأول ضلأأى  دويأأة  و ذ يفسأأر 

و ذ ولةاحأأات وتشخيصأأات و جهأأوة ربيأأة معةولأأة التكلفأأة ومفمواأأة وفعالأأة وذات اوضيأأة جيأأدة  
 ن حتسني  مكااية احلصول ضليها مأم شأفا   ن ي نةأم ماليأني اترواد لأآ ضأا   و ذ يالحأظ  يؤلد

يف تةريأأأر منظمأأأة الصأأأحة العامليأأأة املعنأأأون "حالأأأة اتدويأأأة يف العأأأامل يف  اةلأأأق  اأأأ   وفةأأأاا ملأأأا جأأأاء
"  فأأإن ثلأأ  سأأكان العأأامل ضلأأى اتقأأآ    صأألون ضلأأى اتدويأأة اااتظأأا   مع فأأاا يف 2011 ضأأا 

افأأس الوقأأ  اأأفن ا فتةأأار  ىل احلصأأول ضلأأى اتدويأأة ميثأأآ حتأأدياا ضامليأأاا يأأؤثر يف السأأكان لأأيس يف 
ب و منا  ي اا يف البلدان املتةدمة  و ن لان ضأبء اتمأراا  لأرب يف البلأدان البلدان النامية فحس

  النامية ضلى حنٍو غع متناسب
يف املائأة مأم اتشأخامل املصأااني افأعوس اةأق املناضأأة  54 ن قرااأة  يالحأظ اةلأقو ذ  
 افأأأأعوس اةأأأأق املناضأأأأةوالعديأأأأد مأأأأنهم   ضلأأأأم هلأأأأم اأأأأفام مصأأأأااون  ىل ضأأأأال    اجأأأأة البشأأأأرية 
 البشرية 
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املتفاقمأأأأة الشأأأأدة للتمييأأأأو والوصأأأأم شأأأأكال املتعأأأأددة ات ااء حأأأأا ت  و ذ يسأأأأاورو الةلأأأأق 
والعنأأأر وا ضتأأأداء الأأأيت تنأأأال مأأأم التمتأأأع  أأأق لأأأآ  اسأأأان يف التمتأأأع اأأأفضلى مسأأأتوى  كأأأم مأأأم 
 الصأأحة البدايأأة والعةليأأة  و ذ يشأأع  ىل  مهيأأة قيأأا  الأأدول ااضتمأأاد  و تعويأأو الةأأوااني والسياسأأات

واإليماء يف خدمات والوصم والعنر واملمارسات اليت تة ي ضلى لآ شكٍآ مم  شكال التمييو 
  الرضاية الصحية

اأال  ييأو ميأع  مكاايأة حصأول اجل اا يالتغطية الصأحية الشأاملة تعأ  ضأمنافن  يع  و ذ  
 لتعويأأأو دمات الصأأأحية اتساسأأأية الالامأأأةاخلأأأجمموضأأأات اأأأددة ضلأأأى الصأأأعيد الأأأور  مأأأم ضلأأأى 

وضلأى    اا يف ذلك خدمات الرضاية الصحية اجلنسية واإلجناايأةالصحة والوقاية والعال  والتفايآ
اتساسية املفمواة وامليسورة التكلفة والفعالة وذات النوضية اجليأدة  مأع ضأمان  واللةاحاتاتدوية 

  ن اأأأمو اخلأأأدمات لأأأم ت عأأأررا مسأأأتخدميها لصأأأعواات ماليأأأة  مأأأع ال ليأأأو اشأأأكٍآ خأأأامل ضلأأأى
 الفئات الفةعة وال عيفة واملهمشة مم السكان  

ضلأأأى  ن اإلضمأأأال الكامأأأآ حلةأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأات اتساسأأأية لليميأأأع   و ذ ي شأأأدد 
يف ذلك حق لآ فأرد يف التمتأع اأفضلى مسأتوى  كأم مأم الصأحة البدايأة والعةليأة  ي سأهم يف  اا

  يف افأأأس و ذ ي سأأألمالصأأألة االصأأأحة  اجلهأأأود الراميأأأة  ىل تنفيأأأم  اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة ذات 
الوقأأأ   اأأأفن التمييأأأو والوصأأأم والفسأأأاد والعنأأأر واإليأأأماء  مأأأم اأأأني  مأأأور  خأأأرى  ت عأأأد العةبأأأات 

 الرئيسية الةائمة هبما اخلصومل  
تنفيأأم  اأأدا  التنميأأة املسأأتدامة ذات الصأألة االصأأحة يسأأاام ضلأأى  ن   ي أأاا شأأدد يو ذ  

يف فأأرد ريأأات اتساسأأية لليميأأع  اأأا يف ذلأأك حأأق لأأآ واحليف اإلضمأأال الكامأأآ حلةأأوق اإلاسأأان 
  مم الصحة البداية والعةلية كم مستوى التمتع افضلى 

ضلأأأأى  مهيأأأأة تعويأأأأو مشأأأأارلة املأأأأر ة اهلادفأأأأة يف ضمليأأأأات صأأأأنع الةأأأأرار ووضأأأأع  و ذ ي شأأأأدد 
 سياسات وارامج صحية متعددة الةطاضات تراضي او  اجلنس  قصد تلبية احتياجا م  

ا أأرورة قيأأا  الأأدول  االتعأأاون مأأع املنظمأأات الدوليأأة واوتمأأع الأأدويل  اأأا يف  لمو ذ ي سأأ 
ذلأأأك املنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة والةطأأأا  اخلأأأامل  اتهيئأأأة الظأأأرو  املواتيأأأة ضلأأأى الصأأأعيد الأأأور  
واإلقليمأأي والأأدويل ل أأمان التمتأأع الكامأأآ والفعلأأي  أأق لأأآ  اسأأان يف  ضلأأى مسأأتوى  كأأم مأأم 

 ةلية الصحة البداية والع
اإسأأها  ضمأأآ جملأأس حةأأوق اإلاسأان اإلجيأأا   اأأا يف ذلأأك مأأم خأأالل  و ذ ي سألم  ي أأاا  

آليت  ا ستعراا الدورم الشامآ  يف اجلهود الورنية واإلقليمية والعامليأة الراميأة  ىل تنفيأم  اأدا  
 التنمية املستدامة وغايا ا  
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يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  اتةريأأر املةأأرر اخلأأامل املعأأ   أأق لأأآ فأأرد  أأيط ضلمأأاا  -1 
 ؛ (151)2030 كم مم الصحة البداية والعةلية اشفن خطة التنمية املستدامة لعا  

الأأدول  ىل احأأ ا  حأأق لأأآ  اسأأان يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  كأأم مأأم  يأأدضو -2 
الصحة البداية والعةليأة ويايأة اأما احلأق و ضمالأ   مأع ا اتمأا  اشأكآ خأامل ااوموضأات الأيت 

 وضا  اشة؛اي يف  
الأأدول ضلأى العمأأآ مأم  جأأآ التنفيأأم الكامأآ جلميأأع  اأدا  وغايأأات التنميأأة   أ  -3 

املسأأتدامة اغيأأة اإلسأأها  يف  ضمأأال حأأق لأأآ فأأرد يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  كأأم مأأم الصأأحة البدايأأة 
 مح2030والعةلية  اا يف ذلك يف مجلة  مور اتادا  التالية مم  ادا  خطة التنمية املستدامة لعا  

حالأأة وفأأاة  70خفأأمم النسأأبة العامليأأة للوفيأأات النفاسأأية  ىل  قأأآ مأأم  مح1-3اهلد  
 ؛2030مولود حي  لول ضا   100 000 لكآ

وضأأع اايأأة لوفيأأات املواليأأد واترفأأال دون سأأم اخلامسأأة الأأيت ميكأأم  مح2-3اهلد  
يأد   اسعي مجيع البلدان  ىل الو  اد  خفمم وفيأات املوال2030تفاديها  لول ضا  
مولأأود حأأي  وخفأأمم وفيأأات اترفأأال  1 000حالأأة وفأأاة يف لأأآ  12ضلأأى اتقأأآ  ىل 

 مولود حي؛ 1 000حالة وفاة يف لآ  25دون سم اخلامسة ضلى اتقآ  ىل 
وضأأع اايأأة توائأأة اإليأأدا والسأأآ واملالريأأا واتمأأراا املداريأأة املهملأأة  مح3-3اهلد  

او واتمأأأراا املعديأأأة اتخأأأرى  لأأأول ومكافحأأأة التهأأأاب الكبأأأد واتمأأأراا املنةولأأأة اامليأأأ
 ؛ 2030 ضا 

ختفأأأأيمم الوفيأأأأات املبكأأأأرة النامجأأأأة ضأأأأم اتمأأأأراا غأأأأع املعديأأأأة اةأأأأدار  مح4-3اهلد  
 ؛2030الثل  مم خالل الوقاية والعال  وتعويو الصحة والسالمة العةليتني  لول ضا  

ي مأأأأواد تعويأأأأو الوقايأأأأة مأأأأم  سأأأأاءة اسأأأأتعمال املأأأأواد   أأأأا يشأأأأمآ تعأأأأار مح5-3اهلد  
 اإلدمان وتناول الكحول ضلى حنو ي ر االصحة  وضال  ذلك؛

خفأأأمم ضأأأدد الوفيأأأات واإلصأأأااات النامجأأأة ضأأأم حأأأواد  املأأأرور ضلأأأى  مح6-3اهلد  
 ؛ 2020الصعيد العاملي  ىل النصر  لول ضا  

ضأأأأأأمان حصأأأأأأول اجلميأأأأأأع ضلأأأأأأى خأأأأأأدمات رضايأأأأأأة الصأأأأأأحة اجلنسأأأأأأية  مح7-3اهلد  
علومأات تنظأيم اتسأرة والتوضيأة اخلاصأة اأ   و دمأا  واإلجنااية  اأا يف ذلأك خأدمات وم

 ؛ 2030الصحة اإلجنااية يف ا س اتيييات والربامج الورنية  لول ضا  
حتةيأأأأق التغطيأأأأة الصأأأأحية الشأأأأاملة  اأأأأا يف ذلأأأأك احلمايأأأأة مأأأأم املخأأأأارر  مح8-3اهلد  

ايأأأأة املاليأأأأة  و مكاايأأأأة احلصأأأأول ضلأأأأى خأأأأدمات الرضايأأأأة الصأأأأحية اتساسأأأأية اجليأأأأدة و مكا
 حصول اجلميع ضلى اتدوية واللةاحات اتساسية املفمواة اجليدة الفعالة امليسورة التكلفة؛

__________ 

(151) A/71/304  
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احلأأد ادرجأأة لبأأعة مأأم ضأأدد الوفيأأات واتمأأراا النامجأأة ضأأم التعأأرا  مح9-3اهلد  
 ؛2030للمواد الكيميائية اخلطرة وتلوي  وتلو  اهلواء واملاء وال اة  لول ضا  

م اتفاقيأأة منظمأأة الصأأحة العامليأأة اإلراريأأة اشأأفن مكافحأأة تعويأأو تنفيأأ  مح-3اهلد  
 التبغ يف مجيع البلدان  حسب ا قت اء؛

دضأأم البحأأ  والتطأأوير يف جمأأال اللةاحأأات واتدويأأة لامأأراا املعديأأة  بمح-3اهلد  
وغأأع املعديأأة الأأيت تتعأأرا هلأأا البلأأدان الناميأأة يف املةأأا  اتول  وتأأوفع  مكاايأأة احلصأأول 

واللةاحات اتساسية افسعار معةولة  وفةاا إلضالن الدوحأة اشأفن ا تفأاق ضلى اتدوية 
املتعلأأق ااجلوااأأب املتصأألة االتيأأارة مأأم حةأأوق امللكيأأة الفكريأأة واالصأأحة العامأأة  الأأمم 
يؤلد حق البلدان النامية يف ا ستفادة االكامأآ مأم اتحكأا  الأواردة يف ا تفأاق املتعلأق 

م حةأأأوق امللكيأأأة الفكريأأأة املتعلةأأأة افوجأأأ  املرواأأأة الالامأأأة ااجلوااأأأب املتصأأألة االتيأأأارة مأأأ
 حلماية الصحة العامة  و  سيما العمآ مم  جآ  مكااية حصول اجلميع ضلى اتدوية؛ 

ايأأأأادة التمويأأأأآ يف قطأأأأا  الصأأأأحة وتوظيأأأأر الةأأأأوى العاملأأأأة يف اأأأأما   مح-3اهلد  
اصأأة يف  قأأآ البلأأدان منأأأواا الةطأأا  وتطويراأأا وتأأدريبها واسأأتبةائها يف البلأأدان الناميأأة  وخب

 والدول اجلورية الصغعة النامية  ايادة لبعة؛
تعويأأأأأو قأأأأأدرات مجيأأأأأع البلأأأأأدان  و  سأأأأأيما البلأأأأأدان الناميأأأأأة  يف جمأأأأأال  دمح-3اهلد  

 اإلامار املبكر واحلد مم املخارر و دارة املخارر الصحية الورنية والعاملية؛
حة اجلنسأأأأية واإلجناايأأأأة ضأأأأمان حصأأأأول اجلميأأأأع ضلأأأأى خأأأأدمات الصأأأأ مح6-5اهلد  

وضلى احلةوق اإلجنااية  ضلى النحأو املتفأق ضليأ  يف اراأامج ضمأآ املأؤ ر الأدويل للسأكان 
 والتنمية ومنها  ضمآ اييني والوثائق اخلتامية ملؤ رات استعراضهما؛

ضلأأأأى جعأأأأآ قوااينهأأأا وسياسأأأأا ا و ارسأأأأا ا  اأأأأا يف ذلأأأأك   ي أأأأاا الأأأأدول   أأأ  -4 
ميأأأأأة  ىل تنفيأأأأأم  اأأأأأدا  التنميأأأأأة املسأأأأأتدامة ذات الصأأأأألة االصأأأأأحة   تثأأأأأآ لليأأأأأاا اسأأأأأ اتيييا ا الرا

 لتواما ا اوجب قااون حةوق اإلاسأان الأدويل  ومراجعأة ا لتوامأات الأيت تكأون  ييويأة و لغا اأا 
 ضند اللوو ؛
الدول ضلى تعويو املشارلة الفعلية والكاملة واهلادفأة لليميأع  و  سأيما  يشيع -5 
ميم اأم يف  وضأا  اشأة  يف تصأميم وتنفيأم ورصأد الةأوااني والسياسأات والأربامج ذات  ولئك الأ

الصلة اإضمال حق لآ فرد يف التمتع افضلى مسأتوى  كأم مأم الصأحة البدايأة والعةليأة  واتنفيأم 
 اأأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة ذات الصأأألة االصأأأحة  اأأأا يف ذلأأأك ا سأأأ اتيييات الراميأأأة  ىل حتةيأأأق 

 ية الشاملة؛التغطية الصح
  ضند رصد التةد  احملرا يف تنفيم  ادا  التنمية املستدامة  ي اا الدول  يشيع -6 

ذات الصأألة االصأأحة  ضلأأى اسأأتخدا  ايااأأات ضاليأأة اجلأأودة وتةأأد  يف الوقأأ  املناسأأب وموثوقأأة 
ومواضأأأة  سأأأب الأأأدخآ واأأأو  اجلأأأنس والسأأأم والعأأأرق واإلثنيأأأة والوضأأأع لمهأأأاجر والعيأأأو واملوقأأأع 
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يف وغأأأع ذلأأأك مأأأم اخلصأأأائق املميأأأوة ذات الصأأألة االسأأأياقات الورنيأأأة  ويف افأأأس الوقأأأ  اجلغأأأرا
احأأأأأ ا  مبأأأأأاد  حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  اأأأأأا يف ذلأأأأأك املشأأأأأارلة والتحديأأأأأد الأأأأأماي للهويأأأأأة والشأأأأأفافية 

 واخلصوصية واملساءلة؛
ضلأأى  كأأني املسأأتفيديم مأأم خأأدمات الرضايأأة الصأأحية  لأأملكالأأدول  يشأأيع -7 

طالبأة هبأا  اأا يف ذلأك مأم خأالل التثةيأر يف جمأايل الصأحة وحةأوق اإلاسأان  ملعرفة حةوقهم امل
وتوفع التعليم والتأدريب يف جمأال حةأوق اإلاسأان للعأاملني يف قطأا  الصأحة  مأع ال ليأو اشأكآ 
خامل ضلى ضد  التمييو  واملوافةة احلرة واملستنعة  والسرية  واخلصوصية  وواجأب تأوفع العأال   

 ملمارسات هبما اخلصومل؛وتبادل  ف آ ا
الأأدول  ضنأأد اإلاأأال  ضأأم تنفيأأم  اأأدا  التنميأأة املسأأتدامة  ىل املنتأأدى  يشأأيع -8 

السياسأأأي الرفيأأأع املسأأأتوى اشأأأفن التنميأأأة املسأأأتدامة  ت أأأمني تةاريراأأأا الورنيأأأة الطوضيأأأة  شأأأارات 
ة ا عأأد حةأأوق اإلاسأأان  و  سأأيما حأأق لأأآ فأأرد يف التمتأأع اأأفضلى مسأأتوى  كأأم مأأم الصأأح  ىل

 البداية والعةلية؛
اوتمأأأأع الأأأأدويل  ىل امل أأأأي يف مسأأأأاضدة البلأأأأدان الناميأأأأة ضلأأأأى تشأأأأييع  يأأأأدضو -9 

اإلضمال الكامآ حلق لآ فرد يف التمتع افضلى مستوى  كم مم الصأحة البدايأة والعةليأة  اأا يف 
ذلك مم خالل احلصول ضلى اتدوية واللةاحات والتشخيصات واتجهوة الطبية اشأكآ ميسأور 
وآمم وااجع وإلودة ضالية؛ وتةأد  الأدضم املأايل والتةأ  وتأدريب املأوظفني؛ مأع التسأليم يف افأس 
الوقأأ  اأأفن املسأأؤولية اتوىل ضأأم تعويأأو ويايأأة مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان تةأأع ضلأأى الأأدول؛ ويسأألم 
 اوجااأأة اتمهيأأة اتساسأأية لنةأأآ التكنولوجيأأات اآلمنأأة ايئيأأاا اشأأرورب مالئمأأة  اأأا يف ذلأأك اشأأرورب

 ميسرة وتفاضلية ي تفق ضليها اشكآ متبادل؛
الأأأدول  ىل الوفأأأاء االتواما أأأا يف جمأأأال املسأأأاضدة اإلمنائيأأأة الرمسيأأأة  اأأأا يف  يأأأدضو -10 

يف  0.7ذلك ا لتوامأات الأيت تعهأدت هبأا الأدان متةدمأة ضديأدة اتحةيأق اأد  ختصأيق اسأبة 
مسيأة  و أ  البلأدان املتةدمأة الأيت مل تفعأآ املائة مم الناتج الةومي اإلمجايل للمساضدة اإلمنائية الر 

 ذلك اعد  ىل امل جهود ملموسة هبما اخلصومل وفةاا  لتواما ا؛
املةرر اخلامل  وضند النظر يف السبآ العديدة للتحةيق الكامآ حلق لآ  يشيع -11 

عأأد فأرد يف التمتأع اأفضلى مسأتوى  كأم مأم الصأحة البدايأة والعةليأة  ضلأى مواصألة ال ليأو ضلأى ا
حةأأوق اإلاسأأان الأأمم ميكأأم  ن يسأأاام يف التنفيأأم الفعلأأي تاأأدا  وغايأأات التنميأأة املسأأتدامة 

 ذات الصلة االصحة؛
املةأأأرر اخلأأأامل ضلأأأى مواصأأألة  سأأأداء املشأأأورة للأأأدول واملنظمأأأات  يشأأأيع  ي أأأاا  -12 

ن احلكومية الدولية واوتمع املد  والةطا  اخلامل وغأع ذلأك مأم اجلهأات صأاحبة املصألحة اشأف
املمارسأات الفعالأأة واملسأأتدامة  حأأ ا  حأق لأأآ فأأرد يف التمتأأع اأفضلى مسأأتوى  كأأم مأأم الصأأحة 

  2030البداية والعةلية وياية اما احلق و ضمالأ   يف سأياق تنفيأم خطأة التنميأة املسأتدامة لعأا  
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ومل  اا يف واملتااعة واملشارلة يف املنتديات الدولية ذات الصلة والتظاارات الرئيسية يف اما اخلص
 ذلك الدورات السنوية جلمعية الصحة العاملية ودورات املنتدى السياسي الرفيع املستوى؛

 ىل مفوا اتمم املتحدة السأامي حلةأوق اإلاسأان  ضأداد تةريأر يعأرا  يطلب -13 
مسأأامهات  رأأأار احلأأق يف الصأأأحة يف التنفيأأأم واإلجنأأاا الفعليأأأني تاأأدا  التنميأأأة املسأأأتدامة ذات 

لصحة  وحتديد  ف أآ املمارسأات والتحأديات والعةبأات  وتةأد  اأما التةريأر  ىل جملأس الصلة اا
 حةوق اإلاسان يف دورت  الثامنة والثالثني؛

املفأأأوا السأأأامي  لأأأدى  ضأأأداد التةريأأأر املأأأملور  ضأأأالو  ضلأأأى استشأأأأارة  يشأأأيع -14 
يأأأع اجلهأأأات الأأأدول اتض أأأاء و خأأأم وجهأأأات اظراأأأا اعأأأني ا ضتبأأأار ولأأأملك آراء ووجهأأأات اظأأأر مج

صأأاحبة املصأألحة  اأأا يف ذلأأك ايئأأات اتمأأم املتحأأدة وولا  أأا وصأأناديةها واراجمهأأا ذات الصأألة  
سأأأأيما منظمأأأأة الصأأأأحة العامليأأأأة وايئأأأأات املعااأأأأدات  واملكلفأأأأني او يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات  و 

 امو املسفلة؛ اخلاصة  واملؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان واوتمع املد   ف الا ضم ضملها اشفن
 ىل الأأأأدول ومجيأأأأع اجلهأأأأات صأأأأاحبة املصأأأألحة ذات الصأأأألة  اأأأأا فيهأأأأا  يطلأأأأب -15 

ايئات اتمم املتحأدة وولا  أا وصأناديةها واراجمهأا ذات الصألة  وايئأات املعااأدات  واملكلفأني 
او يأأأأات يف  رأأأأار اإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة واملؤسسأأأأات الورنيأأأأة حلةأأأأوق اإلاسأأأأان واوتمأأأأع املأأأأد   

 مهة يف تةرير املفوا السامي  املسا
 37اجللسة 

 2017حويران/يواي   23
 دون تصوي  [ا]اضتمد 

 حقوق اإلنسان فح المدن و ير ا م  المستوتنات البشرية -35/24
  اإلاسان  ن جملس حةوق  
ااإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان  و ذ يشع  ىل العهد الدويل اخلامل اأاحلةوق   ذ يس شد 
مأم ذلأك  لسياسية  والعهد الدويل اخلامل ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  وغعاملداية وا

 صكوا حةوق اإلاسان الدولية ذات الصلة 
 ن سكان املنارق احل رية ميثلون حاليأاا  لثأر مأم اصأر سأكان العأامل   و ذ ي ع يف اضتبارو 

تةريبأأاا  لأأول   ىل ال  أأعر نأأارق احل أأريةالأأميم يعيشأأون يف امل لسأأكانو ن مأأم املتوقأأع  ن يويأأد ضأأدد ا
جيعأأأآ التوسأأأع احل أأأرم  حأأأد اتمأأأر الأأأمم  ىل ثلثأأأي سأأأكان العأأأامل  اسأأأبتهم  رتفأأأع  و ن ت2050ضأأأا  

  يف الةرن احلادم والعشريم اليت  حدث  حتو ت جمرية ا  ااات
الةأأأأأرارات ذات الصأأأأألة الصأأأأأادرة ضأأأأأم جملأأأأأس حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان    سأأأأأيما   ىلو ذ يشأأأأأع  

  2016  يلول/سأأبتمرب 29املأؤرخ  33/10  والةأرار 2016آذار/مأأارس  23املأؤرخ  31/9 رارالةأ
  2017آذار/مأأارس  24 املأأؤرخ 34/20  والةأأرار 2017آذار/مأأارس  23املأأؤرخ  34/9والةأأرار 
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وقأأرارات اجلمعيأأة العامأأة اشأأفن تنفيأأم اتأأائج مأأؤ ر اتمأأم املتحأأدة املعأأ  ااإلسأأكان والتنميأأة احل أأرية 
اتمأأأأم املتحأأأأدة للمسأأأأتورنات البشأأأأرية   اأأأأا يف ذلأأأأك اراأأأأامج امة )املوئأأأأآ الثالأأأأ ( وتعويأأأأو املسأأأأتد
لأأااون   23املأأؤرخ  71/256 الةأأرار  و 2016 لأأااون اتول/ديسأأمرب  21املأأؤرخ  71/235 الةأأرار
   2016/ديسمرب اتول

ضلأأى  سأأاس احأأ ا     وحتت أأم اجلميأأعوضادلأأة  ضأأرورة انأأاء جمتمعأأات سأألمية و ذ يأأدرا 
 ة وق اإلاسان  اا يف ذلك احلق يف التنميحة

  اا يف ذلك  اأدا  التنميأة 2030التنمية املستدامة لعا  خطة  و ذ يراضي مراضاة تامة 
املستدامة  وخطة ضمآ  ديس  اااا للمؤ ر الأدويل الثالأ  لتمويأآ التنميأة  واتفأاق اأاريس املعتمأد 

 املنأأأاخ  و رأأأار سأأأيندام للحأأأد مأأأم خمأأأارر اوجأأأب اتفاقيأأأة اتمأأأم املتحأأأدة اإلراريأأأة اشأأأفن تغأأأع
  واراأأأأامج ضمأأأأآ فيينأأأأا لصأأأأاحل البلأأأأدان الناميأأأأة غأأأأع السأأأأاحلية 2030-2015للفأأأأ ة الكأأأأوار  

اراأامج ضمأآ و  جراءات العمآ املعيَّأآ للأدول اجلوريأة الصأغعة الناميأة  و   2024-2014 للعةد
ريأأأو اشأأأفن البيئأأأة والتنميأأأة    و ضأأأالن 2020-2011اسأأأطنبول لصأأأاحل  قأأأآ البلأأأدان منأأأواا للعةأأأد 

ومأأؤ ر الةمأأة العأأاملي للتنميأأة املسأأتدامة  ومأأؤ ر الةمأأة العأأاملي للتنميأأة ا جتماضيأأة  واراأأامج ضمأأآ 
املأأؤ ر الأأدويل للسأأكان والتنميأأة  ومنهأأا  ضمأأآ اييأأني  ومأأؤ ر اتمأأم املتحأأدة للتنميأأة املسأأتدامة  

  ومتااعة امو املؤ رات
ة اخلتامية ملأؤ ر اتمأم املتحأدة املعأ  ااإلسأكان والتنميأة احل أرية ااضتماد الوثية و ذ يرحب 

 ىل  الأيت ترمأي ر يأةالاملستدامة )املوئآ الثال (  املعنون "اخلطة احل أرية اجلديأدة"  الأمم يسأتند  ىل 
م اناء مدن ومستورنات اشرية يتمتع فيها مجيع اتشخامل ااملساواة يف احلةوق والفرمل  ف أالا ضأ

  اأأا يف ذلأأك ا حأأ ا  الكامأأآ ومبادئأأ  اةاصأأد ميثأأاق اتمأأم املتحأأدة اا س شأأدمتساسأأية  ا محريأأا 
 للةااون الدويل 

اأأاجلهود الأيت تبأأمهلا اعأأمم احلكومأات الورنيأأة واحملليأأة مأم  جأأآ تكأأريس  و ذ  أيط ضلمأأاا  
 ا   ومواثيةهياسيةالس و ضالاا ا   يف تشريعا ا "احلق يف املدينة" امو الر ية  اليت يشار  ليها ااسم

ويعأأأوا  ئأأأة لتيو وم ااطأأأة  و  تةبأأأآ ا  ن مجيأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان ضامليأأة  و ذ يؤلأأد جمأأأدداا  
 اع ها اع اا 

يف املأأأدن  تهأأأا ن انأأأاا حتأأأديات اأأأددة يف جمأأأال تعويأأأو حةأأأوق اإلاسأأأان ويايؤلأأأد و ذ ي 
 وغعاا مم املستورنات البشرية 

  ومتكاملأة  ومراأةاأني الةطاضأات  ومسأتدامة  احلاجة  ىل مةاراة مشأ لة  ضلىو ذ يشدد  
  وتراضي السم واو  اجلنس  وتستند  ىل الةااون الأدويل حلةأوق اإلاسأان يف ختطأيط اإلاساناوراا 

  ولمةوصياغة ووضع وتنفيم السياسات احل رية ضلى مجيع مستويات احل
 اختأاذ ال يتطلأب ن لسأر حلةأة الفةأر وال أعر الأيت تتوارثهأا اتجيأ و ذ ي ع يف اضتبارو 

يف توايأأع  املوجأأودة شأأكآ سياسأأات تتصأأدى توجأأ  التفاوتأأاتيف  جأأراءات  جياايأأة  اأأا يف ذلأأك 
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اخلأأدمات  واملأأوارد  واهليالأأآ اتساسأأية  ف أأالا ضأأم احلصأأول ضلأأى الغأأماء  واخلأأدمات الصأأحية  
 والتعليم  والعمآ الالئق يف املدن وغعاا مم املستورنات البشرية 

 تاحأة و  ثةافأة حةأوق اإلاسأان داخأآ دوائأر اخلأدمات العامأة  تأرويج ن  ضلأىو ذ يشدد  
يف تعويأو  اا حيوي راا دو يؤديان والوضي   املعرفة والتدريبمم  جآ التساب لموظفني العامني لفرمل 

اح ا  حةوق اإلاسأان و ضماهلأا يف اوتمأع  و ذ يؤلأد يف اأما الصأدد  مهيأة تأوفع فأرمل للتثةيأر 
  ةاحمللي وماتحةوق اإلاسان للموظفني العامني ضلى مستوى احلكوالتدريب يف جمال 

سأأيما     2030خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا   يفالبعأأد احل أأرم او أأيط ضلمأأاا و ذ يشأأيد  
مأأم  اأأدا  التنميأأة املسأأتدامة الأأمم يرمأأي  ىل جعأأآ املأأدن واملسأأتورنات البشأأرية شأأاملة  11اهلأأد  
ة التنميأة احل أأرية املسأتدامة ااضتباراأأا خطأوة حامسأأة صأوب حتةيأأق  مهيأأواأدى ومسأأتدامة   مراأةوآمنأة و 

ة ضلأى الصأعيد العأاملي واإلقليمأي والأور  ودون الأور  ومنسأة تنمية ح رية مستدامة اطريةة متكاملة
 اشارلة مجيع  صحاب املصلحة ذوم الصلة   واحمللي

  ااضتبأأارو تورنات البشأأريةللمسأأ اتمأأم املتحأأدة لرباأأامجافمهيأأة الو يأأة احلاليأأة  و ذ يسأألم 
  االتعأأأاون مأأأع ليااأأأات ةواملسأأأتورنات البشأأأرية املسأأأتدام املسأأأتدا  توسأأأع احل أأأرمللمرلأأأو تنسأأأيق 

 خرى يف منظومة اتمم املتحدة  اا يف ذلأك دوراأا يف تةأد  دضأم فأ  وتةأ   ىل البلأدان الناميأة 
اخلطأة  اأرامج منهأا النحأو املبأني يفيف جما ت تتعلق ااملأدن واملسأتورنات البشأرية املسأتدامة ضلأى 

    احل رية اجلديدة
ر يأأأة املأأأدن لليميأأأع  ويشأأأع  ىل اسأأأتخدا  املأأأدن واملسأأأتورنات البشأأأرية  يؤلأأأد -1 

ضلى قد  املساواة  ويسأعى  ىل تعويأو  وليتهأا ولفالأة  كأني مجيأع السأكان مأم والتمتع اا تتيح  
 م اأأو  لأان  مأم السأأكم يف مأدن ومسأأتورنات  اتجيأال احلاليأة واملسأأتةبلية  دون  م  ييأو مأم
ومراة ومستدامة و جياد اأمو املأدن رة التكالير يسر ماشرية ضادلة وآمنة وصحية ومتاحة لليميع و 

دن ومسأتورنات ملأتصأور واملستورنات مم  جآ تعويو رخأاء اجلميأع و أتعهم  يأاة اوضيأة  ضأمم 
 ؛رى خ مجلة  مور يفاشرية تستويف وظيفتها ا جتماضية  

يالأأأآ هب احلاجأأأة  ىل العمأأآ  دون  ييأأو  ضلأأى النهأأوا يؤلأأد مأأم جديأأد  ي أأاا  -2 
  راضأي تاحأة اأا يف ذلأك   رة التكأالير ومسأتدامةيسرأممنصفة و تكون مادية واجتماضية  ساسية 

  والسأأأكم الالئأأأق  والطاقأأأة املتيأأأددة احلديثأأأة  وميأأأاو الشأأأرب مأأأوودة ااخلأأأدمات اتكلفأأأة ميسأأأورة
ت الصأر  الصأحي املفمواأة  والغأماء الكأايف واملغأمم  والأتخلق مأم النفايأات  املفمواة  وخأدما

والتنةأأآ املسأأتدا   والرضايأأة الصأأحية وتنظأأيم اتسأأرة  والتعلأأيم  والثةافأأة  وتكنولوجيأأات املعلومأأات 
 اسأأأتيااتهااأأأمو اخلأأأدمات االتوامأأأات الأأأدول  ةأأأوق اإلاسأأأان  و  تةيرأأأدوا تصأأأا ت  مأأأع ضأأأمان 

 واترفال والشباب ولبار السم واتشخامل ذوم اإلضاقة واملهأاجريم والسأكان  حتياجات النساء
يف اأما الصأدد ضلأى  عشأيياتصليني واوتمعات احمللية واجلهات اتخأرى الأيت تعأا  ال أعر  و 

 واملادية؛ ا قتصادية - وا جتماضية واملؤسسية احلواجو الةااوايةضلى الة اء 
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ؤول يف املةا  اتول ضم حتةيق تنميتأ  ا قتصأادية  ن لآ الد مس يؤلد مم جديد -3 
لأيس دور السياسات الورنية وا س اتيييات اإلمنائيأة الورنيأة ايادة التفليد ضلى وا جتماضية  و ن 
وقيادتأأ  يف  مأأم اأأامب ضلأأى صأأعيد السياسأأات كأأآ الأأدمأأا ل  و اأأ  ينبغأأي احأأ ا  مأأم قبيأأآ املغأأا ة

تعويو التنمية املستدامة  اا يتسق والةواضد وا لتوامأات الدوليأة و   تنفيم سياسات الة اء ضلى الفةر
 ؛ذات الصلة
الأروااط و   حسأب مةت أى احلأالالدول ضلى تعويو حولمتهأا احل أرية   يشيع -4 
 صأحاب املصألحة احل أريني والأريفيني وتشأملهم  كأم الريفية اؤسسأات وآليأات سأليمة     - احل رية

خطأأط التنميأأة  قااليأأة التنبأؤ وا تسأأاق اشأأفنايم املناسأأبة  ولفالأأة ف أالا ضأأم وضأأع ال أأوااط واملأوا
 ومستدا ؛ شامآضلى حنو بيئة الوياية   قتصادما نمو الجتماضي  و ا حلدما  لاحل رية حتةيةاا 

الدول ضلى اختاذ خطوات مدروسأة وفعالأة لتعويأو اإلضمأال التأدرجيي للحأق     -5 
مأأم ضناصأأر احلأأق يف مسأأتوى معيشأأي مناسأأب  واحلأأق يف ضأأد  يف السأأكم الالئأأق  ااضتبأأارو ضنصأأراا 

التمييو يف اما السأياق مأم خأالل لفالأة اتمأم الةأااو  للحيأااة الأمم ي أمم احلمايأة الةااوايأة مأم 
اإلخأأأالء الةسأأأرم وامل أأأايةات وغعاأأأا مأأأم التهديأأأدات  ووضأأأع وتنفيأأأم  ضلأأأى مجيأأأع املسأأأتويات  

الصأأالت الةويأأة اأأني التعلأيم والعمالأأة والسأأكم والصأأحة إلسأأكان تعأا  سياسأأة امةاراأات متكاملأأة ل
  وتعوا النهوا ااتحياء الفةعة وااس اتيييات الوقاية الشاملة الأيت الفصآومنع اإلقصاء والتمييو و 

تتياوا التحسينات املادية والبيئية للتفلأد مأم  دمأا  اتحيأاء الفةأعة واملسأتورنات العشأوائية ضأمم 
 جتماضية والثةافية وا قتصادية للمدن؛اتاعاد السياسية وا 

تعويأأأأأو وتكييأأأأأر وتنفيأأأأأم يف  مكاايأأأأأة الأأأأأدول اتض أأأأأاء ضلأأأأأى النظأأأأأر  أأأأأ   ي أأأأأاا  -6 
السياسأأأات املتعلةأأأة االسأأأالمة ضلأأأى الطأأأرق مأأأم  جأأأآ يايأأأة اتشأأأخامل املعرضأأأني للخطأأأر    سأأأيما 

مع الصأكوا الةااوايأة  اء   ضند ا قت اترفال والشباب ولبار السم واتشخامل ذوو اإلضاقة   شياا 
 اتفاقية حةوق الطفآ واتفاقية حةوق اتشخامل ذوم اإلضاقة؛ هالامم املتحدة ذات الصلة  اا في

الأدول ضلأى  اشأاء مسأاحات ضامأة تكأون آمنأة وشأاملة وخ أراء   أ  لأملك -7 
  وا اأأدما وجيأأدة ومتاحأأة لليميأأع دون  ييأأو  وحتتأأوم ضلأأى منأأارق متعأأددة الوظأأائر للتفاضأأآ 

ا جتمأأاضي  وتراضأأي صأأحة اإلاسأأان ورفااأأ   وتتأأيح التبأأادل ا قتصأأادم والتعبأأع الثةأأايف واحلأأوار 
تنمية اشرية    ي  حتةقاني جمموضات متنوضة مم الشعوب والثةافات  وتكون مصممة ومدارة 

 واناء جمتمعات سلمية وتشارلية وشاملة؛
وشأاملة وآمنأة يف املأدن  اشأرية سأليمة وصأحية النهأوا ابيئأةالدول ضلى     -8 

 كأأم اجلميأأع مأأم العأأيب والعمأأآ واملشأأارلة يف احليأأاة احل أأرية دون ختويأأرواملسأأتورنات البشأأرية    
خأو  مأأم العنأأر  مأأع مراضأأاة  وجأأ  ال أأعر والعوامأأآ الثةافيأأة الكامنأأة يف وضأأع السياسأأات   و 

ريأأق منأأع ومكافحأأة وصأأم   اأأا يف ذلأأك ضأأم رواجلرميأأة املتعلةأأة اأأاتمم العأأا  والوقايأأة مأأم العنأأر
 فئات معينة واضتباراا اطبيعتها  ديداا  منياا  لرب؛
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 نر حةوق اإلاسان يف احلصأول ضلأى ميأاو الشأرب املفمواأة وخأدمات جمدداا  يؤلد -9 
 ضأرورية  للتمترأع  ئأق  حةأوق   يالصر  الصحي  ااضتباراا ضناصر مم ضناصر احلق يف مستوى معيش

 ؛ية اتخرىةوق اإلاساااحلمجيع  ال ضم  ف التا  ااحلق يف احلياة
يف لافيأأأة اسأأأتثمارات ضامأأأة وخاصأأأة   التشأأأييع ضلأأأى توظيأأأرالأأأدول  ىل  يأأأدضو -10 

ايالآ  ساسأية وقائيأة وميسأرة ومسأتدامة  وتأوفر اظأم خأدمات امليأاو والصأر  الصأحي والنظافأة 
د مأأم تلأأأو  اهلأأأواء الصأأحية وميأأأاو اوأأأارم و دارة النفايأأات الصأأألبة وتصأأأرير امليأأاو احل أأأرية واحلأأأ

التكيأأر مأأع تغأأع  ضلأأىاهليالأأآ اتساسأأية  قأأدرة ىل ضأأمان  السأأعيو دارة ميأأاو العواصأأر  و ىل 
  جوءاا مأم خطأط التنميأة احل أرية واإلقليميأة املتكاملأة  اأا يف ذلأك السأكم والتنةأآ لواااملناخ و 

 مم اني  مور  خرى؛
ظم اإليكولوجيأأة  اأأا يف ذلأأك يف الأأدول  ىل تعويأأو احللأأول الةائمأأة ضلأأى الأأنيأأدضو  -11 

اغية لفالة استدامة ا ستهالا واإلاتأا  و منأارب  دارة  اليت تدضم املدن واملستورنات البشرية ا تاو
  ت تيأاوا الةأدرة التيديديأأة  لكأيمأم  اأدا  التنميأة املسأأتدامة   12النفايأات   شأياا مأع اهلأأد  

غأأأع املسأأأبوقة الأأأيت تواجههأأأا املأأأدن واملسأأأتورنات اغيأأأة التصأأأدم للتهديأأأدات   للنظأأأا  اإليكولأأأوجي
اظمهأأأا اإليكولوجيأأأة والتلأأأو  الأأأيت تتعأأأرا هلأأأا  أأأغورب الالبشأأأرية جأأأراء فةأأأدااا تنوضهأأأا البيولأأأوجي و 

وتغأأع املنأأاخ ومأأا يتصأأآ اأأ  مأأم خمأأارر   النامجأأة ضأأم النشأأارب البشأأرموالكأأوار  الطبيعيأأة والكأأوار  
ود الرامية  ىل الة اء ضلأى الفةأر إلميأع  شأكال  و اعأادو  ا اجلهمشعاا  ىل  ن امو التهديدات تةور 
 وحتول دون حتةيق تنمية مستدامة؛

 ىل مةاراأات  ةائمأة ضلأى ردة الفعأآاحلاجأة  ىل ا اتةأال مأم املةاراأات ال يدرا -12 
كافأة ضناصأر لميع اتخطأار و شاملة جلتكون ملخارر  و ا تراضي ا ستباق تتسم ادرجة  ضلى مم 

يف املأأدن وغعاأأا مأأم املسأأتورنات البشأأرية املرواأأة خمأأارر الكأأوار   وانأأاء  احلأأد مأأمها اأأدفاوتمأع 
مم خالل تشييع  دمأا  تةييمأات  خطأار الكأوار  يف سياسأات اسأتخدا  اتراضأي وتنفيأماا  

 التعأأايفاأأا يف ذلأأك التخطأأيط احل أأرم  و دمأأا  مبأأاد  " ضأأادة البنأأاء اشأأكآ  ف أأآ" يف ضمليأأة 
ضم اناء قدرات السلطات احمللية ضلى وضع وتنفيأم خطأط احلأد مأم خمأارر  اعد الكوار   ف الا 

الكأأأأوار  وا سأأأأتيااة هلأأأأا  مثأأأأآ ضمليأأأأات تةيأأأأيم املخأأأأارر املتعلةأأأأة اواقأأأأع املرافأأأأق العامأأأأة احلاليأأأأة 
واملستةبلية  ووضع  جراءات لافية للطوار  وضمليات اإلجالء  شياا مع  رار سيندام للحد مم 

 ؛2030-2015خمارر الكوار  
ا حأأ ا  التأأا  حلةأأوق اإلاسأأان لالجئأأأني كفالأأأة الأأدول االتوامأأات  ضلأأىيشأأدد  -13 

هلأم فة دضم املأدن امل أير اأمهأاجريم  و وضأعهم لواملشرديم داخلياا واملهأاجريم  اصأر  النظأر ضأم 
حرلأات النأوود الكأأربى  ىل تةأر اأأفن الظأأرو  الورنيأة  و ن  مأع مراضأاةاأرود مأم التعأاون الأأدويل  

مسأأأأامهات  تةأأأأد  ي أأأأاا  ن  رغأأأأم  ثار أأأأا شأأأأىت التحأأأأديات  فبإمكااأأأأاالبلأأأأدات واملأأأأدن  داخأأأأآ 
 ؛اجتماضية واقتصادية وثةافية لبعة يف احلياة احل رية
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ا لتوامأأأات املتعلةأأأة اوسأأأائآ التنفيأأأم الأأأواردة يف خطأأأة التنميأأأة  مأأأم جديأأأد يؤلأأأد -14 
 الثالأأ  لتمويأأآ التنميأأة  ويأأدضو   وخطأأة ضمأأآ  ديأأس  اااأأا للمأأؤ ر الأأدويل2030املسأأتدامة لعأأا  

املؤسسأأأات املاليأأأة الدوليأأأة املتعأأأددة اترأأأرا   ومصأأأار  التنميأأأة اإلقليميأأأة  واملؤسسأأأات املاليأأأة 
املأايل  اأا يف ذلأك مأم خأالل آليأات ماليأة مبتكأرة  هأا ىل تةد  دضم اإلمنائية  وولا ت التعاون 

 جلديدة    سيما يف البلدان النامية؛تنفيم اخلطة احل رية ااغية  ىل الربامج واملشاريع 
  املعنيأأأني ضلأأأى  ن يةأأأدموا اإلجأأأراءات اخلاصأأأةيف  رأأأار املكلفأأأني او يأأأات  يشأأأيع -15 
 ؛11دضم الدول يف تنفيم اخلطة احل رية اجلديدة وحتةيق اهلد  لفيلة او يتهم  مة حات  تنفيماا ل

عةأدو رئأيس ي املةأرر  ن لعامأةرفيع املسأتوى لليمعيأة االجتما  ا  مهية ضةد  يؤلد -16 
للخطأة  ياغيأة مناقشأة التنفيأم الفعلألليمعيأة العامأة اجلمعية العامة يف  ثناء الدورة احلاديأة والسأبعني 

 احل رية اجلديدة وحتديد موقع اراامج اتمم املتحدة للمستورنات البشرية يف اما الصدد 
37 اجللسة  

2017حويران/يواي   23  
 [ دون تصوي ااضت مد ]

 قلى التمتع بحقوق اإلنسان السلبيةآثار الفساد  -35/25  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
 ايثاق اتمم املتحدة  يس شد  ذ 
اإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان والعهديم الدوليني اخلاصني  ةوق  جديد مم يؤلد و ذ 

 اإلاسان وغع ذلك مم صكوا حةوق اإلاسان الدولية ذات الصلة 
 ىل مجيع الةرارات ذات الصألة للينأة حةأوق اإلاسأان وجملأس حةأوق اإلاسأان   و ذ يشع 

 آذار/ 23املأأأؤرخ  31/14و 2012آذار/مأأارس  23املأأأؤرخ  19/20اأأا يف ذلأأك قأأأرارات اولأأس 
 27 املأؤرخ 21/13اشفن دور احلكأم الرشأيد يف تعويأو حةأوق اإلاسأان ويايتهأا  و 2016مارس 

النةا  حول آثار الفسأاد السألبية ضلأى التمتأع  ةأوق اإلاسأان   اشفن حلةة 2012 يلول/سبتمرب 
  2015 وا/يولي   2املؤرخ  29/11و 2013حويران/يواي   13املؤرخ  23/9و

 140 ىل  ن اتفاقيأأأة اتمأأأم املتحأأأدة ملكافحأأأة الفسأأأاد الأأأيت وقعأأأ  ضليهأأأا و ذ يشأأأع  ي أأأاا  
يأة وضامليأة اشأفن الفسأاد منأم دخوهلأا دولة ررفاا فيها اي  لثر الصأكوا  ول 181دولة و صبح  
 منها  1  وترد  غراا تلك ا تفاقية يف املادة 2005لااون اتول/ديسمرب   14حيو النفاذ يف 

اتأائج الأدورات الثالثأة والرااعأة واخلامسأة ملأؤ ر الأدول اترأرا  يف   ىل اااتما  شعو ذ ي 
  ويف 2009التأأأأوايل  يف الدوحأأأة ضأأأأا  املعةأأأودة  ضلأأأى  اتفاقيأأأة اتمأأأم املتحأأأأدة ملكافحأأأة الفسأأأأاد

والدورة السادسة للمأؤ ر املعةأودة يف   2013  ويف مدينة انما ضا  2011مرالب ااملغرب ضا  
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 ىل خطط ضةد الدورة السأااعة للمأؤ ر يف فيينأا و   2015ساا  اي سرب   اا حتاد الروسي ضا  
 تفاقيأأة ا أأمان التنفيأأم الفعأأال   و ذ يشأأدد ضلأأى ضأأرورة قيأأا  الأأدول اترأأرا  يف ا2017ضأأا  

 للةرارات اليت اضتمداا املؤ ر 
اتيميع  ف آ املمارسات يف جهود مكافحة آثار الفسأاد السألبية ضلأى  ضلماا   يط  ذو  

اليت رور ا الدول واملؤسسات الورنيأة حلةأوق اإلاسأان والسألطات  التمتع إلميع حةوق اإلاسان
 ضدتأ  مفوضأية اتمأم    واأو  ميأعملأد  واتوسأارب اتلادمييأةالورنية ملكافحأة الفسأاد واوتمأع ا

  (152)املتحدة السامية حلةوق اإلاسان وقدمت   ىل اولس يف دورت  الثااية والثالثني
 ن املسأأأؤولية اتساسأأية ضأأم تعويأأو حةأأأوق اإلاسأأان ويايتهأأا تةأأأع  ديأأجدم مأأ يؤلأأد و ذ 

 ضلى ضاتق الدول 
الدولية حلماية حةوق اإلاسان ومكافحة الفساد متكاملأة اترر الةااواية  افن يسلم و ذ 
  ومت افرة

للتحسأينات يف تعويأأو ويايأة حةأأوق اإلاسأان ضلأأى املسأتوى احمللأأي  اأأفن  ي أاا  يسألم و ذ 
 دوراا مرلوياا يف منع ومكافحة الفساد ضلى مجيع املستويات 

حةأأوق اإلاسأأان  احلكأأم الرشأأيد وسأأيادة الةأأااون  وتعويأأو ويايأأة اأأفن لأأملك يسأألم و ذ 
واحلريات اتساسية  اا يف ذلك احلق يف التماس املعلومات وتلةيها واةلها  واحلق يف املشارلة يف 
تسيع الشؤون العامة واحلق يف االمة ضادلة  ما  اكمأة خمتصأة ومسأتةلة واايأدة منشأفة  كأم 

 لفساد الةااون   مور  ساسية يف اجلهود احمللية الرامية  ىل منع ومكافحة ا
الطااع العاملي للفساد وما ي تب ضلى ذلك مم حاجة  ىل التعأاون الأدويل ملنأع  يربا و ذ 

 وقمع الفساد واستعادة اتصول ذات املصدر غع املشرو  املتفتية مم  ضمال الفساد 
اتوايد وضي اوتمع الدويل ااتثر ال ار الأمم يلحةأ  استشأراء الفسأاد  ةأوق  يسلرم و ذ 
اإضعاف  املؤسسات واضوضت  ثةة اجلمهور يف احلكومات يف اآلن افسأ   واإضأعاف  قأدرة اإلاسان 

احلكومأأات ضلأأى الوفأأاء إلميأأع التواما أأا يف جمأأال حةأأوق اإلاسأأان وضلأأى حتةيأأق  اأأدا  التنميأأة 
 املستدامة  يف حدود  قصى ما او متاد مم املوارد 

ا يف ذلأك اض افهأا ا أرورة انأاء   اأ(153)2030خبطة التنمية املسأتدامة لعأا   يرحب و ذ 
جمتمعأأات سأألمية وضادلأأة وحاضأأنة لليميأأع تكفأأآ املسأأاواة يف الوصأأول  ىل العدالأأة  وتةأأو  ضلأأى 
اح ا  حةوق اإلاسان  وضلى السيادة الفعلية للةااون وضلأى احلكأم الرشأيد يف مجيأع املسأتويات  

امأأآ الأأيت تأأؤدم  ىل العنأأر وضلأأى مؤسسأأات شأأفافة وفعالأأة وخاضأأعة للمسأأاءلة  واعاجلتهأأا للعو 
وااعأأأدا  اتمأأأم والظلأأأم  مثأأأآ ااعأأأدا  املسأأأاواة والفسأأأاد وسأأأوء اإلدارة والتأأأدفةات غأأأع املشأأأروضة 

 لاموال واتسلحة 
__________ 

(152) A/HRC/32/22  
  70/1قرار اجلمعية العامة  (153)
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الفئأأات املهمشأأة معرضأأة اشأأكآ خأأامل خلطأأر املعااأأاة مأأم اآلثأأار السأألبية  اأأفن يةأأر و ذ 
 للفساد ضلى التمتع  ةوق اإلاسان 

التمييأأو و ن تأأوداد تفاقمأأاا افعأأآ ثأأار السأألبية ميكأأم  ن تأأؤدم  ىل اأأفن اأأمو اآلو ذ يسأألم  
 ن التأأدااع الوقائيأأة اأأي واحأأدة مأأم  لثأأر الوسأأائآ فعاليأأة يف التصأأدم  ضلأأى يشأأدد و ذ  التمييأأو

تلأأك للفسأاد و نأأب آثأارو السأألبية ضلأى التمتأأع  ةأأوق اإلاسأان  و ذ يؤلأأد ضلأى  اأأ  ينبغأي تعويأأو 
 يات التدااع ضلى مجيع املستو 

افمهيأأأأة  يئأأأأة ايئأأأأة آمنأأأأة ومواتيأأأأة للميتمأأأأع املأأأأد  واملبلغأأأأني ضأأأأم املخالفأأأأات  يسأأأألم و ذ 
والشأأأهود وااشأأأطي مكافحأأأة الفسأأأاد والصأأأحافيني واملأأأدضني العأأأامني واحملأأأامني والة أأأاة  ويايأأأة 

 اؤ ء اتشخامل مم  م  ديدات ااشئة ضم  اشطتهم يف جمال منع الفساد ومكافحت  
  واسأأتةالل املهنأأة الةااوايأأة  وموضأأوضية وَحيدتأأ  مهيأأة اسأأتةالل الة أأاء  ضلأأىؤلأأد ي و ذ 

  واوااأأة النظأأا  الة أأائي  يف منأأع الفسأأاد ومكافحتأأ  ومعاجلأأة  ثأأرو السأأليب وَحيأأد ا النيااأأة العامأأة
ضلأأى حةأأوق اإلاسأأان   اشأأياا مأأع مبأأاد  سأأيادة الةأأااون واحلأأق يف االمأأة ضادلأأة والوصأأول  ىل 

 الفعال  مم دون  ييو  وا اتصا  العدالة
 مهيأأة وضأأع  رأأار قأأااو  مناسأأب حلمايأأة حةأأوق اإلاسأأان ويف الوقأأ   ضلأأى يشأأدد و ذ 

  ومكافحت  افس  منع الفساد
 ن يأأالت التثةيأأر والتوضيأأة يف جمأأال حةأأوق اإلاسأأان وغأأع ذلأأك مأأم  ضلأأىؤلأأد ي و ذ 

 التدااع اي ضوامآ مساضدة اامة  كرم مم منع الفساد ومكافحت  
ضار  ةوق اإلاسان ااجم ضم  فعأال  تفثعينبغي للدولة  ن حتمي مم  م  افا ةر ي  ذو  

الفساد اليت تشمآ جهات فاضلة مم غع الدول  اا يف ذلأك الةطأا  اخلأامل  مأم خأالل آليأات 
تنظيمية وحتةيةية فعالأة  اغيأة ااسأبة اجلنأاة  واسأ داد اتصأول ذات املصأدر غأع املشأرو  املتفتيأة 

 ال الفساد  وتوفع سبآ ا اتصا  لل حايا مم  ضم
ينبغي للدول  ن تسعى  وفةاا للنظم الةااواية لكآ منهأا   ىل  ضلى  ا  ال وء يسلط و ذ 

 رساء وتشييع  ارسات فعالة تستهد  منع الفساد و ثرو ضلأى التمتأع  ةأوق اإلاسأان  والةيأا  
اريأأة ذات الصأألة  اغيأأة تةريأأر مأأدى لفايتهأأا اصأأورة دوريأأة اتةيأأيم الصأأكوا الةااوايأأة والتأأدااع اإلد

ضأأمان الشأأفافية واحلصأول ضلأأى املعلومأات العامأأة واملسأأاءلة  اسأأبآ منهأاملنأع الفسأأاد ومكافحتأ   
 وضد  التمييو واملشارلة اودية يف تسيع الشؤون العامة 

مأأا يأأؤدم  ىل التمييأأو يف احلصأأول ضلأأى اخلأأدمات والسأألع  الفسأأاد لثأأعاا   ن الحأأظي و ذ 
ا جتمأأأاضي والبيئأأأي السأأأليب  التأأأفثعالعامأأأة  وجيعأأأآ الفئأأأات ال أأأعيفة  لثأأأر ضرضأأأة للمعااأأأاة مأأأم 

 لااشطة ا قتصادية 



A/72/53 

GE.17-14491 324 

 ااماا  دوراا  تؤدم ن املؤسسات الورنية حلةوق اإلاسان ميكم  ن  ضلى ال وء يسلط و ذ 
وق اإلاسأان  يف  ذلاء الأوضي وتشأييع اتاشأطة التعليميأة والتدريبيأة اشأفن  ثأر الفسأاد ضلأى حةأ

 وحتةيق وحتليآ  تظلم جراءات ما تتيح  مم مم خالل 
الفأأأرمل الأأأيت توفراأأأا تكنولوجيأأأا املعلومأأأات وا تصأأأا ت  ضلأأأى  ي أأأاا  ال أأأوء يسأأألط و ذ 

 لتعويو الشفافية واملساءلة  ولملك ملنع الفساد والكشر ضن  والتحةيق في  
س اتثأأر السأأليب للفسأأاد وجأأود مؤشأأرات  حسأأب ا قت أأاء  لةيأأا ضلأأى  مهيأأة يشأأدد و ذ 

 ضلى التمتع  ةوق اإلاسان وحتةيق  ادا  التنمية املستدامة 
 مهيأأأأة تعمأأأأيم جهأأأأود مكافحأأأأة الفسأأأأاد يف ا سأأأأ اتيييات والعمليأأأأات  ضلأأأأى يؤلأأأأد و ذ 

 حتةيق  ادا  التنمية املستدامة و اإلمنائية الورنية اغية التصدم للفساد 
تفاقية اتمم املتحدة ملكافحة الفساد مم خالل اشارلة الدول اتررا  يف ا يرحب و ذ 

اختاذ تدااع مناسبة  مثآ وضع خطط ضمأآ ورنيأة مأم  جأآ تعويأو تنفيأم ا تفاقيأة ضلأى املسأتوى 
الأأأداخلي واملشأأأارلة يف آليأأأة اسأأأتعراا تنفيأأأم اتفاقيأأأة اتمأأأم املتحأأأدة ملكافحأأأة الفسأأأاد الراميأأأة  ىل 

  ادا  ا تفاقية  حتديد الثغرات ومساضدة البلدان ضلى حتةيق
التةريأأر النهأأائي للينأأة ا ستشأأارية ولأأس حةأأوق اإلاسأأان اشأأفن موضأأو    ىل يشأأع و ذ 

  (154)آثار الفساد السلبية ضلى التمتع  ةوق اإلاسان
مجيأأأع الأأأدول الأأأيت مل تصأأأدق اعأأأد ضلأأأى اتفاقيأأأة اتمأأأم املتحأأأدة ملكافحأأأة   أأأ  -1 

يأأع الأأدول اترأأرا  يف ا تفاقيأأة  ن تنفأأأماا الفسأأاد ضلأأى النظأأر يف  ن تفعأأآ ذلأأك  ويهيأأب إلم
 ؛فعا ا  تنفيماا 

مم  ادا  التنمية  16اا لتوامات اليت قطعتها مجيع الدول يف اهلد   يرحب -2 
 ااحلد ادرجة لبعة مم الفساد والرشوة إلميع  شكاهلما؛ 5-16املستدامة ومةصدو 

جلهأأأأأات صأأأأأاحبة ضأأأأأرورة تعويأأأأأو التعأأأأأاون والتنسأأأأأيق اأأأأأني خمتلأأأأأر ا ضلأأأأأىؤلأأأأأد ي -3 
املصلحة  ضلى املستويات الور  واإلقليمي والدويل  يف مكافحة الفساد إلميأع  شأكال  لوسأيلة 

 لحلسها  اشكآ  جيا  يف تعويو حةوق اإلاسان ويايتها؛
فعاليأأأأة يف  الوسأأأأائآ لثأأأأر واحأأأأدة مأأأأم  ن التأأأأدااع الوقائيأأأأة اأأأأي  ضلأأأأى يشأأأأدد -4 

 التمتع  ةوق اإلاسان؛ التصدم للفساد و نب آثارو السلبية ضلى
الأأأدول ضلأأأى  ن تعمأأأآ  قااواأأأاا و ارسأأأةا  ضنأأأدما تتصأأأدى لاثأأأر السأأأليب   أأأ  -5 

للفسأأاد ضلأأى التمتأأع  ةأأوق اإلاسأأان  ضلأأى  يئأأة وتعهأأد ايئأأة آمنأأة ومواتيأأة ميكأأم  ن يعمأأآ فيهأأا 
 اوتمع املد  مم دون التعرا للعوائق وااعدا  اتمم؛

__________ 

(154) A/HRC/28/73  
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 الوقائيأأأأة ضلأأأأى مجيأأأأع املسأأأأتويات  ويؤلأأأأد ضلأأأأى  ن  حأأأأد  ىل تعويأأأأو التأأأأدااع يأأأأدضو -6 
 اجلوااب الرئيسية للتدااع الوقائية او تلبية احتياجات ال عفاء الميم قد يكواون  ول ضحايا الفساد؛

ثأار الفسأاد السألبية ضلأى حةأوق اإلاسأان والتنميأة آل التصأدمميكم  افا  يسلم -7 
تةأأدير  اشأأطة انأأاء امكافحأأة الفسأأاد  ويالحأأظ  مأأم خأأالل التثةيأأر يف جمأأال ومنعهأأااملسأأتدامة 

مثآ مكتب اتمم املتحدة املع   ذات صلةالةدرات واملنااج املتخصصة اليت وضعتها مؤسسات 
 ااملخدرات واجلرمية واتلادميية الدولية ملكافحة الفساد؛

السأأأأألطات الورنيأأأأأة ملكافحأأأأأة الفسأأأأأاد واملؤسسأأأأأات الورنيأأأأأة حلةأأأأأوق  يشأأأأأيع -8 
ا وجأأأدت  ضلأأأى التعأأأاون ضأأأم رريأأأق تبأأأادل املعلومأأأات  ضنأأأد ا قت أأأاء  ووضأأأع اإلاسأأأان  حيثمأأأ

 اس اتيييات وخطط ضمآ مش لة ملكافحة الفساد وآثارو السلبية ضلى التمتع  ةوق اإلاسان؛
سأأهم يف منأأع تأأفثع الفسأأاد السأأأليب يالتعأأاون الأأدويل ميكأأأم  ن  ضلأأى  ن يشأأدد -9 

ةأأد  اخلأأدمات ا ستشأأارية  واملسأأاضدة التةنيأأة وانأأاء ت اسأأبآ منهأأاضلأأى التمتأأع  ةأأوق اإلاسأأان  
تبملأأ  مأأم  الةأأدرات  وتبأأادل  ف أأآ املمارسأأات مأأم  جأأآ دضأأم الأأدول  انأأاء ضلأأى رلبهأأا  فيمأأا

 ؛ومكافحت  جهود ملنع الفساد
مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ومكتأب اتمأم املتحأدة  يدضو -10 

اوصف   مااأة مأؤ ر الأدول اترأرا  يف اتفاقيأة اتمأم املتحأدة ملكافحأة املع  ااملخدرات واجلرمية  
الفسأأاد   ىل تبأأأادل اآلراء و رأأأال   حأأدمها اآلخأأأر ضلأأأى اتاشأأطة اجلاريأأأة مأأأم  جأأآ تعميأأأق فهأأأم 

 الصلة اني الفساد وحةوق اإلاسان؛
آليأأات جملأأس حةأأوق اإلاسأأان ضلأأى النظأأر  يف اطأأاق و يا أأا الةائمأأة   يشأأيع -11 
 لة آثار الفساد السلبية ضلى التمتع  ةوق اإلاسان؛يف مسف
 ىل املفوضأأأية السأأأامية  ن تأأأنظم  قبأأأآ الأأأدورة التاسأأأعة والثالثأأأني ولأأأس  يطلأأأب -12 

تنسيق مع مكتب اتمأم املتحأدة املعأ  ااملخأدرات واجلرميأة واشأارلة ليااأات الحةوق اإلاسان  ا
ن مفتوحة ااب الع وية وتعةد اأني الأدورات اتمم املتحدة ذات الصلة  حلةة ضمآ للخرباء تكو 

ملأأدة اصأأر يأأو   هبأأد  تبأأادل  ف أأآ املمارسأأات اشأأفن الكيفيأأة الأأيت ميكأأم هبأأا ملنظومأأة اتمأأم 
   مع ال ليو ضلى حةوق اإلاسان؛ومكافحت  املتحدة  ن تدضم الدول يف منع الفساد

راسأأية املأأملورة املفوضأأية السأأامية  ضأأداد تةريأأر مأأوجو ضأأم احللةأأة الد  ىل يطلأأب -13 
  ضالو  وتةدمي   ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  احلادية واتراعني 

 37اجللسة 
 2017حويران/يواي   23

 دون تصوي  [ا]اضت مد 
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 حالة حقوق اإلنسان فح الجم ورية العربية السورية  -35/26
   ن جملس حةوق اإلاسان 
  ايثاق اتمم املتحدة  ذ يس شد 
 مم جديد مجيع قرارات  السااةة املتعلةة ااجلمهورية العراية السورية  و ذ يؤلد 
التوامأأأ  الةأأأوم اأأأا ح ا  الكامأأأآ لسأأأيادة اجلمهوريأأأة العرايأأأة  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد  ي أأأاا  

 السورية واستةالهلا ووحد ا وسالمتها اإلقليمية 
 ؤوليتها ضم ياية السكان السوريني آ مسالسلطات السورية اتحمر  و ذ يطالب 
التأأأداور اخلطأأأأع حلالأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأان وا سأأأأتهدا  العشأأأوائي  و املتعمأأأأد و ذ يأأأديم  

 ضمأأال العنأأر  و ذ يأأديمذا أأم   أأا يشأأكآ ااتهالأأاا للةأأااون الأأدويل اإلاسأأا    للمأأدايني يف حأأدر 
 اليت تؤجرج التوترات الطائفية 

 ن احلآ املستدا  الوحيد للنوا  الأراام يف اجلمهوريأة العرايأة السأورية  يدو ذ يؤلد مم جد 
وارضايأأأة اتمأأأم لأأأم يتأأأفتى    ضأأأم رريأأأق ضمليأأأة سياسأأأية جامعأأأة اةيأأأادة سأأأورية و شأأأرا  سأأأورم  

الأأأمم  يأأأدو جملأأأس اتمأأأم يف  2012حويران/يوايأأأ   30اسأأأتناداا  ىل ايأأأان جنيأأأر املأأأؤرخ املتحأأأدة 
لااون   18( املؤرخ 2015)2254  و2013 يلول/سبتمرب  27رخ ( املؤ 2013)2118قرارات  

والبيااأأأأأأات ذات  2016شأأأأأأبارب/فرباير  26( املأأأأأأؤرخ 2016)2268  و2015اتول/ديسأأأأأأمرب 
 الصلة الصادرة ضم الفريق الدويل لدضم سوريا 

 عو  اخلأامل لامأني العأا  يف سأورياضم دضم  الكامآ لليهود اليت يبمهلا املب و ذ يعرب 
يسأأأأأأع  جأأأأأأراء ضمليأأأأأأة جامعأأأأأأة اةيأأأأأأادة سأأأأأأورية وفةأأأأأأاا لبيأأأأأأان جنيأأأأأأر وقأأأأأأرار جملأأأأأأس مأأأأأأم  جأأأأأأآ ت

(  هبأأد   رسأأاء حكأأم ذم مصأأداقية وجأأامع وغأأع رأأائفي  وفةأأاا للوثأأائق 2015)2254 اتمأأم
املبعأأو  اخلأأامل ضلأأى مواصأألة دفأأع اترأأرا   ىل التفأأاوا اشأأفن  و ذ  أأ املشأأار  ليهأأا  ضأأالو  

 ااتةال سياسي 
          لأأأأأأأأأأأااون اتول/  31( املأأأأأأأأأأأؤرخ 2016)2336س اتمأأأأأأأأأأأم اةأأأأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأأأأب و ذ يرحرأأأأأأأأأأأ 
الأأأأيت تبأأأأمهلا ترليأأأأا وا حتأأأأاد الروسأأأأي مأأأأم  جأأأأآ احلأأأأد مأأأأم  اجلهأأأأود و ذ يأأأأدضم  2016ديسأأأأمرب 

مستويات العنأر يف اجلمهوريأة العرايأة السأورية ضأم رريأق املسأاضدة يف  رسأاء وقأر  رأالق النأار 
  2016لااون اتول/ديسمرب   29املعلم يف 
لأأآ اجلهأأود الراميأأة  ىل احلأأد مأأم العنأأر يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية  اأأا يف   يأأدضم و ذ 

 اجلهأات ال أامنةا  املبأادرة الأيت اختأم تةأود  نضلى وج  اخلصومل ذلك اادثات  ستااة  ويفمآ 
تراجأأأأع مطأأأأرد يف التأأأأوتر يف اجلمهوريأأأأة العرايأأأأة السأأأأورية  ىل خلفأأأأمم منأأأأارق اتحديأأأأد مليأأأأة  سأأأأتااة لع

   العنر
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مجيأأأع  رأأأراِ  وقأأأِر  رأأأالق النأأأار يف اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية اأأأفن تفأأأي  و ذ يطالأأأب 
االتواما أأأا  و أأأ  مجيأأأع الأأأدول اتض أأأاء    سأأأيما  ض أأأاء الفريأأأق الأأأدويل لأأأدضم سأأأوريا  ضلأأأى 
استخدا  افوذاا لدى اتررا  لكفالة الوفاء اوقر  رالق النأار ودضأم اجلهأود الراميأة  ىل  دامأة 

آ  ىل حأأآ سياسأأأي للنأأأوا  يف الق النأأار ووقأأأر ا اتهالأأات  واأأأو  مأأأر  ساسأأي للتوصرأأأوقأأر  رأأأ
 او اواا أأأ حةأأوق اإلاسأأأان وضأأأع حأأد اأأأائي  اتهالأأأات آمأأم  جأأأو   اجلمهوريأأة العرايأأأة السأأأورية

 و اتهالات الةااون اإلاسا  الدويل؛   املنهيية والواسعة النطاق واجلسيمة
ا  ومفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان الأأيت ابيااأأات اتمأأني العأأ رو ذ يأأملر  

جاء فيها  ن مم املرجح  ن تكون جرائم  ضد اإلاسأااية وجأرائم حأرب قأد ارت كبأ  يف اجلمهوريأة 
 العراية السورية 

دة ضلأأى املأدارس واملرافأأق التعليميأة والطبيأأة قأد ت عأأدر اأفن اهليمأأات املتعمرأ ر  ي أأاا و ذ يأملر  
 ئم حرب؛جرا

 ااء ا سأأتنتاجات الأأيت خلصأأ   ليهأأا جلنأأة التحةيأأق الدوليأأة  و ذ يعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  
 املستةلة اشفن اجلمهورية العراية السورية 

 مم ضد  تعاون السلطات السورية مع جلنة التحةيق  و ذ يعرب ضم استيائ  
هلا املأأأأدافعون ضأأأأم حةأأأأوق اإلاسأأأأان الناشأأأأطون يف الأأأأيت   ينفأأأأك يبأأأأم و ذ يةأأأأر اأأأأاجلهود 

الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان  أأاواات اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية مأأم  جأأآ توثيأأق ااتهالأأات و 
ِدق هبم مم خمارر   وااتهالات الةااون الدويل اإلاسا   رغم شدة ما   

فريق الدويل لأدضم سأوريا   ن إلميع الدول اتض اء    سيما  ض اء ال يهيب -1 
يهيئوا الظرو  اليت تعوا استمرار املفاوضات مأم  جأآ التوصأآ  ىل حأآ سياسأي للنأوا  السأورم  
ارضاية مكتب اتمم املتحدة يف جنير  مم خالل العمآ ضلى تعويو وقر  رالق النأار يف مجيأع 

ت اإلاسأااية  والتوصأآ  ىل م مم الوصأول الكامأآ والفأورم واآلمأم للمسأاضدا حناء البلد  والتمكر 
اإلفأأأرا  ضأأأأم احملتيأأأأويم   ذ   ميكأأأم  اأأأأاء ا اتهالأأأأات والتيأأأاواات املنهييأأأأة والواسأأأأعة النطأأأأاق 
واجلسيمة للةااون الدويل حلةوق اإلاسان وااتهالات الةااون اإلاسا  الدويل    مأم خأالل حأآ 

 سياسي دائم للنوا ؛
سأأتةلة اشأأفن اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية  اعمأأآ جلنأأة التحةيأأق الدوليأأة امل بيرحرأأ -2 

  2011آب/ غسأطس  23  املأؤرخ 17/1- اشفاا جملس حةوق اإلاسان اوجب قأرارو د  اليت
 للتحةيأأق يف مجيأأع ا اتهالأأات والتيأأاواات املوضومأأة للةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان منأأم آذار/

والظأرو   ولأدضم اجلهأود املبمولأأة يف اجلمهوريأة العرايأة السأورية  وإلثبأات الوقأائع  2011مأارس 
مم  جآ ضمان مسأاءلة مأرتكيب التيأاواات وا اتهالأات  اأم فأيهم مأم قأد يكأون مسأؤو ا ضأم 

 ىل  مهيأة ضمأآ جلنأة التحةيأق واملعلومأات الأيت مجعتهأا دضمأاا جلهأود  ويشأعجرائم ضد اإلاسأااية  
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الأأميم يأأدضى ااتهأأالهم للةأأااون  املسأأاءلة يف املسأأتةبآ    سأأيما املعلومأأات املتعلةأأة ااتشأأخامل
 الدويل؛ 
السلطات السورية االتعأاون التأا  مأع جملأس حةأوق اإلاسأان ومأع جلنأة  يطالب -3 

التحةيأأأق اإتاحأأأة وصأأأوهلا فأأأوراا وضلأأأى حنأأأو تأأأا  واأأأدون ضراقيأأأآ  ىل مجيأأأع  حنأأأاء اجلمهوريأأأة العرايأأأة 
 السورية؛
لتيأأأأأاواات املنهييأأأأأة والواسأأأأأعة النطأأأأأاق اسأأأأأتمرار ا اتهالأأأأأات وا اشأأأأأدة يأأأأأديم -4 

واجلسأأأيمة حلةأأأوق اإلاسأأأان ومجيأأأَع ااتهالأأأات الةأأأااون الأأأدويل اإلاسأأأا  الأأأيت ترتكبهأأأا السأأألطات 
السأأورية وامليليشأأيات املواليأأة هلأأا  اأأا يف ذلأأك املةأأاتلون اإلراأأاايون اتجااأأب واملنظمأأات اتجنبيأأة 

مأأأم  ن  ويعأأأِرب ضأأأم اأأأالغ الةلأأأقاع   الأأأيت تةاتأأأآ حلسأأأاب السأأألطات السأأأورية    سأأأيما حأأأوب
مشأأارلتهم تويأأد الوضأأع املتأأداور يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية سأأوءاا  اأأا يف ذلأأك وضأأع حةأأوق 

 اإلاسان والوضع اإلاسا   مع ما لملك مم تفثع سليب خطع ضلى املنطةة؛
يت يرتكبهأأأا يف حأأأق  ي أأأاا اتضمأأأاَل اإلرااايأأأة و ضمأأأال العنأأأر الأأأ اشأأأدة يأأأديم -5 

املأأدايني مأأا يسأأمى الدولأأة اإلسأأالمية يف العأأراق والشأأا  )داضأأب(  وجبهأأة النصأأرة   و غعمهأأا مأأم 
املنظمأأات اإلرااايأأة الأأيت حأأدداا جملأأس اتمأأم  واسأأتمراَر  اواا أأا اجلسأأيمة واملنهييأأة والواسأأعة 

 اأ   ويؤلأد مأم جديأداسأا   النطاق للةااون الدويل حلةوق اإلاسان وااتهالها الةااون الأدويل اإل
  جيوا و  ينبغي راط اإلرااب  ومم ضمن  اتفعال اليت يرتكبها ما يسمى الدولة اإلسالمية يف 
العأراق والشأا  )داضأب(  اأفم ديأم  و جنسأية  و ح أارة  ويشأدد ضلأى  مهيأة التنفيأم التأا  لةأرار 

 ؛2014آب/ غسطس  15( املؤرخ 2014)2170جملس اتمم 
ا اتهالأات اجلسأيمة واملنهييأة حلةأوق النسأاء واترفأال فشأد العبأارات يديم ا -6 

ضلأأأى يأأأد مأأأا يسأأأمى الدولأأأة اإلسأأأالمية يف العأأأراق والشأأأا  )داضأأأب(    سأأأيما اسأأأ قاق النسأأأاء 
والفتيات وا ضتداء ضليهم واستغالهلم جنسياا ولملك ا ختفاء الةسرم لارفال و نيدام قسراا 

 واختطافهم؛
مجيأأأأأع ااتهالأأأأأات و أأأأأاواات الةأأأأأااون الأأأأأدويل حلةأأأأأوق اإلاسأأأأأان ومجيأأأأأع يأأأأأديم  -7 

ااتهالات الةااون اإلاسا  الدويل  اا يف ذلك تلأك املرتكبأة ضأد النسأاء واترفأال واتشأخامل 
 ذوم اإلضاقة؛

مجيأأع اترأأرا  يف النأأوا     سأأيما السأألطات السأأورية وحلفا اأأا  ضلأأى   أأ  -8 
ية ضلأأى السأأكان املأأدايني واملرافأأق املدايأأة  اأأا يشأأمآ املرافأأق واملرلبأأات ضأأد  شأأم ايمأأات ضشأأوائ

مجيأأأع اترأأأرا  ضلأأأى  ي أأأا واترةأأأم الطبيأأأة واملأأأدارس والعأأأاملني يف اتاشأأأطة اإلاسأأأااية  و أأأ  
 ا متثال  لتواما ا اوجب الةااون اإلاسا  الدويل واح ا  الةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛
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يأأع اهليمأأات ضلأأى املستشأأفيات واملأأدارس  حسأأبما  فأأادت اأأ  مج اشأأدة يأأديم -9 
حصأأول السأألطات السأأورية ضلأأى ا متنأأا  ضأأم اختأأاذ  جأأراءات تعيأأق   أأ   و(155)جلنأأة التحةيأأق

 التعليم  المم يكتسي  مهية حيوية حلمايتهم وتنشئتهم؛ ضلى اترفال
م حصأأار منطةأأة شأأرق حلأأب وقصأأفها يف النصأأر الثأأا  مأأ اشأأدة  ي أأاا  يأأديم -10 

ا السأأأأكان املأأأأدايني يف املدينأأأأة ملعااأأأأاة   توصأأأأر  وحصأأأأد املئأأأأات مأأأأم    أأأأا ضأأأأرر 2016 ضأأأأا 
 ؛(1)اترواد  حسبما  وضحت  جلنة التحةيق يف تةريراا ضم  حدا  حلب

ل   ليهأا جلنأة التحةيأق يف تةريراأا   ااء النتأائج الأيت توصرأ يعرب ضأم اأالغ قلةأ  -11 
ن اهليأأأو  ضلأأأى حلأأأب ااطأأأوى ضلأأأى ااتهالأأأات و أأأاواات اأأأا يف ذلأأأك النتأأأائج الأأأيت تشأأأع  ىل  

جسأأيمة للةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان وااتهالأأات للةأأااون اإلاسأأا  الأأدويل مأأم جااأأب مجيأأع 
ض أدَّ  وفةأاا للينأة  يف العديأد مأم احلأا ت جأرائم حأرب    سأيما مأم جااأب   رأرا  النأوا    أا

 السلطات السورية وحلفائها؛
را  النوا  ضلى العمآ االتوصيات الأيت قأدمتها جلنأة التحةيأق يف مجيع  ر   ر  -12 

تةريراأأا  اأأا يف ذلأأك ضأأرورة امتثاهلأأا  لتواما أأا اوجأأب الةأأااون الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان والةأأااون 
 اإلاسا  الدويل  اا يف ذلك ا متنا  ضم شم اهليمات غع املتناسبة والعشوائية؛

ا ختفأأاء الةسأأرم وا حتيأأاا التعسأأفي واسأأتخدا  ااتشأأار  ارسأأة  اةأأوة يأأديم -13 
العنأأر اجلنسأأي والتعأأميب و سأأاءة املعاملأأة    سأأيما يف مرافأأق ا حتيأأاا الأأيت تأأديراا السأألطات 
السأأورية  اأأا يف ذلأأك اتفعأأال املشأأار  ليهأأا يف تةأأارير جلنأأة التحةيأأق  ف أأالا ضأأم تلأأك املبيَّنأأة يف 

آ   ويشع  ىل  ن امو اتضمال قد تشأكر 2014ا /يناير اتدلة اليت قدمها "قيصر" يف لااون الث
 ااتهالات و اواات للةااون الدويل حلةوق اإلاسان  و ااتهالات للةااون الدويل اإلاسا ؛ 

 ي اا ما  فيد ا  مم قتآ للمحتيويم يف مرافأق املخأاارات العسأكرية  اةوة يديم -14 
 215 مطأأار مأأوة  ويف فأأرو  اتمأأم العسأأكرم السأأورية    سأأيما يف مرفأأق ا حتيأأاا املوجأأود يف

  ف أأأأأالا ضمأأأأأا  فيأأأأأد اأأأأأ  مأأأأأم قتأأأأأآ للمحتيأأأأأويم يف املستشأأأأأفيات 291و 248و 235و 227و
 ااء التةأأأارير الأأأيت  ويعأأأرب ضأأأم قلةأأأ  العميأأأقالعسأأأكرية  اأأأا يف ذلأأأك مستشأأأفيا تشأأأريم وحرسأأأتا  

 جممع سيم صيداايا؛  فادت ااستخدا  النظا  ارقة رفات إلخفاء الةتآ اجلماضي للسيناء يف
السأألطات السأأورية ومجيأأع اترأأرا  اتخأأرى يف النأأوا   ىل لفالأأة التنفيأأم  يأأدضو -15 

 2014شأأأأأأأأأأأأأأبارب/فرباير  22( املأأأأأأأأأأأأأأؤرخ 2014)2139الفعأأأأأأأأأأأأأأال لةأأأأأأأأأأأأأأرارم جملأأأأأأأأأأأأأأس اتمأأأأأأأأأأأأأأم 
 ىل وقأأأأر ا حتيأأأأاا التعسأأأأفي للمأأأأدايني  ويأأأأدضواا ضلأأأأى وجأأأأ  اخلصأأأأومل(  2015)2254و

السورية    سيما يف السيون ومرافق ا حتياا  ف الا ضم وقأر  وتعميبهم يف اجلمهورية العراية
                     ضمليأأأأأأأأأات اخلطأأأأأأأأأر وا ختطأأأأأأأأأا  وا ختفأأأأأأأأأاء الةسأأأأأأأأأرم  وفأأأأأأأأأق مأأأأأأأأأا رالأأأأأأأأأب اأأأأأأأأأ  اولأأأأأأأأأس يف

 (؛ 2014)2139قرارو 
__________ 
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 احلرمان مم اخلدمات الطبية يف مجيع السيون ومرافق ا حتياا؛ يديم -16 
اال أأرر الأأدائم الأأمم يلحأأق ال أأحايا و سأأرام اسأأبب التعأأميب و سأأاءة  ميسأألر  -17 

 املعاملة  اا يف ذلك ا ضتداء والعنر اجلنسيان؛
 ىل السأأأأماد هليئأأأأات الرصأأأأد الدوليأأأأة املناسأأأأبة االوصأأأأول فأأأأوراا  ىل مجيأأأأع  يأأأأدضو -18 

طات السأورية  ىل اشأر قائمأة إلميأع مرافأق احملتيويم مم دون  م قيد   موجب ل   ويدضو السل
 ا حتياا؛
إلميأأأع  رأأأرا  النأأأوا  وضأأأع حأأأد إلسأأأاءة معاملأأأة احملتيأأأويم وتعأأأميبهم  يهيأأأب -19 

 و تاحة وصول مجيع احملتيويم  ىل اخلدمات الطبية؛
اأأأاإلفرا  الفأأأورم ضأأأم مجيأأأع اتشأأأخامل احملتيأأأويم تعسأأأفاا  اأأأم فأأأيهم  يطالأأأب -20 
واترفأال واملأدافعون ضأم حةأوق اإلاسأان ومةأدمو املعواأة اإلاسأااية و فأراد اترةأم الطبيأة النساء 

 والصحفيون؛
اةأأرار جملأأس اتمأأم الأأمم يأأنق ضلأأى    تةأأو  اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية  يأأملرر -21 

ة  خرى  و ختوينها ااستخدا  اتسلحة الكيميائية  و استحأداثها  و  اتاجها  و حياا ا افم ررية
 و ا حتفاظ هبا  و اةلها  اصورة مباشرة  و غع مباشرة   ىل دول  خرى  و  ىل جهات مم غع 

  ويعرب  ربةاا لةرار اولس  ضم اقتناض  الةوم اوجوب ااسبة اتفراد املسؤولني ضأم (156)الدول
 استخدا  اتسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العراية السورية؛

اتةرير اعثة تةصي احلةائق التااعأة ملنظمأة حظأر اتسألحة الكيميائيأة يف  برحر ي -22 
  ويعأأأرب (157)2016 يلول/سأأبتمرب  16اجلمهوريأأة العرايأأة السأأأورية اشأأفن حأأاد     حأأأو  يف 
 ضم االغ الةلق مم  ن ال حايا تعرضوا لغاا اخلردل؛

لحة ليميائيأأأة يف ضأأأم قلةأأ  البأأأالغ  ااء التةأأارير الأأأيت تفيأأد ااسأأأتخدا   سأأ يعأأرب -23 
  ويشأأع  ىل املعلومأأات احملدثأأة الأأواردة مأأم اعثأأة تةصأأي 2017ايسأأان/ اريآ  4خأأان شأأيخون يف 

ويتطلأع  (158)للساريم  و مادة شبيهة االساريم  تعرضاا احلةائق  اليت تفيد افن اتائج التحاليآ تبنير 
  ىل ا رال  ضلى املويد مم تةارير اعثة تةصي احلةائق يف احلاد ؛

 ي أأاا ضأأم قلةأأ  البأأالغ  ااء تةأأارير فريأأق تةيأأيم اإلضالاأأات التأأااع ملنظمأأة  يعأأرب -24 
  الأأأأيت تفيأأأأد اأأأأفن 2017وآذار/مأأأأارس  2016حظأأأأر اتسأأأألحة الكيميائيأأأأة  املؤرخأأأأة  وا/يوليأأأأ  

املنظمة   تستطيع  ن تؤلد  ن اإلضالن السورم اشفن اراامج اتسلحة الكيميائية لامآ ودقيأق  

__________ 

    (2015)2235ااظر قرار جملس اتمم  (156)

(157) S/2017/400  املرفق   

   املرفق  S/2017/440ااظر  (158)
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العراية السورية  ىل  ن تتعاون تعاوااا لامالا مع فريأق تةيأيم اإلضالاأات مأم  جأآ ويدضو اجلمهورية 
 ؛يع م  ضالااايادة توضيح ما تبةى مم ثغرات وضد  اتساق وتبايم 

اتةريأأأرم آليأأأة التحةيأأأق املشأأأ لة اأأأني منظمأأأة حظأأأر اتسأأألحة الكيميائيأأأة  ريأأأملر  -25 
  ويعأأرب (159)2016يم اتول/ لتأأوار تشأأر  21آب/ غسأأطس و 24واتمأأم املتحأأدة  املأأؤرخني 

ضأأم اأأالغ الةلأأق  ااء مأأا ورد فيهمأأا مأأم اسأأتنتاجات مفاداأأا  ن الةأأوات املسأألحة السأأورية مسأأؤولة 
يف  -ضأأم اسأأتخدا   سأألحة ليميائيأأة )الكلأأور( يف ثأأال  ايمأأات يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية 

الدولأأة اإلسأأالمية يف    و ن مأأا يسأأمى2015وقمينأأاس وسأأرمني يف ضأأا   2014تلمأأنس يف ضأأا  
العأراق والشأأا  )داضأأب( مسأؤولة ضأأم ايأأو  اغأاا اخلأأردل يف اجلمهوريأأة العرايأة السأأورية يف مأأارس 

 ؛ 2015ضا  
اسأأتخدا  اتسأألحة الكيميائيأأة يف اجلمهوريأأة العرايأأة  يأأديم افشأأد العبأأارات املمكنأأة -26 

اتسألحة الكيميائيأة واتمأم املتحأدة  السورية  لما  فادت ا  آلية التحةيأق املشأ لة اأني منظمأة حظأر 
وقأأرارات اولأأس  ( 2013)2118واأأو مأأا ينتهأأك اتفاقيأأة اتسأألحة الكيميائيأأة  وقأأرار جملأأس اتمأأم 

  ولملك استخدا  اتسألحة الكيميائيأة EC-M-23/DEC.1التنفيمم للمنظمة  اا يف ذلك الةرار 
ا سأأتخدا   ويعأأرب ضأأم اقتناضأأ  الةأأوم اأأا يتعأأارا مأأع املعأأايع والةواضأأد الدوليأأة ملكافحأأة اأأما 

 اوجوب ااسبة اتفراد املسؤولني ضم استخدا  اتسلحة الكيميائية؛
مجيأع اترأأرا  الأيت حأأددت تةأارير  آليأأة التحةيأق املشأأ لة اأني منظمأأة  يطالأب -27 

 حظأأأر اتسأأألحة الكيميائيأأأة واتمأأأم املتحأأأدة ضأأألوَضها يف اختأأأاذ املأأأواد الكيميائيأأأة السأأأامة  سأأألحةا 
 االكر فوراا ضم مواصلة استخدامها؛

 م استخدا  لتيويع املدايني لفسلوب مم  ساليب الةتأال  وفأرَا  يديم اةوة -28 
  م حصار ضلى السكان املدايني؛

مأأأا تفيأأأد اأأأ  التةأأأارير مأأأم تشأأأريد قسأأأرم للسأأأكان يف اجلمهوريأأأة العرايأأأة يأأأديم  -29 
ليبأأأة السأأأكااية للبلأأأد  ويهيأأأب إلميأأأع السأأأورية  ومأأأا ينشأأأف ضأأأم ذلأأأك مأأأم آثأأأار مفوضأأأة  أأأس ال  

تكأأر فأأوراا ضأأم مجيأأع اتاشأأطة الأأيت تسأأبب اأأمو اتضمأأال  اأأا يف ذلأأك  م  اترأأرا  املعنيأأة  ن
  اشطة ميكم  ن تعدر اثااة جرائم حرب وجرائم ضد اإلاسااية؛

اسأأتخدا  السأألطات السأأورية العشأأوائي لاسأألحة الثةيلأأة والةصأأر  يأأديم  ي أأاا  -30 
 ذلأك الأأمخائر العنةوديأة واتسألحة احلارقأة والةأأمائر التسأيارية والرباميأآ املتفيأأرة  اجلأوم  اأا يف

ويأأأدضو  ىل وقأأأأر فأأأأورم جلميأأأأع اهليمأأأأات ضلأأأأى املأأأأدايني واهليالأأأأآ اتساسأأأأية املدايأأأأة  اأأأأا فيهأأأأا 
 الطبية؛ املرافق

__________ 
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ضلأأى ضأأرورة التشأأييع ضلأأى مسأأاءلة املسأأؤولني ضأأم ضمليأأات الةتأأآ غأأع  ديشأأدر  -31 
د  ي اا ضلى  مهية ااسبة املسؤولني ضم مجيأع ااتهالأات الةأااون الأدويل للمدايني  ويشدر املشرو  

 اإلاسا  والةااون الدويل حلةوق اإلاسان؛
 يأأديم اشأأدة ارتكأأاب العنأأر يف حأأق  م شأأخق ضلأأى  سأأاس ااتمائأأ  الأأدي  -32 

 اإلث ؛  و
اءات املالئمأة حلمايأة املأدايني  اأم افن تَتخم مجيع اتررا  لآ اإلجأر  يطالب -33 

فيهم  فراد اجلماضات اإلثنية والدينية واملمابية  ويشدد يف اما الصدد ضلى  ن املسؤولية الرئيسأية 
 ضم ياية السكان السوريني تةع ضلى ضاتق السلطات السورية؛

ال أأأأأأأرر والأأأأأأأدمار اللأأأأأأأميم حلةأأأأأأأا اأأأأأأأال ا  الثةأأأأأأأايف لليمهوريأأأأأأأة  يأأأأأأأديم اشأأأأأأأدة -34 
مأأأة سأأأيما تأأأدمع الأأأ ا  الثةأأأايف يف تأأأدمر  وضمليأأأات النهأأأب والتهريأأأب املنظر  السأأأورية    يأأأةالعرا

 12( املأؤرخ 2015)2199السورية  وفق ما  وضح  جملس اتمم يف قرارو  للممتلكات الثةافية
 ؛2015شبارب/فرباير 
د  ن اهليمات املتعمدة ضد اآلثار التاررية قأد ت عأدر جأرائم حأرب  ويشأد يؤلد -35 

 ضلى ضرورة تةد  مرتكيب امو اجلرائم  ىل العدالة؛
اأأأأاوتمع الأأأدويل  ن يأأأأدضم الأأأدور الةيأأأأادم للمأأأر ة ومشأأأأارلتها الكاملأأأأة  يهيأأأب -36 

والفعلية يف مجيع اجلهود املبمولة  اا فيها جهود صأنع الةأرار  يف سأبيآ  جيأاد حأآ سياسأي للنأوا  
( 2000)1325م ارتأأاو جملأأس اتمأأم يف قراراتأأ  يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية  ضلأأى النحأأو الأأم

 تشأأأأأأأأأريم اتول/ 18( املأأأأأأأأأؤرخ 2013)2122  و2000تشأأأأأأأأأريم اتول/ لتأأأأأأأأأوار  31 املأأأأأأأأأؤرخ
لأأااون   21( املأأؤرخ 2016)2332(  و2016)2268(  و2015)2254  و2013  لتأأوار

 (  ويرحب اشارلة اولس ا ستشارم للمأر ة واوتمأع2016)2336  و2016اتول/ديسمرب 
السألم النا أة  املد  يف احملادثات اليت تةوداا اتمم املتحدة  ل مان  ن تكأون مجيأع جهأود انأاء

ضأأأأم ذلأأأأأك مراضيأأأأأة للمنظأأأأأور اجلنسأأأأا  وملأأأأأا للنأأأأأوا  مأأأأأم تأأأأفثع خمتلأأأأأر يف النسأأأأأاء والفتيأأأأأات ويف 
 احتياجا م ومصاحلهم اخلاصة؛ 

اأأو املسأأاضدة يف وضأأع اأأفن الغأأرا مأأم  اشأأاء احملكمأأة اجلنائيأأة الدوليأأة  يأأملرر -37 
حد لحلفالت مم العةاب ضلى اجلرائم اليت تدخآ ضمم اختصامل احملكمأة ضنأدما تعأو  الأدول 

 ؛  و تعيو ضم التحةيق اصدق يف تلك اجلرائم  و ضم مالحةة مرتكبيها ق ائياا 
ضأأأرورة ضأأأمان ااسأأأبة مجيأأأع املسأأأؤولني ضأأأم ااتهالأأأات الةأأأااون الأأأدويل  يؤلأأأد -38 

اتهالأأأات وخروقأأأات الةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان اواسأأأطة آليأأأات العدالأأأة اإلاسأأأا   و ضأأأم ا
اجلنائيأة املناسأبة والعادلأة واملسأتةلة  احملليأة  و الدوليأأة  ويشأدد ضلأى ضأرورة اختأاذ خطأوات ضمليأأة 
يف سبيآ الو  امو الغاية  مشعاا  ىل الدور اهلا  المم ميكم  ن تؤدي  احملكمة اجلنائيأة الدوليأة يف 

 الصدد؛ اما
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اإاشأأاء اآلليأأة الدوليأأة احملايأأدة واملسأأتةلة للمسأأاضدة يف التحةيأأق اشأأفن  بيرحرأأ -39 
اتشأأخامل املسأأؤولني ضأأم اجلأأرائم اتشأأد خطأأأورة اوجأأب الةأأااون الأأدويل املرتكبأأة يف اجلمهوريأأأة 

               ومالحةأأأأأأأأتهم ق أأأأأأأأائياا  ضمأأأأأأأأالا اةأأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأأأأة 2011العرايأأأأأأأأة السأأأأأأأأورية منأأأأأأأأم آذار/مأأأأأأأأارس 
د ضلأأأأى الطأأأأااع التكأأأأاملي   ويشأأأأدر 2016لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   21املأأأأؤرخ  71/248العامأأأأة 

 التحةيق؛ لو يتها مع و ية جلنة
الدول اتض اء  ىل تةد  دضم فعال  ىل اآللية الدوليأة احملايأدة واملسأتةلة  يدضو -40 

 و تاحة الوسائآ املالية املناسبة إلاشائها وتشغيلها؛
 اأأ  ينبغأأي للشأأعب السأأورم  ن  أأدد  يف  رأأار حأأوار جأأامع  جديأأدد مأأم يؤلرأأ -41 

وذم مصأأأأداقية  العمليأأأأات واآلليأأأأأات املناسأأأأبة لتحةيأأأأق العدالأأأأأة واملصأأأأاحلة  وإلظهأأأأار احلةيةأأأأأة  
واحملاسأأأبة ضلأأأى ا اتهالأأأات واخلروقأأأات اجلسأأأيمة للةأأأااون الأأأدويل  وإلتاحأأأة وسأأأائآ اجلأأأرب وسأأأبآ 

 ا اتصا  الفعالة لل حايا؛
ضلى وجوب  ن تراضأي مجيأع اجلهأود الراميأة  ىل  جيأاد حأآ سألمي للنأوا   ديشدر  -42 

الدائر يف اجلمهورية العراية السورية  مهيَة ضمان املساءلة ضم اجلرائم املرتكبأة يف البلأد مراضأاةا تامأة 
 ااضتبار ذلك شرراا مسبةاا لتحةيق املصاحلة والسال  املستدا ؛

 ااء توايأأد ضأأدد الالجئأأني واملشأأرديم داخليأأاا الفأأارريم مأأم  لغ الةلأأقي عأأرب ضأأم اأأا -43 
أأأب اأأأاجلهود الأأأيت تبأأأمهلا البلأأأدان اوأأأاورة  ست أأأافة  العنأأأر يف اجلمهوريأأأة العرايأأأة السأأأورية  ويرحر
الالجئأني السأوريني  وي ةأر االعواقأب ا جتماضيأة وا قتصأأادية النامجأة ضأم وجأود  ضأداد غفأعة مأأم 

 البلدان؛الالجئني يف تلك 
مأأم تأأداور الوضأأع اإلاسأأا  يف اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية   ي عأأرب ضأأم اسأأتيائ  -44 
اوتمأأأع الأأأدويل ضلأأأى تةأأأد  الأأأدضم املأأأايل العاجأأأآ اغيأأأة  كأأأني البلأأأدان امل أأأيفة مأأأم تلبيأأأة  و أأأ ر 

احتياجأأأات الالجئأأأني السأأأوريني اإلاسأأأااية املتناميأأأة  ويشأأأدد يف الوقأأأ  ذاتأأأ  ضلأأأى مبأأأد  تةاسأأأم 
 اتضباء؛
 ااء انة ما يةرب مم  راعة ماليني واصر املليأون مأم يعرب ضم قلة  العميق  -45 

السأوريني الأأميم يعيشأون يف منأأارق ااصأأرة يصأعب الوصأأول  ليهأأا يف اجلمهوريأة العرايأأة السأأورية  
والميم هلم احتياجات الغ  درجة حرجأة للغايأة ويتطلأب وضأعهم وصأول املسأاضدات اإلاسأااية 

 ضلى حنو لامآ وفورم وآمم؛  ليهم
اتيسأأأع وصأأأول اتمأأأم املتحأأأدة واجلهأأأات العاملأأأة يف  يطالأأأب السأأألطات السأأأورية -46 

اوأأال اإلاسأأا  وصأأو ا لأأامالا وفوريأأاا وآمنأأاا  ويطالأأب مجيأأع اترأأرا  اتخأأرى يف النأأوا  اعأأد  ضرقلأأة 
  اأأا يف ذلأأك يف املنأأارق ذلأأك الوصأأول  اأأا يكفأأآ  يصأأال املعواأأة اإلاسأأااية  ىل السأأكان احملتأأاجني

  وا/ 14( املؤرخ 2014)2165(  و2014)2139الوضرة واحملاصرة  وفةاا لةرارات جملس اتمم 
(  2015)2254  و2014لأأااون اتول/ديسأأمرب   17( املأأؤرخ 2014)2191  و2014 يوليأأ 
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(  ويهيأب االأدول 2016)2268  و2015لااون اتول/ديسأمرب   22( املؤرخ 2015)2258و
 ض اء  ن  ورل اداءات اتمم املتحدة  ويالا لامالا؛ات

 قأأدا  السأألطات السأأورية ضلأأى  خأأرا  معواأأات  اسأأااية مأأم قوافأأآ  يأأديم اشأأدة -47 
لامأأم املتحأأدة موافَأأق ضليهأأا  اأأا يف ذلأأك معواأأات و مأأدادات ربيأأة موجهأأة  ىل سأأكان يعيشأأون 

 روريات احليوية؛حالة مم اليفس ح رموا مم الغماء واملعواة الطبية وال 
املأؤ رات الدوليأة املعةأودة اشأفن  2013االتةد  المم  حرات  منم ضأا   بيرحر  -48 

ؤ ر املتااعأأة الأأمم ضةأأد يف دضأم اجلمهوريأأة العرايأأة السأأورية واملنطةأة يف مدينأأة الكويأأ  ولنأأدن  واأ
لربيطاايأأأأا  واست أأأأاف  ا حتأأأأاد اتورو   واململكأأأأة املتحأأأأدة 2017ايسأأأأان/ اريآ  5آ يف يارولسأأأأ

أأأ  دالعظمأأأى وآيرلنأأأدا الشأأأمالية  والكويأأأ   وقطأأأر  و ملاايأأأا  والنأأأرويج  واتمأأأم املتحأأأدة  الأأأمم  لر
الأأدضم الأأدويل للمحادثأأأات الأأيت  أأأرى اأأني اترأأرا  السأأأورية اةيأأادة اتمأأأم املتحأأدة يف جنيأأأر  

 ر( االيأأأأني مأأأأم دو رات الو يأأأأات املتحأأأأدة )دو  6 قيمتهأأأأا  ضأأأأالن تربضأأأأات الغأأأأ  ف أأأأى  ىل و 
تلبيأأأأأةا لالحتياجأأأأأات اإلاسأأأأأااية يف  2020-2018االيأأأأأني دو ر للفأأأأأ ة  3.7  و2017 لعأأأأأا 

اجلمهورية العراية السورية واملنطةة  وجدرد ا لتوا  ادضم الةأدرة ضلأى التحمأآ يف اوتمعأات احملليأة 
ضلأأى  شأأددلعأأراق  و ا  و مصأأرامل أأيفة ويف  وسأأارب الالجئأأني يف لأأآ مأأم اتردن  ولبنأأان  وترليأأا  و 

 ضرورة ياية املدايني واح ا  الةااون الدويل حلةوق اإلاسان والةااون اإلاسا  الدويل؛
مجيأأأأع  ض أأأأاء اوتمأأأأع الأأأأدويل  ىل ا سأأأأتيااة اسأأأأرضة للنأأأأداءات  دضوتأأأأ  جيأأأأدد -49 

والوفأأأأاء التأأأأا  إلميأأأأع التربضأأأأات املعلنأأأأة  اأأأأا يف ذلأأأأك التربضأأأأات  2017اإلاسأأأأااية السأأأأورية لعأأأأا  
 ؛ارولسيآلسنوات اليت   ضلن  يف مؤ ر املتعددة ا
االتدااع والسياسات اليت اختم ا الدان مم خأار  املنطةأة ملسأاضدة   يط ضلماا  -50 

عها ضلأأى اأأمل املويأأد  مثلمأأا يشأأيع الأأدول اتخأأرى مأأم الالجئأأني السأأوريني واست أأافتهم  ويشأأير 
   تاحأأأة احلمايأأأة واملسأأأاضدة خأأأار  املنطةأأأة ضلأأأى النظأأأر يف تنفيأأأم تأأأدااع وسياسأأأات  اثلأأأة  هبأأأد

 اإلاسااية لالجئني السوريني؛
 ْن   حأأأأآ للنأأأأوا  يف اجلمهوريأأأأة العرايأأأأة السأأأأورية غأأأأع احلأأأأآ يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد  -51 

السلمي  و    ررا  النأوا  ضلأى ا متنأا  ضأم الةيأا  افضمأال مأم شأفاا  ن تسأهم يف اسأتمرار 
اسأأأا   هبأأأد  التوصأأأآ  ىل ضمليأأأة ااتةأأأال تأأأداور حالأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان والوضأأأعني اتمأأأ  واإل

( 2015)2254سياسأأأأي حةيةأأأأي تسأأأأتند  ىل ايأأأأان جنيأأأأر وتتسأأأأق مأأأأع قأأأأرارم جملأأأأس اتمأأأأم 
(  وتليب تطلعات الشعب السورم املشروضة  ىل دولة مداية ودميةرارية وتعددية 2016)2268و

 و العرق؛يتمتع فيها املوارنون لافة ااملساواة اغمم النظر ضم او  اجلنس  و الديم  
افن تعمآ مجيأع اترأرا  افقصأى سأرضة ضلأى تنفيأم ايأان جنيأر مجلأةا  يطالب -52 

وتفصأأيالا  اوسأأائآ منهأأا تشأأكيآ ايئأأة حكأأم ااتةأأايل  ضلأأى  سأأاس تأأوافةي   ثرأأآ اجلميأأع وتتمتأأع 
 اصالحيات تنفيمية لاملة وت مم يف الوق  افس  استمرار املؤسسات احلكومية؛
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 فلة قيد اظرو  ن يبةي املس يةرر -53 
 37اجللسة 

 2017حويران/يواي   23
ضم التصأوي    ض واا  12 صوات وامتنا   8مةااآ  صوتاا  27اضتمد اتصوي  مسيآ افغلبية ]

 ولاا  اتيية التصوي  لما يليمح
 محاملؤيدون

  والربتغأأأأال  والرباايأأأأآ  واأأأأاراغوام  واإلمأأأأارات العرايأأأأة املتحأأأأدة  و ملاايأأأأا   لباايأأأأا
  وروااأأأأأدا  وجورجيأأأأأا  ومجهوريأأأأأة لوريأأأأأا  وتوغأأأأأو  واوتسأأأأأوااا  وانمأأأأأا  والييكأأأأأا

  ولأأأأأوت ديفأأأأأوار  ولرواتيأأأأأا  وقطأأأأأر  وغااأأأأأا  وسويسأأأأأرا  وسأأأأألوفينيا  والسأأأأألفادور
لنأأدا آير واململكأأة املتحأأدة لربيطاايأأا العظمأأى و   واململكأأة العرايأأة السأأعودية  و تفيأأا
 واليااان  ةوالو يات املتحدة اتمريكي  واولندا  وانغاريا  الشمالية

 محاملعارضون
  والفلبأأأني  والعأأأراق  والصأأأني  املتعأأأددة الةوميأأأات( -واوليفيأأأا )دولأأأة   اورواأأأدم

 ولواا  وقعغيوستان  البوليفارية( -وفنوويال )مجهورية 
 محاملمتنعون ضم التصوي 

  والكواغأو  وجنوب  فريةيا  وتواس  وانغالديب  و ادوايسيا  و لوادور   ثيوايا
  [واهلند  واييعيا  ومنغوليا  رومص  ولينيا

 حالة حقوق اإلنسان فح بيالروس -35/27

 اسان اإل حةوق جملس  ن 

 اإلاسأان  حلةأوق العأاملي اإلضأالن وافحكأا  ومبادئأ   املتحأدة اتمأم ميثأاق اةاصد يس شد  ذ 
 املنطبةة  اإلاسان حةوق صكوا مم ذلك وغع اإلاسان  ةوق اخلاصني الدوليني والعهديم

ة وجملأأس العامأأ واجلمعيأأة اإلاسأأان حةأأوق جلنأأة اضتمأأد ا الأأيت الةأأرارات مجيأأع  ىل يشأأع و ذ 
 32/26حةأأأوق اإلاسأأأان اشأأأفن حالأأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان يف اأأأيالروس  اأأأأا يف ذلأأأك قأأأرار اولأأأأس 

  و ذ يعأأأأرب ضأأأأم  سأأأأف   ااء ضأأأأد  لفايأأأأة اسأأأأتيااة حكومأأأأة اأأأأيالروس 2016 وا/يوليأأأأ   1 املأأأؤرخ
ها اولأأس يف اأأأمو الةأأأرارات وضأأد  تعاواأأأا يف اأأأما الصأأدد  اأأأا يف ذلأأأك رفأأأمم للطلبأأات الأأأيت قأأأدم

دخأأول املةأأأرر اخلأأامل املعأأأ   الأأأة حةأأوق اإلاسأأأان يف اأأيالروس  ىل البلأأأد اأأأو وغأأعو مأأأم املكلفأأأني 
او يات يف  رار اإلجراءات اخلاصة التااعة للميلس  و ذ يةر اإقبال ايالروس املتوايد ضلى التعأاون 

 ملؤسسات الدميةرارية وحةوق اإلاسان التااع ملنظمة اتمم والتعاون يف  ورواا مع مكتب ا
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 /حويأأأران 18 املأأأؤرخني 5/2و 5/1 اإلاسأأأان حةأأوق جملأأأس قأأأرارم  ىل  ي أأأاا  يشأأع و ذ 
  2007 يواي 

 21اتةرير املةرر اخلامل املع   الة حةوق اإلاسان يف ايالروس املؤرخ  يرحرب -1 
  ؛(160)2017ايسان/ اريآ 

 ااء حالأأأة حةأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأات اتساسأأأية يف  يعأأأرب ضأأأم اسأأأتمرار قلةأأأ  -2 
ايالروس    سيما حرية التيمع السلمي وحرية تكأويم اجلمعيأات وحريأة التعبأع  لمأا يتبأني مأم 
 رد حكومأأأأأأأة اأأأأأأأيالروس ضلأأأأأأأى ا حتياجأأأأأأأات السأأأأأأألمية الأأأأأأأيت حأأأأأأأدث  يف شأأأأأأأبارب/فرباير وآذار/

التعأرا للتعأميب واملعاملأة الال اسأااية  و املهينأة ضلأى  يأدم ؛ واسأتمرار ادضأاءات 2017 مارس
مأأوظفي  افأأاذ الةأأااون ومأأوظفي السأأيون  واأأي ادضأأاءات   حتةأأق فيهأأا السأألطات لمأأا ينبغأأي؛ 
واسأأأتمرار قمأأأع املأأأدافعني ضأأأم حةأأأوق اإلاسأأأان ومنظمأأأات اوتمأأأع املأأأد  الأأأيت تأأأرفمم السأأألطات 

وارتكأأأاب  2017ةأأأال صأأأحفيني يف آذار/مأأأارس تسأأأييآ العديأأأد منهأأأا  و تأأأداام مكاتبهأأأا؛ واضت
تعبأأع  اأأا يف ذلأأك حريأأة تعبأأع وسأأائط اإلضأأال ؛ و أأ  احلكومأأة ضلأأى الااتهالأأات خمتلفأأة حلريأأة 

 ؛لامالا   اح ا  حرية التعبع وحرية التيمع السلمي وحرية تكويم اجلمعيات اح اماا 

سياسأأيني لعأأد  تصأأدم حكومأأة اأأيالروس حلأأا ت توقيأأر النشأأطاء ال يفسأأر -3 
أأفاا  و حيأأا  املأأدضني العأأامني ضأأم التحةيأأق يف حأأا ت التعأأميب  وا جتمأأاضيني واحتيأأااام تعسر
واملعاملأأأة الةاسأأأأية والال اسأأأااية واملهينأأأأة  و فأأأالت مأأأأرتكيب اجلأأأرائم الأأأأيت تنطأأأوم ضلأأأأى ااتهالأأأأات 
 و اواات حةوق اإلاسان مم العةاب  وال غط ضلى اامي الدفا   وضد  وجود سأبآ ااتصأا 

لعأأد  وجأأود قأأوااني اأأددة وشأأاملة ملكافحأأة التمييأأو  واأأو مأأا يأأؤثر  قااوايأأة فعالأأة؛ ويفسأأر  ي أأاا 
 ضلى اتفراد املنتمني  ىل الفئات ال عيفة واتقليات الدينية؛

 كومة ايالروس  ن  رم مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات  يهيب جمدداا  -4 
وضأأأأمان  واضأأأأحاا  مان حتديأأأأد اتحكأأأأا  حتديأأأأداا وا سأأأأ اتيييات واملمارسأأأأات ذات الصأأأألة ل أأأأ

اتساقها مأع التواما أا وتعهأدا ا الدوليأة يف جمأال حةأوق اإلاسأان  وضأد  اسأتخدامها ملنأع  ارسأة 
 م حأأق مأأم حةأأوق اإلاسأأان  و تةييأأدو دون موجأأب  وا سأأتثمار يف انأأاء قأأدرات  فأأراد السأألطة 

 ؛مالئماا  الة ائية وولا ت  افاذ الةااون وتدريبهم تدريباا 

خطأأة  2016تشأأريم اتول/ لتأأوار  24ااضتمأأاد حكومأأة اأأيالروس يف  يرحرأأب -5 
مأم  جأآ تنفيأم التوصأيات  2019-2016مش لة اني الولا ت اشأفن حةأوق اإلاسأان للفأ ة 

كومأأة  ثنأأاء اجلولأأة الثاايأأة مأأم ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ لبأأيالروس والتوصأأيات احلالأأيت قبلتهأأا 
ئأأات املعااأأدات؛ ويشأأيرع احلكومأة ضلأأى مراجعأأة وتعأأديآ اخلطأأة مأأم خأأالل املةدمأة مأأم اعأأمم اي

ت مينها التوصيات الصادرة ضم آليات حةوق اإلاسان ومراضاة املة حات املةدمة مم منظمأات 
اوتمأأأع املأأأد ؛ ويرحأأأب اتةأأأد  احلكومأأأة التةريأأأر اخلأأأامس املتعلأأأق اتنفيأأأم العهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل 

 ؛2017  يف آذار/مارس ااحلةوق املداية والسياسية

__________ 

(160) A/HRC/35/40   
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ااستمرار ااتما  املةرر اخلامل اسأفلة ضةواأة اإلضأدا  يف اأيالروس    يط ضلماا  -6 
ويعأأرب ضأأم اأأالغ قلةأأ  اشأأكآ خأأامل  ااء الليأأوء  ليهأأا دون ضأأمان مراضأأاة اإلجأأراءات الةااوايأأة 

و ذ يفخأأم يف  الواجبأأة  و ااء الكأأم احملأأدود مأأم املعلومأأات ذات الصأألة فيمأأا يتعلأأق اأأالليوء  ليهأأا 
يطلأب مأم املةأرر اخلأامل   ا ضتبار  ن الشفافية شررب مم شرورب العدالة اجلنائية املنصفة والفعالأة

 مواصلة رصد التطورات وتةد  التوصيات؛

 حكومأأأة اأأأيالروس  يف ضأأوء التطأأأورات املسأأأيلة يف شأأأبارب/فرباير وآذار/  أأ  -7 
ةالل واوااأأأة السأأألطة الة أأأائية اسأأأت   ضلأأأى اختأأأاذ مجيأأأع التأأأدااع الالامأأأة ل أأأمان2017 مأأأارس
حنأأو لامأأآ  وضأأمان احلأأق يف االمأأة ضادلأأة واحلأأق يف مراجعأأة فعالأأة لاحكأأا  واإلدااأأات  ضلأأى

  و قأرار حأأق مجيأع املتهمأأني يف حريأة اختيأأار التمثيأآ الةأأااو  يف مجيأأع درجأأةا   ريهأا اكمأأة  ضلأى
 مراحآ اإلجراءات؛

  2015ناء السياسأأيني يف آب/ غسأأطس  ىل  اأأ  رحأأب اأأاإلفرا  ضأأم السأأي يشأأع -8 
ودضأأأا  ىل  ن يسأأأتعيد السأأأيناء السياسأأأيون السأأأااةون حةأأأوقهم املدايأأأة والسياسأأأية لاملأأأة؛ ومأأأع 
ذلأأأك    يأأأوال الناشأأأطون السياسأأأيون يتعرضأأأون لسأأأوء املعاملأأأة وتلفيأأأق الأأأتهم  يف حأأأني مل  أأأرا 

 ني السياسيني؛تةد  يف الة ايا العالةة املتصلة اا ختفاء الةسرم للمعارض  م

اأأأيالروس ضلأأأى  ن تنفأأأم دون  اطأأأاء اإلصأأأالد الشأأأامآ لحلرأأأار الةأأأااو    أأأ  -9 
ا اتخأأأأا  و ن تتصأأأأدى توجأأأأ  الةصأأأأور الن ظميأأأأة الأأأأيت تعتأأأأور منأأأأم  مأأأأد رويأأأأآ اإلرأأأأار الةأأأأااو  

   ضمأأأأالا 2018ا اتخأأأا  واملمارسأأأات ذات الصأأألة قبأأأآ تنظأأأأيم ا اتخااأأأات احملليأأأة  وائأأأآ ضأأأا  
كتب املؤسسات الدميةرارية وحةوق اإلاسان التااع ملنظمأة اتمأم والتعأاون يف  ورواأا اتوصيات م

 واللينة اتورواية للدميةرارية مم خالل الةااون )جلنة فينيسيا( واملةرر اخلامل؛

حكومأأة اأأيالروس ضلأأى  اشأأاء مؤسسأأة ورنيأأة حلةأأوق  مأأرة  خأأرى اةأأوة يشأأيع -10 
املؤسسأأات الورنيأأة لتعويأأو ويايأأة حةأأوق اإلاسأأان )مبأأاد   اإلاسأأان وفةأأاا للمبأأاد  املتعلةأأة ارلأأو

 ؛ (161)2030ااريس(  وضلى املشارلة انشارب يف تنفيم خطة التنمية املستدامة لعا  

 ديأأد و يأأة املةأأرر اخلأأامل املعأأ   الأأة حةأأوق اإلاسأأان يف اأأيالروس ملأأدة  يةأأرر -11 
ةأوق اإلاسأان يف اأيالروس  ىل جملأس سنة  ويطلب  ىل املةرر اخلامل  ن يةد  تةريراا ضم حالأة ح

 حةوق اإلاسان يف دورت  الثامنة والثالثني  و ىل اجلمعية العامة يف دور ا الثالثة والسبعني؛

حكومأأة اأأيالروس ضلأأى التعأأاون مأأع املةأأرر اخلأأامل تعاواأأاا لأأامالا  اطأأرق   أأ  -12 
واما أا الدوليأة يف جمأال حةأوق منها السماد ل  اويارة البلد اغية مساضدة احلكومة ضلى الوفأاء االت

اإلاسان والنظر يف تنفيم توصيات   و أ  احلكومأة  ي أاا ضلأى التعأاون تعاواأاا لأامالا مأع املكلفأني 
 او يات يف  رار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية؛

__________ 

    70/1قرار اجلمعية العامة  (161)
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 ىل مفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  ن تأأأوفر للمةأأأرر  يطلأأأب -13 
وارد الالامأأأة لتمكينأأأ  مأأأم ا ضأأأطال  او يتأأأ   ويطلأأأب  ىل املةأأأرر اخلأأأامل اخلأأأامل املسأأأاضدة واملأأأ

  مواصلة رصد التطورات وتةد  التوصيات 
37اجللسة   

2017حويران/يواي  23  

ضأأأأأم  ض أأأأأواا  21  وامتنأأأأأا   صأأأأأوات 8صأأأأأوتاا مةااأأأأأآ  18اتصأأأأأوي  مسأأأأأيآ افغلبيأأأأأة ]اضت مأأأأأد 
 محلما يليالتصوي    ولاا  اتيية  التصوي 
 املؤيدونمح 

مجهوريأة لوريأا   انمأا   الييكأا  الربتغأال الرباايأآ  اأاراغوام  باايا   ملاايأا  ل
اململكأة املتحأدة لربيطاايأا العظمأى  غااا  لرواتيا   تفيا  سويسرا   سلوفينيا

 اولندا  الو يات املتحدة اتمريكية  اليااان انغاريا  وآيرلندا الشمالية 
 املعارضونمح 

الفلبأأأني  فنأأأوويال   الصأأأني(  املتعأأأددة الةوميأأأات -اوليفيأأأا )دولأأأة  اورواأأأدم 
 اهلندر  مص لواا  البوليفارية(  -)مجهورية 

   املمتنعونمح 
ب  اأأأأأأنغالدي ا  ادوايسأأأأأأي ثيوايأأأأأأا   لأأأأأأوادور  اإلمأأأأأأارات العرايأأأأأأة املتحأأأأأأدة  

 لفادور السأأأأ روااأأأأدا  جورجيأأأأا  ا جنأأأأوب  فريةيأأأأتسأأأأوااا  توغأأأأو  تأأأأواس  او 
اململكأأة العرايأأة ت ديفأأوار  الكواغأأو  لينيأأا  قعغيوسأأتان  لأأو  قطأأر  العأأراق 
 ا [اييعينغوليا  م ة السعودي

 المحفل االجتماقح -35/28  
  ن جملس حةوق اإلاسان  
اشفن احملفأآ ا جتمأاضي لأآ  مأم  اضتمداا ىل مجيع الةرارات واملةررات السااةة اليت   ذ يشع 

لتعويأأأأأأو ويايأأأأأأة حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان  واولأأأأأأس ا قتصأأأأأأادم  جلنأأأأأأة حةأأأأأأوق اإلاسأأأأأأان وجلنتهأأأأأأا الفرضيأأأأأأة
 وا جتماضي 

  2007حويران/يوايأ   18املأؤرخ  5/1 ىل قرارات جملس حةوق اإلاسأان  و ذ يشع  ي اا  
 10/29  و2009آذار/مأارس  25املؤرخ  10/4  و2007 يلول/سبتمرب  28املؤرخ  6/13و

 16/26  و2010آذار/مأأأأأأأأأأأارس  25املأأأأأأأأأأأؤرخ  13/17  و2009آذار/مأأأأأأأأأأأارس  27املأأأأأأأأأأأؤرخ 
 24/25  و2012آذار/مأأأأأأأأأأأارس  23املأأأأأأأأأأأؤرخ  19/24  و2011آذار/مأأأأأأأأأأأارس  25 املأأأأأأأأأأأؤرخ
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 29/19  و2014حويران/يوايأأأأأأأ   27املأأأأأأأؤرخ  26/28  و2013 يلول/سأأأأأأأبتمرب  27 املأأأأأأأؤرخ
   2016 يولي / وا 1 املؤرخ 32/27و  2015 وا/يولي   2 املؤرخ

الطأأااع الفريأأد للمحفأأآ ا جتمأأاضي داخأأآ اتمأأم املتحأأدة   ذ  اأأ   يؤلأأد مأأم جديأأدو ذ  
يتأأأيح احلأأأوار وتبأأأادل اآلراء اأأأني  ثلأأأي الأأأدول اتض أأأاء واوتمأأأع املأأأد   اأأأا يف ذلأأأك املنظمأأأات 
الشعبية واملنظمات احلكومية الدولية  و ذ يشد د ضلأى  ن اإلصأالد اجلأارم لامأم املتحأدة ينبغأي 

 احلسبان  سها  احملفآ لف اٍء حيوم للحأوار الصأريح واملثمأر اشأفن الة أايا املتصألة  ن يفخم يف
  االبيئة الورنية والدولية الالامة لتعويو  تع الناس لافةا إلميع حةوق اإلاسان 

املةأأأأأرريم للمحفأأأأأآ  -اتةريأأأأأر الرئيسأأأأأني املشأأأأأارلني   أأأأأيط ضلمأأأأأاا مأأأأأع التةأأأأأدير -1 
تشأأأأأأأأريم اتول/ لتأأأأأأأأوار  5 ىل  3  املعةأأأأأأأأود يف جنيأأأأأأأأر يف الفأأأأأأأأ ة مأأأأأأأأم 2016 ا جتمأأأأأأأأاضي لعأأأأأأأأا 

 ؛(162)2016
دور احملفآ ا جتماضي اوصف  ف اءا فريداا للتحاور اني آليات  يؤلد مم جديد -2 

اتمأأم املتحأأدة حلةأأوق اإلاسأأان وخمتلأأر اجلهأأات صأأاحبة املصأألحة  اأأا يف ذلأأك مسأأامهة اوتمأأع 
ويشأأدد ضلأأى ضأأرورة ضأأمان ايأأادة مشأأارلة املنظمأأات الشأأعبية ومأأم املأأد  واملنظمأأات الشأأعبية  

 يعيشون يف حالة مم الفةر  وخباصة النساء    سيما مم البلدان النامية  يف دورات احملفآ؛
 مهيأأة اأأمل جهأأود منسأأةة ضلأأى الصبأأعد الأأور  واإلقليمأأي والأأدويل لتعويأأو  يؤلأأد -3 

ة ا جتماضيأة واإلاصأا  والت أامم  و مهيأة تنأاول التالحم ا جتمأاضي الةأائم ضلأى مبأاد  العدالأ
البعأأد ا جتمأأأاضي لعمليأأأة العوملأأأة اجلاريأأأة ومأأأا تطرحأأ  مأأأم حتأأأديات  والتأأأفثعات السأأألبية لاامتأأأني 

 ا قتصادية واملالية احلاليتني؛
ضأأأأرورة ايأأأأادة ومواصأأأألة مشأأأأارلة اوتمأأأأع املأأأأد  وسأأأأائر اجلهأأأأات  ضلأأأأىيشأأأأدد  -4 

ر  ليهأأأا يف اأأأما الةأأأرار ومسأأأامهتها يف تعويأأأو احلأأأق يف التنميأأأة و ضمالأأأ  الفاضلأأأة ذات الصأأألة املشأأأا
 اشكآ فعلي؛

  يف جنيأر  2018ضةد احملفآ ا جتماضي ملدة ثالثة  يا  ضمآ يف ضا   يةرر -5 
يف تواريخ مناسبة تتيح مشارلة  ثلي الدول اتض أاء يف اتمأم املتحأدة و لأرب جمموضأة  كنأة مأم 

يم  وخباصة مم البلدان النامية  ويةررر  ي اا  ن يرل و احملفأآ ا جتمأاضي   صحاب املصلحة اآلخر 
يف اجتماضأأ  املةبأأأآ  ضلأأأى  مكاايأأأات اسأأأتخدا  الرياضأأأة واملثأأأآ اتوملأأأيب اتضلأأأى للنهأأأوا  ةأأأوق 

 اإلاسان لليميع وتعويو اح امها ضلى الصعيد العاملي؛
 قأأأأرب وقأأأأ   كأأأأم   ىل رئأأأأيس جملأأأأس حةأأأأوق اإلاسأأأأان  ن يعأأأأنير يف  يطلأأأأب -6 

أأأأحني الأأأأميم تسأأأأميهم اوموضأأأأات اإلقليميأأأأة  رئأأأأيس  مأأأأم مةأأأأر ر احملفأأأأآ ا جتمأأأأاضي  -اأأأأني املرشَّ
   واضعاا يف اضتبارو مبد  التناوب اإلقليمي؛2018 لعا 

__________ 

(162) A/HRC/34/69   
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 ىل مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي حلةأأوق اإلاسأأان  ن يتأأيح ا رأأال   يطلأأب -7 
وثائةهأأا املتعلةأأة اإمكاايأأات اسأأتخدا  الرياضأأة واملثأأآ ضلأأى  حأأد  و اأأم تةأأارير اتمأأم املتحأأدة و 

اتومليب اتضلى للنهوا  ةوق اإلاسان لليميأع وتعويأو اح امهأا ضلأى الصأعيد العأاملي ااضتباراأا 
وثأأائق مت أأمنة للمعلومأأات اتساسأأية للحأأوارات واملناقشأأات الأأيت سأأتيرى يف احملفأأآ ا جتمأأاضي 

 ؛2018لعا  
فوا السامي  ن ييس ر مشارلة ما   يةآ ضم ضشأرة خأرباء  ىل امل يطلب  ي اا  -8 

  يكون مم ايأنهم  ثلأون للميتمأع املأد  واملنظمأات الشأعبية 2018يف احملفآ ا جتماضي لعا  
يف البلأأدان الناميأأة  للمسأأامهة يف جلسأأات التحأأاور واملناقشأأات الأأيت سيشأأهداا احملفأأآ وملسأأاضدة 

 لر م؛املةرر  اصفتهم مم  اآ ا -الرئيس 
 ن يظأأأأآ اأأأأاب احملفأأأأآ ا جتمأأأأاضي مفتوحأأأأاا  مأأأأا  مشأأأأارلة  ث لأأأأي الأأأأدول  يةأأأأررر -9 

اتض أأأأاء يف اتمأأأأم املتحأأأأدة وسأأأأائر اجلهأأأأات املهتمأأأأة صأأأأاحبة املصأأأألحة  لاملنظمأأأأات احلكوميأأأأة 
الدولية  وخمتلر مكو اات منظومة اتمم املتحدة  وخباصة املكلفون او يات يف  رار اإلجراءات 

ية وآليأأأأأات حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  والليأأأأأان ا قتصأأأأأادية اإلقليميأأأأأة والولأأأأأا ت واملنظمأأأأأات املواضأأأأأيع
املتخصصأأة  و ثلأأني تعيرأأنهم املؤسسأأات الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان واملنظمأأات غأأع احلكوميأأة ذات 
املرلأأو ا ستشأأأارم لأأأدى اولأأأس ا قتصأأأادم وا جتمأأاضي  ويةأأأررر  ن يظأأأآ احملفأأأآ مفتوحأأأاا  ي أأأاا 

نظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة اتخأأأرى الأأأيت تتفأأأق  اأأأدافها ومةاصأأأداا مأأأع رود ميثأأأاق مشأأأارلة امل  مأأأا 
املتحأأأدة ومةاصأأأدو ومبادئأأأ   اأأأا يف ذلأأأك اجلهأأأات الفاضلأأأة الناشأأأئة حأأأديثاا  لاوموضأأأات  اتمأأأم

الصأأأغعة والرااطأأأات الريفيأأأة واحل أأأرية مأأأم الأأأدان الشأأأمال واجلنأأأوب  ومجاضأأأات مكافحأأأة الفةأأأر  
ارضني واحتأأأادا م الورنيأأأة والدوليأأأة  واملنظمأأأات التطوضيأأأة  ومنظمأأأات ومنظمأأأات الفالرحأأأني واملأأأو 

يايأأأأة البيئأأأأة والناشأأأأطني يف جمأأأأال البيئأأأأة  ورااطأأأأات الشأأأأباب  واملنظمأأأأات اوتمعيأأأأة  واةااأأأأأات 
ورااطأأأات العمأأأأال  و ثلأأأأي الةطأأأأا  اخلأأأأامل  وذلأأأأك انأأأاءا ضلأأأأى ترتيبأأأأات مأأأأم اينهأأأأا قأأأأرار اولأأأأس 

واملمارسات الأيت تةيأدت هبأا  1996 وا/يولي   25املؤرخ  1996/31ا قتصادم وا جتماضي 
جلنأأة حةأأوق اإلاسأأان  ضأأم رريأأق  جأأراءات اضتمأأاد ضلنيأأة وشأأفافة  وفةأأاا للنظأأا  الأأداخلي ولأأس 

 حةوق اإلاسان  مع ضمان مسامهة امو الكيااات افقصى قدر مم الفعالية؛
آ فعالأأأأة ل أأأأمان التشأأأأاور يف ائ ىل املفأأأأوا السأأأأامي  ن يلأأأأتمس وسأأأأ يطلأأأأب -10 
ا جتمأاضي وضأمان  وسأع مشأارلة  كنأة للممث لأني مأم لأآ منطةأة  وخباصأة املمثلأون مأم  احملفآ

البلأأأدان الناميأأأة  اوسأأأائآ منهأأأا  قامأأأة الشأأأرالات مأأأع املنظمأأأات غأأأع احلكوميأأأة والةطأأأا  اخلأأأامل 
 واملنظمات الدولية؛

 املناسأأبة لنشأأر املعلومأأات ضأأم احملفأأآ  ىل اتمأأني العأأا   ن يتخأأم التأأدااع يطلأأب -11 
ا جتماضي  و ن يدضو اتفراد املعنيني واملنظمأات املعنيأة  ىل املشأارلة يف احملفأآ ا جتمأاضي  و ن 

 يتخم مجيع التدااع العملية الالامة لنياد امو املبادرة؛
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 ىل تةأأأد  تةريأأأر يت أأأمرم اسأأأتنتاجات   2018احملفأأأآ ا جتمأأأاضي لعأأأا   يأأأدضو -12 
 وتوصيات   ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  اتراعني؛

 ىل اتمني العا  توويد احملفآ ا جتمأاضي إلميأع اخلأدمات والتسأهيالت  يطلب -13 
الالامة لالضطال  افاشطت   ويطلب  ىل املفوا السامي تةد  لآ الأدضم الأالا  لتيسأع ااعةأاد 

 احملفآ ومداو ت ؛
 أأاء ضلأأى املشأأارلة يف مناقشأأات احملفأأآ ا جتمأأاضي مجيأأع الأأدول اتض يشأأيع -14 

 ليتسىن  ثيآ مجيع  حناء العامل يف املناقشات؛
مواصأألة النظأأر يف اأأمو املسأأفلة يف دورتأأ  الثامنأأة والثالثأأني يف  رأأار البنأأد  يةأأرر -15 

  افس  مم جدول اتضمال 
37 اجللسة  

2017حويران/يواي   23  

 [ دون تصوي ااضت مد ]

م البرلمانرررات فرررح أقمرررال مجلرررس حقررروق اإلنسررران واستعراضررره إسررر ا 35/29
 الشامل الدوري

  ن جملس حةوق اإلاسان  
اةاصأأأد ميثأأأاق اتمأأأم املتحأأأدة ومبادئأأأ  واسأأأائر صأأأكوا حةأأأوق اإلاسأأأان   ذ يس شأأأد 

 الصلة  ذات
االدور احلاسم اتمهية المم ت طلع ا  الربملااات يف  داء مجلة  مور منهأا ترمجأة  و ذ يةر 

ضأأم رريأأق دضأأم تنفيأأم التوصأأيات  ذلأأك لتوامأأات الدوليأأة  ىل سياسأأات وقأأوااني ورنيأأة  اأأا يفا 
ضم اآلليات الدولية حلةوق اإلاسان  وااتخق التوصأيات املدضومأة مأم الدولأة املعنيأة يف  نبثةةامل

 رأأار ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ  ومأأم مث اإلسأأها  يف وفأأاء لأأآ دولأأة ض أأو يف اتمأأم املتحأأدة 
 تواما ا وتعهدا ا يف جمال حةوق اإلاسان  ويف تعويو سيادة الةااون اال

  2010اأأأأالةرارات املتتاليأأأأة الأأأأيت اضتمأأأأد ا اجلمعيأأأأة العامأأأأة منأأأأم ضأأأأا   و ذ  أأأأيط ضلمأأأأاا  
  الأأمم تسأألم فيأأ  اجلمعيأأة 2010لأأااون اتول/ديسأأمرب   13املأأؤرخ  65/123سأأيما قراراأأا  و 

 66/261ملأأأأأا  تضمأأأأأال جملأأأأأس حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  وقراراأأأأأا العامأأأأأة افمهيأأأأأة مواصأأأأألة الأأأأأدضم الرب 
  الأأمم تشأأيع فيأأ  ا حتأأاد الربملأأا  الأأدويل  اوصأأف  املنظمأأة العامليأأة 2012 يار/مأأايو  29 املأأؤرخ

للربملااأأأات الورنيأأأة  ضلأأأى تعويأأأو  سأأأهام  يف اولأأأس  وخباصأأأة فيمأأأا يتصأأأآ اا سأأأتعراا الأأأدورم 
  الأأأمم رحبأأأ  فيأأأ  اجلمعيأأأة 2014 يار/مأأأايو  19املأأأؤرخ  68/272الشأأأامآ  ولأأأملك اأأأالةرار 
 ربملا  الدويل يف  ضمال اولس العامة اإسها  ا حتاد ال
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 2013آذار/مأأارس  21املأأؤرخ  22/15 ات جملأأس حةأأوق اإلاسأأان ىل قأأرار  و ذ يشأأع 
  2015تشأأأريم اتول/ لتأأأوار  1املأأأؤرخ  30/14و 2014حويران/يوايأأأ   27املأأؤرخ  26/29و

 لس واستعراض  الدورم الشامآ اوملااات يف  ضمال اشفن  سها  الرب 
اأأالتةرير املأأوجو الأأمم قدمأأ  مفأأوا اتمأأم املتحأأدة السأأامي  و ذ  أأيط ضلمأأاا مأأع التةأأدير 

تةيأأيم مسأأامهة الربملااأأات يف  ضمأأال جملأأس حةأأوق ا املعنيأأةحلةأأوق اإلاسأأان اشأأفن حلةأأة النةأأا  
ايأأادة حتسأأني اأمو املسأأامهة  والأأيت ض ِةأأَدت  اإلاسأان ويف استعراضأأ  الأأدورم الشأأامآ وحتديأد سأأبآ

(163)2016حويران/يواي   22يف 
  

اجلهأأود املتواصأألة الأأيت يبأأمهلا ا حتأأاد الربملأأا  الأأدويل لتعويأأو املشأأارلة  روايف اضتبأأ و ذ ي أأع 
الربملااية يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان  اا يف ذلك يف اتاشطة الأيت ي أطلع هبأا مأع ارملااأات 

التعأاون الأمم و يت يعكر ضلى استعراا حا  أا يف  رأار ا سأتعراا الأدورم الشأامآ  ال الدول
اني ا حتاد الربملا  الدويل واللينة املعنية االة اء ضلى التمييو ضأد املأر ة  2008 رسي منم ضا  

اسأأأبآ منهأأأا اإلشأأأارة  ىل دور الربملااأأأات يف املالحظأأأات اخلتاميأأأة الأأأيت تةأأأدمها اللينأأأة  ىل الأأأدول 
 اتررا  
ااإلصأأدار اتخأأع لالحتأأاد الربملأأا  الأأدويل  اا شأأ اا مأأع  مأأع ا اتمأأا  و ذ  أأيط ضلمأأاا  

مأأأم دليأأأآ الربملأأأاايني  ىل حةأأأوق  26للعأأأدد مفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  
 تها النهوا  ةوق اإلاسان وياي يف جمال  ملساضدة الربملاايني يف  داء مسؤوليا م اإلاسان
 اأأأأ  سأأأأيكون مأأأم املفيأأأأد لثأأأأعاا ولأأأأس حةأأأوق اإلاسأأأأان والربملااأأأأات امل أأأأي يف  و ذ يأأأرى 

استكشأأأا   وجأأأ  التأأأاار احملتملأأأة ل أأأمان تأأأفثع ا سأأأتعراا الأأأدورم الشأأأامآ  ضظأأأم تأأأفثع ضلأأأى 
 املستوى الور  

الأأأأور   ضلأأأأى تعويأأأأو  راراأأأأا الةأأأأااو الأأأأدول ضلأأأأى  ن تعمأأأأد  وفةأأأأاا إل يشأأأأيع -1 
ملااات يف لآ مراحآ ضملية تةأد  تةأارير ا سأتعراا الأدورم الشأامآ  و  سأيما مأم مشارلة الرب 

خالل  شراا الربملااات الورنية اصفتها جهات صاحبة مصلحة يف ضملية التشاور اشفن التةارير 
الورنيأأة وتنفيأأم التوصأأيات مأأم قبأأآ الأأدول املعنيأأة  وضلأأى اإلاأأال  ضأأم اأأمو املشأأارلة يف تةاريراأأا 

 ستعراا الدورم الشامآ؛ا  التحاور يف  راروالتةارير النصفية الطوضية  و  ثناء جلسة الورنية 
اإقأدا  الأدول اخلاضأعة لالسأتعراا اصأورة متوايأدة ضلأى ضأمر الربملأاايني  يرحأب -2 

ا سأأتعراا الأأدورم الشأأامآ  ويشأأيع الأأدول ضلأأى ا سأأتمرار يف  املشأأارلة يف ىل الوفأأود الورنيأأة 
 ء؛ذلك  وفق ا قت ا

 ىل  رال  جملس حةأوق  اتمم املتحدة السامي حلةوق اإلاسانفوا م يدضو -3 
فوضأأأية السأأأامية  املاإلاسأأأان اااتظأأأا  ضلأأأى آخأأأر املسأأأتيدات اشأأأفن اتاشأأأطة الأأأيت ت أأأطلع هبأأأا 

__________ 

(163) A/HRC/35/16   
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 وضلأأأىاالتعأأأاون والتنسأأأيق مأأأع ا حتأأأاد الربملأأأا  الأأأدويل  لبنأأأاء قأأأدرات الربملأأأاايني و ذلأأأاء وضأأأيهم  
 صلة املتعلةة افضمال اولس واستعراض  الدورم الشامآ؛اتاشطة ذات ال

لأأأأأآ  صأأأأأحاب املصأأأأألحة ذوم الصأأأأألة ضلأأأأأى تعويأأأأأو التعأأأأأاون وحتسأأأأأين    يشأأأأأيع -4 
اأأني الربملااأأات الورنيأأة واملؤسسأأات الورنيأأة املعنيأأة  ةأأوق اإلاسأأان واوتمأأع املأأد  للنهأأوا  فيمأأا

 إلميع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية ويايتها؛
  االتعاون الوثيق مع ا حتاد الربملا  دراسةا  ىل املفوضية السامية  ن تعدر  يطلب -5 

ة  حاملصأأأل صأأأاحبةالأأأدويل  واالتشأأأاور مأأأع الأأأدول وولأأأا ت اتمأأأم املتحأأأدة وغعاأأأا مأأأم اجلهأأأات 
سأأبآ تعويأأو وحتسأأني  وجأأ  التأأاار اأأني الربملااأأات و ضمأأال جملأأس حةأأوق اإلاسأأان واستعراضأأ   ضأأم

 ىل جملأأس حةأأوق اإلاسأأان يف دورتأأ  الثامنأأة والثالثأأني  اغيأأة توويأأد   ن تةأأدمهاو  الأأدورم الشأأامآ 
املصلحة اعناصر ميكم ا س شأاد هبأا لتعويأو تفاضلهأا فيمأا اينهأا  صاحبةالدول واجلهات اتخرى 

 مم  جآ تعويو النهوا  ةوق اإلاسان ويايتها ضلى حنو فعال؛
صأألة ضلأأى النظأأر يف اأأما الةأأرار  مجيأأع آليأأات حةأأوق اإلاسأأان ذات ال يشأأيع -6 

 لآ منها؛  ةسياق و ي يف
 يف امو املسفلة يف  رار البند ذات  مم جدول اتضمال  ومواصلة اظر  يةرر -7 

 37 اجللسة
 2017حويران/يواي   23

 [دون تصوي  ااضت مد ]

النرررررر فررررح إقررررداد مشررررروع إقررررالن بشررررعن تعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران  -35/30  
 يقح واحترام ا قلى نحو تامللمنحدري  م  أصل أفر 

 اإلاسان  حةوق جملس  ن 

 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ     ذ يس شد 

 اسان اإل حلةوق العاملي اإلضالن جديد مم يؤلد و ذ 

 مأم وغعاأا العنصأرم  التمييأو  شأكال مجيع ضلى للة اء الدولية ا تفاقية  ىل يشع و ذ 
 الصلة  ذات الدولية الصكوا

  2002 مأأأأارس/آذار 27 املأأأأؤرخ 56/266 العامأأأأة اجلمعيأأأأة قأأأأرار  ىل  ي أأأأاا  يشأأأأع ذو  
 ديراان  ضمآ واراامج  ضالن اجلمعية في   يردت المم

ا لتوامأأأات الأأأواردة يف  ضأأأالن واراأأأامج ضمأأأآ ديراأأأان فيمأأأا يتعلأأأق  و ذ يؤلأأأد مأأأم جديأأأد 
 ااملنحدريم مم  صآ  فريةي  
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  2013لأااون اتول/ديسأمرب   23املأؤرخ  68/237 ىل قرار اجلمعية العامأة  و ذ يشع 
لأأااون   1الأأمم  ضلنأأ  فيأأ  اجلمعيأأة العةأأد الأأدويل للمنحأأدريم مأأم  صأأآ  فريةأأي  الأأمم يبأأد  يف 

املنحأأدرون مأأم "  حتأأ  شأأعار 2024لأأااون اتول/ديسأأمرب   31وينتهأأي يف  2015الثا /ينأأاير 
  " صآ  فريةيمح ا ض ا  والعدالة والتنمية

  2014تشأأريم الثأأا /اوفمرب  18املأأؤرخ  69/16 ىل قأأرار اجلمعيأأة العامأأة   أأاا و ذ يشأأع  ي 
 المم اضتمدت في  اجلمعية اراامج اتاشطة لتنفيم العةد الدويل  

 الشاملة املتااعة اشفن السااةة اإلاسان حةوق جملس قرارات مجيع  ىل لملك يشع و ذ 
 يتصأآ ومأا اتجااأب ولأرو العنصأرم والتمييأو ريةالعنص ملكافحة 2001 لعا  العاملي املؤ ر لنتائج
 ديراان  ضمآ واراامج إلضالن الفعال والتنفيم تعصب  مم املك

 ىل مجيع قرارات  السااةة اشفن موضو  الة اء ضلى ويالت العنصأرية والتمييأو  و ذ يشع 
  ضلى اطاق العامل العنصرم

ملكافحأأة  نتهأأا اجلمعيأأة العامأأة ضةأأوداا  ىل العةأأود الثالثأأة الأأيت سأأبق  ن  ضل و ذ يشأأع  ي أأاا  
العنصرية والتمييو العنصرم  و ذ يعرب ضأم  سأف  تن اأرامج ضمأآ تلأك العةأود مل تنفأم االكامأآ 

 ومل يتم الو   ادافها اعد  

 مأأم ااملنحأأدريم املعأأ  العامأأآ اخلأأرباء لفريأأق الصأألة ذات التةأأارير إلميأأع ضلمأأاا   أأيط و ذ 
  العنصرم  التمييو ضلى الة اء للينة الصلة ذات العامة التوصيات إلميعو   فريةي  صآ

اشأأأفن اراأأأامج اتاشأأأطة لتنفيأأأم العةأأأد  69/16 ىل قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة  يشأأأع -1 
الأأدويل للمنحأأدريم مأأم  صأأآ  فريةأأي الأأمم  وصأأ  فيأأ  اجلمعيأأة اأأالنظر يف  ضأأداد مشأأرو   ضأأالن 

  صآ  فريةي واح امها ضلى حنو تا ؛  لامم املتحدة اشفن تعويو حةوق اإلاسان للمنحدريم مم

 ن  شكال العنصرية والتمييو العنصرم ولرو اتجااب ومأا يتصأآ  يالحظ اةلق -2 
اأأملك مأأم تعصأأب  املباشأأرة وغأأع املباشأأرة  والةائمأأة  كأأم الواقأأع  و  كأأم الةأأااون  مأأا االأأ  

ريةأي  وذلأك ضلأى الأرغم تتيلى يف الالمساواة واحلرمان اللميم يستهدفان املنحدريم مأم  صأآ  ف
 مم التةد  احملرا ضلى صعيد الةااون الدويل والور ؛ 

قأأة الشأأتات يف مجيأأع  حنأأاء العأأامل  ن املنحأأدريم مأأم  صأأآ  فريةأأي و فار  يالحأأظ -3 
 ؛ و ميشاا  مم اني  شد الفئات فةراا 

اأأأأفن املنحأأأأدريم مأأأأم  صأأأأآ  فريةأأأأي قأأأأد يعأأأأااون مأأأأم  شأأأأكال متعأأأأددة  يسأأأألم -4 
متداخلأأة مأأم التمييأأو الةأأائم ضلأأى  سأأس  خأأرى ذات صأألة  مثأأآ العمأأر  و اجلأأنس  متفاقمأأة  و  و
اللغأأأأة  و الأأأأأديم  و الأأأأر م السياسأأأأأي  و غأأأأعو  و اتصأأأأأآ ا جتمأأأأاضي  و امللكيأأأأأة  و اإلضاقأأأأأة   و
 املولد  و  م وضع آخر؛  و
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إلميع الدول اتض اء اختاذ تدااع فعالة لحلسرا  اإضمال اراامج  اشطة  يهيب -5 
يأأم العةأأد الأأدويل  اشأأرالة مأأع البلأأدان اتخأأرى واملنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأة واوتمأأع املأأد   تنف

 حسب ا قت اء؛

 مهيأة توريأد التعأاون الأدويل مأم  جأآ تعويأو مجيأع حةأوق اإلاسأان  يعيد تفليأد -6 
ويايتهأأا وحتةيأأق  اأأدا  مكافحأأة العنصأأرية والتمييأأو العنصأأرم ولأأرو اتجااأأب ومأأا يتصأأآ اأأملك 

 م تعصب؛ م

 الدول ضلأى  ن تكفأآ ختطأيط وتنفيأم  اشأطة العةأد الأدويل و ادافأ  وفةأاا     -7 
مم اراامج  اشطة تنفيم العةد  ضلى  ساس التشاور والتعاون الكاملني مأع املنحأدريم  10للفةرة 

 مم  صآ  فريةي؛ 

 ىل الفريأأأأق العامأأأأآ احلكأأأأومي الأأأأدويل املعأأأأ  االتنفيأأأأم الفعأأأأال إلضأأأأالن  يطلأأأأب -8 
 واراامج ضمآ ديراان الةيا  اا يليمح 

مدتأ  يأو  واحأد للنظأر   ن ي  مرم اراامج ضمآ دورت  السادسأة ضشأرة اجتماضأاا  ()  
يف  ضداد مشرو   ضالن لامم املتحدة اشفن تعويو حةوق اإلاسان للمنحدريم مم  صأآ  فريةأي 

 واح امها ضلى حنو تا ؛ 

ة وصأأأناديةها واراجمهأأأا ذات الصأأألة   ن يأأأدضو الأأأدول  وايئأأأات اتمأأأم املتحأأأد )ب( 
واملنظمأأأأات احلكوميأأأأة الدوليأأأأة  وايئأأأأات املعااأأأأدات  واإلجأأأأراءات اخلاصأأأأة  واآلليأأأأات اإلقليميأأأأة 
حلةأأوق اإلاسأأان  ومنظمأأات اوتمأأع املأأد   واتوسأأارب اتلادمييأأة  واملؤسسأأات الورنيأأة حلةأأوق 

افعالية يف املناقشأات املأملورة  ضأالو اإلاسان  واجلهات املعنية اتخرى ذات الصلة   ىل املشارلة 
 خالل الدورة السادسة ضشرة للفريق العامآ احلكومي الدويل؛

 ىل اتمأأني العأأا   ن رصرأأق املأأوارد الالامأأة ل أأمان مشأأارلة منظمأأات  يطلأأب -9 
ضأأأم  ض أأأاء اتوسأأأارب  اوتمأأأع املأأأد   و  سأأأيما منظمأأأات املنحأأأدريم مأأأم  صأأأآ  فريةأأأي  ف أأأالا 

اجتمأأأأا  الفريأأأأق العامأأأأآ احلكأأأأومي الأأأأدويل  مأأأأع مراضأأأأاة معأأأأايع التمثيأأأأآ اجلغأأأأرايف  اتلادمييأأأأة  يف
 واجلنسا ؛
مةأررو  تةأد   -  ىل الفريأق العامأآ احلكأومي الأدويل  مأم خأالل رئيسأ  يطلب -10 

تةرير  ىل جملس حةأوق اإلاسأان يف دورتأ  اتراعأني ضأم املناقشأة املأملورة  ضأالو  اأا يف ذلأك  م 
 ضنها؛ توصيات تنبثق

املةأأأأرر  مشأأأأارلة ل أأأأمان الالامأأأأة املأأأأوارد رصأأأأق  ن العأأأأا  اتمأأأأني  ىليطلأأأأب  -11 
اخلامل املع  ااتشكال املعاصرة للعنصرية والتمييو العنصرم ولرو اتجااب وما يتصآ املك مم 

مةأأرر فريأأق اخلأأرباء العامأأآ  - تعصأب  ولأأملك رئأأيس جلنأأة الة أأاء ضلأأى التمييأو العنصأأرم ورئأأيس
الفريأأأق العامأأأآ احلكأأأومي الأأأدويل واملسأأأامهة يف  اجتمأأأا ملنحأأأدريم مأأأم  صأأأآ  فريةأأأي  يف املعأأأ  اا
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اتمأأأآ اشأأأكآ واطأأأاق  ضأأأالن  صأأألةاملناقشأأأات املأأأملورة  ضأأأالو  اأأأا يف ذلأأأك مناقشأأأة املسأأأائآ املت
 اتعويو حةوق اإلاسان للمنحدريم مم  صآ  فريةي واح امها ضلى حنو تا ؛ يتعلق

ء مشأأأاورات ورنيأأة و قليميأأأة هبأأأد  التح أأأع لأأأدورة الأأأدول ضلأأأى  جأأأرا يشأأيع -12 
 الفريق العامآ احلكومي الدويل؛ 

  اةاء امو املسفلة املهمة قيد اظرو  يةرر -13 
37 اجللسة  

2017حويران/يواي   23  

 [ دون تصوي ااضت مد ]

 اإلنسان حقوق ميدانفح  ومساقدت االتعاون مع أوكرانيا  -35/31  
 اإلاسان  حةوق جملس  ن 
 اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ   يس شد  ذ 
اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان ومعااأأدات حةأأوق اإلاسأأان الدوليأأة  تفليأأد يعيأأد و ذ 

 ذات الصلة 
 آ املسؤولية الرئيسية ضم تعويو حةوق اإلاسان ويايتها  ن الدول تتحمر  يؤلد و ذ 
 3املأأأأأؤرخ  29/23و 2014وايأأأأأ  يحويران/ 27املأأأأأؤرخ  26/30 ىل قراراتأأأأأ   يشأأأأأع و ذ 

اشأأفن التعأأاون مأأع  ولراايأأا ومسأأاضد ا  2016 وا/يوليأأ   1املأأؤرخ  32/29و 2015يوليأأ   وا/
 يف ميدان حةوق اإلاسان 

اأأاجلهود الأأيت تبأأمهلا اتمأأم املتحأأدة ومنظمأأة اتمأأم والتعأأاون يف  ورواأأا وغعمهأأا  يسأألرم و ذ 
 ولراايا ضلى ياية حةوق مجيع اتشأخامل يف  ولراايأا   مم املنظمات الدولية واإلقليمية ملساضدة

  حأأأرَا مأأأم    واأأأا2014آذار/مأأأارس  27املأأأؤرخ  68/262مثلمأأأا جأأأاء يف قأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة 
 اةي قائماا مم حتديات وضةبات يف اما الشفن  تةدب  وما
دة تةنيأة مفوضية اتمم املتحدة السامية حلةوق اإلاسان مم مساض تةدم  اا يرحرب و ذ 

يسأألرم ااسأأتمرار احلاجأأة  ىل تلأأك املسأأاضدة مأأع مراضأأاة  تولراايأأا يف ميأأدان حةأأوق اإلاسأأان  و ذ
 التوا  حكومة  ولراايا اتعويو وياية حةوق اإلاسان ضلى مجيع  راضيها املراضاة الواجبة 

رصأد اتعاون حكومة  ولراايا مع املفوضية السامية  ومم ضمنها اعثأة ال  ي اا  يرحرب و ذ 
 التااعة هلا يف  ولراايا  ومع غعاا مم آليات حةوق اإلاسان الدولية واإلقليمية ذات الصلة 
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افمهيأأأة تةأأأارير املفوضأأأية السأأأامية  املسأأأتندة  ىل النتأأأائج الأأأيت تتوصأأأآ  ليهأأأا اعثأأأة  يةأأأر و ذ 
ر تةأأأأأدي الرصأأأأأد التااعأأأأأة هلأأأأأا  يف تةيأأأأأيم حالأأأأأة حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان يف  ولراايأأأأأا تةييمأأأأأاا صأأأأأحيحاا ويف

 احتياجات  ولراايا مم املساضدة التةنية يف ميدان حةوق اإلاسان  
ا رورة اإلاال  ااسأتمرار ضأم  مأور منهأا  خطأر مشأالآ حةأوق اإلاسأان   ي اا  يةر و ذ 

 يف  ولراايا و سباهبا اجلمرية 
 29/23اأأأأأأالعروا الشأأأأأأفوية الأأأأأأيت قأأأأأأدمتها  وفةأأأأأأاا لةأأأأأأرارم اولأأأأأأس  بيرحرأأأأأأ -1 

املتحدة السامية حلةوق اإلاسان  ىل الدول اتض اء يف جملس حةأوق   مفوضية اتمم 32/29و
اإلاسان و ىل املراقبني اشفن اتائج تةارير املفوضية السامية ضم حالة حةوق اإلاسأان يف  ولراايأا  

 مم دورة اولس الثالثني  ىل دورت  اخلامسة والثالثني؛
ىل  ن يواصأأأآ تةأأأد  مفأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلةأأأوق اإلاسأأأان   يأأأدضو -2 

ضأروا شأفوية  ىل الأأدول اتض أاء يف جملأس حةأأوق اإلاسأان واملأأراقبني فيأ  ضأم اتأأائج لأآ تةريأأر 
مأأم تةأأارير املفوضأأية السأأامية ضأأم حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف  ولراايأأا  يف  رأأار جلسأأات التحأأاور  

حأىت ااعةأاد دورة   2007حويران/يوايأ   18املأؤرخ  5/1ووفةاا لطرائق ضمآ اولس  ربةاا لةرارو 
 اولس احلادية واتراعني 

 37اجللسة 

 2017حويران/يواي  23
ضأأأأأم  ض أأأأأواا  19  وامتنأأأأأا   صأأأأأوات 6صأأأأأوتاا مةااأأأأأآ  22اتصأأأأأوي  مسأأأأأيآ افغلبيأأأأأة ]اضت مأأأأأد 
 محلما يليالتصوي    ولاا  اتيية  التصوي 

 املؤيدونمح
جورجيأأأا   ا  لأأأوادور   لباايأأأا   ملاايأأأا  الربتغأأأال  الييكأأأا  انمأأأا  مجهوريأأأة لوريأأأ

 لرواتيأأأأا  لأأأأوت ديفأأأأوار   تفيأأأأا  غااأأأأا  العأأأأراق  سويسأأأأرا  سأأأألوفينيا  روااأأأأدا 
اولنأدا   ا  انغاريأا اييعي  اململكة املتحدة لربيطاايا العظمى وآيرلندا الشمالية

 الو يات املتحدة اتمريكية  اليااان 
 املعارضونمح

الفلبأأأأني  فنأأأأوويال   (  الصأأأأنياملتعأأأأددة الةوميأأأأات -اوليفيأأأأا )دولأأأأة  اورواأأأأدم 
 لواا  البوليفارية(  -)مجهورية 

   املمتنعونمح
ب  اأأنغالدي اأأاراغوام  الرباايأأآ  ا  ادوايسأأي ثيوايأأا  اإلمأأارات العرايأأة املتحأأدة  

قعغيوسأأأأأتان   قطأأأأأر  السأأأأألفادور  ا جنأأأأأوب  فريةيأأأأأتوغأأأأأو  تأأأأأواس   تسأأأأأوااا او 
  [اهلند  نغوليام ة اململكة العراية السعودير  مصلينيا   الكواغو 
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 السياسات الوتنية وحقوق اإلنسان -35/32
  ن جملس حةوق اإلاسان  
   اةاصد ميثاق اتمم املتحدة ومبادئ   ذ يس شد 
ينبغأي  ن  ااإلضالن العاملي حلةوق اإلاسان اوصف  املعيأار املشأ ا ملأا و ذ يس شد  ي اا  

 تنيوو الشعوب لافة واتمم لافة  
يف ذلك العهد الأدويل  عاادات حةوق اإلاسان الدولية ذات الصلة  اا ىل مجيع م و ذ يشع 

 اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية والعهد الدويل اخلامل ااحلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية  
 27/26  و2013حويران/يوايأأأأأأأ   23املأأأأأأأؤرخ  23/19 ىل قراراتأأأأأأأ   و ذ يشأأأأأأأع  ي أأأأأأأاا  
  اشأأأأفن 2015تشأأأأريم اتول/ لتأأأأوار  2املأأأأؤرخ  30/24و  2014 يلول/سأأأأبتمرب  26 املأأأأؤرخ

 السياسات الورنية وحةوق اإلاسان 
 ىل  ن الأأدول  لأأدت يف  ضأأالن واراأأامج ضمأأآ فيينأأا والوثيةأأة اخلتاميأأة  و ذ يشأأع لأأملك 

 اأأا تتحمأأآ  وفةأأاا مليثأأاق اتمأأم املتحأأدة  مسأأؤولية تنميأأة  (164)2005 ملأأؤ ر الةمأأة العأأاملي لعأأا 
ا  حةأأأوق اإلاسأأأان واحلريأأأات اتساسأأأية لليميأأأع اأأأدون  م  ييأأأو اسأأأبب العأأأأرق وتشأأأييع احأأأ  

اتصأآ  غأع السياسأي  و الأر م السياسأي  و الأديم  و اإلضاقأة  و اللغأة  و اجلأنس  و اللون  و  و
  م سبب آخر   امليالد  و الثروة  و ا جتماضي  و الةومي  و
لتواما أأأا وتعهأأأدا ا  اوجأأأب الةأأأااون  اأأأ  ينبغأأأي للأأأدول  ن تأأأدمج ا و ذ ي أأأع يف اضتبأأأارو 

الأأدويل حلةأأوق اإلاسأأان  يف تشأأأريعا ا الورنيأأة  ل أأمان توجيأأ  اإلجأأأراءات الأأيت تتخأأماا الدولأأأة 
 ضلى الصعيد الور  توجيهاا فعلياا صوب تعويو وياية مجيع حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية  

ويو وياية حةوق اإلاسأان واحلريأات  ىل  ن اإلجراءات اليت تتخماا الدول لتع يشع و ذ 
اتساسية و ضماهلا  ضما ا لامالا ضلى الصعيد الأور  تبلأغ  قصأى درجأات الفعاليأة ضنأدما تأدمج  

 للياا يف السياسات الورنية الةائمة ضلى منظور حةوق اإلاسان  
 ن مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان غأأع قاالأأة للتصأأر  وضامليأأة وغأأع قاالأأة  و ذ يؤلأأد مأأم جديأأد 

تيوئأأأة وم ااطأأأة ومتشأأأااكة  و ن السياسأأأات الورنيأأأة الراميأأأة  ىل تعويواأأأا ويايتهأأأا سأأأيكون هلأأأا لل
 االتايل تفثع تعاضدم يف  ضماهلا  

  ق لآ دولة يف اختيار اإلرار اتاسب  حتياجا ا اخلاصة ضلى الصعيد الور    و ذ يسلم 
ضمليأأأأة  دمأأأأا  التواما أأأأا   مهيأأأأة التعأأأأاون الأأأأدويل لأأأأدضم الأأأأدول يف جديأأأأد مأأأأم يؤلأأأأد و ذ 

وتعهدا ا  اوجب الةااون الدويل حلةوق اإلاسان  يف تشريعا ا الورنية ووضع وتنفيأم سياسأات 
 ورنية  د   ىل  ضمال حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية  ضما ا لامالا  

__________ 

    60/1قرار اجلمعية العامة  (164)
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اسأان االدور املهم والبناء المم ميكم  ن تؤديأ  املؤسسأات الورنيأة حلةأوق اإل يسلم و ذ 
واوتمأأع املأأد  يف ضمليأأأة وضأأع السياسأأأات الورنيأأة الراميأأأة  ىل تعويأأو حةأأأوق اإلاسأأان واحلريأأأات 

 تةييم تفثع امو السياسات   اتساسية ويايتها و ضماهلا  ضما ا لامالا  ويف
 ن التعأأاون التةأأ  الأأمم تتيحأأ  مفوضأأية اتمأأم املتحأأدة السأأامية حلةأأوق  و ذ ي أأع يف اضتبأأارو 
  اناءا ضلى رلب الدول واالتعاون الوثيق معها  هبأد   دمأا  حةأوق اإلاسأان يف السياسأات اإلاسان

والربامج الورنية  ميكم  ن يشكآ  داة مفيدة لدضم امتثال الدول  لتواما أا يف جمأال حةأوق اإلاسأان  
 ف الا ضم متااعتها للتوصيات الصادرة ضم آليات حةوق اإلاسان التااعة لامم املتحدة  

 ن املشأأأارلة الشأأأاملة  حسأأأب ا قت أأأاء  جلميأأأع قطاضأأأات اوتمأأأع يف وضأأأع  يؤلأأأد و ذ 
السياسات والربامج الأيت تأؤثر يف السأكان وتصأميمها وصأياغتها وتنفيأماا ومتااعتهأا  اأي مسأفلة 

 حامسة اتمهية لنياد امو العمليات  
ج تش و ذ يسلم  رة ارلية وشفافة وميسرأافن السياسات العامة اليت ت ةرر وت صا  ااضتماد ا 

 تشكآ ضامالا  ساسياا لتعويو اح ا  حةوق اإلاسان وضمان  ضماهلا  
املعنأأأأون  2015 يلول/سأأأأبتمرب  25املأأأأؤرخ  70/1 ىل قأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة  عيشأأأأ و ذ 

" الأأأمم اضتمأأأدت اوجبأأأ  اجلمعيأأأة العامأأأة 2030 "حتويأأأآ ضاملنأأأامح خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا 
ا  والغايأأات العامليأأة والشأأاملة والبعيأأدة املأأدى يف جمأأال التنميأأة املسأأتدامة ترلأأو جمموضأأة مأأم اتاأأد

ضلأأأأى النأأأأاس وتف أأأأي  ىل التحأأأأول  و ىل ا لتأأأأوا  االعمأأأأآ دون للأأأأآ لتنفيأأأأم اأأأأمو اخلطأأأأة  لأأأأول 
  قِأأأرَّ يف اخلطأأأة مأأأم  ن الة أأأاء ضلأأأى الفةأأأر إلميأأأع  شأأأكال   تنفيأأأماا لأأأامالا  و ىل مأأأا 2030 ضأأأا 

غأأأأأىن   ذلأأأأأك الفةأأأأأر املأأأأأدقع  اأأأأأو  لأأأأأرب حتأأأأأٍد ضلأأأأأى الصأأأأأعيد العأأأأأاملي وشأأأأأررب  يف و اعأأأأأادو  اأأأأأا
التنميأأأأة املسأأأأتدامة  وا لتأأأأوا  املةطأأأأو  فيهأأأأا اتحةيأأأأق التنميأأأأة املسأأأأتدامة يف  اعاداأأأأا  لتحةيأأأأق ضنأأأأ 

ضلأأى حنأأو متأأواان ومتكامأأآ االبنأأاء ضلأأى اإلجنأأااات  -ا قتصأأادم وا جتمأأاضي والبيئأأي  - الثالثأأة
يسأعى  ىل  ي نيأو منهأا  و ذ مل ر اتادا  اإلمنائية لالفية والسأعي ملعاجلأة مأااليت حتةة  يف  را

   2030 اإلسها  يف التنفيم الكامآ لتلك اخلطة  لول ضا 
يسأأبق    الأأيت تتسأأم انطأأاق و مهيأأة مل2030 اأأفن خطأأة التنميأأة املسأأتدامة لعأأا  و ذ يةأأر 

ع  مأأع مراضأأاة ا ختالفأأات يف الواقأأع هلمأأا مثيأأآ  حتظأأى اةبأأول مجيأأع البلأأدان وتنطبأأق ضلأأى اجلميأأ
مسأأأأتوى التنميأأأأة اأأأأني الأأأأد وآخأأأأر  ومأأأأع احأأأأ ا  السياسأأأأات  الأأأأور  والتفأأأأاوت يف الةأأأأدرات ويف

ضامليأأة  169   الوغايا أأا  17   اليةأأر  ااإلضأأافة  ىل ذلأأك  اأأفن  اأأدافها  واتولويأأات الورنيأأة؛ و ذ
ميأأأأة ضلأأأأى حأأأأد سأأأأواء  وترمأأأأي  ىل ضأأأأمان يشأأأأمآ البلأأأأدان املتةدمأأأأة والنا العأأأأامل افسأأأأرو  اأأأأا و أأأأمر 
 ر  حد ضم الرلب  يتخلر    

تس شأأأد اةاصأأأد ميثأأأاق اتمأأأم املتحأأأدة ومبادئأأأ    2030  ىل  ن خطأأأة ضأأأا  يشأأأع و ذ 
يف ذلأأأك ا حأأأ ا  الكامأأأآ للةأأأااون الأأأدويل  وترتكأأأو ضلأأأى اإلضأأأالن العأأأاملي حلةأأأوق اإلاسأأأان  اأأأا

 ىل صكوا  خرى مم قبيآ  ضالن احلق يف التنميأة  واملعاادات الدولية حلةوق اإلاسان  وتستند 
 يتماشى مع حةوق الدول والتواما ا اوجب الةااون الدويل   و ا  ينبغي تنفيماا اا
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ملناقشأأة  2016 يلول/سأأبتمرب  5 لةأأة العمأأآ للخأأرباء الأأيت ضةأأدت يف  بيرحرأأ -1 
مراضاة حةوق اإلاسان يف صياغة  اآلليات واملنهييات الفعالة واجلامعة والتشارلية الكفيلة اتعميم

مفوضأية اتمأم السياسات العامة وتنفيماا  و يط ضلماا مأع التةأدير اأالتةرير املأوجو الأمم قدمتأ  
 ؛(165)السامية حلةوق اإلاسان ضم حلةة ضمآ اخلرباء امو املتحدة

تتأأأيح مأأأداخآ لتنفيأأأم اخلطأأأط  2030  ن خطأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة لعأأأا  يؤلأأأد -2 
الوق  ذاتأ  توجأ  حةأوق اإلاسأان صأوب خطأة  لورنية تنفيماا جامعاا وتشارلياا  ويفوالسياسات ا

ضمأأآ  لثأأر تواااأأاا وتكأأامالا مأأم  جأأآ حتةيأأق تنميأأة مسأأتدامة تعكأأس تأأرااط مجيأأع حةأأوق اإلاسأأان 
 وضد  قااليتها للتيوئة؛

الأأأأأأأدول ضلأأأأأأأى  ن تأأأأأأأويل العنايأأأأأأأة الواجبأأأأأأأة للمعلومأأأأأأأات واملالحظأأأأأأأات  يشأأأأأأأيع -3 
يف ذلأأأأك يف  رأأأأار ا سأأأأتعراا الأأأأدورم   تةأأأأدمها آليأأأأات حةأأأأوق اإلاسأأأأان  اأأأأاوالتوصأأأأيات الأأأأيت

 ورصداا للتةد  احملرا يف اما الصدد؛ 2030 الشامآ  لدى تنفيماا خلطة ضا 
اتاظمأأأة اإلقليميأأأة والدوليأأأة حلةأأأوق اإلاسأأأان ضلأأأى  ن تةأأأد  املسأأأاضدة  يشأأأيع -4 

غيأأة  قأأداراا ضلأأى تنفيأأم التواما أأا يف جمأأال التةنيأأة وانأأاء الةأأدرات  ىل الأأدول  انأأاءا ضلأأى رلبهأأا  ا
 حةوق اإلاسان وتعهدا ا ذات الصلة يف  ثناء العمليات اململورة؛

اأأأاجلهود الأأأيت تبأأأمهلا مفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان يف  ي ةأأأر -5 
  ملواءمأأة جمأأايل املسأأاضدة التةنيأأة وانأأاء الةأأدرات  انأأاءا ضلأأى رلأأب الأأدول واالتعأأاون الوثيأأق معهأأا

قوااينهأأأأا وسياسأأأأا ا ومؤسسأأأأا ا و ارسأأأأا ا مأأأأع التواما أأأأا وتعهأأأأدا ا يف جمأأأأال حةأأأأوق اإلاسأأأأان  
ولتنفيأأأم التوصأأأيات املنبثةأأأة ضأأأم ا سأأأتعراا الأأأدورم الشأأأامآ الأأأيت حتظأأأى اةبأأأول الأأأدول املعنيأأأة  

 ومتااعة التوصيات الصادرة ضم آليات حةوق اإلاسان اتخرى التااعة لامم املتحدة؛
املفوضية السامية ضلى ايادة تعويو اجلهأود الراميأة  ىل دضأم اأمو التأدااع   يشيع -6 

لي يكون للسياسات والربامج وا س اتيييات الورنية تفثع  جيا  ضلى التنفيم الفعال تاأدا  
التنميأأأأأة املسأأأأأتدامة  وذلأأأأأك ضأأأأأم رريأأأأأق  دمأأأأأا  التوامأأأأأات حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان لأأأأأدى صأأأأأياغة تلأأأأأك 

 مج وا س اتيييات وتنفيماا؛السياسات والربا
اأأفن تأأدمج الأأدول منظأأور حةأأوق اإلاسأأان يف سياسأأا ا الورنيأأة هبأأد   يوصأأي -7 

تعويأأو حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية ويايتهأأا و ضماهلأأا االكامأأآ واأأفن تراضأأي آراء اوتمأأع 
 املد  يف امو العملية؛

ارسأأات اجليأأدة والتحأأديات  ىل املفوضأأية السأأامية  ن ت عأأد  ميعأأاا للمم يطلأأب -8 
اأأأو مكأأأرس يف الةأأأااون  والأأأدروس املسأأأتفادة والتوصأأأيات إلدمأأأا  منظأأأور حةأأأوق اإلاسأأأان  لمأأأا

الدويل حلةوق اإلاسان  يف السياسات الورنية اغية املسامهة يف حتةيق  اأدا  التنميأة املسأتدامة  

__________ 

(165) A/HRC/34/33   



A/71/53 

351 GE.17-14491 

ات الصألة  واملنظمأات وذلك االتشاور مع الأدول وولأا ت اتمأم املتحأدة وصأناديةها واراجمهأا ذ
احلكومية الدولية  وايئات املعاادات  واإلجراءات اخلاصة  واآلليات اإلقليمية حلةأوق اإلاسأان  
واملؤسسأأات الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأأان  ومنظمأأات اوتمأأع املأأأد   واتوسأأارب اتلادمييأأة  وسأأأائر 

يأآ التيميأع  ىل جملأس اجلهات صاحبة املصلحة  مم خالل مشاورات  قليمية غع رمسية  و ن حت
 حةوق اإلاسان يف دورت  احلادية واتراعني؛

يف ذلأك   ىل اللينة ا ستشارية  ن تساام خالل العملية التشاورية  اا يطلب -9 
مأم خأالل مشأارلة  ض أائها يف املشأاورات غأع الرمسيأة  و ن ت عأد دراسأة ميكأم  ن تسأاضد الأأدول 

وذلأأأك حةأأأوق اإلاسأأأان يف سياسأأأا ا الورنيأأأة   دمأأأا   ضأأأم رريأأأق 2030 يف تنفيأأأم خطأأأة ضأأأا 
 ىل التيميأأع الأأمم تعأأدو املفوضأأية السأأامية  و ن حتيأأآ تلأأك الدراسأأة يف غ أأون دور أأا اا سأأتناد 

العاديأأة لتةأأد  التةأأارير  ىل اولأأس يف دورتأأ  اخلامسأأة واتراعأأني اناسأأبة الأأملرى السأأنوية اخلامسأأة 
 ؛للتنمية املستدامة 2030  ضتماد خطة ضا 

الدول ضلى دضم املفوضية السأامية و ض أاء اللينأة ا ستشأارية يف اأما  يشيع -10 
 املسعى  مع مراضاة  مهية التعاون الدويل وتةاسم املمارسات اجليدة اني املنارق؛

املفوضأأية السأأامية وايئأأات اتمأأم املتحأأدة وولا  أأا وصأأناديةها واراجمهأأا  يأأدضو -11 
املصأألحة املعنيأأة  ىل التعأأاون مأأع الأأدول يف تةأأد  املسأأاضدة  ذات الصأألة وسأأائر اجلهأأات صأأاحبة

التةنيأأأة  ىل الأأأدول املعنيأأأة  انأأأاءا ضلأأأى رلبهأأأا  اغيأأأة مسأأأاضد ا ضلأأأى  دمأأأا  حةأأأوق اإلاسأأأان يف 
سياسأأا ا واراجمهأأا الورنيأأة   يأأ  تسأأاام السياسأأات الورنيأأة الراميأأة  ىل حتةيأأق  اأأدا  التنميأأة 

 اسان؛املستدامة يف التمتع  ةوق اإل
  ن ي بةي امو املسفلة قيد اظرو  يةرر -12 

 37 اجللسة
 2017حويران/يواي   23

 [دون تصوي  ااضت مد ]

والمسراءلة  جم وريرة الكونغرو الديمقراتيرة تقديم المساقدة التقنية إلرى -35/33
 ق  األحداث التح وقعت فح مقاتعات كاساي

  ن جملس حةوق اإلاسان  
 اتمم املتحدة ومبادئ  اةاصد ميثاق   ذ يس شد 
 ن ضلأأأأى مجيأأأأع الأأأأدول مسأأأأؤولية تعويأأأأو ويايأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان  و ذ يؤلأأأأد مأأأأم جديأأأأد 

واحلريات اتساسية املكرسة يف اإلضالن العاملي حلةأوق اإلاسأان والصأكوا الدوليأة اتخأرى ذات 
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والوفأأاء يف ذلأأك العهأأدان الأأدوليان اخلاصأأان  ةأأوق اإلاسأأان   الصأألة الأأيت اأأي  رأأرا  فيهأأا  اأأا
 االتواما ا اوجب تلك املعاادات وا تفاقات 

  2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251 ىل قرار اجلمعية العامة  و ذ يشع 
 2016 يلول/سأأبتمرب  30املأأؤرخ  33/29ىل قأأرار جملأأس حةأأوق اإلاسأأان   و ذ يشأأع  ي أأاا  

 ة يف مجهورية الكواغو الدميةرارية و ىل قرارات  السااةة اشفن حالة حةوق اإلاسان واملساضدة التةني
االأأأدور اهلأأأأا  الأأأمم تؤديأأأأ  اعثأأأة منظمأأأأة اتمأأأم املتحأأأأدة لتحةيأأأق ا سأأأأتةرار يف  و ذ يسأأألرم 

مجهورية الكواغو الدميةراريأة  ومكتأب اتمأم املتحأدة املشأ ا حلةأوق اإلاسأان يف مجهوريأة الكواغأو 
 لة حةوق اإلاسان يف اما البلد الدميةرارية يف توثيق ااتهالات حةوق اإلاسان وحتسني حا

 ااء التةأأأأارير اتخأأأأعة الأأأأيت تفيأأأأد  أأأأدو  موجأأأأة مأأأأم العنأأأأر  و ذ يسأأأأاورو قلأأأأق شأأأأديد 
الدويل وا اتهالات والتياواات اخلطعة واجلسيمة حلةوق اإلاسان  و اواات وااتهالات الةااون 

تنطأأوم ضلأأى  نيأأد اترفأأال  فيهأأا تلأأك الأأيت الأأيت يرتكبهأأا اجلميأأع  اأأا مةارعأأات لاسأأاماإلاسأأا  يف 
واستخدا  اجلنأود اترفأال والعنأر اجلنسأي واجلنسأا   وتأدمع املنأاال واملأدارس و مأالم العبأادة والبأىن 

  مةاار مجاضية االتشا التةارير اليت تفيد  التحتية للدولة ضلى  يدم امليليشيات احمللية  و ااء
املنشأف  املعأ  إلمهوريأة الكواغأو الدميةراريأة ءقتآ اثنني مم  ض اء فريق اخلأربا و ذ يديم اشدة 

  ومهأأأأا السأأأأيدة اايأأأأدة  2004آذار/مأأأأارس  12املأأأأؤرخ  (2004)1533 ضمأأأأالا اةأأأأرار جملأأأأس اتمأأأأم
 الوسطى  ثناء ا ضطال  او يتهما  مةارعة لاساماللمان قتال يف   لاتا ن والسيد مايكآ شارب

ر يف السأأكان ة ضأأم العنأأر الأأمم يأأؤثر العواقأأب اإلاسأأااية النامجأأ الشأأديد و ذ تثأأع جوضأأ  
مليأأون شأأخق داخأأآ البلأأد  1.27وتسأأبب يف تشأأريد  لثأأر مأأم  مةارعأأات لاسأأاماملأأدايني يف 

 ضلى اتقآ خار  البلد رلباا لليوء يف الدان جماورة  آخريم  30 000 واوود
يأة جملس اتمم اشفن احلالة يف مجهور  االبيااني الصحفيني الصادريم ضم و ذ  يط ضلماا  

  2017 يار/مايو  4شبارب/فرباير و 24الكواغو الدميةرارية يف 
فأأأوا اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامي الصأأأادرة ضأأأم م ةالصأأأحفي نشأأأرةاال و ذ  أأأيط ضلمأأأاا  ي أأأاا  

 تكملة اجلهود الورنية اشفن ضرورة   2017حويران/يواي   9حلةوق اإلاسان يف 
فالأأأأة ضأأأأد  تكأأأأرار ااتهالأأأأات اكافحأأأأة اإلفأأأأالت مأأأأم العةأأأأاب اغيأأأأة ل التوامأأأأ  و ذ يؤلأأأأد 

 و اواات حةوق اإلاسان 
مجيأأع  ضمأأال العنأأر والتحأأريمم ضلأأى الكراايأأة والعنأأر  يأأديم افشأأد العبأأارات -1 

العرقي  وااتهالات و اواات حةوق اإلاسان  ف الا ضم ااتهالات الةااون الدويل اإلاسا  اليت 
لاسأأام منأأأم   ةارعأأات ترتكأأب يف مسأأيما تلأأك الأأيت شأأهد ا مجهوريأأة الكواغأأو الدميةراريأأة  و 

الأأيت فيهأأا العنأأر املرتكأأب اأأدوافع ضرقيأأة  و ارسأأات العنأأر واإليأأماء    اأأا2016آب/ غسأأطس 
النسأأأاء واترفأأأال  و نيأأأد اترفأأأال واسأأأتخدا  اجلنأأأود اترفأأأال اصأأأورة غأأأع قااوايأأأة   تسأأأتهد 
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لةسأرم  وا غتصأاب وا غتيا ت  وضمليات اإلضدا  خار  اطاق الة أاء  وحأا ت ا ختفأاء ا
التعميب وغعو مأم  وغع ذلك مم  شكال العنر اجلنسي واجلنسا   وحا ت  ساءة املعاملة  و

 املهينة؛ الال اسااية  و العةواة الةاسية  و ضروب املعاملة  و
احلكومأأة ومجيأأع املؤسسأأات ذات الصأألة يف مجهوريأأة الكواغأأو الدميةراريأأة   ر  أأ -2 

ملنأأع مجيأأع ااتهالأأات الةأأااون الأأدويل اإلاسأأا  ومجيأأع ااتهالأأات  ال أأروريةضلأأى اختأأاذ لأأآ التأأدااع 
سيما ضندما تشأكآ جأرائم حأرب  و اواات حةوق اإلاسان يف مجهورية الكواغو الدميةرارية  و 

 جرائم ضد اإلاسااية  وااسبة مجيع املسؤولني ضنها  اغمم النظر ضم ااتمائهم السياسي؛  و
واملتمثلأة يف  ةع ضلى ضاتق مجيع  صحاب املصلحةردية اليت تاملسؤولية الف يؤلد -3 

 التصر  يف  رار ا متثال التا  لسيادة الةااون وحةوق اإلاسان؛
حكومأة مجهوريأة الكواغأو الدميةراريأأة ضلأى احأ ا  مجيأع حةأوق اإلاسأأان   أ ر  -4 

لمأأا  ثهأأا ة للدولأأة   واحلريأأات اتساسأأية للنأأاس لافأأة ويايتهأأا وضأأمااا وفةأأاا لاللتوامأأات الدوليأأ
 اح ا  سيادة الةااون؛ضلى 

 ىل  ن حكومأأأة مجهوريأأأة الكواغأأأو الدميةراريأأأة تتحمأأأآ املسأأأؤولية الرئيسأأأية ضأأأم  يشأأأع -5 
يايأأة مجيأأع املأأدايني املوجأأوديم يف  قليمهأأا  و أأ  احلكومأأة ضلأأى  ارسأأة  قصأأى درجأأات ضأأبط الأأنفس 

ملأأ  مأأم جهأأود مأأم  جأأآ اسأأتعادة النظأأا   وفةأأاا للةأأااون واسأأتخدا  الةأأوة اصأأورة قااوايأأة ومتناسأأبة فيمأأا تب
 الدويل؛

االدور المم ت طلع ا  املنظمات اإلقليمية والدولية  ف الا ضأم البلأدان  يشيد -6 
 ؛مةارعات لاساماواورة يف توفع احلماية واملساضدة جلميع السكان املت رريم مم اتامة يف 

تعاواأأا مأأع مفوضأأأية  مواصأألةىل  ةراريأأأة حكومأأة مجهوريأأة الكواغأأو الدمي يأأدضو -7 
اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  ومكتأأأب اتمأأأم املتحأأأدة املشأأأ ا حلةأأأوق اإلاسأأأان يف 
مجهوريأأأة الكواغأأأو الدميةراريأأأة  وجملأأأس حةأأأوق اإلاسأأأان و جراءاتأأأ  اخلاصأأأة  ويؤلأأأد ضأأأرورة مأأأنح 

الوقأ  املناسأب  دون ضوائأق ويفمكتب اتمم املتحدة املش ا حلةأوق اإلاسأان  مكاايأة الوصأول 
لاسأام  مأم  جأآ العمأآ دون ضةبأات والوصأول  ىل مةارعات     وخباصة لامآ  قليم الدولة ىل  

 الوثائق ذات الصلة؛النفاذ  ىل مجيع اتشخامل املعنيني و 
االتوا  حكومة مجهورية الكواغو الدميةرارية اواصلة جهوداا مم خالل  يرحب -8 

اشأأفن ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق اإلاسأأان وااتهالأأات الةأأااون الأأدويل   جأأراء حتةيةأأات مشأأ لة
  وذلأأك االتعأأاون مأأأع اعثأأة منظمأأة اتمأأم املتحأأأدة مةارعأأأات لاسأأاماإلاسأأا  الأأيت ارتكبأأ  يف 

لتحةيأأأأق ا سأأأأتةرار يف مجهوريأأأأة الكواغأأأأو الدميةراريأأأأة ومكتأأأأب اتمأأأأم املتحأأأأدة املشأأأأ ا حلةأأأأوق 
 ضلن  واير حةوق اإلاسان  ثناء جلسة التحاور  تفريةي  وفق مااإلاسان  اا ش اا مع ا حتاد ا

 ؛2017آذار/مارس  22اشفن مجهورية الكواغو الدميةرارية يف 
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يف ادضأأأاءات  الأأأيت  خأأأمم ضنهأأأا التحةيأأأق الأأأور نتأأأائج اتوليأأأة الا  أأأيط ضلمأأأاا  -9 
 لاسام؛  مةارعات ااتهالات و اواات حةوق اإلاسان املرتكبة يف

 يفأأأاد فريأأأق مأأأم  حلةأأأوق اإلاسأأأان السأأأامي اتمأأأم املتحأأأدة فأأأوامىل   يطلأأأب -10 
اخلرباء الدوليني  ي م خرباء مأم املنطةأة  جلمأع املعلومأات وحف أها و ثبأات الوقأائع واملالاسأات 
وفةاا للمعايع واملمارسات الدولية مأع احلأرمل يف الوقأ  ذاتأ  ضلأى تأفمني يايأة مجيأع اتشأخامل 

  اوسأائآ مجهوريأة الكواغأو الدميةراريأة   وذلأك االتعأاون مأع حكومأةالميم سيتعاواون مأع الفريأق
ااتهالأأات و أأاواات ا منهأأا تيسأأع الويأأارات والوصأأول  ىل البلأأد واملواقأأع واتشأأخامل  فيمأأا يتصأأآ

مةارعأأأأات  ارتكبأأأأ  يف  ي أأأأوضم  اأأأأا حةأأأأوق اإلاسأأأأان وااتهالأأأأات الةأأأأااون الأأأأدويل اإلاسأأأأا  الأأأأيت
مجهورية  يت رلق  ليها اما التحةيق  ىل السلطات الة ائية يفلاسام  و حالة ا ستنتاجات ال

اغيأأأة لشأأأر احلةيةأأأة  وضأأأمان مسأأأاءلة مأأأرتكيب اجلأأأرائم الشأأأائنة لافأأأةا  مأأأا   الكواغأأأو الدميةراريأأأة
 مجهورية الكواغو الدميةرارية؛السلطات الة ائية يف 

ودضأأوة  ضأأم املسأتيدات تةأأد  تةريأر شأفوم املفأأوا السأامي ىل   ي أاا  يطلأب -11 
         والثالثأأأأني للميلأأأأس   اعةيف جلسأأأأة حتأأأأاور مكثأأأأر ت عةأأأأد  ثنأأأأاء الأأأأدورة السأأأأاللمشأأأأارلة  الفريأأأأق

 ضم النتائج اليت رلق  ليها الفريق ودضوة الفريأق  ىل املشأارلة تةد  تةرير شامآلما يطلب  لي  
 يف جلسة حتاور  ثناء دورت  الثامنة والثالثني؛

حكومأأأأأة مجهوريأأأأأة الكواغأأأأأو الدميةراريأأأأأة  امية توويأأأأأد ىل املفوضأأأأأية السأأأأأ يطلأأأأأب -12 
ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق ااملسأأاضدة التةنيأأة الالامأأة إلجأأراء حتةيةا أأا يف ا دضأأاءات املتعلةأأة ا

 ؛املرتكبة يف مةارعات لاسام اإلاسان
توويأأأد املفوضأأأية السأأأامية إلميأأأع املأأأوارد ال أأأرورية واملناسأأأبة لالضأأأطال   يطلأأأب -13 

 ؛هبمو الو ية
  ن ي بةي املسفلة قيد اظرو  يةرر -14 
 37اجللسة         
 2017حويران/يواي   23        

 [دون تصوي ااضت مد ]

حمايررررة حقرررروق اإلنسرررران والحريررررات األساسررررية فررررح سررررياق  -35/34  
 مكافحة اإلر اب

  ن جملس حةوق اإلاسان  
  ئ ومباد اةاصد ميثاق اتمم املتحدة يس شد  ذ 
؛ 2006يم الثأأأأأأأا /اوفمرب تشأأأأأأأر  27املأأأأأأأؤرخ  2/112مةأأأأأأأررو  مأأأأأأأم جديأأأأأأأد ذ يؤلرأأأأأأأد و  
  2008 آذار/مأأارس 27املأأؤرخ  7/7  و2007لأأااون اتول/ديسأأمرب   14املأأؤرخ  6/28 وقراراتأ 
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 19/19  و2010آذار/مأأارس  26املأؤرخ  13/26  و2009آذار/مأأارس  26 املأؤرخ 10/15و
 2املأأأأؤرخ  29/9  و2014مأأأأارس آذار/ 27املأأأأؤرخ  25/7  و2012آذار/مأأأأارس  23املأأأأؤرخ 

 / يلأأأأأأول 30املأأأأأأؤرخ  33/21  و2016آذار/مأأأأأأارس  23املأأأأأأؤرخ  31/3  و2015 وا/يوليأأأأأأ  
  2003 ايسأأان/ اريآ 25املأأؤرخ  2003/68ن ؛ وقأأرارات جلنأأة حةأأوق اإلاسأأا2016 سأأبتمرب

  2005ايسان/ اريآ  21املؤرخ  2005/80  و2004 ايسان/ اريآ 21املؤرخ  2004/87و
  2002لأأأأأااون اتول/ديسأأأأأمرب   18املأأأأأؤرخ  57/219  ىل قأأأأأرارات اجلمعيأأأأأة العامأأأأأة يشأأأأأع و ذ
 لأأأأااون اتول/  20املأأأأؤرخ  59/191  و2003لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   22املأأأأؤرخ  58/187و

  19املؤرخ  61/171  و2005لااون اتول/ديسمرب   16 املؤرخ 60/158  و2004ديسمرب 
  2007ديسأأأأأأأأأأمرب لأأأأأأأأأااون اتول/  18 املأأأأأأأأأؤرخ 62/159  و2006لأأأأأأأأأااون اتول/ديسأأأأأأأأأمرب 

 لأأأأأااون اتول/ 18 املأأأأأؤرخ 64/168  و2008 لأأأأأااون اتول/ديسأأأأأمرب  18املأأأأأؤرخ  63/185و
  19املأأأأؤرخ  66/171  و2010لأأأأااون اتول/ديسأأأأمرب   21املأأأأؤرخ  65/221  و2009ديسأأأأمرب 

  2013لأأأأأأأأأأأااون اتول/ديسأأأأأأأأأأأمرب   18املأأأأأأأأأأأؤرخ  68/178  و2011لأأأأأأأأأأأااون اتول/ديسأأأأأأأأأأأمرب 
  2016 وا/يولي   1املؤرخ  70/291  و2015لااون اتول/ديسمرب   17ؤرخ امل 70/148و
  يرحب ااجلهود اليت يبمهلا مجيع  صحاب املصلحة املعنيني لتنفيم اما املةرر وامو الةرارات  و ذ

االأأأدول  ن تكفأأأآ توافأأق  م تأأأداع ي تخأأأم ملكافحأأة اإلراأأأاب والتطأأأر   يهيأأب -1 
سأأأيما الةأأأااون الأأأدويل حلةأأأوق اإلاسأأأان  لةأأأااون الأأأدويل  و العنيأأأر املف أأأي  ىل اإلراأأأاب مأأأع ا

 والةااون الدويل لالجئني والةااون الدويل اإلاسا ؛
 ااء ااتهالأأأأات حةأأأأوق اإلاسأأأأان واحلريأأأأات اتساسأأأأية  يعأأأأرب ضأأأأم اأأأأالغ الةلأأأأق -2 

ر والةااون الدويل لالجئني والةااون الدويل اإلاسا  يف سأياق مكافحأة اإلراأاب والتطأر  العنيأ
 املف ي  ىل اإلرااب؛

جلميأأأع  ضمأأأال اإلراأأأاب والتطأأأر  العنيأأأر املف أأأي  ىل   دااتأأأ  الةارعأأأة يؤلأأأد -3 
اإلراأأاب  اكأأآ  شأأأكاهلا ومظااراأأا  وتسأأاليبها و ارسأأأا ا  ينمأأا ارت كبأأ  و يأأأاا لأأان مرتكبواأأأا  

ا ا غأع السياسي لحلرااب  اوصأفها  ضمأ املادم  و اصر  النظر ضم دوافعهم  وللدضم املايل  و
سأأأيما اأأأالنظر  ىل آثاراأأأا الوخيمأأأة ضلأأأى التمتأأأع  ةأأأوق  مأأأربرة وفةأأأاا للةأأأااون الأأأدويل املنطبأأأق   

تشكل  مم  ديد للسالمة اإلقليمية للأدول و منهأا  اإلاسان وضلى اوتمعات الدميةرارية  و ىل ما
 و ستةرار احلكومات؛

ب والتصأأأأدم لأأأأ  ومكافحتأأأأ  اتعويأأأأو التعأأأأاون الأأأأدويل ملنأأأأع اإلراأأأأا جيأأأأدد التوامأأأأ  -4 
ويهيأأأب  يف اأأأما الشأأأفن  االأأأدول واجلهأأأات الفاضلأأأة اتخأأأرى ذات الصأأألة  ن تسأأأتمر   سأأأأب 
ا قت اء  يف تنفيم اس اتييية اتمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرااب ورلائواا اتراع  اليت تؤلد 

ون مهأا الةاضأدة اتساسأية مم جديأد  مأوراا منهأا  ن احأ ا  حةأوق اإلاسأان لليميأع وسأيادة الةأاا
 ملكافحة اإلرااب؛
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ضلأأى مسأأؤولية الأأدول املتمثلأأة يف يايأأة اتشأأخامل املةيمأأني يف  قليمهأأا  يشأأدد -5 
سأأأيما الةأأأااون الأأأدويل  مأأأم اأأأمو اتضمأأأال  يف تةيأأأد تأأأا  االتواما أأأا اوجأأأب الةأأأااون الأأأدويل  و 

 اسا ؛حلةوق اإلاسان والةااون الدويل لالجئني والةااون الدويل اإل
يسبب  اإلرااب مم معاااة لل حايا و سرام  واينما   ا يعرب ضم االغ استيائ  -6 

سأيما النسأاء واترفأال  يؤلأد مأم  يشدد ضلى ضرورة تعويو وياية حةأوق ضأحايا اإلراأاب  و 
جديد ت امن  الشديد معهم  ويشدد ضلى  مهية توفع املساضدة والدضم املالئمني هلم مع احلرمل 

ا  ضلأأأى مراضأأأاة مجلأأأة  مأأأور منهأأأا ا ضتبأأأارات املتعلةأأأة االأأأملرى والكرامأأأة وا حأأأ ا  واملسأأأاءلة الأأأال
 واحلةيةة والعدالة  وفةاا للةااون الدويل؛

 فأظ لأرامتهم   ضلى ضرورة ضمان معاملة ضحايا اإلرااب ااح ا  واأا يؤلد -7 
ويةأر االأدور الأمم ميكأم  ن ويشدد ضلى ضرورة تعويأو الت أامم الأدويل لأدضم ضأحايا اإلراأاب  

 يف ذلك يف جمال مكافحة ا جنماب  ىل اإلرااب؛ يؤدي  ضحايا اإلرااب  اا
االدول  ن ت أمم حصأول  م شأخق يأدضي ااتهأاا حةوقأ  اإلاسأااية  يهيب -8 

التطأأأأر   الوسأأأأائآ املسأأأأتخدمة ملكافحأأأأة اإلراأأأأاب  و حرياتأأأأ  اتساسأأأأية االتأأأأدااع املتخأأأأمة  و  و
 ىل اإلراأأأاب ضلأأأى  مكاايأأأة الليأأأوء  ىل العدالأأأة وضلأأأى احملالمأأأة وفأأأق اتصأأأول ي ف أأأالعنيأأأر امل

حصول ضحايا ااتهالات حةوق اإلاسان ضلأى   ن تكفآالةااواية وضلى سبيآ ااتصا  فعال  و 
 شأأكال جأأرب مناسأأبة وفعالأأة وفوريأأة  تشأأمآ   سأأب ا قت أأاء  رد احلأأق والتعأأويمم ورد ا ضتبأأار 

 وضمااات ضد  التكرار؛
يف ذلك مم  ضلى  مهية ضمان  مكااية الليوء  ىل الة اء واملساءلة  اا شددي -9 

أأداا   خأأالل وضأأع اظأأم ضدالأأة جنائيأأة فعَّالأأة ومنصأأفة و اسأأااية وشأأفَّافة وخاضأأعة للمسأأاءلة وتعهب
وفةاا للةااون الدويل املنطبق  ااضتباراا رليوةا  ساسيةا تم  اس اتييية ملكافحة اإلراأاب والتطأر  

 ير املف ي  ىل اإلرااب؛العن
ولأأأأا ت اتمأأأأم املتحأأأأدة املعنيأأأأة ضلأأأأى  ن تراضأأأأي  لأأأأدى تةأأأأد   يشأأأأيع اشأأأأدة -10 

مسأأاضد ا التةنيأأة ملكافحأأة اإلراأأاب  وضنأأد ا قت أأاء  العناصأأر ال أأرورية لبنأأاء الةأأدرات الورنيأأة 
 مم  جآ تدضيم اظم العدالة اجلنائية وسيادة الةااون؛

ينبغي راطهما افم  ميكم و  ب والتطر  العنير   ن اإلراا يؤلد مم جديد -11 
 رائفة  ثنية؛ ح ارة  و جنسية  و ديم  و

الدول ضلى  ن ت مم  ن تكون التأدااع الأيت تتخأماا ملكافحأة اإلراأاب     -12 
والتطر  العنير املف ي  ىل اإلرااب تدااع غع  ييوية و ن تتينب تصنير اتفراد ضلأى  سأاس 

 م سأأأبب آخأأأر للتمييأأأو  الأأأدي   و العرقأأأي  و ة الةائمأأأة ضلأأأى ا اتمأأأاء اإلثأأأ   والةوالأأأب النمطيأأأ
  ظرو الةااون الدويل؛
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االأأدور اهلأأا  للتعلأأيم  واحأأ ا  التنأأو  الثةأأايف  ومنأأع التمييأأو ومكافحتأأ    يسأألم -13 
والعمالأأأة واإلدمأأأأا  يف املسأأأاضدة ضلأأأأى منأأأأع اإلراأأأاب والتطأأأأر  العنيأأأر املف أأأأي  ىل اإلراأأأأاب  

رحأب اتعأأاون ولأا ت اتمأأم املتحأدة املعنيأأة مأع الأأدول اتض أاء مأأم  جأآ تنفيأأم اسأأ اتيييات وي
 ترمي  ىل منع التطر  العنير املف ي  ىل اإلرااب ضم رريق التعليم؛

افمهيأأة منأأع التطأأر  العنيأأر املف أأي  ىل اإلراأأاب  ويأأدضو الأأدول  يسأألم  ي أأاا  -14 
يمية  ىل النظر يف وضأع خطأط ضمأآ ورنيأة و قليميأة يف اتض اء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقل

 اما الصدد؛
افن مشارلة اوتمأع املأد  الفاضلأة ميكأم  ن تعأوا اجلهأود احلكوميأة اجلاريأة  يةر -15 

الراميأأأأة  ىل يايأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان واحلريأأأأات اتساسأأأأية يف سأأأأياق مكافحأأأأة اإلراأأأأاب  ويهيأأأأب 
عنيأأأأأر املف أأأأأي  ىل اإلراأأأأأاب اب والتطأأأأأر  الاالأأأأأدول  ن ت أأأأأمم لأأأأأون تأأأأأدااع مكافحأأأأأة اإلراأأأأأ

تثلأأة  لتواما أأا اوجأأب  أأس االسأأالمة ولواأأا   تعأأوق ضملهأأا و  ضلأأى اتمأأم الةأأومي   واحلفأأاظ
 الدويل؛ الةااون

الأأدول ضلأأى لفالأأة  خأأم املسأاواة اأأني اجلنسأأني وضأأد  التمييأأو يف احلسأأبان   أ  -16 
 جعتها وتنفيماا؛ضند صياغة مجيع تدااع مكافحة اإلرااب ومرا

االأأأدول  ن تسأأألط ال أأأوء ضلأأأى  مهيأأأة دور املأأأر ة يف مكافحأأأة اإلراأأأاب  يهيأأأب -17 
والتطر  العنير املف ي  ىل اإلرااب  و ن تنظر  ضند ا قت أاء  يف  ثأر اسأ اتيييات مكافحأة 
اإلراأأأأاب ضلأأأأى حةأأأأوق اإلاسأأأأان للمأأأأر ة والطفأأأأآ وضلأأأأى املنظمأأأأات النسأأأأائية واملنظمأأأأات املعنيأأأأة 

آ  و ن تسأعى  ىل التشأاور مأع اأمو املنظمأات ضنأد وضأع اسأ اتيييات مكافحأة اإلراأاب االطف
 ومنع التطر  العنير املف ي  ىل اإلرااب؛

افمهيأأأأة دور الةيأأأأادات واملؤسسأأأأات الدينيأأأأة واوتمعأأأأات احملليأأأأة والةيأأأأادات  يةأأأأر -18 
 اتالية يف منع ومكافحة اإلرااب والتطر  العنير املف ي  ىل اإلرااب؛

 اأأ  اأالنظر  ىل وضأأع اترفأال احملتمأآ ل أأحايا لحلراأاب ولغأأعو  يكأرر التفليأد -19 
ي أأأتهم  مأأأم ااتهالأأأات الةأأأااون الأأأدويل  ينبغأأأي  ن يعامأأأآ لأأأآ رفأأأآ ي أأأدَّضى  اأأأ  ااتهأأأك الةأأأااون  و

سأأيما اترفأأأال املسأألواة حأأريتهم ولأأأملك اترفأأال مأأم ضأأأحايا  يثبأأ  ضليأأأ  ذلأأك    اأأملك  و
يها  معاملةا تتفق مع حةوق  ولرامت  واحتياجات   وفةاا للةااون الدويل املنطبق  اجلرائم والشهود ضل

وخصوصأاا ا لتوامأات املنصأومل ضليهأا اوجأب اتفاقيأة حةأوق الطفأآ  مأع مراضأاة املعأايع الدوليأأة 
ذات الصألة  ةأأوق اإلاسأأان يف جمأأال  قامأأة العأأدل يف اأأما الصأأدد  و أأ  الأأدول اتض أأاء ضلأأى 

ع املناسأأبة مأأم  جأأآ العمأأآ افعاليأأة ضلأأى  ضأأادة  دمأأا  اترفأأال الأأميم لأأااوا مأأرتبطني اختأأاذ التأأداا
 يف ذلك اجلماضات اإلراااية؛ سااةاا إلماضات مسلحة  اا

مجيع الدول ضلى اح ا  وياية احلق يف اخلصوصأية ضلأى النحأو املبأني يف     -20 
مأأم العهأأد الأأدويل اخلأأامل اأأاحلةوق  17مأأم اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان واملأأادة  12املأأادة 
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يف ذلأأك يف سأأياق ا تصأأا ت الرقميأأة  ويهيأأب االأأدول  ضنأأد مكافحتهأأا  املدايأأة والسياسأأية  اأأا
لحلراأأأأأاب والتطأأأأأر  العنيأأأأأر املف أأأأأي  ىل اإلراأأأأأاب   ن تعيأأأأأد النظأأأأأر يف  جراءا أأأأأا و ارسأأأأأا ا 

يف ذلأأك املراقبأأة  اأأات الشخصأأية  اأأاوتشأأريعا ا املتعلةأأة اراقبأأة ا تصأأا ت واض اضأأها ومجأأع البيا
اجلماضيأأة لالتصأأا ت ولأأما اض اضأأها ومجأأع البيااأأات  وذلأأك هبأأد  تفليأأد احلأأق يف اخلصوصأأية 
ضأأأأم رريأأأأق ضأأأأمان التنفيأأأأم الكامأأأأآ والفعأأأأال جلميأأأأع التواما أأأأا اوجأأأأب الةأأأأااون الأأأأدويل حلةأأأأوق 

م تأأأدخآ يف احلأأأق يف اإلاسأأأان  و أأأ  الأأأدول ضلأأأى اختأأأاذ التأأأدااع الالامأأأة ل أأأمان  ن يكأأأون  
اخلصوصأية منظمأأاا اةأأااون جيأب  ن يكأأون متاحأأاا لليميأع وواضأأحاا ودقيةأأاا وشأامالا وغأأع  ييأأوم  

اأأو معةأأول يف السأأعي لتحةيأأأق  غأأع قأأااو   مأأع مراضأأاة مأأا يكأأون اأأما التأأدخآ تعسأأفياا  و و  
  ادا  مشروضة؛

ا  للحأق يف حريأة الأر م ضلى اتمهية اتساسأية الأيت يكتسأيها ا حأ ا  التأ يؤلد -21 
والتعبأأع يف سأأياق جهأأود مكافحأأة اإلراأأاب والتطأأر  العنيأأر املف أأي  ىل اإلراأأاب  ولأأملك يف 
سياق مكافحة الدضاية اليت تةو  هبا اوموضات اإلراااية واملتطرفة  مع مراضاة اتحكا  املبينأة يف 

 العهد الدويل اخلامل ااحلةوق املداية والسياسية؛
اسأأتخدا   م وسأأائآ  ل ضلأأى ضأأمان  ن يكأأون اختأأاذ  م تأأدااع  والأأدو   أأ  -22 

يف ذلأأأأك اسأأأأتخدا  الطأأأأائرات  ملكافحأأأأة اإلراأأأأاب والتطأأأأر  العنيأأأأر املف أأأأي  ىل اإلراأأأأاب  اأأأأا
يف ذلأك الةأااون الأدويل حلةأوق  املوجهة ضم اعد  متفةاا مع التواما ا اوجأب الةأااون الأدويل  اأا

 ؛اإلاسان والةااون الدويل اإلاسا 
  يف سأأأياق اضأأأطالضها افاشأأأطة مكافحأأأة اإلراأأأاب  ضلأأأى  ي أأأاا الأأأدول   أأأ  -23 

 ؤدماح ا  التواما ا الدولية اشفن اجلهات الفاضلة يف اوال اإلاسا  واملنظمات اإلاسأااية الأيت تأ
 يف املنارق اليت تنشط فيها اجلماضات اإلراااية؛  ساسياا  دوراا 

حتريأأأات فوريأأأة ومسأأأتةلة واويهأأأة لتةصأأأي ضلأأأى  ن  أأأرم  لأأأملكالأأأدول   أأأ  -24 
احلةائق للما لاا  اناا معطيأات معةولأة تشأع  ىل وقأو  ااتهالأات  لتواما أا اوجأب الةأااون 

وسأأأائآ مسأأأتخدمة ملكافحأأأة اإلراأأأاب  و ن تكفأأأآ ااسأأأبة  الأأأدويل اتييأأأة  م تأأأدااع متخأأأمة  و
 الدويل؛ الور   و املسؤولني ضم ا اتهالات اليت ترقى  ىل جرائم اوجب الةااون

 ىل التأأأدااع الأأأيت تةأأأوا حةأأأوق اإلاسأأأان وسأأأيادة الةأأأااون  مثأأأآ  يشأأأع اةلأأأق -25 
 رااايأأة مأأم دون وجأأود  سأأاس قأأااو  لالحتيأأاا  احتيأأاا اتشأأخامل املشأأتب  يف ارتكأأاهبم  فعأأا ا 

احلأق وضمااات احملالمة وفق اتصول الةااواية  واسأتخدا  التعأميب  واحلرمأان غأع الةأااو  مأم 
يف احليأأأاة وغأأأعو مأأأم احلريأأأات اتساسأأأية  وحتأأأ  الأأأدول ضلأأأى تأأأوفع مراجعأأأة لالحتيأأأاا واحأأأ ا  

االمأة ضادلأة وضلنيأة  مأا  اكمأة خمتصأة  احلةوق يف املساواة وضد  التمييأو يف  قامأة العأدل  ويف
االمأأأة ضادلأأأأة وغأأأأع ذلأأأك مأأأأم ال أأأأمااات  ومسأأأتةلة واايأأأأدة  ولأأأملك يف افأأأأ اا الأأأأرباءة ويف

يف ذلأأك الةأأااون الأأدويل  لة أأائية اتساسأأية  ضلأأى النحأأو املنصأأومل ضليأأ  يف الةأأااون الأأدويل  اأأاا
 حلةوق اإلاسان  وحسب ا قت اء  يف الةااون الدويل اإلاسا  والةااون الدويل لالجئني؛
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الأأأدول ضلأأأى  ن تتخأأأم تأأأدااع ت أأأمم اتسأأأاق قأأأوااني مكافحأأأة اإلراأأأاب   أأأ  -26 
مأأم اإلضأأالن العأأاملي حلةأأوق اإلاسأأان  11و 10ةأأوق املكرسأأة يف املأأادتني وتأأدااع تنفيأأماا مأأع احل

مأأأم العهأأأد الأأأدويل اخلأأأامل اأأأاحلةوق املدايأأأة  15و 14وغعاأأأا مأأأم اتحكأأأا  املدواأأأة يف املأأأادتني 
والسياسأأية  وت أأمم تطبيةهأأا اطريةأأة تراضأأي تلأأك احلةأأوق مراضأأاةا لاملأأةا  اغيأأة لفالأأة احأأ ا  مبأأد  

 ريق  حكا  واضحة ودقيةة؛اليةني الةااو  ضم ر
اإلضأأادة غأأع الةأأااوايني للمشأأتب  يف ارتكأأاهبم  اشأأطة   ىل النةأأآ  و اةلأأق يشأأع -27 

  راااية  ىل الدان تتوافر  سباب حةيةية تدضو  ىل ا ضتةاد افام سيكواون معررضني خلطر التعميب؛
م اجلهأأود االأأدول اتض أأاء وليااأأات اتمأأم املتحأأدة الأأيت تشأأارا يف دضأأ يهيأأب -28 

املبمولأأة ملكافحأأة اإلراأأاب مواصأألة تيسأأع تعويأأو حةأأوق اإلاسأأان واحلريأأات اتساسأأية ويايتهأأا  
 ولما اتبا  اإلجراءات الةااواية الواجبة و رساء سيادة الةااون  يف سياق مكافحة اإلرااب؛

الأأأدول اتض أأأاء وليااأأأات اتمأأأم املتحأأأدة واملنظمأأأات اإلقليميأأأة ودون  يشأأأيع -29 
ميأأة واجلهأأات الفاضلأأة املعنيأأة ضلأأى النظأأر يف وضأأع آليأأات إلشأأراا الشأأباب يف جهأأود تعويأأو اإلقلي

ثةافة السال  والعدالة والتنميأة البشأرية والتسأامح اإلثأ  والأور  والأدي   مأم خأالل وضأع اأرامج 
 و تشأأييع مثأأآ اأأمو الأأربامج   سأأب  للتثةيأأر ولتوضيأأة اجلمهأأور تشأأمآ مجيأأع قطاضأأات اوتمأأع

 ؛ء ا قت ا
اتةريأأأأر املةأأأأرر اخلأأأأامل املعأأأأ  اتعويأأأأو ويايأأأأة حةأأأأوق   أأأأيط ضلمأأأأاا مأأأأع التةأأأأدير -30 

 ؛(166)اإلاسان واحلريات اتساسية يف سياق مكافحة اإلرااب
اتةرير مفوا اتمم املتحدة السأامي حلةأوق اإلاسأان اشأفن اآلثأار   يط ضلماا  -31 

 ؛(167)يات اتساسيةالسلبية لحلرااب ضلى التمتع إلميع حةوق اإلاسان واحلر 
 ىل املةأأرر اخلأأامل  ن يسأأتمر  وفةأأاا لو يتأأ   يف مجأأع املعلومأأات املتعلةأأة  يطلأأب -32 

رلأب  اادضاءات ااتهالات حةوق اإلاسان واحلريات اتساسية يف سأياق مكافحأة اإلراأاب ويف
 امو املعلومات وتلةيها وتبادهلا  و ن يةد  اااتظا  تةارير  ىل جملس حةوق اإلاسان؛

 ىل مجيأأأع الأأأدول  ن تتعأأأاون اشأأأكآ لامأأأآ مأأأع املةأأأرر اخلأأأامل يف  داء  يطلأأأب -33 
يف ذلك ا سأتيااة الفوريأة للنأداءات العاجلأة وتةأد  املعلومأات  املها  والواجبات املوللة  لي   اا

 املطلواة  و ن تنظر اصورة جدية يف ا ستيااة لطلبات املةرر اخلامل لويارة الدااا؛
  ويشأيع املكتأب ولأملك مجيأع (168)مكتب مكافحة اإلراأاب اإاشاء يرحب -34 

ايئأأات اتمأأم املتحأأدة وولا  أأا وصأأناديةها واراجمهأأا ذات الصأألة  واملنظمأأات الدوليأأة واإلقليميأأة 
سأأأيما تلأأأك املشأأأارلة يف فرقأأأة  ودون اإلقليميأأأة املشأأأارلة يف دضأأأم جهأأأود مكافحأأأة اإلراأأأاب  و 

__________ 

(166) A/HRC/34/61  
(167) A/HRC/34/30  
  71/291ااظر قرار اجلمعية العامة  (168)
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ة اإلراأأأأاب والأأأأيت تةأأأأد  املسأأأأاضدة التةنيأأأأة املتعلةأأأأة انأأأأع العمأأأأآ املعنيأأأأة االتنفيأأأأم يف جمأأأأال مكافحأأأأ
يتفأأق مأأع  اإلراأأاب وقمعأأ  للأأدول الأأيت توافأأق ضلأأى ذلأأك  ضلأأى  ن تأأدر   حسأأب ا قت أأاء واأأا

سأأيما قأأااون حةأأوق اإلاسأأان  حسأأب ا اطبأأاق  والةأأااون  و يا أأا  احأأ ا  الةأأااون الأأدويل  و 
مم ضناصر املساضدة التةنية الأيت  ااماا  ااضتباراا ضنصراا  الدويل اإلاسا  والةااون الدويل لالجئني 

 تةدمها  ىل الدول يف جمال مكافحة اإلرااب؛
 ىل ضأأرورة مواصأألة ضأأمان تعويأأو اإلجأأراءات العادلأأة والواضأأحة يف  رأأار  يشأأع -35 

ا  يتعلأق اأإدر  سيما فيمأا اظا  اجلواءات املتصلة ااإلرااب مم  جآ تعويو الكفاءة والشفافية  و 
اتفأأراد والكيااأأات يف قأأوائم اجلأأواءات املتصأألة ااإلراأأاب وشأأطبهم منهأأا  مأأع التفليأأد ضلأأى  مهيأأة 
اجلواءات يف مكافحة اإلرااب اوجب الةااون الدويل  ويرحب ااجلهود اجلارية اليت يبأمهلا جملأس 

 اتمم لدضم امو اتادا ؛
همأأا  ىل جملأأس حةأأوق  ىل املفأأوا السأأامي واملةأأرر اخلأأامل تةأأد  تةريري يطلأأب -36 

مأم جأأدول اتضمأال  وفةأأاا لرباأامج ضملأأ  السأنوم  مأأع  خأم م أأمون  3اإلاسأان يف  رأار البنأأد 
 اما الةرار اعني ا ضتبار 

38 اجللسة  
2017حويران/يواي   23  

 [ دون تصوي ااضت مد ]

 حالة حقوق اإلنسان فح إريتريا -35/35
  لالرال  ضلى اق الةرار  ااظر الفصآ الثا   

 المقررات -باء 
فررررح إتررررار  حلقررررة نقرررراق بشررررعن حقرررروق اإلنسرررران للمشررررردي  دايليرررراا  -35/101

االحتفرررال بالررراكرى السرررنوية العشرررري  للمبرررادت التوجي يرررة المتعلقرررة 
 د الدايلحبالتشرل 

  2017حويران/يوايأأ   22  املعةأأودة يف 34جملأأس حةأأوق اإلاسأأان  يف جلسأأت   قأأررر  
 اضتماد النق التايلمح

   ن جملس حةوق اإلاسان" 
إلميأأع الةأأرارات السأأااةة الأأيت اضتمأأد ا اجلمعيأأة العامأأة وجلنأأة حةأأوق اإلاسأأان   ذ يأأمل ر 

  وجملس حةوق اإلاسان اشفن املشرديم داخلياا 
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 ااء احليأأأأم املأأأأرو  حلأأأأا ت التشأأأأرد الأأأأداخلي ومأأأأدى تعةيأأأأداا  و ذ يشأأأأعر اااوضأأأأا  اأأأأالغ 
مأأد يف مجيأأع  حنأأاء العأأامل  تسأأباب منهأأا ااتهالأأات و أأاواات حةأأوق اإلاسأأان  ورااعهأا الطويأأآ ات

وااتهالات الةااون الأدويل اإلاسأا   والنواضأات املسألحة  وا ضأطهاد  والعنأر  واإلراأاب  ف أالا 
 ضم الكوار  الطبيعية  و النا ة ضم اتاشطة البشرية  واي ظرو     صآ فيها املشردون داخليأاا 

االنسأأبة يكفأأي مأأم احلمايأأة واملسأأاضدة  و ذ يأأدرا مأأا يطرحأأ  ذلأأك مأأم حتأأديات جسأأيمة ضلأأى مأأا 
  الدويل للميتمع  واالنسبةلاشخامل املتفثريم  اا يف ذلك اوتمعات اليت تست يفهم  

 ما للتشرد الداخلي مم  اعاد  اسااية و منائية ومرتبطة  ةوق اإلاسان وراأا ابنأاء و ذ يدرا 
السال   اا يف ذلك حا ت التشرد الطويآ اتمد  وما يتسم ا  وضع النساء واترفال مأم ضأعر 
شأديد ضأأادةا  ف أأالا ضأأم وضأأع لبأأار السأم واتشأأخامل ذوم اإلضاقأأة  ومسأأؤوليات الأأدول واوتمأأع 
الأأأدويل  أأأاو امل أأأي يف تعويأأأو مأأأا يةأأأدَّ   لأأأيهم مأأأم يايأأأة ومسأأأاضدة اوسأأأائآ تشأأأمآ احأأأ ا  حةأأأوق 

 سان واحلريات اتساسية جلميع املشرديم داخلياا ويايتها  سعياا  ىل  جياد حلول دائمة اإلا
سيصأأأاد  الأأأملرى السأأأنوية العشأأأريم للمبأأأاد  التوجيهيأأأة  2018 ن ضأأأا   و ذ يالحأأأظ 

 يأأأاا دول املتعلةأأة االتشأأأريد الأأداخلي  و ذ يعيأأأد تفليأأد ا ضأأأ ا  ااملبأأاد  التوجيهيأأأة اوصأأفها  رأأأاراا 
  حلماية املشرديم داخلياا  ااماا 

 ن الملرى املشار  ليها  ضالو تتيح فرصة اامة للتفكع يف مسفلة تعويو وياية  يؤلد و ذ 
التفكأأأأع يف اإلجنأأأأااات واملمارسأأأأات الف أأأألى والتحأأأأديات و  حةأأأأوق اإلاسأأأأان للمشأأأأرديم داخليأأأأاا 
 املتعلةة اتطبيق امو املباد  التوجيهية 

يف دورت  الثامنأة والثالثأني  حلةأة اةأا  اشأفن حةأوق اإلاسأان  ن يعةد   يةرر -1 
االأأأأملرى السأأأأنوية العشأأأأريم للمبأأأأاد  التوجيهيأأأأة املتعلةأأأأة االتشأأأأرد    احتفأأأأا ا للمشأأأأرديم داخليأأأأاا 

الأأأأأداخلي  مأأأأأع ال ليأأأأأو اوجأأأأأ  خأأأأأامل ضلأأأأأى تطبيةهأأأأأا وضلأأأأأى اإلجنأأأأأااات واملمارسأأأأأات الف أأأأألى 
 ي أاا  وصأيات ملواجهأة اأمو التحأديات  ويةأرر ضأم  صأدار ت والتحديات يف اأما الصأدد  ف أالا 

  ن تتاد لاشخامل ذوم اإلضاقة فرصة املشارلة الكاملة يف امو املناقشة؛
 ىل مفوضأأأية اتمأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلةأأأوق اإلاسأأأان  ن تأأأنظم حلةأأأة  يطلأأأب -2 

ا ذات الصألة النةا  يف حدود املوارد املتاحة  االتشاور مع الدول وايئات اتمم املتحدة وولا  
ومأأأع ايئأأأات املعااأأأأدات واإلجأأأراءات اخلاصأأأأة    سأأأيما املةأأأأرر اخلأأأامل املعأأأأ   ةأأأوق اإلاسأأأأان 
للمشرديم داخلياا  واآلليات اإلقليمية حلةوق اإلاسان  ف الا ضم اوتمع املأد   واملنظمأات غأع 
يف احلكوميأأأأأة  واملؤسسأأأأأات الورنيأأأأأة حلةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  هبأأأأأد  تأأأأأفمني مشأأأأأارلة اأأأأأمو اجلهأأأأأات 

 النةا ؛ حلةة
 ىل املفوضأأأية السأأأامية  ن تعأأأدر تةريأأأراا مأأأوجواا ضأأأم حلةأأأة النةأأأا   يطلأأأب  ي أأأاا  -3 

 "وتةدرم   ىل جملس حةوق اإلاسان يف دورت  اتراعني 
 دون تصوي  [ا]اضتمد 
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 الرئيس بيانات -جيم 
 حالة حقوق اإلنسان فح كوت ديفوار -35/1بيان م  الرئيس 

   دىل رئأيس اولأس 2017حويران/يواي   23الثالثني  املعةودة يف يف اجللسة السااعة و   
 ابيان فيما يلي اص مح

 " ن جملس حةوق اإلاسانمح 
اخلبع املستةآ املع  ابناء الةدرات والتعأاون التةأ  مأع لأوت ديفأوار يف  يشكر -1 

يط اشأأفن حالأأة حةأأوق اإلاسأأان يف لأأوت ديفأأوار  و أأ (169)ميأأدان حةأأوق اإلاسأأان ضلأأى تةريأأرو
 ضلماا ااخر املستيدات الةااواية والسياسية يف البلد  وخباصة ما يليمح 

 اضتمأأاد دسأأتور جديأأد يؤسأأس لليمهوريأأة الثالثأأة ويأأنق ضلأأى تعويأأو سأأيادة الةأأااون ) ( 
 وياية احلريات العامة ويكرس احلكم الدميةراري واملساواة اني اجلنسني؛ 

ولأأااون  2016لأأااون اتول/ديسأأمرب تشأأكيآ الربملأأان واحلكومأأة اجلديأأديم يف   )ب( 
 ؛ 2017الثا /يناير 
 تعيني اائب للرئيس وفةاا للدستور اجلديد؛  ) ( 
   املرسو  المم ية ي اإحدا 2017ايسان/ اريآ  13اضتماد جملس الواراء  يف  )د( 

لااون   8املؤرخ  1111-2016اللينة الورنية ملكافحة ا  ار ااتشخامل ضمالا االةااون رقم 
 واملتعلق اكافحة ا  ار ااتشخامل؛  2016اتول/ديسمرب 

   مشرو  قأااون يتعلأق اكافحأة2017ايسان/ اريآ  14اضتماد جملس الواراء  يف  )ه( 
 ا  ار غع املشرو  ااملهاجريم يف ظآ الوضع املثع للةلق المم يواجه  املهاجرون؛

 سو  املتعلق اإحأدا  جلنأة مشأ لة  املر 2017 يار/مايو  17اضتماد احلكومة  يف  )و( 
 اني الواارات ملتااعة وتنفيم التوصيات املتعلةة االةااون الدويل اإلاسا ؛

 واملتعلأأأق 2016حويران/يوايأأأ   3املأأأؤرخ  373-2016التوقيأأأع ضلأأأى املرسأأأو  رقأأأم  )ا( 
 تنظيمهأأااإحأأدا  اللينأأة الورنيأأة ملكافحأأة العنأأر اجلنسأأي يف سأأياق النواضأأات وحتديأأد اختصاصأأا ا و 

 وسع ضملها؛
ااإلصالحات التشريعية اليت  ل  قأااون العةواأات وقأااون اإلجأراءات  يرحب -2 

اجلنائيأأأأة والةأأأأااون املأأأأد  وقأأأأااون اإلجأأأأراءات املدايأأأأة  ويشأأأأيع احلكومأأأأة اإليفواريأأأأة ضلأأأأى متااعأأأأة 
ة اإلصأأالحات الالامأأة لتحأأدي  النظأأا  الة أأائي ووضأأع وتنفيأأم  جأأراءات  أأد   ىل تةلأأيق مأأد

 ا حتياا رام احملالمة وحتسني ظرو  ا حتياا؛ 
__________ 

(169) A/HRC/35/43   
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ااسأأأتمرار اإلجأأأراءات الة أأائية يف لأأأوت ديفأأأوار  وفةأأأاا للمعأأأايع  يرحأأب  ي أأأاا  -3 
تكفأأأآ احملالمأأأة العادلأأأة  ويشأأأيع البلأأأد ضلأأأى مالحةأأأة املسأأأؤولني املوضأأأومني ضأأأم ااتهالأأأات  الأأأيت

الأأأأأيت  ضةبأأأأأ  ا اتخااأأأأأات يف حةأأأأأوق اإلاسأأأأأان  وخباصأأأأأة ا اتهالأأأأأات املرتكبأأأأأة خأأأأأالل اتامأأأأأة 
 ؛ 2011-2010 الف ة

اا   حرا مم تةد  لبع يف ضمليأة املصأاحلة الورنيأة الأيت مسحأ  يف مجلأة  يشيد -4 
 مأأور اعأأودة العديأأد مأأم الشخصأأيات البأأاراة ومأأم  اصأأار النظأأا  الةأأد  مأأم املنفأأى واأأاإلفرا  ضأأم 

كبأأأأأة خأأأأأالل العمليأأأأأة ا اتخاايأأأأأة يف ضأأأأأدد لبأأأأأع مأأأأأم املسأأأأأؤولني املوضأأأأأومني ضأأأأأم ا اتهالأأأأأات املرت
  ويشأأأيع احلكومأأأة اإليفواريأأأة ضلأأأى مواصأأألة جهوداأأأا مأأأم  جأأأآ حتةيأأأق 2011-2010 الفأأأ ة

 املصاحلة الورنية؛
تشأأأأريم  25انشأأأأر تةريأأأأر جلنأأأأة احلأأأأوار وتةصأأأأي احلةأأأأائق واملصأأأأاحلة يف  يرحأأأأب -5 

ر  واوتمع الدويل    ا يسمح اكشر احلةيةة و رال   ض اء اوتمع الو 2016اتول/ لتوار 
ضلى اتائج اتاشطة اليت اضطلع  هبأا اللينأة وتأوضيتهم هبأا حتةيةأاا للمسأااة واملصأاحلة الورنيأة  
ويشأأأأيع احلكومأأأأأة اإليفواريأأأأة ضلأأأأأى اختأأأأاذ  جأأأأأراءات لتوضيأأأأة السأأأأأكان احتأأأأوى التةريأأأأأر ومراضأأأأأاة 

 التوصيات الواردة في ؛ 
أأأر  فيهأأأا االتعأأأاون مأأأع اواصأأألة ضمليأأأة تعأأأويمم ال أأأحايا  يرحأأأب  ي أأأاا  -6  الأأأيت ش 

مليارات مأم فراكأات اجلماضأة املاليأة اتفريةيأة  10صندوق جرب ال حايا المم خ صق ل  مبلغ 
والأأأمم يهأأأد   ىل  ضأأأادة وضأأأع ال أأأحايا يف صأأأميم ضمليأأأة املصأأأاحلة الورنيأأأة  ويناشأأأد اوتمأأأع 

 الدويل  ن يةد  الدضم  ىل الصندوق؛
مها داخآ منظومة اتمم املتحدة  المم  سد اتيديد لوت ديفوار التوا يشيد -7 

 ؛ 2017 ي اا مم خالل ااتخاب لوت ديفوار ض واا غع دائم يف جملس اتمم يف حويران/يواي  
لتةليأأأد لأأأوت ديفأأأوار الةأأأد  مأأأم حسأأأم ال أأأيافة واسأأأتةبال  يعأأأرب ضأأأم تةأأأديرو -8 

ضلأأى اجلهأأود الأأيت تبأأمهلا يف املائأأة مأأم جممأأو  السأأكان  ويثأأ   25الالجئأأني  الأأميم ميثلأأون حنأأو 
 احلكومة اإليفوارية مم  جآ  دماجهم يف اوتمع؛ 

إلهود لوت ديفوار الرامية  ىل التصدم لظاارة ااعدا  اجلنسية ويشأيع  يرحب -9 
 البلد ضلى ا ستمرار يف تةاسم اخلربات واملمارسات السليمة؛ 

 2017 فربايرشأبارب/ 22املأؤرخ  121-2017و  رقأم ااضتماد املرسأ يرحب  ي اا  -10 
اشأأأفن تعويأأأو  2014 حويران/يوايأأأ  20املأأأؤرخ  388-2014الأأأمم  أأأدد ررائأأأق تنفيأأأم الةأأأااون رقأأأم 

  اشطة املدافعني ضم حةوق اإلاسان ويايتهم؛
 مأع التةأدير تنفيأأم اراأامج اأو  سأالد املةأأاتلني السأااةني وتسأر هم و ضأأادة يالحأظ -11 

يف املائأة  ويرحأب اتنفيأم اراأامج  صأالد قطأا  اتمأم  72  دماجهم  الأمم  ولأ  لأوت ديفأوار انسأبة
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واوضع خطأة املصأاحلة والتماسأك ا جتمأاضي و ضأادة اإلضمأار وانأاء السأال  موضأع التنفيأم  ويشأيع 
 السلطات اإليفوارية ضلى مواصلة امو اإلصالحات مم  جآ توريد التةد  احملرا؛

اأأ  مأأم ضمأأآ لبنأأاء الةأأدرات وتعويأأو احلكومأأة اإليفواريأأة اواصأألة مأأا ت أأطلع  يوصأأي -12 
التماسك يف صفو  الةوات املسلحة اإليفوارية اغية النهوا اؤسسا ا  اا يسأهم يف التنميأة الورنيأة 

 ويف حتةيق ا ح ا  الكامآ حلةوق اإلاسان؛ 
 اةق  ثيآ املر ة داخآ املؤسسأات الورنيأة  وخباصأة يف الربملأان واحلكومأة  يالحظ -13 

ومة اإليفوارية اشدة ضلى تعويو ودضم وتشييع املشأارلة الكاملأة للمأر ة يف مناصأب ويشيع احلك
اإلدارة وضلأأأى مجيأأأع مسأأأتويات اختأأأاذ الةأأأرار يف احليأأأاة ا جتماضيأأأة وا قتصأأأادية والسياسأأأية وفةأأأاا 

 لاحكا  ذات الصلة مم الدستور اجلديد؛ 
دة الةأأااون  اوسأأائآ احلكومأأة اإليفواريأأة ضلأأى ا سأأتمرار يف توريأأد سأأيا يشأأيع -14 

 منها مكافحة اإلفالت مم العةاب؛ 
احلكومأأأة اإليفواريأأأة  ي أأأاا ضلأأأى مواصأأألة التعأأأاون الكامأأأآ والفعأأأال مأأأع  يشأأأيع -15 

 ايئات املعاادات الدولية حلةوق اإلاسان وضلى تةد  التةارير املطلواة  ىل اهليئات املعنية؛ 
حكا  الكفيلة ا مان اسأتةالل ضلى تعويو اظا  السيون  ف الا ضم ات    -16 

 الة اة  ضماااا حلسم سع املؤسسات واخلدمات العامة وللتمتع إلميع حةوق اإلاسان؛ 
 ىل مفوضأأية اتمأأم املتحأدة السأأامية حلةأأوق اإلاسأان  ن تأأوفر املسأأاضدة  يطلأب -17 

اإلاسأأان يف  التةنيأأة الأأيت تلتمسأأها احلكومأأة اإليفواريأأة هبأأد  انأأاء قأأدرات اللينأأة الورنيأأة حلةأأوق 
لوت ديفوار حتسأباا لنهايأة و يأة اخلبأع املسأتةآ و اأاء ضمليأة اتمأم املتحأدة يف لأوت ديفأوار يف 

  ويشأأيع السأألطات اإليفواريأأة ضلأأى حتةيأأق امتثأأال اللينأأة للمبأأاد  املتعلةأأة 2017حويران/يوايأأ  
اا االوسأأأائآ ارلأأأو املؤسسأأأات الورنيأأأة حلمايأأأة وتعويأأأو حةأأأوق اإلاسأأأان )مبأأأاد  اأأأاريس( وتوويأأأد

 ال رورية لالضطال  اهمتها ضلى حنو مستةآ؛ 
احلكومأأأأأة اإليفواريأأأأأة اةأأأأأوة ضلأأأأأى ا سأأأأأتمرار يف اختأأأأأاذ التأأأأأدااع التشأأأأأريعية  يشأأأأأيع -18 

والسياسأأية والةااوايأأة الالامأأأة ل أأمان حةأأوق اإلاسأأأان جلميأأع اتشأأخامل املست أأأعفني  وضلأأى  يأأأالء 
الأميم  شأرديم  و الأميم يعأاد تأورينهم  و الالجئأني  وااتما  خامل اصع اتشأخامل املفةأوديم  و امل

 يعاد  دماجهم؛ 
احلكومأأأة اإليفواريأأأة اةأأأوة ضلأأأى مواصأأألة جهوداأأأا الراميأأأة  ىل مكافحأأأة  يشأأأيع -19 

 العنر والتمييو الةائمني ضلى  ساس او  اجلنس؛ 
التةأأدير للعمأأآ الةأأيم الأأمم اضأأطلع اأأ  اخلبأأع املسأأتةآ املعأأ   يعأأرب ضأأم اأأالغ -20 

 الة حةوق اإلاسان يف لوت ديفوار  والمم يندر  يف  رار املساضدة التةنية واناء الةدرات؛  
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 ىل احلكومأأأأة اإليفواريأأأأة  ن تنفأأأأم  اأأأأدضم مأأأأم مجيأأأأع اترأأأأرا  املعنيأأأأة   يطلأأأأب -21 
يشمآ اوتمع املد   التوصأيات الأيت قأدمها اخلبأع املسأتةآ يف تةريأرو وتتخأم التأدااع الةااوايأة  اا

ورية لوضأأع تلأأك التوصأأيات موضأأع التنفيأأم يف املأأدى الةصأأع  وذلأأك اوجأأ  اخلصأأومل ضأأم ال أأر 
رريأأق اللينأأة الورنيأأة حلةأأوق اإلاسأأان والأأواارات التةنيأأة الأأيت ض ينأأ  لتتسأألم مهأأا  شأأعبة حةأأوق 

 اإلاسان التااعة لعملية اتمم املتحدة يف لوت ديفوار؛
يأة حلةأوق اإلاسأان  انأاءا ضلأى رلبهأا  ااوتمع الدويل  ن يدضم اللينأة الورن يهيب -22 

واحلريأات  مم  جآ اناء قدرا ا و قداراا ضلى املسأامهة مسأامهة فعالأة يف يايأة وتعويأو حةأوق اإلاسأان
 اتساسية للموارنني وفةاا ملباد  ااريس؛

اتعاون السلطات اإليفوارية مع منظومة اتمم املتحدة ارمتها  و  سيما  يرحب -23 
 س حةأأوق اإلاسأأان  واعومهأأا ضلأأى مواصأألة العمأأآ ضلأأى احأأ ا  وتعويأأو حةأأوق اإلاسأأانمأأع آليأأات جملأأ

 يف لوت ديفوار؛ 
جلميأأع الشأأرلاء الثنأأائيني ومتعأأددم اترأأرا   وللميتمأأع املأأد   يعأأرب ضأأم شأأكرو -24 

 واملنظمات غع احلكومية ضلى ما قدموو مم دضم ومساادة لدولة لوت ديفوار روال امو السنوات "
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رس المواضررريع الترررح نررررر في رررا مجلرررس حقررروق اإلنسررران فرررح قراراتررره ف ررر  
 ومقرراته وفح بيانات الرئيس

 احملتويات
 الصفحة 

  السك  الالئق
واحلأأق يف  مأأم ضناصأأر احلأأق يف مسأأتوى معيشأأي مناسأأب  عنصأأرلالسأأكم الالئأأق  

 60 34/9الةرار                                                   ضد  التمييو يف اما السياق
 وسبيالر 

 335 35/27الةرار                                             حالة حةوق اإلاسان يف ايالروس
 تسجيل الوالدات

تسأأييآ الأأو دات وحأأق لأأآ  اسأأان يف  ن ي عأأ   لأأ  االشخصأأية الةااوايأأة يف لأأآ 
 101 34/15الةرار                                                                      مكان

  األقمال التجارية وحقوق اإلنسان
الفريأأأق العامأأأآ املعأأأ  اسأأأفلة حةأأأوق  اتضمأأأال التياريأأأة وحةأأأوق اإلاسأأأانمح و يأأأة

 231 35/7الةرار                    اإلاسان والشرلات ضرب الورنية وغعاا مم مؤسسات اتضمال
 األتفال

 271 35/16الةرار           اوا  اترفال والووا  املبكر والووا  الةسرم يف السياقات اإلاسااية
 226 35/5الةرار      نساء واترفالال و ية املةررة اخلاصة املعنية اا  ار ااتشخامل  وخباصة

 304 35/22الةرار                                 اواة يف  تع لآ فتاة ااحلق يف التعليماملس حتةيق
حةأأأأوق الطفأأأأآمح يايأأأأة حةأأأأوق الطفأأأأآ يف سأأأأياق تنفيأأأأم خطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة 

 106 34/16الةرار                                                                2030 لعا 
 تغير المناخ

 295 35/20الةرار                                                   حةوق اإلاسان وتغع املناخ
 الفساد

 321 35/25الةرار                                 آثار الفساد السلبية ضلى التمتع  ةوق اإلاسان
 كوت ديفوار

 362 35/1 ايان الرئيس                                         لوت ديفوار  يف حةوق اإلاسانحالة 
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 الديمقراتية
 202 34/41الةرار                                  حةوق اإلاسان والدميةرارية وسيادة الةااون

 قراتيةجم ورية كوريا الشعبية الديم
 137 34/24الةرار                        حالة حةوق اإلاسان يف مجهورية لوريا الشعبية الدميةرارية

 جم ورية الكونغو الديمقراتية
تةأأد  املسأأاضدة التةنيأأة  ىل مجهوريأأة الكواغأأو الدميةراريأأة واملسأأاءلة ضأأم اتحأأدا  

 351 35/33الةرار                                              اليت وقع  يف مةارعات لاسام
 التنمية
 302 35/21الةرار   .............................. التنمية يف التمتع إلميع حةوق اإلاسان سها  

 التمييز
مكافحة التعصب والةولبة النمطيأة السألبية والوصأم والتمييأو والتحأريمم ضلأى العنأر 

 179 34/32الةرار                                   و ارست  ضد  شخامل اسبب الديم  و املعتةد
 186 34/36الةرار   ل التمييو العنصرموضع معايع تكميلية لالتفاقية الدولية للة اء ضلى مجيع  شكا

 240 35/9الةرار                الة اء ضلى التمييو ضد اتشخامل املصااني ااجل ما  و فراد  سرام
 285 35/18الةرار                                   الة اء ضلى التمييو ضد النساء والفتيات

و ية الفريق العامآ احلكأومي الأدويل املعأ  االتنفيأم الفعأال إلضأالن واراأامج ضمأآ 
 184 34/34لةرار ا                                                                    ديراان

و يأأأة املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ  ااتشأأأكال املعاصأأأرة للعنصأأأرية والتمييأأأو العنصأأأرم ولأأأرو 
 185 34/35الةرار                                         اتجااب وما يتصآ املك مم تعصب

 إقالن وبرنامج قمل ديربان
و ية الفريق العامآ احلكأومي الأدويل املعأ  االتنفيأم الفعأال إلضأالن واراأامج ضمأآ 

 184 34/34الةرار                                                                     ديراان
 الحقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية

يتصأآ هبأا مأم  اخلبع املسأتةآ املعأ  ااثأار الأديون اخلارجيأة للأدول  ومأاو ية 
التوامات مالية دولية  خرى ضليها  يف التمتع الكامآ إلميع حةوق اإلاسأان  

 35 34/3الةرار                             وخاصة احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية
 32 34/2الةرار                          تعويو  تع اجلميع ااحلةوق الثةافية واح ا  التنو  الثةايف

 40 34/4الةرار            مسفلة  ضمال احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية يف مجيع البلدان
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 التعليم
 216 35/2الةرار                         8/4احلق يف التعليممح متااعة قرار جملس حةوق اإلاسان 

 304 35/22الةرار                                 التعليم يف ااحلق فتاة لآ  تع يف املساواة حتةيق
  البيئة

 121 34/20الةرار                                                       حةوق اإلاسان والبيئة
 إريتريا

 360 35/35الةرار                                                حالة حةوق اإلاسان يف  ري يا
 ات موجزة أو تعسفاا حاالت اإلقدام يار  القضاء أو بإجراء

و يأأأة املةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ   أأأا ت اإلضأأأدا  خأأأار  الة أأأاء  و اأأأإجراءات مأأأوجوة 
 267 35/15الةرار                                                                   تعسفاا   و

 المدقع الفقر
 293 35/19الةرار                                                 الفةر املدقع وحةوق اإلاسان

 األسرة
 258 35/13ار الةر         لبار السمدور اتسرة يف دضم ياية وتعويو حةوق اإلاسان  ياية اتسرةمح 

             الديون الخارجية
و يأأأة اخلبأأأع املسأأأتةآ املعأأأ  ااثأأأار الأأأديون اخلارجيأأأة للأأأدول  ومأأأا يتصأأأآ هبأأأا مأأأم 
التوامأأأات ماليأأأة دوليأأأة  خأأأرى ضليهأأأا  يف التمتأأأع الكامأأأآ إلميأأأع حةأأأوق اإلاسأأأان  

 35 34/3الةرار                                وخاصة احلةوق ا قتصادية وا جتماضية والثةافية
 حرية الرأي والتعبير

حرية الأر م والتعبأعمح و يأة املةأررر اخلأامل املعأ  اتعويأو ويايأة احلأق يف حريأة الأر م 
 118 34/18الةرار                                                                     والتعبع

 األموال المتعتية م  مصدر  ير مشروع
التأأأفثع السأأأليب لعأأأد   ضأأأادة اتمأأأوال املتفتيأأأة مأأأم مصأأأدر غأأأع مشأأأرو   ىل الأأأدااا 

 67 34/11الةرار                   ع  ةوق اإلاسان  و مهية حتسني التعاون الدويلاتصلية يف التمت
 جورجيا

 187 34/37الةرار                                                          جورجيا مع التعاون
  ايتح

 210 34/110 املةرر                                      اتائج ا ستعراا الدورم الشامآمح ااييت
 212 34/1ايان الرئيس                                                حالة حةوق اإلاسان يف ااييت
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  يئات وآليات حقوق اإلنسان
 116 34/17الةرار                                 ال تيبات اإلقليمية لتعويو وياية حةوق اإلاسان

و ية الفريق العامآ احلكأومي الأدويل املعأ  االتنفيأم الفعأال إلضأالن واراأامج ضمأآ 
 184 34/34الةرار                                                                     ديراان

 مجلس حقوق اإلنسان
 341 35/29الةرار       الشامآ الدورم سها  الربملااات يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان واستعراض  

 المدافعون ق  حقوق اإلنسان
 45 34/5الةرار                      و ية املةرر اخلامل املع   الة املدافعني ضم حةوق اإلاسان

 المستوتنات البشريةو حقوق اإلنسان 
 316 35/24الةرار                         حةوق اإلاسان يف املدن وغعاا مم املستورنات البشرية

 لسطي  واألراضح العربية المحتلة األيرىحالة حقوق اإلنسان فح ف
ضمان املساءلة والعدالة يف مجيأع ااتهالأات الةأااون الأدويل يف اترا الفلسأطينية  

 10 34/28الةرار                                                احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية
 152 34/27الةرار                                  حالة حةوق اإلاسان يف اجلو ن السورم احملتآ

 158 34/30الةرار         ن يف اترا الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقيةحالة حةوق اإلاسا
املستورنات اإلسرائيلية يف اترا الفلسطينية احملتلة  اا فيها الةدس الشرقية  ويف 

 168 34/31الةرار                                                        اجلو ن السورم احملتآ
 155 34/29الةرار                                        حق الشعب الفلسطي  يف تةرير مصعو

 207 34/104املةرر                                  آيسلندا محالشامآ الدورم رااا ستع اتيية
 نو استقالل القضاة والمحام

 253 35/12الةرار              استةالل واوااة الة اء واحمللفني واخلرباء الة ائيني واستةالل احملامني
 251 35/11الةرار                             و ية املةرر اخلامل املع  ااستةالل الة اة واحملامني

 المشردون دايلياا 
يف  رأار ا حتفأال االأملرى  شفن حةوق اإلاسان للمشأرديم داخليأاا حلةة اةا  ا

 360 35/101املةرر                      د الداخليالسنوية العشريم للمباد  التوجيهية املتعلةة االتشرر 
 التعاون الدولح

 235 35/8الةرار                                  تعويو التعاون الدويل يف ميدان حةوق اإلاسان

مأأأم مصأأأدر غأأأع مشأأأرو   ىل الأأأدااا التأأأفثع السأأأليب لعأأأد   ضأأأادة اتمأأأوال املتفتيأأأة 
 67 34/11 الةرار  ............... اتصلية يف التمتع  ةوق اإلاسان  و مهية حتسني التعاون الدويل
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 التضام  الدولح
 221 35/3الةرار                                              حةوق اإلاسان والت امم الدويل

 اإلسالمية( - إيران )جم ورية 

 136 34/23 رارالة  ................................ حالة حةوق اإلاسان يف مجهورية  يران اإلسالمية
 الجاام 
 240 35/9 الةرار                سرام و فراد ااجل ما  املصااني اتشخامل ضد التمييو ضلى الة اء

 ليبيا
 190 34/38 الةرار             ليبيا املساضدة التةنية واناء الةدرات لتحسني حالة حةوق اإلاسان يف

 ليتوانيا
 208 34/106 املةرر                                     مح ليتوااياالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 مالح

 195 34/39 الةرار                 املساضدة التةنية واناء الةدرات يف ميدان حةوق اإلاسان يف مايل
 الم اجرون

 127 34/21 الةرار  للمهاجريم اإلاسان  ةوق املع  اخلامل املةرر و يةمح للمهاجريم اإلاسان حةوق
ة واملنظمة ياية حةوق اإلاسان للمهاجريممح ا تفاق العاملي مم  جآ اهليرة اآلمن

 277 35/17 الةرار                                                                  والنظامية
 األقليات

 47 34/6 الةرار                                    تةرير املةررة اخلاصة املعنية اة ايا اتقليات
 ميانمار

 129 34/22 الةرار                                              ميامنار يف اإلاسان حةوق حالة 
 السياسات الوتنية 

 348 35/32 الةرار                                           اإلاسان وحةوق الورنية السياسات
 الس  كبار

 258 35/13الةرار        السم كباراية اتسرةمح دور اتسرة يف دضم ياية وتعويو حةوق اإلاسان لي
حالأأأأة حةأأأأوق اإلاسأأأأان يف فلسأأأأطني واتراضأأأأي العرايأأأأة احملتلأأأأة )ااظأأأأر "فلسررررطي  
 اتخرى"(
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 البرلمانات
 341 35/29 الةرار      الشامآ  سها  الربملااات يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان واستعراض  الدورم

 225 35/4الةرار                                                    تعويو احلق يف السال 
 ن م  أصل أفريقحو نحدر مال
النظر يف  ضداد مشرو   ضالن اشفن تعويأو حةأوق اإلاسأان للمنحأدريم مأم  صأآ  

 343 35/30الةرار                                                  فريةي واح امها ضلى حنو تا 
 15 34/33الةرار                                  املنحدريم مم  صآ  فريةيي عىن امنتدى  اشاء 

 األشخاص ذوو اإلقاقة
 228 35/6 الةرار                             شخامل ذوم اإلضاقةاملةرر اخلامل املع   ةوق ات

            العنصرية
 186 34/36 الةرار  وضع معايع تكميلية لالتفاقية الدولية للة اء ضلى مجيع  شكال التمييو العنصرم
و ية الفريق العامآ احلكأومي الأدويل املعأ  االتنفيأم الفعأال إلضأالن واراأامج ضمأآ 

 184 34/34 الةرار                                                                    ديراان
ةأأأرر اخلأأأامل املعأأأ  ااتشأأأكال املعاصأأأرة للعنصأأأرية والتمييأأأو العنصأأأرم ولأأأرو و يأأأة امل

 185 34/35 الةرار                                        اتجااب وما يتصآ املك مم تعصب
 الدي 

مكافحأأأأة التعصأأأأب والةولبأأأأة النمطيأأأأة السأأأألبية والوصأأأأم والتمييأأأأو والتحأأأأريمم ضلأأأأى 
 179 34/32 الةرار                          املعتةد العنر و ارست  ضد  شخامل اسبب الديم  و

 62 34/10 الةرار                                                        و املعتةد حرية الديم
 جم ورية مولدوفا

 210 34/109املةرر                             مح مجهورية مولدوفاالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 حق التمتع بعقلى مستوى ممك  م  الصحة البدنية والعقلية

 يف والعةليأأة البدايأأة الصأأحة مأأم  كأأم مسأأتوى اأأفضلى التمتأأع يف  اسأأان لأأآ حأأق
 308 35/23 الةرار                               2030 لعا  املستدامة التنمية ةخط تنفيم سياق

 الحق فح الغااء
 76 34/12 الةرار                                                             احلق يف الغماء

 لخصوصيةاالحق فح 
 48 34/7الةرار                                           احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي



A/72/53 

GE.17-14491 372 

 الحق فح العمل
 94 34/14 الةرار                                                             احلق يف العمآ

 المحفل االجتماقح
 338 35/28 الةرار                                                          ا جتماضي احملفآ

 جنوب السودان       
 25 26/1-  د الةرار                                     حالة حةوق اإلاسان يف جنوب السودان 
 144 34/25 الةرار                                     حالة حةوق اإلاسان يف جنوب السودان 

 211 34/111 املةرر                            مح جنوب السودانالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 سري النكا

 31 34/1 الةرار                         اكا سرم يف اإلاسان وحةوق واملساءلة املصاحلة تعويو
 الجم ورية العربية السورية

 205 34/102املةرر                      السورية العراية اجلمهوريةمح الشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 2 34/26الةرار                               حالة حةوق اإلاسان يف اجلمهورية العراية السورية
 326 35/26الةرار                               حالة حةوق اإلاسان يف اجلمهورية العراية السورية

 الجوالن السوري
 152 34/27 الةرار                                      يف اجلو ن السورم احملتآحةوق اإلاسان 

فيهأأأا الةأأأدس الشأأأرقية   املسأأأتورنات اإلسأأأرائيلية يف اترا الفلسأأأطينية احملتلأأأة  اأأأا
 168 34/31 الةرار                                                   اجلو ن السورم احملتآ ويف

  المساقدة أو التعاون فح الميدان التقنح
 346 35/31 الةرار                        اإلاسان وقحة ميدانيف  ومساضد االتعاون مع  ولراايا 

 187 34/37 الةرار                                                         التعاون مع جورجيا
تعويأأأو صأأأندوق التربضأأأات ا سأأأتئما  لتةأأأد  املسأأأاضدة التةنيأأأة لأأأدضم مشأأأارلة  قأأأآ 

 200 34/40الةرار         والدول اجلورية الصغعة النامية يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان البلدان منواا 
 195 34/39الةرار                  مايلميدان حةوق اإلاسان يف املساضدة التةنية واناء الةدرات يف 

 190 34/38 الةرار             ليبيا املساضدة التةنية واناء الةدرات لتحسني حالة حةوق اإلاسان يف
مجهوريأأة الكواغأأو الدميةراريأأة واملسأأاءلة ضأأم اتحأأدا    ىل التةنيأأة املسأأاضدة تةأأد 

 351 35/33 الةرار                                             اليت وقع  يف مةارعات لاسام
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 ر اباإل
 354 35/34 الةرار             وق اإلاسان واحلريات اتساسية يف سياق مكافحة اإلراابياية حة

 54 34/8 الةرار                               آثار اإلرااب ضلى التمتع إلميع حةوق اإلاسان

 ليشتح -تيمور 
 209 34/108 املةرر                             ليشيت -مح تيمور الشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 تو و
 205 34/101 املةرر                                      مح توغوالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية

التعررررايب و يرررررم مرررر  ضررررروب المعاملرررررة أو العقوبرررررة القاسررررية أو الالإنسررررانية 
 الم ينة أو

املهينأأةمح  الال اسأأااية  و العةواأأة الةاسأأية  و التعأأميب وغأأعو مأأم ضأأروب املعاملأأة  و
 119 34/19 الةرار                                                          و ية املةرر اخلامل

 تجار باألشخاصاال
 226 35/5 الةرار         اصة  النساء واترفالو ية املةررة اخلاصة املعنية اا  ار ااتشخامل  وخب

 أوكرانيا
 346 35/31 الةرار                        اإلاسان حةوق ميدانيف  ومساضد االتعاون مع  ولراايا 

 التدابير القسرية االنفرادية
 88 34/13الةرار                                      حةوق اإلاسان والتدااع الةسرية ا افرادية

 إلقالن العالمح لحقوق اإلنسان ا
ن العأأأأاملي حلةأأأأوق اإلاسأأأأان والأأأأملرى السأأأأنوية الأأأأملرى السأأأأنوية السأأأأبعون لحلضأأأأال

 16 35/1 الةرار                                  اخلامسة والعشرون إلضالن واراامج ضمآ فيينا
 االستعراض الدوري الشامل

 341 35/29الةرار       الشامآ  سها  الربملااات يف  ضمال جملس حةوق اإلاسان واستعراض  الدورم
 210 34/110املةرر                                       ااييتاتيية ا ستعراا الدورم الشامآمح 
 207 34/104املةرر                                     آيسلندااتيية ا ستعراا الدورم الشامآمح 

 208 34/106املةرر                                      ليتواايا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 210 34/109املةرر                             مجهورية مولدوفا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية

 205 34/102ملةرر ا                     اجلمهورية العراية السوريةاتيية ا ستعراا الدورم الشامآمح 
 211 34/111املةرر                             جنوب السودان محالشامآ الدورم ا ستعراا يةاتي

 209 34/108املةرر                              ليشيت -تيمور  محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
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 205 34/101املةرر                                       توغو محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية
 209 34/107املةرر                                       وغندا محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية

 206 34/103املةرر                البوليفارية( -)مجهورية  نوويالفاتيية ا ستعراا الدورم الشامآمح 
 207 34/105املةرر                                    امبااوم محالشامآ الدورم ا ستعراا اتيية

 (البوليفارية -)جم ورية  فنزويال
 206 34/103املةرر                البوليفارية( -فنوويال )مجهورية اتيية ا ستعراا الدورم الشامآمح 

 العنف ضد المرأة
يأأأة  ىل الة أأأاء ضلأأأى العنأأأر ضأأأد املأأأر ةمح منأأأع العنأأأر ضأأأد التعييأأأآ اأأأاجلهود الرام

 243 35/10الةرار           النساء والفتيات  ام فيهم اساء وفتيات الشعوب اتصلية  والتصدم ل 
 المرأة وحقوق المرأة

 226 35/5الةرار          النساء واترفال و ية املةررة اخلاصة املعنية اا  ار ااتشخامل  وخباصة 
ة  ىل الة أأأاء ضلأأأى العنأأأر ضأأأد املأأأر ةمح منأأأع العنأأأر ضأأأد التعييأأأآ اأأأاجلهود الراميأأأ

 243 35/10الةرار           النساء والفتيات  ام فيهم اساء وفتيات الشعوب اتصلية  والتصدم ل 
 285 35/18 الةرار                                      الة اء ضلى التمييو ضد النساء والفتيات

 الشباب
 265 35/14الةرار                                                     الشباب وحةوق اإلاسان

 زمبابوي
 207 34/105 املةرر                                   مح امبااومالشامآ الدورم اا ستعرا اتيية

    

 


