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 المحتواا 
 الصفحة  

 iv  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الرئيس  المعررا  وبيانا قائمة العرارا  و    

 1  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ معدمة -  ويا  

 2  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ارفنهالعرارا  المعروضة  ل  الجمعية العامة لل ظر ف ها واتماذ ا جراءا  الممك ة ب - ثانياا  

 23  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ بيان الرئيس المعتمد فأ الدورة الت ظيمية - ثالثاا  

 30  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ العرار المعتمد فأ الدورة ايستث ائية التاسعة والعررا  - رابعاا  

 32  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الدورة السادسة وااربعون  - خامساا  

 32  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ العرارا  -  لر

 154  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ المعررا  - باء

 163  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ معتمد فأ الدورة ايستث ائية الثالث  قرار  – سادساا  

 166  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الدورة السابعة وااربعون  - سابعاا  

 166  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ العرارا  – لر

 284  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ المعررا  - باء

 292  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ بيانا  الرئيس دل ل المواضيع التأ نظر ف ها مجلس حعوق ا نسان فأ قراراتا ومعرراتا وفأ    
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 قائمة القرارات والمقررات وبيانات الرئيس  

 القرارات -ألف 

 الصفحة  تاراخ اي تماد  الع وان  العرار 

 30 2021 شباط/ف را ر   12 آثار ااومة فأ ميانمار  ل  حعوق ا نسان  1/ 29- د د     

 32 2021  آذار/مارس   23 سان فأ سري ينكا وحعوق ا ن والمساءلة  تعزاز المصالحة   1/46

 36 2021  آذار/مارس   23 تعزاز حعوق ا نسان وحما تها فأ نيكاراغوا  2/46

حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ اارا الفلسأأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها   3/46
 العدس الررقيةال وايلتزا  ب مان المساءلة والعدالة 

 40 2021  آذار/مارس   23

 46 2021  آذار/مارس   23 ا نسان والديمعراقية وسيادة العانون   وق حع  4/46

 48 2021  آذار/مارس   23 ااثر السل أ للتداب ر العسراة اينفرادية فأ التمتع بحعوق ا نسان  5/46

 55 2021  آذار/مارس   23 حراة الد    و المعتعد  6/46

 59 2021  آذار/مارس   23 وال  ئة حعوق ا نسان   7/46

ار الأد ون المأارجيأة للأدوا ومأا  تصأأأأأأأأأأأأأل بهأا م  التزامأا  مأاليأة  ثأآ  8/46
دوليأة  خرى  ل هأاال فأ التمتع الكأامأل بجميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال  

 وبماصة الحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية 

 64 2021  آذار/مارس   23

 68 2021  آذار/مارس   23 الحعوق الثعافية ويية المعررة الماصة فأ مجاا   9/46

مسأأفلة د ماا الحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافية فأ جميع   10/46
 ال لدان 

 68 2021  آذار/مارس   23

التأفث ر السأأأأأأأأأأأأأل أ لعأد  د أادة اامواا المتأفتيأة م  مصأأأأأأأأأأأأأأدر غ ر   11/46
و  مية مرأأأأروى دل  بلدانها ااصأأأألية فأ التمتع بحعوق ا نسأأأأانال  

 تحس   التعاون الدولأ 

 74 2021  آذار/مارس   23

وييأة الم  رة المسأأأأأأأأأأأأأتعلأة المع يأة بتمتع ااشأأأأأأأأأأأأأمأا  ذوي المهق   12/46
 بحعوق ا نسان 

 81 2021  آذار/مارس   23

 83 2021  آذار/مارس   23 تعزاز التعاون المف د للجميع فأ م دان حعوق ا نسان  13/46

ال لدان  ل  اللعاحا  برأكل م صأر وبتكلفة  كفالة حصأوا جميع   14/46
اسب و ل  نطاق  المأ للتصدي لجائحة  مععولة وفأ الوقت الم  

 ( 19- مرا ف روس كورونا )كوف د 

 86 2021  آذار/مارس   23

التعأح أب وغ را م  ضأأأأأأأأأأأأأرول المعأاملأة  و الععوبأة العأاسأأأأأأأأأأأأأيأة  و   15/46
الرأأأأأرقة وغ ر م  الالدنسأأأأأانية  و المه  ةا  دوار ومسأأأأأاوليا   فراد  

 م  موظفأ دنفاذ العانون 

 92 2021  آذار/مارس   23

 96 2021  آذار/مارس   23 ة المعرر الما  المع أ بالحق فأ المصوصية ي وي  16/46

 98 2021  آذار/مارس   23 حالة حعوق ا نسان فأ جمهوراة كوراا الرع ية الديمعراقية  17/46
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 الصفحة  تاراخ اي تماد  الع وان  العرار 

 107 2021  آذار/مارس   23 د ران ا سالمية حالة حعوق ا نسان فأ جمهوراة  18/46    

 108 2021  آذار/مارس   24 الحق فأ الغحاء  19/46

حأالأة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ ب الروس فأ الفترة التأ سأأأأأأأأأأأأأأبعأت  20/46
 والفترة التأ تلتها 2020اينتمابا  الرئاسية لعا  

 114 2021  آذار/مارس   24

 2 2021  آذار/مارس   24 حالة حعوق ا نسان فأ ميانمار  21/46

 14 2021  رس آذار/ما   24 حالة حعوق ا نسان فأ الجمهوراة العربية السوراة 22/46

 117 2021  آذار/مارس   24 حالة حعوق ا نسان فأ ج ول السودان 23/46

 124 2021  آذار/مارس   24 حعوق ا نسان فأ الجوين السوري المحتل 24/46

 126 2021  آذار/مارس   24 تعرار المص ر حق الرعب الفلسط  أ فأ  25/46

لمحتلةال بما ف ها  المسأأتوق ا  ا سأأرائ لية فأ اارا الفلسأأط  ية ا  26/46
 السوري المحتل العدس الررقيةال وفأ الجوين  

 129 2021  آذار/مارس   24

مكافحة التعصأأأأأأب والعولبة ال مطية السأأأأأأل ية والوصأأأأأأم والتم  ز  27/46
وممارسأأتا ضأأد  شأأما  بسأأ ب الد    والتحراض  ل  الع ر  

  و المعتعد

 136 2021  آذار/مارس   24

 140 2021  آذار/مارس   24 م دان حعوق ا نسان فأ مالأ   يف درا   المسا دة التع ية وب اء الع  28/46

 146 2021  آذار/مارس   24 المسا دة التع ية وب اء العدرا  لج ول السودان 29/46

 150 2021  آذار/مارس   24 التعاون مع جورجيا 30/46

ضأأأأمان احترا  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأان والعانون الدولأ   1/ 30-د د 
اارا الفلسأأأأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس  ا نسأأأأأأأأأأأانأ فأ 

 الررقيةال وفأ دسرائ ل

 163 2021  آذار/مارس   24

حالة حعوق ا نسأأأأان لمسأأأألمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا    1/47
 ميانمار فأ 

 166 2021تموو/ وليا   12

 174 2021تموو/ وليا   12 حالة حعوق ا نسان فأ دراتراا  2/47

ا الطراق دل  اينتعأا   19- أا كوف أد للمجتمع المأدن الح ز المتأا    3/47
 والدور ااساسأ للمجتمع المدنأ 

 176 2021تموو/ وليا   12

وحعوق ا نسأأأأأأأأأانال  ددارة ال ظافة الصأأأأأأأأأحية فأ فترا  الطم ال   4/47
 والمساواة ب   الج س  

 178 2021تموو/ وليا   12

 182 2021تموو/ وليا   12 تحع ق المساواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليم 5/47

 188 2021تموو/ وليا   12 الحق فأ التعليم 6/47

 194 2021تموو/ وليا   12 آثار الفساد السل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسان 7/47

الع أأأأاء  ل  الممارسأأأأا  ال أأأأارة المتصأأأألة باتهاما  السأأأأحر  8/47
 واي تداءا  الرعائراة

 198 2021تموو/ وليا   12
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 الصفحة  تاراخ اي تماد  الع وان  العرار 

 201 2021تموو/ وليا   12 ن الدولأ فأ م دان حعوق ا نسانالتعاو تعزاز  9/47    

 208 2021تموو/ وليا   12 حعوق ا نسان والت ام  الدولأ 10/47

 211 2021تموو/ وليا   12 دسها  الت مية فأ التمتع بجميع حعوق ا نسان 11/47

 214 2021تموو/ وليا   12 حعوق ا نسان للمهاجرا  12/47

 220 2021تموو/ وليا   13 ق ا نسان فأ دقليم تيجراي فأ دث وبياحعو  حالة 13/47

ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأأأراة  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ سأأأأأأأأأأأياق   14/47
 ومتالومة نعص الم ا ة المكتسب )ا  دو(

 222 2021تموو/ وليا   13

التعج ل بالجهود الرامية دل  الع اء  ل  جميع  شكاا الع ر  15/47
 ا ا م ع جميع  شأأأأكاا الع ر ضأأأأد ال سأأأأاء  ضأأأأد ال سأأأأاء وال 

 وال  ا  ذوا  ا  اقة والتصدي لها

 232 2021تموو/ وليا   13

 241 2021تموو/ وليا   13 تعزاز حعوق ا نسان وحما تها والتمتع بها  ل  ا نترنت 16/47

 246 2021تموو/ وليا   13 تفث ر  مليا  نعل ااسلحة  ل  حعوق ا نسان 17/47

 248 2021تموو/ وليا   13 حعوق ا نسان فأ الجمهوراة العربية السوراة لةحا 18/47

 254 2021تموو/ وليا   13 حالة حعوق ا نسان فأ ب الروس 19/47

 257 2021تموو/ وليا   13 المحفل ايجتما أ 20/47

تعزاز وحماية حعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية لألفراع     21/47
راعأ م  ايستمدا  المفرط للعوة وغ را والم حدرا  م   صل  ف

 د الموظف   المكلف   بإنفاذ  م  انتهاكا  حعوق ا نسأان  ل   
العأأأأانون م  خالا دحأأأأدات تغ  ر تحوالأ م   جأأأأل العأأأأدالأأأأة  

 والمساواة العرق ت  

 259 2021تموو/ وليا   13

 265 2021ليا تموو/ و   13 التعاون مع  وكرانيا ومسا دتها فأ م دان حعوق ا نسان 22/47

 267 2021تموو/ وليا   13 وحعوق ا نسانالتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشئة  23/47

 270 2021تموو/ وليا   14 حعوق ا نسان وتغ ر الم اخ 24/47

 277 2021تموو/ وليا   14 وفيا  و مراا اامها  التأ يمك  الوقاية م ها وحعوق ا نسان  25/47
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 المقررات -باء 

 الصفحة  تاراخ اي تماد  الع وان  معرر ل ا 

 154 2021آذار/مارس    16 ب الروس نتيجة ايستعراا الدوري الراملا 101/46    

 154 2021آذار/مارس    16 ل  يانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  102/46

 155 2021آذار/مارس    16 مالوينتيجة ايستعراا الدوري الراملا  103/46

 155 2021آذار/مارس    16 ب ماستعراا الدوري الراملا ة اينتيج 104/46

 156 2021آذار/مارس    16 م غوليانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  105/46

 156 2021آذار/مارس    16 ملديفنتيجة ايستعراا الدوري الراملا  106/46

 157 2021آذار/مارس    16  ندورانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  107/46

 157 2021آذار/مارس    16   دوراسنتيجة ايستعراا الدوري الراملا  108/46

 158 2021آذار/مارس    17 بلغاراانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  109/46
 159 2021آذار/مارس    17 جزر مارشاانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  110/46

 159 2021آذار/مارس    17 لمتحدة اامراكية يا  ا الوي نتيجة ايستعراا الدوري الراملا   111/46

 160 2021آذار/مارس    17 كرواتيانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  112/46

 160 2021آذار/مارس    17 ل  راانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  113/46

 161 2021آذار/مارس    17 جامايكانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  114/46

حلعة نعا  رفيعة المسأأأأأأتوى بم اسأأأأأأبة الحكرى السأأأأأأ واة العاشأأأأأأرة   115/46
 نرأأأأأاء صأأأأأ دوق الت ر ا  ايسأأأأأتئمانأ لتعديم المسأأأأأا دة التع ية 
لد م مرأأأأأأاركة  قل ال لدان نمواا والدوا الجزراة الصأأأأأأغ رة ال امية  

 فأ   ماا مجلس حعوق ا نسان 

 161 2021آذار/مارس    24

 284 2021  تموو/ وليا   8 وييا  ميكرون زاا المتحدة   لراملا نتيجة ايستعراا الدوري ا  101/47

 284 2021  تموو/ وليا   8 ل  اننتيجة ايستعراا الدوري الراملا  102/47

 285 2021  تموو/ وليا   8 موراتانيانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  103/47

 285 2021  وليا تموو/    8 نتيجة ايستعراا الدوري الراملا سانت ك تس ونيفس 104/47

 286 2021  تموو/ وليا   8  ستراليانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  105/47

 286 2021  تموو/ وليا   8 سانت لوسيانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  106/47

 287 2021  تموو/ وليا   8 ن باانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  107/47

 287 2021  تموو/ وليا   8  مانراملا نتيجة ايستعراا الدوري ال 108/47

 288 2021  تموو/ وليا   8 ال مسانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  109/47

 288 2021  تموو/ وليا   8 رواندانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  110/47

 289 2021  تموو/ وليا   9 جورجيانتيجة ايستعراا الدوري الراملا  111/47

 289 2021  تموو/ وليا   9 الراملا سان تومأ وبرا س  أ عراا الدوري نتيجة ايست 112/47

 290 2021  تموو/ وليا   9 ناورونتيجة ايستعراا الدوري الراملا  113/47

 290 2021  تموو/ وليا   12 ا نسانتعزاز نظا  الوثائق الما  بمجلس حعوق  114/47

 291 2021  تموو/ وليا   13 بدء الجولة الرابعة م  ايستعراا الدوري الرامل 115/47
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 بيانات الرئيس -جيم 

 الصفحة تاراخ اي تماد الع وان بيان الرئيس 

الأأأأدورة       بيأأأأان الرئيس فأ 
 14/1الت ظيمية 

 23 2020ااوا/ديسم ر  كانون  7 كفاءة مجلس حعوق ا نسان

الأأأأدورة    بيأأأأان الرئيس فأ 
 14/2الت ظيمية 

   سأأأأأأأأال ب  مل الفراق ايسأأأأأأأأترأأأأأأأأاري التابع
 لمجلس حعوق ا نسان

 23 2020 كانون ااوا/ديسم ر  16
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 مقدمة -أوالا  

  ة فأ الدورة الت ظيمية لمجلس حعوق ا نسأأأأأان المععود   ا ا تمد     ح  ل الرئيس ال  أ تت أأأأأم   حا الوثيعة بيان  - 1
ئية  تا ايسأأأأأأأأأأأأتث ا والعرارا  والمعررا  التأ ا تمد ا المجلس فأ دور   2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر    16و   7  ومأ   

  22؛ ودورتا السأادسأة وااربع  ال المععودة فأ الفترة م   2021شأباط/ف را ر    12والعرأرا ال المععودة فأ  التاسأعة 
  ؛ 2021 يأار/مأا و    27؛ ودورتأا ايسأأأأأأأأأأأأأتث أائيأة الثالث  ال المععودة فأ 2021آذار/مأارس    24شأأأأأأأأأأأأأبأاط/ف را ر دل   

 إ 2021تموو/ وليا    14دل    ونيا ان/  حزار   21المععودة فأ الفترة م     ال وااربع     ودورتا السابعة 

  الA/HRC/S-29/2  ائقالحكر فأ الوث  ةسأالفا   وتصأدر تعارار مجلس حعوق ا نسأان    الدور  -2
  إA/HRC/47/2ال وA/HRC/S-30/2ال وA/HRC/46/2و

http://undocs.org/ar/A/HRC/S-29/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/S-30/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2
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ات  القرارات المعروضةةةةةةةةةةة ةلا الجمعيةةة العةةامةةة للنظر في ةةا وات ةةاذ اإلجراء  -ثانياا  
 الممكنة بشأن ا

 حالة حقوق اإلنسان في ميانمار -46/21  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

بم ثاق اامم المتحدةال وا  الن العالمأ لحعوق ا نسانال والعهد   الدول    الماص      ددذ يسترش 
 اكد م  جد د جميع العرارا  والمعررا  ذا  الصأأألة التأ صأأأدر     مجلس حعوق   بحعوق ا نسأأأانال و ذ

  75/238  ا نسأأأأأأان والجمعية العامة برأأأأأأفن حالة حعوق ا نسأأأأأأان فأ ميانمارال وآخر ا قرار الجمعية العامة
 ال 2017 كانون ااوا/ديسأأأأأأأم ر   5المارخ    1/ 27- ال وقرارا  المجلس دد 2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأم ر   31المارخ  

  22المارخ    40/29ال و2018  لوا/سأأأ تم ر   27المارخ    39/2ال و2018نيسأأأان/ برال   9المارخ    37/32و
 ال 2020ن/ ونيا  اراحز   22المارخ    43/26ال و2019  لوا/س تم ر    26المارخ    42/3ال و2019آذار/مارس  

ال وب يان  2021شأأأأأأأباط/ف را ر   4ب يان مجلس اام  برأأأأأأأفن الحالة فأ ميانمار المارخ   و ذ  رحب 
2021آذار/مارس   10رئيس مجلس اام  برأأأأأأفن ميانمار المارخ  

ال وبجلسأأأأأأتأ مجلس اام  المععودت    (1)
المبعوثة  عية العامة مع  تأ  عدتها الجمال وبجلسأأأأأأأأأأة ا حاقة ال2021آذار/مارس    5شأأأأأأأأأأباط/ف را ر و  2فأ 

 ال2021شباط/ف را ر  26الماصة لألم   العا  المع ية بميانمار فأ 

ال الحي ا تمدا مجلس حعوق ا نسأأأأان فأ دورتا ايسأأأأتث ائية برأأأأفن آثار 29/1-بعرارا دد  و ذ  حكر  
 ال2021شباط/ف را ر  12ااومة فأ ميانمار  ل  حعوق ا نسانال المععودة فأ 

 الووحدتهاتها ا قليمية زاما العوي بسيادة ميانمار واستعاللها السياسأ وسالملتا ذ يع د تفك دو 
  1العوا  المسأأأأألحة لميانمار فأ    م  جانب   زا الحكومة المدنية الم تمبة  و ذ  د   بفشأأأأأد العبارا   

 ال2021شباط/ف را ر 

ي تعاا وايحتجاو د الن حالة الطوارئال وتعل ق  مل ال رلمانال وا  و ذ  د   بفشأأد العبارا   ي أأاا  
ال ومسأأأترأأأارة الدولة  ونس سأأأان سأأأو ترأأأأال وغ ر ما م  المسأأأاول   الحكوم     التعسأأأف    للرئيس وا  م   ت

والسأأأياسأأأ   ال والمدافع      حعوق ا نسأأأانال والصأأأحف   ال و فراد المجتمع المدنأال والمسأأأترأأأارا  المحل     
 ب وغ ر مالوااجان

تعاي  والم أأايعا  التأ  تعرا لها الصأأحف ون  داءا  واي دواء اي ت  و ذ يعرل    بالس العلق 
والعاملون فأ مجاا ا  ال ال والع ود المفروضأأأأأأأأأأة  ل  ا نترنت ووسأأأأأأأأأأائل التواصأأأأأأأأأأل ايجتما أ وحاي   

فأ ذلك   الر ي والتع  رال بمادغالقهماال اامر الحي يعّ د بصورة غ ر ضروراة وغ ر مت اسبة الحق فأ حراة 
 عيا الوما  وتلع ها ونعلها والحق فأ حراة تكوا  الجمحراة التماس المعل

ف هأا   مأاا العتألال التأ تكرتكأب ضأأأأأأأأأأأأأأد    دواء   مأاا الع رال بمأا  و ذ يعرل    بالس العلق  ي أأأأأأأأأأأأأأاا  
ع السأأأأأأألمأال والتأ  المتظا را  السأأأأأأألم    الح   يمارسأأأأأأأون حعهم فأ حراة التع  ر وتكوا  الجمعيا  والتجم

 دة مدن وبلدا ال  المصأأأأأأأأأأاب  ال بم  ف هم  قفاا وموظفون ق  ونال فأ    د  دل  سأأأأأأأأأأعوط قتل  والعد د م 
نتيجة لالستمدا  العروائأ للعوة الفتاكة ضد حرد م  ال اس و ساءة استمدا  ااسلحة ااقل فتكاا م  جانب  

 العوا  المسلحة والررقة فأ ميانمارال

  

(1) S/PRST/2021/5إ 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2021/5
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لت  ودواء التعارار التأ تف د بفن  دة قو   لعلق كحلكو ذ يعرل    بالس ا  يجري تعد لها   ان   قد  كدِّ
 لغأ الحعوق المتعلعأة بأالحراأة واام     زا الحكومأة المأدنيأة الم تمبأة وتعل ق  مأل ال رلمأانال و و مأا م أح

 الرمصأ وا جراءا  العانونية الواجبةال

ا    ه   ر اينتمأابأا  والرابأا  الأديمعراقيأة التأ  دواء  أد  احترا  نتأائ    و ذ يعرل    بأالس العلق 
ال  ل  الرغم م  2020ترأأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    8 رحب بإجراء اينتمابا  العامة فأ  ب ميانمارال و ذشأأأأأأأأع

ل محطأة  أامأة فأ انتعأاا الأدولأة دل  حكم مأدنأ وديمعراقأال   التحأديأا  الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة واام يأةال و و مأا شأأأأأأأأأأأأأأكأّ
ائفأة الرو   هيأاال والع ود  فأ ذلأك قأ ااقليأا  العرقيأة والأد  يأة م  حعوقهأاال بمأا الحظ بعلق حرمأان بعض  و ذ

فأ ذلك حراة التماس   حق فأ حراة التع  ر فأ شأأأأبكة ا نترنت وخارجهاال بماالمسأأأأتمرة المفروضأأأأة  ل  ال
 المعلوما  وتلع ها ونعلهاال

أ الواقع قأائفأة  أديمأة دواء التسأأأأأأأأأأأأأأ أب فأ جعأل الرو   هيأا ف  و ذ يكرر ا  رال    قلعأا البأالس 
ال وتجراد م م  الحعوق التأ كانت لهم فأ السأأأأأأأأأأأابقال  1982 ية لعا الج سأأأأأأأأأأأية جراء سأأأأأأأأأأأّ  قانون الج سأأأأأأأأأأأ

 ال م  العملية اينتمابيةال2015 فأ نهاية المطااال ا تباراا م   ا   قصائهمو 

مار  بالعمل الحي اضأأأأأأأأأأأطلع با المعّرر الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ ميان و ذ  رحب 
يعرلال   ال و ذ(2)لرا  ةعّد  دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا افأ ذلك تعرارا الم وبالتعارار التأ   ّد اال بما

  فأ الوقت نفسأأأاال     سأأأفا الرأأأد د لعد  تعاون حكومة ميانمار مع المعرر الما  وم عا م  دخوا ميانمار 
 المسلحة لميانمارالويستمرار  د  تعاون العوا   2017م ح كانون ااوا/ديسم ر 

  مجلس اام  العامل المع أ بااقفاا وال زاىأ خلص دل ها فراق  بايسأت تاجا  الت  و ذ  رحب  ي أاا  
 الحظ الرأأواغل التأ   رل   ها الفراق   و ذ ال(3)المسأألب برأأفن موضأأوى ااقفاا وال زاى المسأألب فأ ميانمار 

  س ال والعلق الحي   رل   ا اام   العا  فأ تعرارا السأأأاد العامل دواء اينتهاكا  الجسأأأيمة المرتكبة ضأأأد ااقفاا 
 ال(4)   ااقفاا وال زاى المسلب فأ ميانمار 

بعمل آلية التحع ق المسأأأأأأأأأأأتعلة لميانمارال التأ  نرأأأأأأأأأأأف ا مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان  ب كحلك  و ذ  رح 
العأانون الأدولأ المرتكبأة فأ ال لجمع اادلأة المتعلعأة بأفخطر الجرائم الأدوليأة وانتهأاكأا   39/2 بموجأب قرارا

سأأيما فيما  تصأأل بوييا  ترأأ  ال وكاشأأ  ال   حل لهاال يدلة وحفظها وتودم   حا اا 2011 ميانمار م ح  ا 
أ الحعائقال   وكا   ال وراخ  ال وشأأأأأانال بايسأأأأأتفادة م  المعلوما  المعدمة م  البعثة الدولية المسأأأأأتعلة لتعصأأأأأّ

ة د اوى ج ائية  ادلة ومسأأأتعلةال وفعاا لمعا  ر العانون الدولأال  و  داد ملفا  م   جل تسأأأه ل وتسأأأراع دقام
التأ يمك   ن تكمّوا مسأتع الا  ولية الممولة  والد ا قليمية  و اله ئا  الع أائية الوق ية  و  ما  المحاكم  و

ة دل    رحب بماصأأأأة بالتعرار الحي قدمتا ا لي اختصأأأأا  ال ظر فأ  حا الجرائمال وفعاا للعانون الدولأال و ذ
 ال(5)مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا المامسة وااربع  

آلية التحع ق المسأأأأأأأتعلة لميانمار  ل  مواصأأأأأأألة جهود ا الرامية دل  تعزاز التواصأأأأأأل   يرأأأأأأأجعو ذ   
 العا ال م   جل شر  وي تها و جراءا   ملها لل حايا وغ ر م م   صحال المصلحةال

يرأأأأأأأأّجعها  ل  مواصأأأأأأأألة   بعمل المبعوثة الماصأأأأأأأأة لألم   العا  المع ية بميانمارال و ذ و ذ  رحب 
 قل تا الجمعية  فأ ذلك المجتمع المدنأال وفق ما  يع  صأأأأأأأأحال المصأأأأأأأألحة المع    ال بما ع جم تعاونها وحوار ا م 

 ال2017كانون ااوا/ديسم ر  24المارخ  72/248العامة فأ قرار ا 

  

(2) A/HRC/46/56إ 
(3) S/AC.51/2019/2إ 
(4) S/2020/1243إ 
(5) A/HRC/45/60إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/56
http://undocs.org/ar/S/AC.51/2019/2
http://undocs.org/ar/S/2020/1243
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/60


A/76/53 

GE.21-11677 4 

بتعارار مفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان    حالة حعوق ا نسأان    و ذ  رحب  ي أاا  
 ال(6)يا  فأ ميانمار اقلللمسلم   الرو   هيا وغ ر م م  ا

سأأأأأأأأأأأأأأيمأا   بعمأأل البعثأأة الأأدوليأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتعلأأة لتعصأأأأأأأأأأأأأأأ الحعأأائق فأ ميأأانمأأارال ي  و ذ  رحأأب كأأحلأأك 
يرأأأأأأأأأ ر دل  توصأأأأأأأأأية البعثة الدولية   ال و ذ(8)ال وبال تائ  والتوصأأأأأأأأأيا  المفصأأأأأأأأألة الواردة فيا(7)ال هائأ تعرار ا

نسأأأأأان دل  الترك ز  ل   مية لحعوق ا المتحدة السأأأأأاالمسأأأأأتعلة لتعصأأأأأأ الحعائق التأ د ت مفوضأأأأأية اامم  
فأ ذلك     موضأأوى كفالة المسأأاءلة    انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأان التأ تكرتكب فأ ميانمارال بما

قراق تعزاز الرصأأأأأأأأأد والتوث ق والتحل ل وا بالن العا     حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأانال وتوعية المجتمع المدنأ  
ا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأان بالمعا  ر الدولية ذا  الصأأأأأأأأأألةال  توث ق انتهاكالمرأأأأأأأأأأاركة فأ  والجها  الفا لة ااخرى 

والعمل مع المجتمعا  المت أررة  ل  واادة الو أ بميارا  العدالةال ود م سأيادة العانون الرأاملة و صأال   
 اسأأأأأأبة  قطاى اام  فأ ميانمار وفعاا للعوا د والمعا  ر الدولية لحعوق ا نسأأأأأأانال و ل  تمصأأأأأأيص الموارد الم

  حا الغراال لتحع ق

بالجهود وايلتزاما  الجاراة فأ مجاا العمل ا نسأأأأأانأ التأ  خحتها حكومة ب غالدي    و ذ  رحب 
 ل   اتعهاال بالتعاون مع وكاي  اامم المتحدة والمجتمع الدولأال ف أأأأأأأأأأأأالا    جميع الجها  الفا لة فأ 

نسأأأان فأ ميانمارال بم  ووا  حعوق ا نتهاكا  وتجامجاا تعديم المسأأأا دة ا نسأأأانيةال لصأأأالب الفاّرا  م  ا
 ف هم الرو   هياال

بالعمل التكم لأ والمتآور الحي ي أأأأطلع با ممتلر المكلف   بوييا  اامم المتحدة فأ   و ذ يسأأأألم 
 الحظ بعلق  د    موضأأأأأوى ميانمار م   جل تحسأأأأأ   الحالة ا نسأأأأأانية وحالة حعوق ا نسأأأأأان فأ ال لدال و ذ

سأيما فأ الم اقق التأ  وجد ف ها مرأردون داخليااال والم اقق   نيةال ي  ا نسأاللمسأا دااٍا  كدتاحة وصأوا  
 زاا الكث ر م  ال اس  رّحلون م ها قسراا واعي  ف ها كث رون آخرون فأ ظروا محفوفة  المت ررة التأ ي

  ادي دل  تفاقم ااومة ا نسانيةال بالهراشةال مما

لعودةال و ل    مية ته ئة الظروا  داخلياا فأ ا  والمرأأأأأأأأأأرد     ل  حق جميع الالجئ   و ذ يرأأأأأأأأأأدد 
 الالومة للعودة ا م ة والطوعية والمستدامة والكرامةال وفعاا للمعا  ر الدوليةال

دل   ن المحكمة الج ائية الدولية  ذنت بإجراء تحع ق فأ الجرائم المز ومة التأ تدخل   و ذ يرأأأأأأأأ ر  
 وميانمارال فأ ب غالدي  فأ اختصا  المحكمة فيما  تصل بالحالة

  كانون الثانأ/  23دل  اامر الصأأأأأأأأأأأأأادر    محكمة العدا الدوليةال المارخ    و ذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأأأأأأاا  
ال فأ الع أأأأأأأأأأأأأية التأ  قامتها غام يا ضأأأأأأأأأأأأأد ميانمار برأأأأأأأأأأأأأفن تط  ق اتفاقية م ع جرامة ا بادة  2020   ا ر 

ر فأ الع أأأأأأأأأيةال  ا ال ظيموله  اا تصأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأالجماعية والمعاقبة  ل هاال الحي جاء فيا  ن للمحكمةال م دئيااال اخ
وخلص دل   ن الرو   هيا فأ ميانمار يرأأأكلون فيما   دو اجما ة مرأأأمولة بالحمايةا بالمع   المعصأأأود فأ 

يمك   م  ايتفاقية و ن   اك خطراا حقيقياا ووشيكاا يعرا حعوق الرو   هيا فأ ميانمار ل رر ي 2المادة  
 ج راال و شار دل  تداب ر ماقتةال

دل   ن ميانمار قّدمت تعرارا  دل  محكمة العدا الدولية فأ  يار/ما و وترأأأأأرا     ذ يرأأأأأ ر كحلكو  
 ال2020كانون الثانأ/  ا ر  23ال امتثايا لألمر المارخ 2020الثانأ/نوفم ر 

  

(6) A/HRC/43/18 وA/HRC/45/5إ 
(7) A/HRC/42/50إ 
(ال التأ يمك  ايقالى  ل ها فأا A/HRC/42/CRP.5انظر  ي أأأأاا ايسأأأأت تاجا  المفصأأأألة لبعثة تعصأأأأأ الحعائق فأ ميانمار ) (8)

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportHRC42thSession.aspxإ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.5
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportHRC42thSession.aspx
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 قّر     2018تموو/ وليا    30 ن لج ة التحع ق المستعلة التأ  نرفتها حكومة ميانمار فأ    و ذ  الحظ 
 ل اا فأ مجملا بعدال  ل  الرغم م  حدود اختصأاصأاتها   ك رأر   رار ا ال هائأال الحي لمفأ الموجز الت ف حي لتع

و سأأأأأأال ب  ملهاال بفن جرائم حرل وانتهاكا  جسأأأأأأيمة لحعوق ا نسأأأأأأان وانتهاكا  للعانون المحلأ قد ارتكك تال  
 فأ ذلكال وا  اام  فأ ميانمار متوّرقون و ن   اك  سباباا مععولة تد و لال تعاد  ن  فراداا م  ق

بفن الدوا تتحّمل المسأأأأأأأاولية الرئيسأأأأأأأية    احترا  حعوق ا نسأأأأأأأان وحما تها و  مالهاال    و ذ  حكر  
و نها تتحّمل المسأأأأأاولية    امتثاا التزاماتها المتعلعة بمعاضأأأأأاة المسأأأأأاول      الجرائم المرأأأأأمولة بالعانون  

أ ا نسانأال  ا تلك المرمولة بالعانون الدولسيم الجسيمة لحعوق ا نسانال يفأ ذلك اينتهاكا    الدولأال بما
والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأانال والعانون الدولأ لالجئ  ال و   تجاووا  قانون حعوق ا نسأأأأأأأأأأانال و تاحة  
 سأأأ  ل انتصأأأاا فعاا اي شأأأمص انتكهكت حعوقاال و مكانية وصأأأوا جميع م  تكتجاوو حعوقهم دل  اينتصأأأااال 

 البهدا وضع حد لإلفال  م  الععال

ال أأأأرورة الملّحة ل أأأأمان محاسأأأأبة كل المسأأأأاول      انتهاكا  العانون الدولأال    و ذ يكرر تفك د 
فأ ذلك العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأأأانأال والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأانال والعانون الدولأ لالجئ  ال و    بما

دولية  قامة   وق ية  ويانمارال    قراق آليا  ج ائية تجاووا  قانون حعوق ا نسأأأأأأأأانال فأ جميع  نحاء م
بالمصأأأأداقية والكفاءة وايسأأأأتعالاال مرأأأأ راا دل  صأأأأالحية مجلس اام  التأ تمّولا دحالة الحالة   تتسأأأأمالعدا  

يكرر د وتا ميانمار دل  اين ما  دل  نظا  روما ااساسأ   فأ ميانمار دل  المحكمة الج ائية الدوليةال و ذ
( م  3)12تصأأأأأأأاصأأأأأأأها وفعاا للمادة  ة المحكمة الج ائية الدولية اخق وا ممارسأأأأأأأ لج ائية الدولية  وللمحكمة ا

 نظا  روما ااساسأال

دواء ال زا ا  الجاراة فأ وييا  كاشأأ  ال وكا   ال وراخ  ال وشأأانال    و ذ يكرر ا  رال    بالس قلعا 
وي تأ راخ      ر )التاتماداو( وجي   راكان فأوج ول ترأأأ  ال و واء الع ر الم دلع ب   العوا  المسأأألحة لميانما 

فأ ذلك الع ر الج سأأأأأأأأ والج سأأأأأأأانأال واينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأأأأأيمة المرتكبة ضأأأأأأأد   وج ول ترأأأأأأأ  ال بما
ااقفااال واسأأأأأأأأأتمرار الترأأأأأأأأأراد العسأأأأأأأأأري للمدن   ال بم  ف هم ااقليا  ا ث يةال و مليا  ايختطاا وايحتجاو  

تأ تف د بوقوى  راا  سأأأأأأأأكراةال و واء التعارار الواسأأأأأأأأتمدا  المرافق المدرسأأأأأأأأية اغالتعسأأأأأأأأفأ واي تعاا والعتلال  
يجعل الظروا غ ر مالئمة   فأ ذلك اسأأتمدا  االغا  اارضأأيةال مما انتهاكا  وتجاووا  لحعوق ا نسأأانال بما

 لرو   هياالللعودة الطوعية وا م ة والكرامة والمستدامة لجميع الالجئ   والمرّرد   داخليااال بم  ف هم ا

  أأأأدا قرار مجلس     دل  وقر شأأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأأل  قالق ال أأأأارال وفق مأأأأام   العأأأأابأأأأد وة اا  و ذ  أأأأحكر  
ال واحأأ  جميع ااقراا  ل  وقر اا مأأاا العأأدائيأأة  2020تموو/ وليأأا    1( المارخ  2020)2532 اام 

يرأأ ر بعلق دل    رال و ذتجد د ايلتزا  بالسأأال  والمصأأالحةال والموافعة  ل  وقر دائم  قالق ال ا وايلتزا   و
 ترتب  ل  ذلك   قالق ال ار فأ وي تأ كا    وشأأأأان الرأأأأمالية وما  ا م  انتهاكا  يتفاق وقر د   كبلس ما

 م  آثار مدمرة  ل  المدن   ال

غ ر  قد   جم    تحوال وجهة ااسأأأأأأأأأأألحة ونعلها غ ر الم ظم  و دواء ما  و ذ يعرل    بالس قلعا 
اء وااشأأأأأأما  الم تم   دل   قليا   سأأأأأأيما حعوق ال سأأأأأأ المرأأأأأأروى م  تعواض خط ر لحعوق ا نسأأأأأأانال ي

 وااقفاا والمسّ    وذوي ا  اقة وغ ر م م  الفئا  ال عيفةال

ت الم اسأأأأب وبصأأأأورة م صأأأأفة ودون ق د دل    ل    مية دتاحة دمكانية الوصأأأأوا فأ الوق  و ذ يرأأأأدد 
ر ا م  م تجا    لز  م   دواة ولعاحا  وترأميصأا  و الجا  مفمونة وميسأورة التكلفة وفعالة وج دةال وغ  ما

(  ل  نحو  19-وتك ولوجيا  الر اية الصأأأأأحية الالومة لكفالة التصأأأأأدي لجائحة مرا ف روس كورونا )كوف د
حي  واجهون  كثر ااوضأأاى  رأأاشأأةال والمت أأررا  بال زا ا  المسأألحة  يرأأمل ااشأأما  ال مالئم وفعااال بما

 ا م  ااقليا ال مثل الرو   هياالال اوح   بس  هاال و فراد ااقليا  ا ث ية وغ ر  فأ ال لد  و
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  بغأ  بتوصأأأأأأأأأية البعثة الدولية المسأأأأأأأأأتعلة لتعصأأأأأأأأأأ الحعائق فأ ميانمار ومادا ا  نا ي   كحّكر و ذ   
تسأأأأتثمر فأ قطاى اا ماا فأ ميانمار  ن تدخل فأ  تتاجر  و رأأأأ  فأ ميانمار  وماسأأأأسأأأأة   ماا ت  اي

 ي   سأأأأأأيما قوا  التاتماداوال  و م  فأ ميانمارال يتحافظ  ل   القة  مل مع قوا  اا  ي  القة  مل  و
د  تكع   لم  فراد اال ما وفأ ذلك الرأأأأأأأأركا  التابعة لها   تسأأأأأأأأيطر  ل ها  حا العوا ال بما ماسأأأأأأأأسأأأأأأأأة تملكها  و

 هيكلتكها وتحوالهاال

العوا  المسأأأأأأأأأألحة لميانمار م  جانب    زا الحكومة المدنية الم تمبة    د   بفشأأأأأأأأأأد العبارا   - 1 
ال اامر الحي يرأأأأأأأأكل محاولة غ ر مع ولة  لغاء نتائ  اينتمابا  العامة التأ جر   2021را ر  شأأأأأأأأباط/ف    1 فأ 
بالعوةال وخطوة رئيسأأأية دل  الوراء فأ  ملية اينتعاا الديمعراقأ فأ ميانمارال    2020ترأأأرا  الثانأ/نوفم ر   8 فأ 

 م الرش دال والمبادئ الديمعراقية؛ وتهد داا خط راا يحترا  حعوق ا نسان وحما تهاال ولسيادة العانون والحك 

د مأأا الكأأامأأل لعمليأأة اينتعأأاا المأأدنأ والأأديمعراقأ فأ ميأأانمأأار ود مأأا   يكرر تأأفك أأد -2 
 لرعب ميانمار وتطلعاتا الديمعراقية؛

  ّ ر    ها نتائ  اينتمابا   العوا  المسأأأأألحة لميانمار دل  احترا  درادة الرأأأأأعب كما    د و  - 3 
ال و نهأأاء حأأالأأة الطوارئال و  أأادة الحكومأأة المأأدنيأة  2020ا  الثأأانأ/نوفم ر رأأأأأأأأأأأأأأر ت 8العأأامأأة التأ جر  فأ  

ال رلمان الم تمب حد ثاا للسأأأأأأأأأأأأأما  بتواصأأأأأأأأأأأأأل اينتعاا الديمعراقأ فأ ميانمارال  افتتا   الم تمبة    قراق  
العوا  المسأألحةال ت  أأوي تحت  وم هافأ ذلك م  خالا العمل  ل  جعل جميع الماسأأسأأا  الوق يةال   بما

 راقياا وكاملة التمث ل؛حكومة مدنية م تمبة ديمعمظلة 

دل  ا فراج الفوري وغ ر المرروط    الرئيس وا  م   تال ومسترارة الدولة  ونس     د و -4 
  2021 شأأأأباط/ف را ر   1ا تعلوا تعسأأأأفاا اسأأأأبال ملفعة فأ   اتهموا  و سأأأأان سأأأأو ترأأأأأال وجميع م  احتجزوا  و
   حعوق ا نسأأأأانال والصأأأأحف ونال و فراد    والسأأأأياسأأأأ ونال والمدافعون   وبعداال بم  ف هم المسأأأأاولون الحكوم ون 

المجتمع المدنأال والموظفون الط  ونال وااكاديم ونال والمدرسأأونال والمسأأترأأارون المحل ون وااجانبال واد و  
  ي اا دل  فتب حوار سلمأ ب   جميع  صحال المصلحة بهدا استعادة الحكم الديمعراقأ؛

 وفعا  رادة شعب ميانمار ومصالحا؛ء والمصالحةال حوار ال  امواصلة ال يرجع  ل  -5 

فأ ذلك ايسأأأأتمدا  العرأأأأوائأ للعوة الفتاكةال   ايسأأأأتمدا  غ ر المت اسأأأأب للعوةال بما   د   -6 
 م  جانب العوا  المسلحة والررقة فأ ميانمار؛

وممارسأأأأأأة العوا  المسأأأأأألحة لميانمار دل  ايمت اى    ايسأأأأأأتمدا  المفرط للعوةال     د و -7 
حكراا بفن العوا  المسأأأألحة لميانمار   قصأأأأ  درجا  ضأأأأب  ال فسال والسأأأأعأ دل  ديجاد حل سأأأألمأ لألومةال م

ملزمة باحترا  المبادئ الديمعراقية وسأأأأأأيادة العانون وحعوق ا نسأأأأأأانال وفعاا للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأانال  
والتجمعال وحراأأأة التمأأأاس المعلومأأا    فأ ذلأأأك الحق فأ الحيأأأاةال وحراأأأة التع  رال وتكوا  الجمعيأأأا ال بمأأأا

 المه  ة؛ الالدنسانية  و الععوبة العاسية  و  را م  ضرول المعاملة  ووتلع ها ونعلهاال وحظر التعح ب وغ

دواء اسأتمرار ورود تعارار    ارتكال انتهاكا  وتجاووا  جسأيمة  يعرل    بالس قلعا -8 
الع ر الج سأأأ والج سأأانأ وارتكال انتهاكا  وتجاووا   فأ ذلك ممارسأأة   لحعوق ا نسأأان فأ ميانمارال بما

سأيما فأ وييا  ترأ  ال وكاشأ  ال وكا   ال وشأانال واطلب دل  جميع ااقراا والجما ا    ضأد ااقفااال ي
المسأّلحةال وخاصأة قوا  ميانمار العسأكراة واام يةال الوقر الفوري ا ماا الع ر وجميع انتهاكا  العانون  

حعوق ا نسأأأأأان  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأانأال وتجاووا   فأ ذلك   الدولأال بما
 فأ ميانمار؛
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دواء ال زاى الجاري فأ وييا  كاشأأأأأأأأأأأ  ال وكا   ال وراخ  ال   يعرل  ي أأأأأأأأأأأاا    بالس قلعا -9 
الععال   وشانال وج ول تر   ب   العوا  المسلحة لميانمار والجما ا  المسلحة ااخرىال و واء ا فال  م 

سأأأأأأأأتمرار الترأأأأأأأأراد العسأأأأأأأأري للمدن   ال  السأأأأأأأأائد فأ صأأأأأأأأفوا العوا  المسأأأأأأأألحة وقوا  اام  فأ ميانمارال وا
واينتهاكا  والتجاووا  الجماعية والم هجية لحعوق ا نسأأأأانال و مليا  العتلال والوضأأأأع ا نسأأأأانأ المتردي  

اسأأتمدامها فأ جميع الظرواال واد و  ال اجم    ال زاىال واد و دل  دوالة االغا  اارضأأية الم ترأأرة ووقر  
فس ووقر ال زاىال واحترا  التزاماتها ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألة بموجب العانون  جميع ااقراا دل  التحلأ ب أأأأأأأأأأأأأأب  ال 

الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأانأال وكفالة سأأأأأأأالمة المدن    وحما تهمال ومحاسأأأأأأأبة الج اةال  
   أأأرر لل أأحايااللة وج ر  حلية المسأأأتعلة وال زاهة التأ تكفل العدا فأ ذلك م  خالا  مليا  المسأأأاءلة الم بما
 اج  ال و بداء ايستعداد   ادة فتب الحوار؛وال 

  كأأانون الثأأانأ/  23بأأاامر الصأأأأأأأأأأأأأأأادر    محكمأأة العأأدا الأأدوليأأة المارخ    يحي   لمأأاا  -10 
فراد قأائفأة الرو   هيأا  ال واحأ  حكومأة ميأانمأار  ل   ن تتمأحال وفعأاا امر المحكمأة المتعلق بأف2020   أا ر 

م    2داب ر لم ع ارتكال جميع اافعاا المرأأأأأأأأمولة بالمادة  فأ وسأأأأأأأأعها م  ت الموجود   فأ دقليمهاال كل ما
غ ر ا   ا اا ماا  واتفاقية م ع جرامة ا بادة الجماعية والمعاقبة  ل هاال وضأأأأأأأأمان  د  ارتكال  ي م   ح

مد ومة م  جان ها و ي   نظامية قد تكون موجهة  و ل   د وحداتها العسأأأأأأأكراة و ي وحدا  مسأأأأأأألحة غ ر 
نفوذ اال وم ع تدم ر اادلة وضأأأأمان   توج هها  و يكونون خاضأأأأع   لسأأأأيطرتها  و   شأأأأما  قد م ظما   و

 ة لت ف ح اامر؛ مر  باال بجميع التداب ر المتمح حفظهاال و بالن المحكمةال وفق ما

ر تفك د  - 11  الواجبة  ار    ضأأأأمان حماية حعوق ا نسأأأأان  مسأأأأاولية العوا  المسأأأألحة لميانم   يكرِّّ
يرأأأأأأأأأأأأأمأل قأائفأة   فأ ذلأك  فراد ااقليأا  العرقيأة وااقليأا  ااخرىال وبمأا  لجميع ااشأأأأأأأأأأأأأمأا  فأ ميأانمأارال بمأا 

إلفال  م  الععال فيما  تصأأأأأأأأل بجميع  الرو   هياال واكرر  ي أأأأأأأأاا الحاجة دل  العدا والمسأأأأأأأأاءلةال ووضأأأأأأأأع حد ل 
عة  ال و جراء تحع ق كامل وشأأأأأأأفاا ومحا د ومسأأأأأأأتعل فأ جميع التعارار المتعل انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأأان 

بانتهاكا  وتجاووا  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأان والعانون الدولأ ا نسأأانأال وكفالة محاسأأبة الج اة فأ د اوى  
 ر العانون الدولأ؛   ئا  ق ائية محليةال وفعاا لمعا    فأ ذلك  ما  محاكم  و  ادلةال بما ج ائية نزاهة ومستعلة و  

 ل  ضأرورة اي تراا باحتياجا  ال أحايا وال اج   و سأر م وتل  تها  ل   كمل   يرأدد -12 
وجاال وبحعهم فأ اينتصأأأاا الفعااال بسأأأك ل ترأأأمل التسأأأج ل الفوري والفعاا والمسأأأتعل لل أأأحايا وااضأأأرار  

 مانا   د  التكرار؛وض

 د    ال بعد احتجاو لم2019انأ/نوفم ر  م  ا فراج فأ ترأأأأأأأأرا  الث  يعرل    اسأأأأأأأأتيائا -13 
سأأأأأوى تسأأأأأعة  شأأأأأهرال     فراد العوا  المسأأأأألحة لميانمار الح    دانتهم محكمة  سأأأأأكراة بتهمة العتل غ ر 

دل  اتمأأاذ التأأداب ر الالومأأة    المرأأأأأأأأأأأأأأروى لمأأدن    م  الرو   هيأأا فأ دن د  ال بوييأأة راخ  ال واكّرر د وتأأا
 لععال  ل  تلك الجرائم؛ل مان المساءلة ووضع حد لإلفال  م  ا

د وتا دل  ا فراج الفوري وغ ر المرأأأأأروط    جميع الصأأأأأحف   ال والعامل   فأ  يكرر  -14 
مجأأاا ا  ال ال والمأأدافع      حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانال وو مأأاء ااديأأان والمعتعأأدا ال و فراد المجتمع المأأدنأال  

لوا  ال والمدرسأأأأأ  ال وال رأأأأأطاء الح   ا تعوالمسأأأأأترأأأأأارا  المحل    وااجانبال والموظف   الط    ال وااكاديم   
واحتجزوا ووجهت دل هم اتهاما  تعسأأأأأفاا اسأأأأأبال سأأأأأياسأأأأأيةال و ل  د ادة كامل اي تبار لهمال والسأأأأأما  لهم  

 اي تداء؛ التر  ب  و بالعمل دون خوا م  التعرا لالنتعا   و

ال وايسأأتفادة م  آلية التحع ق المسأأتعلة لميانمار دل  مواصأألة ايضأأطالى بوي تها   د و -15 
أ الحعائق وغ ر ا م  المصأأادر الموثوق بهاال واد و  المعلوما  التأ ج معتها البعثة الدولية المسأأتعلة لتعصأأّ

  ئا  ق ائية وق ية   دل  تعاون وث ق فأ الوقت الم اسب ب   ا لية و ي تحقيعا  مع لة تجراها محاكم  و
 ة؛محكمة العدا الدولي ية الدولية  وفأ ذلك المحكمة الج ائ دوليةال بما دقليمية  و  و
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 لزمها م   اامم المتحدة دل   ن تكفل تزواد آلية التحع ق المسأأأأأأأتعلة لميانمار بما   د و -16 
د م وموارد م  ح   مالك الموظف   ومكان العمل والحراة العملياتية حت  تتمّك  م   داء وي تها بفقص   

  أأأأأأأأأاء  ل  التعاون مع  ة ذا  الصأأأأأأأأألة فأ ميانمار والدوا اافعالية ممك ةال واحّ  جميع الجها  الفا ل
ا لية وم حها دمكانية الوصأأأأأأأوا وتزواد ا بكل المسأأأأأأأا دة الالومة فأ سأأأأأأأياق ت ف ح وي تهاال وبغ ر ذلك م  
مصأأأأأأادر المعلوما ال وتوف ر التداب ر الالومة التأ تكفل السأأأأأأراة و م  ال أأأأأأحايا والرأأأأأأهود ود مهم احتراماا  

 ؛ضرارا وامتثايا لا  ل   كمل وجالم د  ا د  ا 

 ل  الحاجة دل  المعالجة الفعالة لألسأأأأأأبال الجحراة ينتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأان    يرأأأأأأدد -17 
فأ ذلك الرو   هياال واكرر  والتجاووا  التأ ترتكب ضأأأأد ااشأأأأما  الم تم   دل   قليا  دث ية ود  يةال بما

فأ  ال بما(9)ويية راخ  ية بالمع أ قدمتها اللج ة ايسأترأاراة تفك د   مية الت ف ح الكامل لجميع التوصأيا  الت
ذلك التوصأأأيا  المتعلعة بالحصأأأوا  ل  الج سأأأيةال وحراة الت علال و نهاء الفصأأأل الم هجأال وجميع  شأأأكاا  
التم  زال ووصأأأأأوا الجميع  ل  قد  المسأأأأأاواة دل  المدما  الصأأأأأحيةال والتعليمال وفر  الكسأأأأأبال والمدما   

رأأأأأأأأاور الكامل مع جميع ااقليا  العرقية والد  يةال  الموال دال فأ دقار قائم  ل  الت  ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأيةال وتسأأأأأأأأج ل
 واجهون  وضا اا  رةال ف الا    المجتمع المدنأال واد و دل     الح    فأ ذلك الرو   هياال وااشما  بما

م  التوصيا     تعديم تعارار م تظمة دل  اامم المتحدةال توثق المطوا  الملموسأة المتمحة لت ف ح كل توصأية
 اللج ة؛الصادرة     88 ال

 ل  الحاجة دل  تسأأأأراع الجهود الرامية دل  الع أأأأاء  ل  حاي  انعدا      ي أأأأاا   يرأأأأدد -18 
سأأأأيما الرو   هياال   الج سأأأأية والتم  ز الم هجأ والماسأأأأسأأأأأ الممارس ضأأأأد  فراد ااقليا  العرقية والد  يةال ي

الحي  دى دل  حرمان  حا الفئا  م  حعوق    1982  سية لعا و صال  قانون الج وذلك بطرق م ها مراجعةك 
المسأأاواة فأ الحصأأوا  ل  المواق ة الكاملة م  خالا دجراءا     ضأأمانك و ا نسأأان وتهميرأأها بصأأورة تامةال  

 ل  جميع الحعوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأيةال    قراق السأأأأأأما  بالتحد د  و   مت اوا الجميع شأأأأأأفافة وقوعية فأ
فأ ذلك ااحكا  التم  زاة   دلغاء جميع الترأأأأأأأأأأراعا  والسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأا  التم  زاةال بما  و  تأ للهواةال وتعد لك الحا

ّ ت فأ  ا  والتأ تسأأأأأأأأأأري  ل  مسأأأأأأأأأأفلة    2015 الواردة فأ مجمو ة اقوان   حماية العرق والد  ا التأ سأأأأأأأأأأك
كانأال  اديال والت ظيم السأأأأأأالتحّوا م  د   دل  آخرال والزواج ب    صأأأأأأحال الديانا  الممتلفةال والزواج ااح

جميع ااوامر المحلية التأ تعّ د الحق فأ حراة الت عل وايسأأأأأأأأأأأأأأتفادة م  خدما  التسأأأأأأأأأأأأأأج ل المدنأ     لغاءك و 
 والمدما  الصحية والتعليمية والوصوا دل  س ل لكسب الروق؛

 ل  الحاجة دل  د ادة تمتيع الرو   هيا وغ ر م بصأأأأأأأأفة المواق ة الكاملة    كحلكيرأأأأأأأأدد   -19 
فأ ذلك مرأأأأأأأأأاركتهم الحرة والم صأأأأأأأأأفة فأ اينتمابا    بما وق مدنية وسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأيةال تصأأأأأأأأأل بها م  حع ماو 

 العمليا  الديمعراقية ااخرى؛ وفأ

   ل  الحأاجة دل  ضأأأأأأأأأأأأأمأان وصأأأأأأأأأأأأأوا جميع الطوائر فأ ويية راخ   والرو   هيأا يرأأأأأأأأأأأأأّدد   - 20 
 ر مال و والة الممارسأأأأأا   وااشأأأأأما  الم تم   دل   قليا  دث ية ود  ية  خرى دل  التعليم  ل  قد  المسأأأأأاواة مع غ 

 فأ ذلك التعليم العالأ؛  وا دل  التعليمال بما التم  زاة والع ود المفروضة  ل  الت عل التأ تحد م  فر  الوص 

  مواتية تكفل العودة الطوعية وا م ةدل  اتماذ خطوا  ملموسأأأأأأأأأأة م   جل ته ئة ب ئة    د و  - 21 
ةال  هيا الح   يقيمون فأ ب غالدي ال ونرأأأر معلوما  صأأأادقوالكرامة والمسأأأتدامة للمرأأأّرد   قسأأأراا م  الرو   

برأأأأراكة مع اامم المتحدة والجها  الفا لة ااخرى ذا  الصأأأألةال برأأأأفن الظروا فأ ويية راخ   م   جل  
ا معالجةا مععولةال وتمك  هم م  ثم م  العودة دل  مواق هم ااصأأأألية  معالجة الرأأأأواغل ااسأأأأاسأأأأية للرو   هي

  

 Advisory Commission on Rakhine State, “Towards a peaceful, fair and prosperous future forانظرا   (9)

the people of Rakhine”, August 2017إ 
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يمتارونا قو اا وبصأأأأأأأورة آم ة تصأأأأأأأون كرامتهمال بسأأأأأأأك ل م ها ت ف ح محكرة التفا م التأ    دل  المكان الحي  و
   تها حكومة ميانمارال وبرنام  اامم المتحدة ا نمائأال ومفوضأية اامم المتحدة السأامية لرأاون الالجئ  وقع

 ؛2018فأ حزاران/ ونيا 

ااعباءال  التآور وتعاسأأأأم  رو  حقيقية م  وفق  ال   ن يسأأأأتمر المجتمع الدولأ  ل     يرأأأأجع -22 
فأ مد  د العون دل  ب غالدي  وغ ر ا م  ال لدان الم أأأيفةال لتعديم المسأأأا دة ا نسأأأانية دل  المرأأأرد   قسأأأراا  

قو اا وبصأأأأأأأأأأأورة آم ة ومسأأأأأأأأأأأتدامة تصأأأأأأأأأأأون كرامتهم دل   م  الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  دل   ن يعودوا  
ميانمارال و ن يع   فأ تعديم المسأأأا دة ا نسأأأانية دل  جميع    المكان الحي يمتارونا فأ مواق هم ااصأأألية  و

ّرد  داخلياا فأ ميانمارال مع مرا اة حالة ال سأاء وااقفاا  ااشأما  المت أررا  م  جميع الطو  ائر التأ شأك
 ااشما  الح    واجهون  وضا اا  رة؛ ا  ذوي ا  اقة وغ ر م م  المهمر    ووكبار الس  وااشم

لأأدولأ دل   ن يكعأأال  بصأأأأأأأأأأأأأأورة فعأأالأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأفلأأة ال زو  غ ر ال ظأأامأ  تمع االمج  أأد و -23 
افراد قأأائفأأة الرو   هيأأا    قراق البحرال بأأالتعأأاون مع وكأأاي  اامم المتحأأدة المع يأأةال و ل   ن   المتزا أأد

سأأأأأيما م  جانب الدوا ااقراا فأ ايتفاقية   تعاسأأأأأم ااعباء والمسأأأأأاوليا   ل  الصأأأأأع د الدولأال ييكفل 
 اصة بوضع الالجئ  ؛الم

 تفق تماماا    ل  ت ف ح ايسأأأأأأتراتيجية الوق ية   ادة توق   المرأأأأأأرد   داخلياا بما يح  -24 
وبتعزاز  ودتهم الطوعية    السأأكان المحل   مع المعا  ر الدوليةال وبالترأأاور التا  مع ااشأأما  المع     وال

ماك  التأ يمتارونهاال و والة  ي ق ود تحد م  اا وا م ة والكرامة والمسأأأأأأأأأأأتدامة دل  مواق هم ااصأأأأأأأأأأألية  و
اخ  ال وشأأأأانال وكحلك بالترأأأأاور مع م ظومة اامم المتحدة وم ظما   الت عل فأ وييا  ترأأأأ  ال وكاشأأأأ  ال ور 
جع الجهود الرامية دل  كفالة الترأأأأأأأأأاور مع المر ة وتمث لها  ل  جميع المجتمع المدنأ ذا  الصأأأأأأأأألةال وارأأأأأأأأأ

 لق باستراتيجية دغالق المميما  وت ف ح ا؛ تع مستواا  ص ع العرار فيما

دل  دتاحة دمكانية الوصأأأأوا الفوري والكامل وغ ر المع د وغ ر الماضأأأأع للمراقبة     د و -25 
فأ ذلك آلية التحع ق المسأأتعلة لميانمارال     حعوق ا نسأأانال بمالجميع المكلف   بوييا  اامم المتحدة وآليا

  ماصأأأة لألم   العا  المع ية بميانمارالا نسأأأان فأ ميانمارال والمبعوثة الوالمعرر الما  المع أ بحالة حعوق  
ومفوضأأأية اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأانال ووكاي  اامم المتحدة ذا  الصأأألةال والمحاكم واله ئا   

لع أأأائية و  ئا  حعوق ا نسأأأان الدولية وا قليميةال م   جل رصأأأد حالة حعوق ا نسأأأان بصأأأورة مسأأأتعلةال ا
 ال  وكفالة تمك  م ظما  المجتمع المدنأال والمدافع      حعوق ا نسأأأأأانال والمحام  ال وال أأأأأحاياال وال اج  

  كيانا  حعوق ا نسأأأأأأان  والرأأأأأأهودال وغ ر م م  اافراد م  الوصأأأأأأوا دون ق د دل  اامم المتحدة وغ ر ا م
 اي تداء؛ التر  ب  و وايتصاا بها دون خوا م  اينتعا   و

  المسأأأأأألحة لميانمار دل   ن تكفل ايحترا  الكامل للعانون الدولأ ا نسأأأأأأانأ و ن  عوا ال    د و  - 26 
تسأأأأأمب للموظف   المحل    والدول    التابع   للوكاي  ا نسأأأأأانية وغ ر ا م  الوكاي  الدولية المع ية بالوصأأأأأوا  

مسأأأأأأأأأا دة المراعية للعمر  ال   ذلك فأ  بحراة ودون ق د دل  ال لد بفسأأأأأأأأأرا م   جل تعديم المسأأأأأأأأأا دة ا نسأأأأأأأأأانيةال بما 
التع د بالعوا د الم اسأأأأأأأأأبة فأ مجالأ  ما يكفل وا  اقة واي تبارا  الج سأأأأأأأأأانيةال و يصأأأأأأأأأاا ا مدادا  والمعدا ال ب 

يكمّك  الموظف   المحكورا  م   ن  ادوا بكفاءة مهّمتهم   ال وبما 19- الصأأأأأأحة والسأأأأأأالمة للوقاية م  انترأأأأأأار كوف د 
     المت ررا ال بم  ف هم المرّردون داخلياا؛ مدن ال   المتمثلة فأ مسا دة السكان 

 ل  السأما  للسألك الدبلوماسأأ والمراق    المسأتعل   وممثلأ وسأائ  ا  ال  المسأتعلة    يح   - 27 
التر  أأب   خوا م  اينتعأأا   و  الوق يأأة والأأدوليأأة بأأإمكأأانيأأة الوصأأأأأأأأأأأأأوا دل  ال لأأد بصأأأأأأأأأأأأأورة كأأاملأأة ودون ق أأد  و 

 اي تداء؛   و 
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ال  2021 ف را ر / شأباط   1الحي  دل  با رئيس رابطة  مم ج ول شأرق آسأيا فأ  ان  ل ي با   رحب  - 28 
فأ ذلك مسأأأأأأأأأفلة التع د بمبادئ الديمعراقية   الحي ذّكر فيا بالمعاصأأأأأأأأأد والمبادئ المكرسأأأأأأأأأة فأ م ثاق الرابطةال بما 

اا  عد ايجتماى   ي أيا ف   و كد وسأيادة العانون والحكم الرشأ د واحترا  حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية وحما تهاال 
 ؛ 2021آذار/مارس    2الوواري غ ر الرسمأ للرابطة فأ  

 ل    مية مرأأأأأأاركة رابطة  مم ج ول شأأأأأأرق آسأأأأأأيا فأ ا  رال    العلق دواء    يرأأأأأأدد -29 
التطورا  الرا  ة فأ ميانمارال واااد جهود ا الرامية دل  تيسأأ ر الحوار السأأياسأأأ و قالقاال وارأأجع الجها   

 ة  ل  العمل فأ  حا ايتجاا؛الفا لة ا قليمي

تعد ال بالتعاون مع رابطة  مم ج ول وكاي  اامم المتحدة ذا  الصأأأأأأأأألة دل   ن    د و -30 
شأأأرق آسأأأياال د ماا  قوى لته ئة ب ئة تتيب للمرأأأرد    ن يعودوا دل  مواق هم قو اا وبصأأأورة آم ة ومسأأأتدامة  

فأ ذلك   ية راخ  ال امتثايا للعانون الدولأال بماتصأأأأأأأأأون كرامتهمال ومعالجة ااسأأأأأأأأأبال الجحراة لألومة فأ وي
 نون الدولأ لحعوق ا نسانال وقانون الالجئ  ؛العانون الدولأ ا نسانأال والعا

 ل  الحأاجأة الملحأة دل  حمأايأة الم لغ      اينتهأاكأا  والتجأاووا ال وتعأد أل   يرأأأأأأأأأأأأأأدد -31 
المعتعأد والحق فأ  الحق فأ حراأة الأد    و دلغأائهأاال و نهأاء الع ود المفروضأأأأأأأأأأأأأأأة  ل  العوان   التع  أديأة  و

بد م ها   خارجهاال و أ حعوق ي مأال سأأأأواء فأ شأأأأبكة ا نترنت  والتع  ر وتكوا  الجمعيا  والتجمع السأأأأل
سأأأأأأيما للمجتمع المدنأال والصأأأأأأحف    والعامل   فأ مجاا ا  ال ال   ل أأأأأأمان ب ئة آم ة وتمك  ية للجميعال ي

المكلف   بتسأأأج ل   داد ال أأأحاياال والمحام  ال وال رأأأطاء فأ مجاا ال  ئة  والمدافع      حعوق ا نسأأأانال و 
 متعلعة بااراضأ وغ ر م م  المدن   ؛والحعوق ال

فأ ذلك م   دل  حماية الحق فأ حراة التع  ر والر ي فأ شأأأأأأأأأأأأبكة ا نترنتال بما   د و -32 
 ل  المواقع ا لكترونية لوسأائل  خالا د ادة خدما  ا نترنت بصأورة تامة ودائمةال ورفع الحظر المفروا  

 ا  ال ال وسحب قانون اام  الس  رانأ المعتر ؛

دواء اسأأأتمرار تآكل الحق فأ حراة التع  ر وحراة ا  ال ال واح   ل    يعرل    قلعا -33 
فأ ذلك قانون   دصأأأأأال  جميع الترأأأأأراعا  ذا  الصأأأأألةال بما دلغاء  و دصأأأأأال  قانون ا  ال ال ومراجعة  و

ال  لرسأأأأأأأأميةال وقانون الجمعيا  غ ر المرأأأأأأأأرو ةال وقانون التجمع السأأأأأأأألمأ والمسأأأأأأأأ را  السأأأأأأأألمية ااسأأأأأأأأرار ا
)ج( م  قانون ايتصأأأأأأأأاي  السأأأأأأأألكية والالسأأأأأأأألكيةال وقانون حماية خصأأأأأأأأوصأأأأأأأأية 80و  77)د( و66 والمواد

  ) ( و)ل( م  قانون الععوبا ال وس  ترراع شامل لحماية ال يانا 505و  500المواق    و م همال والمادتان  
 لحعوق ا نسان؛ تماش  مع العانون الدولأ لحعوق ا نسان والمعا  ر الدولية 

دل  اتماذ التداب ر الالومة لتعزاز ددماج جميع ال اس الح   يعيرأأأأون فأ ميانمار    د و -34 
وحعوق ا نسأأأأأان الواجبة لهم وكرامتهمال والتصأأأأأّدي للع ر الج سأأأأأأ والج سأأأأأانأ والتم  ز وانترأأأأأار التحاملال  

تواصأأأأأأأأأل  فأ ذلك انترأأأأأأأأأار الت أأأأأأأأأل ل ا  المأال وخطال الكراهية وال ز ة التحرا أأأأأأأأأية فأ وسأأأأأأأأأائل ال بما
ايجتما أال واد و دل  مكافحة التحراض  ل  الكراهية والع ر ضأأأأأأأأأد ااقليا  ا ث ية والد  ية وغ ر ا م  

م    9ع التوصأأأأأأأأأأأية  فأ ذلك قائفة الرو   هياال وفعاا لمّطة  مل الرباطال وتماشأأأأأأأأأأأياا  ي أأأأأأأأأأأاا م ااقليا ال بما
 الموجز الت ف حي للج ة التحع ق المستعلة؛

لحماية جميع    19- ل  الحاجة دل  كفالة اسأتجابة شأاملة للجميع دواء جائحة كوف د  يرأدد -35 
قائفة    يرأأأأأأأأمل  ااشأأأأأأأأما  والمجتمعا  المحليةال وفعاا للعانون الدولأ ا نسأأأأأأأأانأ وقانون حعوق ا نسأأأأأأأأانال بما

لر اية  ميع دل  المعلوما  واللواو  وخدما  اقليا ال ومواصأأأأأأألة ضأأأأأأأمان وصأأأأأأأوا الجالرو   هيا وغ ر ا م  اا
الصأأأأأأأأحية ذا  الصأأأأأأأألة بالجائحةال بطراعة  ادفةال ومراعية لل أأأأأأأأرورةال وشأأأأأأأأفافةال وغ ر تم  زاةال ومع دة وم يااال  

 سان؛ومت اسبةال ووفعاا لاللتزاما  الم صو   ل ها فأ ااحكا  الم طبعة م  العانون الدولأ لحعوق ا ن
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تعراا الدوري الرأأأأأأأأأامل  بمرأأأأأأأأأاركة ميانمار ال  اءة فأ الجولة الثالثة م  ايسأأأأأأأأأ  رحب -36 
ال وارأأأأأجع  ل  التصأأأأأد ق  ل  ايتفاقيا  الدولية لحعوق ا نسأأأأأانال  2021المععودة فأ كانون الثانأ/  ا ر  

 ل  جميع  شأأأأأكاا    سأأأأأيما العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأأأياسأأأأأيةال وايتفاقية الدولية للع أأأأأاء ي
ااشأأأأأأأأما  م  ايختفاء العسأأأأأأأأريال واتفاقية م ا  أأأأأأأة  التم  ز الع صأأأأأأأأريال وايتفاقية الدولية لحماية جميع  

 المه  ة؛ الالدنسانية  و الععوبة العاسية  و التعح ب وغ را م  ضرول المعاملة  و

 ل    2018  ل  الحأاجأة دل  مراجعأة و لغأاء التعأد ال  التأ  كدخلأت فأ  أا   يرأأأأأأأأأأأأأأدد -37 
 دارة ااراضأأأأأال وتسأأأأواة ق أأأأايا حياوة قانون ددارة ااراضأأأأأ الرأأأأاغرة وال ور والبكرال ووضأأأأع دقار شأأأأامل 

 فأ ذلك مجتمعا  ااقليا  ا ث ية؛ ااراضأال بالتراور الكامل مع السكان المت ّررا ال بما

سأأأأأأأيمة ضأأأأأأد  دنرأأأأأأأاء حكومة ميانمار المدنية الم تمبة لج ةا لم ع اينتهاكا  الج   الحظ -38 
ملموسأأأأأأأأأأأأأأةال وارحب بالتصأأأأأأأأأأأأأأد ق  ل  ال روتوكوا  ع دل  تحع ق نتائ  ااقفاا فأ ال زاى المسأأأأأأأأأأأأأألبال واتطلّ 

ايختياري يتفاقية حعوق الطفل برفن اشتراك ااقفاا فأ الم او ا  المسلحةال واح  فأ الوقت ذاتا  ل   
دامهم م  جانب العوا  المسأأأأألحة  التعج ل بت ف ح خطة العمل المرأأأأأتركة  نهاء وم ع تج  د ااقفاا واسأأأأأتم

اينتهاكا  الجسأأأأأأيمة المرتكبة ضأأأأأأد ااقفااال وااكد الحاجة دل  مزاد م  لميانمارال وكفالة المسأأأأأأاءلة    
الحماية لحق جميع ااقفاا فأ اكتسأأأأأأأال الج سأأأأأأأية م   جل الع أأأأأأأاء  ل  حاي  انعدا  الج سأأأأأأأيةال وفعاا  

ضمان حماية جميع ااقفاا فأ ال زا ا  المسلحةال واد و  يلتزاما  الدولة بموجب اتفاقية حعوق الطفلال و 
 قراا دل   ن ت ع حداا لالنتهاكا  المرتكبة ضد ااقفاا فأ ال زا ا  المسلحة؛جميع اا

دل  الع أأأأأأأاء  ل   مل ااقفاا والسأأأأأأأمرةال و ل  ددخاا تعد ال   ل  مرأأأأأأأروى    د و -39 
تسأواة م او ا  العمل م   جل تعزاز حراة تكوا  قانون ت ظيم العملال و دخاا تعد ال   خرى  ل  قانون  

 لمعا  ر العمل الدولية؛ الجمعيا  وفعاا 

ف ها الرأأركا    ر الوق ية والماسأأسأأا  المحلية   جميع ماسأأسأأا  اا مااال بما يرأأجع -40 
ا   وحعوق ا نسأأأأأان والتوصأأأأي   التجاراة  اا ماابالمتعلعة  العاملة فأ ميانمارال  ل  ت ف ح المبادئ التوج هية  

لمصأأأأأأأالب ايقتصأأأأأأأادية للعوا  المسأأأأأأألحة  لدولية المسأأأأأأأتعلة لتعصأأأأأأأأ الحعائق برأأأأأأأفن االصأأأأأأأادرة    البعثة ا
لها  جزاء م  سأالسأل  ال واطلب دل  دوا م رأف ماسأسأا  اا ماا التأ تسأتثمر فأ ميانمار  و(10)لميانمار 

بة بصأأأأأورة معزوةال  ة الواجالع اي  الماسأأأأأسأأأأأا    حاتوراد ا فأ ميانمار  ن تتمح التداب ر الم اسأأأأأبة لكأ ت حا 
تتسأأأ ب ف هاال وفعاا للمبادئ التوج هية  تجاووا  لحعوق ا نسأأأان  و وتسأأأهم  نرأأأطتها فأ  ي انتهاكا    و ي

 السالفة الحكر؛

بالحوار ب   حكومة ميانمار المدنية الم تمبة واامم المتحدة برأأأأأأأأأأفن التصأأأأأأأأأأدي    رحب -41 
ميانمارال وارأأأأأجع  ل  اتماذ المزاد م  ا جراءا ال وفعاا  للع ر الج سأأأأأأ والج سأأأأأانأ المتصأأأأأل بال زاى فأ 

( برأأأأأأأفن المر ة والسأأأأأأأال  واام ال وبمرأأأأأأأاركة كاملة م  المجتمع المدنأال  2000)1325مجلس اام     لعرار 
سأأأأيما نسأأأأاء المجتمعا  المت أأأأررة م  ال زاىال م   جل  مور م ها مالحعة الج اة فأ  مليا  المسأأأأاءلة   ي

ضأأأحايا الع ر    م  الععالال وضأأأمان ج ر ال أأأررال وتعديم المسأأأا دة الم اسأأأبة دل   المحليةال وم ع ا فال 
فأ ذلك   الج سأأأأأ والج سأأأأانأ وال اج   م ا وكفالة وصأأأأولهم دل  العدالةال ود م ا صأأأأالحا  العانونيةال بما

 م ؛قانون م ع الع ر ضد المر ةال وتوف ر التدراب وب اء العدرا  للجها  الفا لة فأ قطا أ العدالة واا

ميأأأأأانمأأأأأار    الحظ -42  فأ  ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأأان  الوق يأأأأأة لحعوق  للج أأأأأة  ايسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأة    المطأأأأأة 
( وجهود ا صأأأال  التأ ت حلها اللج ةال وارأأأّجع  ل  تمك   اللج ة م  ايضأأأطالى بوي تها  2020-2024)

  

   (ال متا  فأ A/HRC/42/CRP.3انظر االمصالب ايقتصادية لجي  ميانمارا ) (10)
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.3
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx
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نسأأان  بصأأورة مسأأتعلة وبايمتثاا التا  للمبادئ المتعّلعة بمركز الماسأأسأأا  الوق ية لتعزاز وحماية حعوق ا 
اراس(ال وافسأأر لعد  وجود  ملية اختيار شأأّفافة ا  أأاء اللج ة ونية واضأأحة ل أأمان  ن تعكس  )مبادئ ب

 اللج ة الت وى ا ث أ والد  أ وا قليمأ والج سانأ فأ ال لد و ن ت م خ راء فأ مجاا حعوق ا نسان؛

   لواجبة للعامل  دل  دخالء م اقق التعد   م  السأأأال ال وحماية حعوق ا نسأأأان ا   د و -43 
فأ اسأأأأأأأتمراج الموارد الط يعيةال و نفاذ معا  ر العمل والسأأأأأأأالمة ال  ئية العائمة وتعزاز اال واد و  ي أأأأأأأاا دل   
مواصألة العمل مع  صأحال المصألحة المع     والفئا  السأكانية المت أررة م   جل وضأع سأياسأا  شأاملة 

 للجميع  دارة الموارد الط يعية وتعاسم الم افع؛

الحاجة دل  دنرأأأأأأاء مكتب قطري لمفوضأأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق    تفك ديكرر  -44 
 ا نسان و ل  توجيا د وة دائمة دل  جميع ا جراءا  الماصة التابعة لمجلس حعوق ا نسان؛

مفوضأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأان  ل  تعزاز قدرة المفوضأأأأأأية   يرأأأأأأجع -45 
فأ ذلك    قراق تعزاز   تعلق بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ ميانمارال بما فيما  السأأأأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان

والتوث ق والتحل ل وا بالن العا ال ود م المسأاءلة الرأاملة وسأيادة العانون و صأال  قطاى اام  وفعاا   الرصأد
ابعة  ا  السأأأأللعوا د والمعا  ر الدولية لحعوق ا نسأأأأان دل   ن تفأ السأأأألطا  الممتصأأأأة فأ ميانمار بايلتزام

يرأأأأأأأأأأمل الترك ز  ل  ضأأأأأأأأأأمان المسأأأأأأأأأأاءلة    انتهاكا  وتجاووا  حعوق   المتعلعة بفتب مكتب قطريال بما
 ا نسان فأ ميانمار؛

 تيب   ل  التعاون مع المبعوثة الماصأأأأأأأأأأأة لألم   العا  المع ية بميانمارال بمايرأأأأأأأأأأأجع  -46 
لها ايجتماى بجميع  صأأأحال   واتيب  اسأأأتمرار حصأأأولها  ل  الد م فأ سأأأياق اضأأأطال ها بوي تها الجاراة

 المصلحة م   جل تيس ر الحوار؛

تمد د ويية المعرر الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأأان فأ ميانمار لمدة سأأأأأأأ ة   يعرر  -47 
دضأأأأأأافيةال واطلب دل  المعرر الما   ن يعد  تعراراا مرحلياا شأأأأأأفوااا دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأان فأ دورتي ا  

ة وااربع  ال و ن يعد  تعراراا خطياا دل  اللج ة الثالثة للجمعية العامة فأ دورتها  الثام السأأأأأأأأأأأأأأابعة وااربع   و 
ععب  تالسأأأادسأأأة والسأأأبع   و ل  المجلس فأ دورتا التاسأأأعة وااربع  ال وفعاا ل رنام   ملا السأأأ ويال  ل   ن 

يم التعد   ن وتع كالا م  ذلك جلسأأأأأة تحاورال واد و المعرر الما  دل  مواصأأأأألة رصأأأأأد حالة حعوق ا نسأأأأأا
 المحرو فأ ت ف ح التوصيا  التأ قدمها؛

الجمعيأة العأامأة بأفن تح أل تعرار المعرر المأا  دل    ئأا  اامم المتحأدة    وصأأأأأأأأأأأأأأأ -48 
 المع ية لت ظر فيا وتتمح ا جراءا  الم اسبة برفناال مع مرا اة است تاجاتا وتوصياتا ذا  الصلة؛

م  خ راء دضأأأأأأأأأأأأأأأاف    فأ مجأأاا حعوق   ال بأأد مدل  المعرر المأأا   ن  تول   يطلأأب -49 
و ن  رصأأأد ت ف ح  حا العرارال بوسأأأائل م ها    2021شأأأباط/ف را ر   1ا نسأأأانال تع يم حالة حعوق ا نسأأأان م ح  

السأأأأأأأعأ دل  دجراء واارة  اجلة دل  ميانمارال و ن يعد  معلوما  محدثة شأأأأأأأفواة فأ جلسأأأأأأأاتا التحاوراة مع  
ابعة وااربع   والثام ة وااربع  ال و ن يعد  توصأأيا  برأأفن المطوا   مجلس حعوق ا نسأأان فأ دورتيا السأأ

 ومة الرا  ة؛ا ضافية الالومة لمعالجة اا

دل  المعّرر الما   ن يجري بحثاا مواضأيعياا بهية رصأد ت ف ح التوصأيا     يطلب  ي أاا  -50 
أ الحعائق فأ ميانمارال و ن ي لة    التأ قّدمتها البعثة الدولية المسأأأأأأتعلة لتعصأأأأأأّ عّد  معلوما  محّدثة مفصأأأأأأّ

 المسائل التأ ت اولتها البعثة فأ تعارار ا وورقا  اجتما اتها؛

دل  تيس ر التعاون دون تفخ ر مع المعرر الما  فأ سياق  داء وي تاال بوسائل م ها     د و  - 51 
المعرر    اا العمل مع تيسأأأأأأ ر الزاارا  وم ب دمكانية الوصأأأأأأوا دون ق د دل  جميع  نحاء ال لدال واد و دل  اسأأأأأأتئ 
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المعترحة التأ حّدد ا المكلر  الما  لوضأع خطة  مل و قار وم أ للت ف ح السأراع للمعا  ر المرجعية المرأتركة  
 العدرا ؛  بالويية فأ التعارار السابعةال وللتعد  فأ المجاي  ذا  ااولواة للمسا دة التع ية وب اء 

العامة    لحعوق ا نسأأأأان رصأأأأد وتع يم الحالة  دل  مفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية  يطلب -52 
 تعلق باينتهاكا  المز ومة   لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ ميانمارال مع الترك ز بوجا خا   ل  المسأأأأأأأأأأأاءلة فيما

م   قطاى اا صأأأال   للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأانأال ف أأأالا    سأأأيادة العانون و 
 ء متمصأأأأصأأأأ  ال و ل  نحو  تكامل مع  مل آلية التحع ق المسأأأأتعلة م  خ را ال بد م  2021شأأأأباط/ف را ر   1م ح  

فأ ذلك فأ سأأأأأأأأأأأأياق رصأأأأأأأأأأأأد ت ف ح التوصأأأأأأأأأأأأيا  التأ قدمتها البعثة الدولية   لميانمار وتعارار المعرر الما ال بما 
  لواردة فأ تعارار المفوضأأة السأأاميةلتعصأأأ الحعائق فأ تعارار ا وورقا  اجتما اتهاال والتوصأأيا  ا المسأأتعلة 

ال وتعديم معلوما  شأأأأفواة (11)فأ ميانمار   ااخرى   ااقليا و لرو   هيا  برأأأأفن حالة حعوق ا نسأأأأان لمسأأأألمأ ا
محّدثة دل  مجلس حعوق ا نسأأأان فأ دورتا السأأأابعة وااربع  ال ومعلوما  محدثة خطية فأ دورة المجلس  

 ب كالا م  ذلك  عد جلسة تحاور؛ رتا التاسعة وااربع  ال  ل   ن يعع الثام ة وااربع  ال وتعرار شامل فأ دو 

دل  المفوضأأأأية السأأأأامية  ن تعدال بد م م  الم راءال تع يماا مفصأأأأالا للتعد     يطلب  ي أأأأاا  -53 
 تعلق بتوصأأأأيا  البعثة الدولية المسأأأأتعلة لتعصأأأأأ الحعائق الواردة فأ ورقة   المحرو والتحديا  المتبقية فيما

عارار ا الم تظمة  سأأأأألحةال و ن تعد  معلوما  محدثة فأ ترأأأأأفن المصأأأأأالب ايقتصأأأأأادية للعوا  الماجتما ها ب
المعدمة دل  مجلس حعوق ا نسأأانال وتعراراا شأأامالا  ت أأم  اسأأت تاجاتها وتوصأأياتها دل  المجلس فأ دورتا  

 الحادية والممس  ال  ل   ن تععب ذلك جلسة تحاور؛

وق ا نسأأأأأان  المفوضأأأأأة السأأأأأامية والمعرر الما  دل  رصأأأأأد  نماط انتهاكا  حع   د و -54 
اا حعوق ا نسأأأأأأانال ومواصأأأأأألة توجيا انتباا مجلس  التأ ترأأأأأأ ر دل  تزا د خطر حدوت حالة قوارئ فأ مج

فأ ذلأك م  خالا دحأاقأا    حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان دل  تلأك المعلومأا  بطراعأة ت ّ   الطأابع الملب للحأالأةال بمأا
  التأ قد  لز  اتماذ ا  ب   الدورا ال وتعديم المرأأأأأأأأورة برأأأأأأأأفن المطوا  ا ضأأأأأأأأافية ترة ماممصأأأأأأأأصأأأأأأأأة فأ ف

تد ور الحأالةال تعزازاا للويية الوقائيأة للمجلسال و بالن   ئأا  اامم المتحأدة ااخرى بالتعد     اسأأأأأأأأأأأأأأتمر  ما دذا
 المحرو فأ  حا الصددال حسب ايقت اء؛

اتماذ دجراءا  ملموسأأأأأأة اسأأأأأأت اداا دل  التوصأأأأأأيا   بمبادرة اام   العا  المتعلعة ب  رحب -55 
انمراط اامم المتحأأأأدةالواردة فأ ال فأ ميأأأأانمأأأأار فأ الفترة    تعرار المع ون اتحع ق موجز ومسأأأأأأأأأأأأأأتعأأأأل فأ 

مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ دورتا التاسأأأأأأأأأعة     ن يعدِّ  دل اال واد و اام   العا  دل   2018دل     2010 م 
عّد      الت اا خطي  تعراراا   سأأأأأأأأأأأق اامم المتحدة المقيم فأ ميانمارالال فأ ضأأأأأأأأأأأوء مسأأأأأأأأأأأا ما  م  م وااربع  

محرو فأ ت ف أح دجراءا  المتأابعأة الراميأة دل  تعزاز فعأاليأة العمأل فأ المسأأأأأأأأأأأأأأتع أل وتأدعيم العأدرة الوقأائيأة  ال
ر المقيم لم ظومة اامم المتحدةال  ل   ن يععب ذلك جلسة تحاور   ؛معّزو بمراركة المكعرِّ

التحع ق   اام   العا  تزواد المعرر الما ال والمفوضأأأأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأأاميةال وآليةدل     يطلب -56 
 خ رة لتمك  هم م  ايضطالى بويياتهم  ل   كمل وجا؛ لزمهم م  مسا دة وموارد و  المستعلة لميانمار بما

  ن  بعأ المسفلة ق د نظرا الفعلأإ يعرر  -57 

 50الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

 تصواتإ[دون م  ]ا تكمد 

  

(11) A/HRC/43/18 وA/HRC/45/5إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/5


A/76/53 

GE.21-11677 14 

 حالة حقوق اإلنسان في الجم ورية العربية السورية -46/22  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
 بمبادئ م ثاق اامم المتحدة ومعاصداال دذ يسترشد 
 قراراتا السابعة المتعلعة بالجمهوراة العربية السوراةال و ذ  اكد م  جد د 

  التزاما العوي بايحترا  الكامل لسأيادة الجمهوراة العربية السأوراة واسأتعاللها   و ذ  اكد م  جد د  ي أاا  
 راض هاالووحدتها وسالمة  

 ل  انديى اينتفاضأأأأة    2021م  مرور  رأأأأأر سأأأأأ وا  فأ آذار/مارس   و ذ يعرل    اسأأأأأتيائا 
السأأأأأألمية وقمعها الوحرأأأأأأأ الحي  دى دل  نرأأأأأأول ال زاى فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأوراةال والحي كان لا  ثر 

ولأ لحعوق ا نسأأأأأان  مدمر  ل  المدن   ال بما فأ ذلك بسأأأأأ ب اينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأأأيمة للعانون الد
ضحية فأ صفوا المدن   ال    500  000العانون الدولأ ا نسانأال مما  سفر    وقوى  كثر م  وانتهاكا   

و ذ يحأ  جميع ااقراا  ل  ت ف أح وقر كأامأل وفوري  قالق ال أار فأ جميع  نحأاء الجمهوراأة العربيأة  
لمتحدة م   جل  السأياسأية التأ تعود ا اامم االسأوراة تحت ر اية اامم المتحدةال و ل  الدخوا فأ العملية  

 التوصل دل  نهاية سلمية لل زاىال

الحالة المط رة لحعوق ا نسأأأأأأأأان فأ جميع  نحاء الجمهوراة العربية السأأأأأأأأوراةال واطالب    و ذ  د   
بفن تفأ السأألطا  السأأوراة بمسأأاول تها    حماية السأأورا   و   احترا  حعوق ا نسأأان لجميع ااشأأما   

 وق و  مالهاالع   لوي تها وحماية  حا الحعالماض

(  2019)2474 ناال بموجب العانون الدولأ الم ط قال وتماشأأأياا مع قرار مجلس اام     و ذ  الحظ 
ال تتحمل ااقراا فأ ال زاى المسأأأألب المسأأأأاولية الرئيسأأأأية    اتماذ جميع 2019حزاران/ ونيا   11المارخ  

ائيةال و قامة ق وا  مالئمة تتيب التجاول  المفعود   نتيجة اا ماا العد التداب ر الممك ة لتحد د مصأ ر ااشأما   
ال زاى    والتواصأأأأأأل مع ااسأأأأأأر برأأأأأأفن  ملية البح ال و ذ  الحظ  ي أأأأأأاا  ن المجلس د ا فأ العرار نفسأأأأأأا  قراا 

 المسلب دل  اتماذ خطوا  لم ع فعدان ااشما  نتيجة لل زاى المسلبال
ية لحعوق ا نسأان التأ جاء ف ها  السأام  ومفوضأة اامم المتحدة  دل  بيانا  اام   العا و ذ يرأ ر  

  ن م  المرجب  ن تكون جرائم ضد ا نسانية وجرائم حرل قد ارتكك ت فأ الجمهوراة العربية السوراةال

  دواء ايسأأت تاجا  التأ خلصأأت دل ها لج ة التحع ق الدولية المسأأتعلة المع ية  و ذ يعرل     شأأد قلعا 
ال و ذ يعرل    د ما لويية لج ة (12)الواردة فأ  حدت تعارار لها  ةال بما ف ها تلكلعربية السورابالجمهوراة ا

 التحع ق و   استيائا م   د  تعاون السلطا  السوراة معهاال
  بف مية ددراج وجها  نظر ال حايا ومطال هم المتعلعة بالحقيعة والعدالة فأ جهود المجتمع  و ذ يسّلم 

 ة العربية السوراةالالدولأ فأ الجمهورا

بعمل ا لية الدولية المحا دة المستعلة للمسا دة فأ التحع ق والمالحعة الع ائية لألشما    و ذ  رحب 
يف العانون الدولأ المرتكبة فأ الجمهوراة العربية السأأأأوراة     الجرائم ااشأأأأد خطورة وفق تصأأأأ  المسأأأاول   

2011م ح آذار/مارس 
 م المتحدةالمجلس التحع ق التابع لألم ال و ذ ير ر بتعد ر دل   مل(13)

سأأ وا   ل  اينتفاضأأة    10يصأأادا مرور    2021ان آذار/مارس    يعرل    بالس العلق -1 
السلمية وقمعها الوحرأ الحي  دى دل  ال زاى فأ الجمهوراة العربية السوراةال وان ال زاى اتسم بحدوت  نماط ثابتة  

ال  عانون الدولأ ا نسأأأأأأانأ نون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأان وانتهاكا  الم  اينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأأأأيمة للعا
  

(12) A/HRC/46/54 وA/HRC/46/55 إ 
(13) A/75/743إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
http://undocs.org/ar/A/75/743
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لسأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأان التأ جاء ف ها  ن م  وارأأأأأأأ ر دل  بيانا  اام   العا  ومفوضأأأأأأأة اامم المتحدة ا
المرجب  ن تكون جرائم ضأأأأأأأأأأأأد ا نسأأأأأأأأأأأأانية وجرائم حرل قد ارتكك ت فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأأأأأأأوراةال و ل   

ااخ رة التأ خلصأأت دل ها لج ة التحع ق الدولية المسأأتعلة المع ية بالجمهوراة العربية السأأوراة  ايسأأت تاجا   
  والتجاووا  شأملت  فعايا م  المرجب  ن ترأكل جرائم ضأد ا نسأانية وجرائم حرل  التأ تف د بفن اينتهاكا

 وجرائم دولية  خرىال بما فأ ذلك ا بادة الجماعية؛

التجاووا  والحالة الرا  ة لحعوق ا نسانال واطالب جميع نتهاكا  و جميع اي   د   بردة -2 
 لعانون الدولأ ا نسأأأأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأانال ااقراا بايمتثاا الفوري يلتزاما  كل م ها بموجب ا 

 واردد  ل  ضرورة ضمان محاسبة جميع المساول       حا اينتهاكا  والتجاووا ؛

  مل ون شأمص بعد  رأر سأ وا   11,5ان ال زاى قد شأّرد  كثر م     العلق يعرل    بالس   -3 
 م  اندي اال و و ما يمثل  كثر م  نصر سكان الجمهوراة العربية السوراة ق ل ال زاى؛

  د وة اام   العا  دل  وقر شأأأامل  قالق ال ارال ود وة المبعوت الما  لألم   يكرر  -4 
ية  راة العربية السأأأأوراةال والتوصأأأ قالق ال ار فأ جميع  نحاء الجمهو   العا  دل  سأأأأوراا دل  وقر كامل وفوري 

التأ قأدمتهأا لج أة التحع ق ماخراا بأالوقر الفوري والأدائم  قالق ال أارال م   جأل دتأاحأة المجأاا للمفاوضأأأأأأأأأأأأأا   
 تعود ا سوراا ويستعادة حعوق ا نسانال واح  جميع  قراا ال زاى  ل  توجيا الجهود م   جل تفع لالتأ  

  ضأأافأ لمحكرة اسأأتعرار الوضأأع فأ م طعةوقر دقالق ال ار  حاال واحي   لماا فأ  حا الصأأدد بال روتوكوا ا 
2020آذار/مارس  5تمفيف التوتر فأ ددلبال التأ وقعها ايتحاد الروسأ وتركيا فأ 

 ؛(14)

ية الجهود التأ   حلها المبعوت الما  بهية دحراو تعد  فأ العملية السأأأأأأأياسأأأأأأأ  ااد بعوة -5 
  كانون ااوا/  18( المارخ  2015)2254م   و حراو مزاد م  التعد  فأ الجوانب الواردة فأ قرار مجلس اا

ال بما فأ ذلك دجراء انتمابا  حرة ونزاهةال  مالا بالدستور الجد دال بمراركة جميع السورا    2015ديسم ر 
اقرااال وي سأأأأأأيما السأأأأأألطا   الما ل   للمرأأأأأأاركةال بم  ف هم الح   يعيرأأأأأأون فأ الرأأأأأأتا ال واح  جميع ا

ج يفال  السأأأأأوراةال  ل  المرأأأأأاركة بصأأأأأورة  ادفة فأ  حا العملية تحت ر اية المبعوت الما  ومكتبا فأ 
(ال واعرل     سأأأأأأأفا الرأأأأأأأد د فأ  حا الصأأأأأأأدد ان  2015)2254وفعاا لجميع   اصأأأأأأأر قرار مجلس اام   

ائعة  حراو تعد ال وااكد  ل  ضأرورة  ن  ايجتما ا  التأ  عدتها اللج ة الدسأتوراة ماخراا كانت فرصأة ضأ
السأأأأوراةال ل أأأأمان  السأأأألطا     تكون   اك مرأأأأاركة ذا  مصأأأأداقية م  جانب جميع ااقرااال وفأ معدمتها

حسأأأأأأ  سأأأأأأ ر   ماا اللج ةال وارأأأأأأ ر دل  التعل ق الحي قدمتا لج ة التحع ق ماخراا ومفادا  ن ال زاى قد  هب  
لم تتمح دجراءا  فوراة مت أأأافرة  رسأأأاء وقر دائم  قالق ال ار  دل  مسأأأتواا  جد دة م  الالدنسأأأانية دذا  

 ا؛ود م  ملية سال  بقيادة سوراة قائمة  ل  حس  ال واي

بالعمل والدور الها  الحي اضأأأأأأأأطلعت با لج ة التحع قال التأ  نرأأأأأأأأف ا مجلس حعوق    رحب  - 6 
ة    قراق  لمسأأأاءلة ااسأأأاسأأأي ال فأ د م جهود ا 2011آل/ غسأأأطس    23  مارخ ال ال 1/ 17- ا نسأأأان فأ قرارا د د 

فأ    2011ر/مارس  التحع ق فأ جميع اينتهاكا  والتجاووا  المز ومة للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان م ح آذا 
الجمهوراة العربية السأأأأأأأأوراةال م   جل دثبا  الوقائع والمالبسأأأأأأأأا ال ولد م الجهود الم حولة ل أأأأأأأأمان تحد د  واة  

ومحاسأأأأأأأ تهمال بم  ف هم م  يحتمل  ن يكونوا مسأأأأأأأاول      ارتكال جرائم  جميع مرتك أ التجاووا  واينتهاكا  
اة تعاوناا تاماا مع مجلس حعوق ا نسأأان ومع لج ة التحع ق  ضأأد ا نسأأانيةال واطالب بفن تتعاون السأألطا  السأأور 

اح   بالسأأأأأأما  لها بالوصأأأأأأوا  ل  نحو فوري وكامل وغ ر معّ د دل  جميع  نحاء الجمهوراة العربية السأأأأأأوراةال و 
 جميع الدوا  ل  التعاون مع اللج ة فأ ايضطالى بوي تها؛ 

  

(14) S/2020/187المرفقإ  ال 

http://undocs.org/ar/S/2020/187،
http://undocs.org/ar/S/2020/187،
http://undocs.org/ar/S/2020/187،
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  مية دنرأاء  مليا  وآليا  م اسأبة لتحع ق العدالة والمصأالحة وكرأر    اكد م  جد د -7 
الحقيعأة والمسأأأأأأأأأأأأأأاءلأة    انتهأاكأا  وتجأاووا  العأانون الأدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان وانتهأاكأا  العأانون الأدولأ  

وف ر سأأ ل اينتصأأاا الفعالة لل أأحايا وال اج  ال و  مية الدور ااسأأاسأأأ الحي  ا نسأأانأال ولج ر ال أأرر وت
 ن تاديا آليا  المسأأأأأأأأاءلة والعدالة اينتعاليةال بالمرأأأأأأأأاركة الهادفة م  جانب ال أأأأأأأأحاياال فأ  ي جهد  يمك  

ج ة  رمأ دل  التوصأل دل  حل مسأتدا  وشأامل للجميع وسألمأال وارحب  ي أاا بالجهود الك  رة التأ ت حلها ل
الع أأائية لألشأأما  المسأأاول      التحع ق وا لية الدولية المحا دة المسأأتعلة للمسأأا دة فأ التحع ق والمالحعة

   الجرائم ااشأأأأأأأأأأأأأد خطورة وفق تصأأأأأأأأأأأأأ يف العانون الدولأ المرتكبة فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأأأأأأأأوراة م ح  
مك   ن ت أأأأأأأأأأطلع با المحكمة  ال مع ا شأأأأأأأأأأارة فأ الوقت نفسأأأأأأأأأأا دل  الدور الها  الحي ي2011آذار/مارس  

 لصدد؛الج ائية الدولية فأ  حا ا

أ ت حلها الدوا م   جل التحع ق فأ اا ماا المرتكبة فأ الجمهوراة  بالجهود الت  رحب -8 
العربية السأأأوراة ومالحعة الج اة فأ الجرائم المرأأأمولة بوي تها التأ ارتك ت فأ الجمهوراة العربية السأأأوراةال  

رأجعها  ل  مواصألة ذلك و ل  تبادا المعلوما  ذا  الصألة فيما ب   الدواال وكحلك  حسأب ايقت أاءال وا
  ع آليا  العدالة ذا  الصأأأأأأألة مثل ا لية الدولية المحا دة والمسأأأأأأأتعلةال وفعاا لترأأأأأأأراعاتها الوق ية والعانون الدولأال م 

 وارجع سائر الدوا  ي اا  ل  ال ظر فأ القيا  بحلك؛

ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان وتجأأاووا  وانتهأأاكأأا  العأأانون   يع انتهأأاكأأا  حعوق ال فيمأأا  تعلق بجم الحظ -9 
ر فترة ال زاىال تبا    ثر وقرق تعرا ال أأأحايا لالنتهاكا  والتجاووا  تبعاا ل وى  الدولأ ا نسأأأانأ  ل  مدا

الج س والعمر وحالة ا  اقة والمه ة والمعتعدا  الد  ية واينتماء للجما ا  الد  ية والعرقية وغ ر ذلك م  
 دة؛روا والمصائصال والتفث ر المركب الحي يملفا التعرا ينتهاكا  و/ و تجاووا  متعدالظ

تفك د المسأاوليا  وايلتزاما  الواجبة التط  ق الواقعة  ل   اتق جميع ااقراا   يكرر  -10 
  قراابموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان وايلتزاما  بموجب العانون الدولأ ا نسأأأانأال واطالب جميع اا 

ال  السأوراة    حماية السأكان المدن    السأورا   بالوفاء بهاال واسأل  ال أوء  ل  المسأاولية الرئيسأية للسألطا   
  وايلتزا  الواقع  ل  الجمهوراة العربية السأوراة باحترا  حعوق ا نسأان لجميع اافراد الموجود   داخل  راض ها

  لعا بوجاو  مالهاال واعرل     سأفا لعد  تحعق ذلكال وا دي ق والماضأع   لوي تها الع أائية وحماية  حا الحعوق  
 ء بعض اينتهاكا  والتجاووا  الم هجية والرمزاة التأ تم ز الحالة فأ الجمهوراة العربية السوراة؛خا  دوا

فأ  حا الصأأأأأأأدد ان السأأأأأأأكان المدن    ي  زالون  تحملون وقفة    يعرل    بالس  سأأأأأأأفا -11 
مدة و رأوائيةال   تعرضأونال ف أالا    المرافق التأ ي غ     ها لبعائهمال لهجما  متعال زاىال وان المدن     

بما فأ ذلك باسأأتمدا   سأألحة وذخائر محظورةال وي سأأيما م  جانب ال ظا  وحلفائا م  الدوا وغ ر الدواال  
بسأأأأأ ب واعرل    بالس العلق دواء  دد ا صأأأأأابا  فأ صأأأأأفوا المدن   ال بم  ف هم الح   قتلوا  و شأأأأأو وا  

جرة ال دواة الصأأأأ عال واالحظ مع بالس العلق  االغا  اارضأأأأية والمتفجرا  م  مملفا  الحرل وااجهزة المتف
 فأ  حا الصدد ال تائ  التأ توصلت دل ها لج ة التحع ق فيما  تعلق بارتكال جرائم حرل وجرائم ضد ا نسانية؛ 

لتعح ب وسأأأأوء المعاملةال بما فأ اسأأأأتمرار اللجوء دل  ايحتجاو التعسأأأأفأ وا   د   برأأأأدة -12 
 والع ر الج سأأأأأانأال وايختفاء العسأأأأأري  و غ ر الطو أال وا  داما  بإجراءا  ذلك    قراق الع ر الج سأأأأأأ 

  موجزةال و أ ممارسأأأا  يحظت لج ة التحع ق ماخراا  نها تحدت بصأأأورة متسأأأعةال وي سأأأيما م  جانب السأأألطا  
 زاى؛السوراةال وكحلك م  جانب  قراا  خرى فأ ال 

للعتل  ث اء احتجاو م م  قِّ ل   تعرا  رأأرا  ا يا م  ااشأأما    د   برأأدة  ي أأاا  -13 
 ال ظا ال واسأأأأتمدا  ايغتصأأأأال والع ر الج سأأأأأ فأ مراكز ايحتجاوال بما فأ ذلك ضأأأأد ااقفااال كفداة للمعاقبة 

  د  سأبال مععولة لال تعاد وا ذيا وب  المواال وارأ ر مع بالس العلق دل   ن لج ة التحع ق قد خلصأت دل  وجو 
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بصأأورة م هجية وواسأأعة ال طاق ضأأد السأأكان المدن   ال وفعاا لسأأياسأأة  بفن السأألطا  السأأوراة شأأ ت  جما   
راسأأأأمةال ترأأأأمل ارتكال جرائم ضأأأأد ا نسأأأأانية تتمثل فأ العتل وا بادة والسأأأأج  وايختفاء العسأأأأري والع ر  

دنسأأأأانيةال وارأأأأ ر  ي أأأأاا مع بالس العلق دل  ال تائ   الج سأأأأأ والج سأأأأانأ والتعح ب وغ ر ذلك م  اافعاا الال
ة التأ خلصأت دل ها لج ة التحع ق فأ  حا الصأدد برأفن ما يسأم  ت ظيم الدولة ا سأالمية فأ العراق  ااخ ر 

 والرا  )دا  ( و  ئة تحرار الرا ؛

جميع ااقراا  ل  الكر فوراا    ممارسة التعح ب وغ را م  ضرول المعاملة   يح  -14 
ك الع ر الج سأأأأ والج سأأأانأال وي سأأأيما فأ  ماك   و الععوبة العاسأأأية  و الالدنسأأأانية  و المه  ةال بما فأ ذل 

ايحتجاوال ووقر جميع  شأأأأأأأكاا ايحتجاو مع م ع ايتصأأأأأأأااال وا فراج    جميع ااشأأأأأأأما  المحتجزا   
(ال للبحأأأ     2019)2474تعسأأأأأأأأأأأأأأفأأأااال واتمأأأاذ جميع التأأأداب ر الممك أأأة  مليأأأااال وفعأأأاا لعرار مجلس اام   

والكرأأأأأر    مصأأأأأائر مال و ن ت رأأأأأا كحلك ق اة اتصأأأأأاا فعالة مع  المحتجزا  و/ و المفعود    و الممتف   
ااسأأر ل أأمان تل ية احتياجاتها العانونية وايقتصأأادية وال فسأأية بصأأورة مالئمةال كما يح  جميع ااقرااال  

ولية والمدما  الط ية الم اسأأأأأأأأبة دمكانية  سأأأأأأأأيما السأأأأأأأألطا  السأأأأأأأأوراةال  ل   ن تم ب   ئا  الرصأأأأأأأأد الد وي
  دون ق ود ي م رر لهاال دل  المحتجزا  ومرافق ايحتجاوال بما فأ ذلك جميع المرافق  ريال مالوصأأأوا الفو 

العسأأكراة السأأوراة المرأأار دل ها فأ تعارار لج ة التحع قال واسأأل  ال أأوء  ل  التوصأأيا  ااخ رة الصأأادرة  
 ؛   لج ة التحع ق فأ  حا الصدد

الح   تعرضأأأأأوا لال تعاا    ان  رأأأأأرا  ا يا م  ال أأأأأحايا  يعرل     سأأأأأفا الرأأأأأد د -15 
التعسأأأأأأأأأأفأ مع م ع ايتصأأأأأأأأأأاا وايختفاء العسأأأأأأأأأأري م  قِّ ل ال ظا ال وبف داد  قل م  قِّ ل ما يسأأأأأأأأأأم  الدولة  

لأ  عد  ا سأأأالمية فأ العراق والرأأأا  )دا  ( و  ئة تحرار الرأأأا ال ي  زاا مصأأأ ر م مجهويا بعد مرور حوا
لة التأ تظهر  ن ال ظا   ل   لم بمصأأأأأأأأأأأأ ر معظم م  م  الزمان  ل  انديى ال زاىال و ل  الرغم م  ااد

دقالة معاناة مئا  ا يا م   سأأأأر ااشأأأأما  الممتف      ا تعلهمال فإنا  واصأأأأل حجب المعلوما ال متعمداا 
لد م لل أحايا وال اج   و سأر مال  قسأرااال واسأل  ال أوء  ل  توصأيا  لج ة التحع ق برأفن المسأاءلة وتوف ر ا

 وايجتما أ وتحد د مص ر المفعود   والممتف  ؛بما فأ ذلك الد م ال فسأ 

دواء ااومة ا نسأأانية المسأأتمرة فأ الجمهوراة العربية السأأوراةال التأ    يعرل    اسأأتيائا -16 
  دا  قة وصأأأأوا المسأأأأا  (ال وحجز  و د ا 19- تفاقمت مماقر ا  كثر بسأأأأ ب جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د 

 السأألطا  السأأوراةال وخاصأأة فأ الم اقق المسأأتعادةال وقد شأأكل ذلك سأأمة متكررة ا نسأأانية الم عحة للحياة م  قِّ ل 
م  سأأأأما  ال زاى السأأأأوريال واطالب جميع ااقراا بتحمل مسأأأأاولياتها والتزاماتها الواجبة التط  ق بموجب 

ا  أ ا نسأأأأانأال واطالب بفن تيسأأأأر السأأأألطا  السأأأأوراة وحلفا   العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأان والعانون الدول
م  الدوا وغ ر الدوا وصأأأأأوا المسأأأأأا دا  ا نسأأأأأانية وصأأأأأويا كامالا وم اسأأأأأب التوق ت وفورااا وآم اا ودون  
 وائقال واطالب بفن تمت ع جميع ااقراا ااخرى فأ ال زاى     رقلة ذلك الوصأأأأأأأأواال واالحظ  ن شأأأأأأأأدة  

يم الد م ا نسأأأأأأانأ   ر لب اسأأأأأأتمدا  جميع قرائق المعونةال واد و دل  مواصأأأأأألة تعدالحالة ا نسأأأأأأانية تتط
  ال بمأا فأ ذلك التوسأأأأأأأأأأأأأع فأ العأدد وال طأاق الجغرافأ ل عأاط الع ور المعتمأدة 2021الحأدود دل  ما بعأد تموو/ وليأا  

ودون  وائق  لتعديم  حا المسا دةال واكرر التفك د  ل  ضرورة الوصوا   ر المطوط بصورة فوراة وسراعة  
ا نسأأانية فأ   ووقوى المسأأائر فأ ااروا ال واد و دل  احترا  المبادئ ومسأأتدامةال للح لولة دون اسأأتمرار المعاناة  
 جميع  نحاء الجمهوراة العربية السوراة؛

فرا الحصأأارال الحي  دى دل  نعص فأ ال أأروراا  مثل الغحاء والماء والدواءال     د   -17 
  رلال واحظر  ل  ااقراا مدن    كفسأألول م   سأأال ب الح أ ا نسأأانأ يحظر تجواع ال واحّكر بفن العانون الدول 

مهاجمة المرافق التأ ي غ     ها لبعاء السأأأأأأأأأأأكان المدن     و تدم ر ا  و دوالتها  و تعط لهاال وفأ  حا الصأأأأأأأأأأأدد  
المتكررة فأ يطالب جميع  قراا ال زاى بالكر     ي اسأأأأتمدا  لهحا ااسأأأأال بال بما فأ ذلك اينعطا ا   

 خدما  توواع المياا والكهرباء؛
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اسأأأتهداا العامل   فأ المجاا ا نسأأأانأ وااشأأأما  الح    ادون واجبا    ي أأأاا     د   -18 
ق يةال ووسأائل نعلهم ومعداتهم والمسأترأفيا  وغ ر ا م  المرافق الط يةال الحي كان سأمة متكررة م  سأما   

بر    والعيادا  المسترفيا  فأ قيا  العوا  الموالية لل ظا  باستهداا  ال زاىال بما فأ ذلك ال م  البهيض المتمثل 
  جما  ي تزاا تحر  المدن    م  الحصأأوا  ل  الر اية الصأأحيةال والتأ خلصأأت لج ة التحع ق دل   نها ترأأكل 

ك  جرائم حرلال واطأالأب جميع  قراا ال زاى بأايمتثأاا التأا  يلتزامأاتهأا بموجأب العأانون الأدولأال بمأا فأ ذلأ
  ق يةال ووسأائل نعلهم ومعداتهمال والمسأترأفيا   ضأمان احترا  وحماية جميع ااشأما  الح    ادون واجبا

 وجميع المرافق الط ية ااخرى؛

دواء ااثر الفوري والطوال ااجل لهحا الهجما   ل  السأأأأكان المدن       يعرل    قلعا -19 
 عحة للحياةال وكحلك الصأأأأحة الععلية والد م ال فسأأأأ  ونظم الر اية الصأأأأحيةال بما فأ ذلك تعديم المسأأأأا دة الم

 ( 2016) 2286اام     ال واحي   لماا بعرار مجلس19-جتما أال و ل  العدرة  ل  التصأأأدي لجائحة كوف دواي
توصأأأأأأأأأيا   فأ  حا الصأأأأأأأأأأددال وارحب بقيا  اام   العا  بإنرأأأأأأأأأأاء فراق لمتابعة   2016 يار/ما و   3المارخ  

المد ومة    مرافق المح َّدة م  ال زاى والمرافق لمتحدةال الحي حعق فأ الهجما   ل  ال مجلس التحع ق التابع لألمم ا 
 م  اامم المتحدة فأ شماا غرل الجمهوراة العربية السوراة؛

فأ الجمهوراة العربية السأأأأأوراةال    19-   اسأأأأأتمرار قلعا دواء تفث ر جائحة كوف د  يعرل -20 
المفروضأأة  ل      وضأأاى  رأأةال وي سأأيما فأ ضأأوء الع ود ااثر  ل  ااشأأما  الح   يعيرأأون فأ  وواادة

 خدما  الر اية الصأأحية بسأأ ب سأأ وا  ال زاىال وااكد   مية الحصأأوا  ل  نحو متكافا  ل  ا مدادا  المتعلعة 
د م  جأد أد دور  ال بمأا فأ ذلأك اللعأاحأا ال فأ جميع  نحأاء الجمهوراأة العربيأة السأأأأأأأأأأأأأأوراأةال وااكأ19-بكوف أد

  29ل  با رئيس مجلس حعوق ا نسأأأأان فأ حا الصأأأأددال وارأأأأ ر دل  ال يان الحي  دالسأأأألطا  السأأأأوراة فأ  
 ؛ (15)فأ مجاا حعوق ا نسان 19-برفن ا ثار المترتبة  ل  جائحة كوف د 2020 يار/ما و 

ال وار ر دل   تعرا ااقفااال قواا فترة ال زاىال ينتهاكا  وتجاووا  خط رة  د   بردة -21 
سأأأأ اثر  ل  ااجياا العادمةال واحي   لماا  المتكرر لهحا اينتهاكا  والتجاووا    ن الطابع غ ر المسأأأأ وق و 

  مع العلق العم ق بال تائ  التأ خلصأأأت دل ها لج ة التحع ق ومفاد ا  ن  ثر  حا اينتهاكا  كان شأأأد داا للغايةال
صأأأأأحة الجسأأأأأدية  تفثراا  ميعاا بوحرأأأأأية الحرلال و ن ال  و ن الصأأأأأحة الععلية لألقفاا تفثر  وسأأأأأتظل متفثرة

اا ذوو ا  اقةال قد تفثر  برأأأدة نتيجة ايفتعار دل  الهياكل ااسأأأاسأأأية الماديةال  لألقفااال وي سأأأيما ااقف
  و ن معاناة ااقفاا  ث اء ال زاى السأأوري تفثر  تفثراا شأأد داا ب وى الج سال وارأأجع اللج ة  ل  مواصأألة التحع ق

 فل وتوثيعها؛هاكا  والتجاووا  المتعلعة بحعوق الطفأ اينت

جميع ااقراا  ل   ن تحتر  وتحمأ  ل  الفور تمتع ااقفأأاا الكأأامأأل بجميع   يحأأ  -22 
حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان المكفولة لهمال و ن تم ع جميع  شأأأأأأأأأأأأكاا الع ر وتحمأ ااقفاا م هاال بما فأ ذلك الع ر  

فاا واسأأأأتمدامهم فأ الج سأأأأأ والج سأأأأانأال وايسأأأأتغالاال واينتهاكا  واي تداءا ال بما فأ ذلك تج  د ااق
زاى المسأأألب والهجما  غ ر المرأأأرو ة  ل  المدارسال و ن تكفل حصأأأوا ااقفاا المت أأأررا  م  ال زاى  ال 

 ل  المسأأأأأأأا دة الم اسأأأأأأأبةال بما فأ ذلك الحصأأأأأأأوا  ل  وثائق الهواة والتعليم والعدالة والر اية الصأأأأأأأحيةال  
    برأدة اسأتمدا  المدارس فسأأ وايجتما أال واد فأ ذلك توف ر الد م فأ مجاا الصأحة الععلية والد م ال بما

 اغراا  سكراة؛

دواء ال تائ  التأ توصأأأأأأأأألت دل ها لج ة التحع قال و أ  ن الع ر    يعرل    قلعا العم ق -23 
الج سأأأأأأ والع ر الج سأأأأأانأ ضأأأأأد ال سأأأأأاء والفتيا  والرجاا والفتيان يرأأأأأكل ق أأأأأية مسأأأأأتمرة فأ الجمهوراة  

ال و ن ايغتصأأأال وغ را م   شأأأكاا الع ر الج سأأأأ  2011اينتفاضأأأة فأ  ا     العربية السأأأوراة م ح انديى
  

(15) A/HRC/PRST/43/1 إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/PRST/43/1
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ترتكبال و ن ال سأأأاء والفتيا  ت أأأررن م ا بما لم  ت أأأرر با غ ر   ووقع  ضأأأحايا لا  والج سأأأانأ ما والت  
اسأبال متعددةال واحي   لماا بال تائ  التأ توصألت دل ها اللج ة بفن   ماا الع ر الج سأأ والج سأانأ  حا  

 ق ل ما يسأأم  رتك ت فأ معظم ااحيان م  جانب السأألطا  السأأوراة والم ليرأأيا  المرتبطة بهاال وكحلك م   ا   قد 
بالدولة ا سأأأأأالمية فأ العراق والرأأأأأا  )دا  ( و  ئة تحرار الرأأأأأا ال و نها تتجسأأأأأد فأ  جو  واسأأأأأع ال طاق  

اا ماا ترأأأأكل جرائم حرل    وم هجأ  ل  السأأأأكان المدن   ال و و ما يمّثل جرائم ضأأأأد ا نسأأأأانيةال و ن  حا
 لتعح ب و  انة الكرامة الرمصية؛تتمثل فأ ايغتصال وغ را م   شكاا الع ر الج سأال بما فأ ذلك ا

جميع   ماا الع ر وا سأأأأاءة الج سأأأأية والج سأأأأانيةال واسأأأأّلم ب أأأأرورة اتباى    د   برأأأأدة -24 
لهاال واد و دل  دتاحة الحصوا فوراا  نه   ركز  ل  ال اج   فأ م ع   ماا الع ر وا ساءة  حا والتصدي  

جتما أ وتعديمها دل  جميع ال أأأأأأأأحايا وال اج    ودون تم  ز  ل  خدما  مثل الد م الط أ وال فسأأأأأأأأأ واي
م   حا الجرائمال و ل  بحا كل جهد ممك  ل أأأأأأأأأأأأأأمان تحع ق العدالة لم   انوا نتيجةا لهحا الجرائمال بما فأ 

قراا ال زاى  ل  احترا  وحماية تمتع ال سأأأأأاء والفتيا  الكامل  ذلك المسأأأأأاءلة والتعوا أأأأأا ال واح  جميع  
 وصيا  التأ قدمتها لج ة التحع ق؛بحعوق ا نسان ومرا اة الت

استهداا الصحف    والعامل   فأ وسائ  ا  ال  وتهد د م وم ايعتهم وا تعالهم     د   -25 
 ا ر ابية التأ حدد ا مجلس اام ال وارأأأ ر وقتلهم بواسأأأطة السأأألطا  السأأأوراة والجما ا  المسأأألحة والم ظما   

   ا  ال   زاد م  صعوبة توث ق اينتهاكا  والتجاووا ؛ دل   ن اي تداء  ل  الصحف    وال غ   ل  وسائ 

  شأأأمص تعرضأأأوا للترأأأراد الداخلأ    مال  6,2ان ما  زاد  ل     يعرل    بالس العلق -26 
ج ة التحع ق ترأأأأ ر دل   ن العد د م هم كانوا ضأأأأحايا للجرامة  فأ الجمهوراة العربية السأأأأوراةال وان نتائ  ل

متمثلة فأ ال عل العسأأأأأأريال وجرامة الحرل المتمثلة فأ دصأأأأأأدار اامر بترأأأأأأراد السأأأأأأكان  ضأأأأأأد ا نسأأأأأأانية ال
ال وان ارتكال جرائم الحرل واينتهاكا  المتعددة للعانون الدولأ  المدن   ال  و كانوا ضأأأأأأحايا لكال الجرامت  

   بالس العلق ان  دفع المال    دل  الفرار داخلياا  و التماس اللجوء فأ المارجال واعرل كحلك  ا نسأأأأأأأأأأأأأأانأ  
الترأأأراد المتكرر كان سأأأمة م  سأأأما  ال زاىال وان السأأأورا   فأ ممتلر  نحاء الجمهوراة العربية السأأأوراة  

  م  جانب السألطا  السأوراة  حرمون بصأورة روت  ية م  العودة دل  ديار مال ي سأيما بسأ ب الع ود المفروضأةيك 
والموا م  اي تعاا فأ الم اقق المسأأأتعادة والم اقق المحاصأأأرة سأأأابعااال واح  جميع  قراا ال زاى  ل   

 ا حاقة  لماا بالتوصيا  التأ قدمتها اللج ة برفن  حا المسفلة؛

ربية السأأوراةال  ما تف د با التعارار م    ماا الترأأراد العسأأري للسأأكان فأ الجمهوراة الع   د    -27 
قلعا دواء ورود تعارار تف د بحدوت  مليا    دسأة اجتماعية وديمغرافية فأ م اقق ممتلفة   واعرل    بالس 

انرأأأأأأأأأأأأأطأة التأ تادي دل   فأ كأافأة  نحأاء ال لأدال واه أب بجميع ااقراا المع يأة  ن تكر  ل  الفور    جميع ا 
 ئم حرل  و جرائم ضد ا نسانية؛اا مااال بما فأ ذلك  ي  نرطة يمك   ن ترّكل جرا  حا 

  شأأأمص فروا م  ااوضأأأاى      مال   5,3دواء تسأأأج ل ما  زاد  ل     يعرل    قلعا العم ق -28 
السأأأأأأ وا  العرأأأأأأر الماضأأأأأأيةال واتجهوا فأ المعا  ااوا دل  ال لدان   فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأوراة  ل  مدى 

ت ا   ل  الصأأأع د ا لعالمأال واعدر بالس التعد ر الجهود التأ ت حلها ال لدان  المجاورةال وتتزا د   داد م فأ الرأأأَّ
جتماعية  جئ   السأأورا  ال واكعر بالعواقب ايالمجاورةال تركيا ول  ان وااردن والعراق ومصأأرال يسأأت أأافة الال

 وايقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة ال أاجمأة    وجود   أداد ك  رة م  الالجئ   فأ تلأك ال لأدانال واحأّ  المجتمع الأدولأ  ل  تعأديم 
مالأ  اجل بهية تمك   ال لدان الم أأأأيفة م  تل ية احتياجا  الالجئ   السأأأأورا   ا نسأأأأانية المتزا دةال   د م

    اقةال وارأأأأدد فأ الوقت ذاتا  ل  م د ي المسأأأأاولية بما فأ ذلك ايحتياجا  الماصأأأأة لل سأأأأاء والفتيا  وذوي ا 
حوا دون  ودة الالجئ   دل  بلد م  وتعاسأأأأأم ااعباءال واالحظ مع العلق  ن دحدى العقبا  الرئيسأأأأأية التأ ت

مارسأأا  ال ظا  السأأوري المتمثلة فأ انتهاك حعوق ا نسأأان للمدن     ااصأألأ بفمان وقواعية وكرامة  أ م
 لسيطرتا؛فأ الم اقق الماضعة 
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جميع ااقراا  ل  ت ف ح التوصأية التأ قدمتها لج ة التحع ق برأفن كفالة احترا    يح  -29 
رأكل كامل    قراق ضأمان  ن تكون تحركا  جميع العائد   دل  مواق هم ااصألية  حق العودة وتيسأ را ب

 يجارال بما  تسأأأأأأأأأق عة لموافعتهم المسأأأأأأأأأت  رةال وحماية جميع حعوق الملكية واآم ة وقوعية وكرامة وخاضأأأأأأأأأ
العانون الدولأ ذي الصأأأأألةال وبالتعاون مع الم ظما  الممتصأأأأأةال مثل مفوضأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأامية   مع
 اون الالجئ  ؛لر

انعدا   م  السك  وحعوق ااراضأ والملكية لمال    السورا    دواء    يعرل    قلعا العم ق -30 
م ذلك بصأورة متعمدة بفعل الترأراعا  والسأياسأا  والممارسا ال  وتفاق  ال اوح  ال مع ا شأارة دل   ثرا الج سأانأ 

ايحتفاظ بوثائعهم المدنية ااساسية وتجد د اال  والتحديا  التأ تواجا السورا  ال وخاصة ال اوح   م همال فأ 
 مما يحوا دون حصأأأأولهم  ل  المدما  الحكومية ااسأأأأاسأأأأيةال مثل الر اية الصأأأأحية والتعليم والمزايا ايجتماعية 

 المسا دا  ا نسانيةال واعرضهم للحرمان م  حعوقهمال بما فأ ذلك الحق فأ الهواة والت عل والملكية؛و 

يأة الت ف أح الكأامأل للمطأة المتعلعأة بالمر ة والسأأأأأأأأأأأأأأأال  واام  التأ   م      اكد م  جد أد  - 31 
ال مرأأأأأأأأأأأأ راا دل   2000ترأأأأأأأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر   31( المارخ  2000) 1325قدمها مجلس اام  فأ قرارا  

احتياجا  الحماية الماصأأأأة لل سأأأأاء والفتيا  المرأأأأردا  فأ جميع  نحاء الجمهوراة العربية السأأأأوراةال  
مر ة مرأأأأاركة كاملة و ادفة وبصأأأأورة متسأأأأاواة فأ جهود السأأأأال  وفأ صأأأأ ع ال ة  وضأأأأرورة كفالة مرأأأأارك 

العرارال واأأد و دل  توف ر قأأدر  ك ر م  الحمأأايأأة للجهأأا  الفأأا لأأة فأ المجتمع المأأدنأال بمأأا فأ ذلأك  
 ال ساء بانيا  السال ؛ 

اسأأأأتمدا  ااسأأأألحة الكيميائية الحي با  سأأأأمة مدمرة م  سأأأأما  ال زاى     د   برأأأأدة  - 32 
حالة م فصأأألة يسأأأتمدا  ااسأأألحة الكيميائيةال   38ال واالحظ بعلق بالس  ن لج ة التحع ق وثعت  ري سأأأو ال 

م ها معيار ا ثبا  ونكسأأأأ ت دل  العوا  الحكومية السأأأأوراةال وحالة واحدة نكسأأأأ ت دل  ما  32اسأأأأتوفت  
يميائأ  ك    يسأأأم  الدولة ا سأأأالمية فأ العراق والرأأأا  )دا  (ال و ن كل اسأأأتمدا  م   حا ال وى لسأأأال 

يرأأأأكل جرامة حرلال واطالب جميع ااقراا بفن تكر فوراا     ي اسأأأأتمدا  لألسأأأألحة الكيميائية فأ 
يلتزاما  بموجب العانون  بما فأ ذلك ا يرأأكل انتهاكاا للعانون الدولأال  بما الجمهوراة العربية السأأوراةال  

ال واتفاقية حظر 2013ر  م    لوا/سأأأأأأأ ت  27( المارخ  2013) 2118الدولأ العرفأال وقرار مجلس اام   
اسأأأأأأتحدات و نتاج وتمزا  واسأأأأأأتعماا ااسأأأأأألحة الكيميائية وتدم ر تلك ااسأأأأأألحةال التأ ان أأأأأأمت دل ها  

ال واعرل    اقت ا ا العوي ب أأأأأرورة محاسأأأأأبة المسأأأأأاول    2013الجمهوراة العربية السأأأأأوراة فأ  ا   
    استمدا  ااسلحة الكيميائية؛ 

  ظر ااسأأأأأأأأأأأأأألحأة الكيميأائيأة مجلس الت ف أحي لم ظمأة حفأ  أحا الصأأأأأأأأأأأأأأدد بعرار ال   رحأب -33 
(EC-94/DEC.2  المارخ )ال وبصأأأأأأأأأأأدور التعرار ااوا لفراق التحع ق وتحد د الهواة  2020تموو/ وليا    9

التابع لم ظمة حظر ااسأأأأأأأأأأأألحة الكيميائية الحي خلص دل  وجود  سأأأأأأأأأأأأبال مععولة لال تعاد بفن الجمهوراة  
ال  2017آذار/مارس    30و  25و  24طام ة فأ سأأأأأأأألحة الكيميائية فأ اللالسأأأأأأأأوراة قد اسأأأأأأأأتمدمت ااالعربية  

واعرل    قلعأأا العم ق ان الجمهوراأأة العربيأأة السأأأأأأأأأأأأأأوراأأة لم تتعأأاون مع فراق التحع ق ولم تسأأأأأأأأأأأأأأمب لأا  
(ال واطالب الجمهوراة العربية  2013)2118بالوصأأأأأأأأأأأأأأواال  ل  ال حو المطلول بموجب قرار مجلس اام   

لكيميائية والوفاء بالتزاما  ال لد بموجب اتفاقية حظر مع م ظمة حظر ااسأأأأأأأأأألحة السأأأأأأأأأأوراة بالتعاون التا   ا
 (؛2013)2118ااسلحة الكيميائيةال وقرار مجلس اام  

  ماا ا ر ال والع ر المسأأأأتمرة التأ  رتك ها فأ حق المدن    ما يسأأأأم    د   برأأأأدة -34 
اسأأم   ئة تحرار الرأأا (ال  رة )التأ تكعرا  ي أأاا برأأا  )دا  (ال وج هة ال صأأالدولة ا سأأالمية فأ العراق وال

  وغ ر ما م  الم ظما  ا ر ابية التأ حدد ا مجلس اام ال وانتهاكاتها الجسأأأأأيمة والم هجية والواسأأأأأعة ال طاق
   جد د  نا ي يجوو للعانون الدولأ لحعوق ا نسأان وانتهاكاتها للعانون الدولأ ا نسأانأ قواا فترة ال زاىال وااكد م 
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بغأ رب  ا ر الال وم  ضأأأأم ا اافعاا التأ  رتك ها ما يسأأأأم  ت ظيم الدولة ا سأأأأالمية فأ العراق والرأأأأا        وي 
(  2014) 2170)دا  (ال بفي ديانة  و ج سأأأأأية  و ح أأأأأارةال وارأأأأأدد  ل    مية الت ف ح التا  لعرار مجلس اام   

  اينتهاكا  للعانون الدولأحا  ع  ال ف الا      مية ضمان المساءلة    جمي2014آل/ غسطس    15المارخ  
 لحعوق ا نسان وانتهاكا  العانون الدولأ ا نسانأ؛

بالحمال  والمبادرا  الدولية ذا  الصأأأألة لد م الرأأأأعب السأأأأوريال واجدد د وتا   رحب -35 
 المجتمع الدولأ دل  الوفاء بجميع التعهدا  بالكامل؛

العربية السأأأوراة  و حل سأأأياسأأأأال   راةمهو م  جد د  ن الحل الوح د لل زاى فأ الج   اكد -36 
واطالب بفن تعمل جميع ااقراا م   جل تحع ق انتعاا سأأأياسأأأأ شأأأامل وحقيعأ  ل   سأأأاس بيان ج يف 

(ال فأ دقأأار المحأأادثأأا  التأ  2015)2254وقرار مجلس اام    2012حزاران/ ونيأأا    30الصأأأأأأأأأأأأأأأادر فأ  
تمك   المر ة م  ايضأأأطالى بدور قيادي   مع  يفالتجري ب   ااقراا السأأأوراة بقيادة اامم المتحدة فأ ج 

والمرأأأأأأأاركة بصأأأأأأأورة كاملة ومتسأأأأأأأاواة و ادفة  ل  جميع المسأأأأأأأتواا  فأ صأأأأأأأ ع العرار وفأ جميع الجهود  
( والعرارا  الالحعأأة المتعلعأأة بأأالمر ة والسأأأأأأأأأأأأأأال  واام ال  2000)1325 تسأأأأأأأأأأأأأأق مع قرار مجلس اام    بمأأا

ددية  تمتع ف ها  فأ دقامة دولة مدنية وديمعراقية وتع ل أ تطلعا  الرأأأأأأأأأأأأأأعب السأأأأأأأأأأأأأأوري المرأأأأأأأأأأأأأأرو ة  بماو 
بحماية متسأأأأأأأأأاواة بغض ال ظر    نوى الج س  و اينتماء ا ث أ  و الد    و المعتعدال وارحب  المواق ون كافةا  
 المدنأ فأ  حا العملية؛ بإشراك المجتمع 

ملهاال بالتعاون مع  دل  مفوضأية اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان  ن تسأتفنر     يطلب  - 37 
م   جل دجراء تع يم   تحد د حجم المسائر فأ صفوا المدن    فأ الجمهوراة العربية السوراة ل   الالمجتمع المدنأ 

مجلس حعوق ا نسأأان  ي دا   رأأأر سأأأ وا ال و ن تعّد  دل   كامل لعدد ااشأأأما  الح   قتلوا نتيجة ال زاى الح
   المحرو فأ شكل دفادة شفواة بالمستجدا ؛ فأ دورتا الثام ة وااربع   تعراراا    التعد 

  ن يمدد ويية لج ة التحع ق لمدة س ة واحدة؛ يعرر  -38 

دل  لج ة التحع ق  ن تعّد  دل  مجلس حعوق ا نسأأأان دفادة شأأأفواة بالمسأأأتجدا     يطلب -39 
ثاا     ث اء جلسأأأأأأأأة تحاور فأ دورتيا  ث اء جلسأأأأأأأأة التحاور فأ دورتا السأأأأأأأأابعة وااربع  ال و ن تعد  تعراراا كتابياا محدَّ

 الثام ة وااربع   والتاسعة وااربع  ؛
 ق م  تعارار و فادا  شأأأأأأأأأأفواة بالمسأأأأأأأأأأتجدا  دل   دحالة كل ما تعدما لج ة التحع يعرر  -40 

جميع   ئا  اامم المتحدة المع يةال واوصأأأأ بفن تعد  الجمعية العامة التعارار دل  مجلس اام  كأ  تمح 
واعرل    تعد را للج ة  ل  ما قدمتا م  دحاقا  دل     أاء مجلس اام  والجمعية    ا جراء الم اسأبال

 م  حا ا حاقا  فأ المستع ل؛العامةال واوصأ بمواصلة تعدي

  ن  كبعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  ي اا  -41 

 51الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

  أأأأأواا    التصأأأأأواتإ وكانت نتيجة   14ى  وامت ا  ال6صأأأأأوتاا معابل   27]ا تكمِّد بتصأأأأأوات مسأأأأأجَّل بفغل ية 
 التصوات كما  لأا

 الماادونا
ترأأأأأأأأأأأيكياال توغوال  اارج ت  ال  لمانياال  وروغوايال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال  

غابونال فرنسأأأأأاال الفل   ال  جزر ال هاماال جزر مارشأأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال الصأأأأأومااال  
و  رل دا  العظم   اال المكسأأأأأيكال مالويال المملكة المتحدة ل راطانيا  فيجأال كو  ديفوارال ل  ي

 الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان
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 المعارضونا
  – المتعددة العوميا (ال الصأأأأأ  ال ف زواال )جمهوراة    - ايتحاد الروسأأأأأأال  رم  ياال بوليفيا )دولة  

 ال وليفاراة(ال كوبا 

 الممت عون    التصواتا
لسأأأأ غااال  تانال باكسأأأأتانال البحرا ال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأوال اوبكسأأأأال  و دندونيسأأأأيا دراترااال  

 السودانال الكام رونال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله د[ 
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 بيان الرئيس المعتمد في الدورة التنظيمية -ثالثاا  

 كفاءة مجلس حقوق اإلنسان -14/1بيان من الرئيس في الدورة التنظيمية   

ال  2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأم ر   7فأ   ي  عدا مجلس حعوق ا نسأأأأأأأانفأ ايجتماى الت ظيمأ الح 
  دل  رئيس المجلس بال يان التالأا

 دن مجلس حعوق ا نسانال  

  آذار/   15المارخ    251/60دذ يسأأأأأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأأأأأد بم ثأاق اامم المتحأدة وبعراري الجمعيأة العأامأة   
  1/5 نسأأأأأأأأأأأأأأأان  ال وبعراري مجلس حعوق ا 2011حزاران/ ونيأأا    17المارخ    281/65و   2006 مأأارس 

برأأأأفن ب اء ماسأأأأسأأأأا  المجلس وبرأأأأفن مدونة قوا د سأأأألوك    2007حزاران/ ونيا    18المارخ      2/5و 
  21/16المكلف   والمكلفأأا  بوييأأا  فأ دقأأار ا جراءا  المأأاصأأأأأأأأأأأأأأة للمجلسال  ل  التوالأال وبعرارا 

 برفن استعراا  مل المجلس و دائاال    2011آذار/مارس    25المارخ  

  PRST OS/12/1اب ر الم   أة فأ بيأانأ الرئيس لت ف أح الجأاري للتأد و ذ  رحأب  ي أأأأأأأأأأأأأأاا بأا  
ال  2019كانون ااوا/ديسأم ر    6المارخ    PRST OS/13/1و   2018كانون ااوا/ديسأم ر    3 المارخ 

 بعبء  ملاال  ق  عل بما لهما م   ثر  ل  التصدي للع ود المالية وض ق الوقت فيما  ت و 

المجلس فأ ايضأأأأأأأأأأأأأطالى بف مالا بكفاءةال    و ذ يعر بالتحديا  ا ضأأأأأأأأأأأأأافية التأ تواجا 
( وآثار 19-فأ ذلك الع ود المفروضأأأأأأأأأأأة  ل  مكافحة انترأأأأأأأأأأأار مرا ف روس كورونا )كوف د ابم

  ومة الس ولة التأ تواجهها اامم المتحدةال

لمدة س ة واحدةال    PRST OS/13/1يعرر تمد د التداب ر الواردة فأ بيان الرئيس   - 1 
ت ف ح ا بعد دورتا   ا نسأأأأأأأأأأأأأان ت ظيم اجتماى غ ر رسأأأأأأأأأأأأأمأ لتع يم  ثر   واطلب دل  رئيس مجلس حعوق 

 ؛  2021فأ كانون ااوا/ديسم ر   ا المعرر  عد    ة الت ظيمي   دورة الثام ة وااربع   وق ل ال 

 إااء المسفلة ق د نظرا الفعلأيعرر  ي اا دبع -2 

اري التابع  أسةةةاليم ةمل الفريق االسةةةتشةةة  -14/2بيان من الرئيس في الدورة التنظيمية    
 نسان لمجلس حقوق اإل 

ال  دل   2020كانون ااوا/ديسأأم ر   16فأ ايجتماى الت ظيمأ الحي  عدا مجلس حعوق ا نسأأان فأ   
 رئيس المجلس بال يان التالأا 

 دن مجلس حعوق ا نسانال  

  آذار/ 15المارخ    251/60بم ثاق اامم المتحدة وبعراري الجمعية العامة  دذ يسأأأأأترشأأأأأد   
 ال 2011حزاران/ ونيا  17المارخ  281/65و 2006مارس 

برأأفن ب اء    2007حزاران/ ونيا    18المارخ    1/5قرار مجلس حعوق ا نسأأان  و ذ يع د تفك د   
برأأأأأأأفن متابعة قرار مجلس    2007  لوا/سأأأأأأأ تم ر    27المارخ    102/6ماسأأأأأأأسأأأأأأأا  المجلسال والمعرر 

برأأأأفن اسأأأأتعراا  مل المجلس    2011آذار/مارس    25المارخ    21/16ال والعرار  1/5حعوق ا نسأأأأان  
برأأأأأأأفن تعزاز كفاءة مجلس حعوق ا نسأأأأأأأان    2015تموو/ وليا    3المارخ    1/29و دائاال وبيان الرئيس  

 ال 1/29برفن متابعة بيان الرئيس    2015تررا  ااوا/ كتوبر    1المارخ    115/30والمعرر 

ل  ال حو  ا تماد  سأال ب  مل الفراق ايسأترأاري التابع لمجلس حعوق ا نسأان  يعرر  
 الم    فأ مرفق  حا ال ياناإ
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 المرفق  

 ي التابع لمجلس حقوق اإلنسانأساليم ةمل الفريق االستشار   

حزاران/    18المارخ    1/5يسأأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأأد الفراق ايسأأأأأأأأأأترأأأأأأأأأأاري فأ  ملا بعرار مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأان   
برأفن متابعة قرار    2007  لوا/سأ تم ر    27المارخ    102/6برأفن ب اء ماسأسأا  المجلسال والمعرر   2007  ونيا 

 برفن استعراا  مل المجلس و دائاإ    2011آذار/مارس    25المارخ    21/16ال وقرار المجلس  1/5المجلس  

 أةضاء الفريق االستشاري  -أوالا   

 التشكيل -ألف  

 تفلر الفراق ايسأأأأأأترأأأأأأاري م  خمسأأأأأأة    أأأأأأاء تع  هم مجمو اتهم ا قليمية واعملون بصأأأأأأفتهم   -1
 الرمصيةإ 

 ظا   بة التمث ل الرفيع لكل المجمو ا  ا قليميةال وتوافر الم رة والمعارا ذا  الصألة  ع بعو واكرأجَّ  -2
 اامم المتحدة لحعوق ا نسان لدى    اء الفراق ايستراريإ 

 ةالوظيف -باء  

يعتر  الفراق ايسأأترأأاري  ل  الرئيس قائمة بالمرشأأح   الح    تمتعون بف ل  الما ال  للوييا    -3
ية واسأأأأتوفون المعا  ر العامة والمتطلبا  الماصأأأأةال وذلك ق ل شأأأأهر  ل  ااقل م  بداية الدورة التأ  المع 
 ر ف ها المجلس فأ اختيار المكلف   بوييا إس  ظ

يسأأأأأترأأأأأاريال لدى اضأأأأأطال هم بمهامهمال  ن يحترموا مبادئ ايسأأأأأتعاللية  و ل     أأأأأاء الفراق ا -4
 وال زا ة والموضوعيةإ

 يةمدة الوال -جيم  

  31نيسأأان/ برال وت تهأ فأ  1يعمل كل   أأو فأ الفراق ايسأأترأأاري لمدة سأأ ة واحدة ت د  فأ   -5
 آذار/مارس م  الس ة التاليةإ 

 االستقالة -دال  

رأأأاري اسأأأتعالتا خطياا دل  رئيس مجلس حعوق ا نسأأأان و ل  اا  أأأاء  يعد    أأأو الفراق ايسأأأت -6
 مانتاإ ا خرا  فأ الفراق ايستراري    قراق  

وتعّ   المجمو ة ا قليمية التأ رشأأأحت الع أأأو المسأأأتع لال دون دبطاءال   أأأواا جد داا للعمل فأ  -7
 الفترة المتبقية م  مدة المدمةإ 

 االستشاري أمانة الفريق  -ثانياا   

تعمل مفوضأأأأأية اامم المتحدة لحعوق ا نسأأأأأان بصأأأأأفتها  مانة للفراق ايسأأأأأترأأأأأاريإ وتعد  للفراق   -8
 ي الد م الالو  لععد اجتما اتا و داء مهاما بركل فعااإايسترار 



A/76/53 

25 GE.21-11677 

 طرائق ةمل الفريق االستشاري  -ثالثاا   

 اللغات -ألف  

 المتحدة  أ لغتا  مل الفراق ايستراريإلغتا العمل فأ اامانة العامة لألمم  -9

 الدورات -باء  

ري فأ الموا  د ا رشأأأأأأادية  فأ بداية كل جولة  مل للفراق ايسأأأأأأترأأأأأأاريال   ت الفراق ايسأأأأأأترأأأأأأا -10
 عدمها اامانةإ لدوراتاال ب اء  ل  المعترحا  التأ ت

 ترتيبات الرئاسة -جيم  

جولة  ملال  ل  ترت با  رئاسأأتا خالا  مليا  ايختيار   تفق الفراق ايسأأترأأاريال بال سأأبة لكل   -11
 ق ل دوراتاإ

 ةالسري  -دال  

لة بهاال  اويتا وقراراتاال بما ف ها الوثائق ذا  الصأأأأتكون  ملية الفراق ايسأأأأترأأأأاري فيما يمص مد -12
  مليةا سراةاإ

 تضارب المصالح لدى أةضاء الفريق االستشاري  -هاء  

فس ج سأأية   أأو فأ الفراق ايسأأترأأاريال  و   دما  رى   أأو فأ   د ال ظر فأ مرشأأب م  ن -13
يعو  الع أأأأأأو المحكور  الفراق ايسأأأأأأترأأأأأأاري  نا فأ  ي وضأأأأأأع آخر قد  ادي دل  ت أأأأأأارل فأ المصأأأأأأالبال  

بالكرر    ت ارل المصالب وا سحب م  المراركة فأ  ملية التداوا واتماذ العرار برفن الويية المع ية  
 شب الحي كان  صل الت ارل فأ المصالبإفترة ال ظر فأ المر ق لة 

 الكشف الذاتي ةن وجود حشد للدةم -واو  

ال فإن  فراق ايسأأترأأاري فيما  تعلق بطلبا  المرشأأح   ب  ما ي   بغأ السأأعأ دل  حرأأد د م    أأاء ال  -14
  أاء   ل همال فأ حالة اتصأاا  ي دولة   أو  و م ظمة  و فرد بهم برأفن قلب احد المرشأح  ال  ن   لغوا اا 

 ا خرا  فأ الفراق ايستراري بحلك ضماناا لتحع ق  قص  قدر م  الرفافيةإ 

 مرحلة تقديم الطلبات -رابعاا   

 اتلا تقديم الطلب الدةوة إ -ألف  

فأ بداية كل جولة  مل للفراق ايسأأأأأأأترأأأأأأأاريال ت رأأأأأأأر اامانة  ل  موقعها الرأأأأأأأبكأ قائمة بالوظائر   -15
الرأأأأاغرة المتوقعة للجولة بفكملهاإ وترسأأأأل الد وة دل  تعديم قلبا  الترشأأأأب للوظائر الرأأأأاغرة المتوقعة ق ل ثالثة  

 ا  ذا  الصلةإ   ها المجلس فأ التع     شهر ونصر  ل  ااقل م  بدء الدورة التأ س  ظر ف 

واكفتب بال الد وة دل  تعديم الطلبا  لمدة ستة  سابيع  ل  ااقلإ واكون  ما  الفراق ايستراري   -16
  ربعة  سابيع  ل  ااقل  جراء  ملية ايختيارإ 
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الويية   وفأ حالة وجود وظائر شأأأأأأاغرة غ ر متوقعةال ولتج ب وقوى ثغرا  فأ الحماية فأ مجاا -17
ا الد وة دل  تعديم الطلبا  فأ  قرل وقت ممك  واكون الفراق ايسأأأترأأأاري مسأأأتعداا للرأأأروى  الرأأأاغرةال توج

 فأ  ملية ايختيار ل مان تع    المكلف   بالوييا  م  دون تفخ رإ 

ر وت رأأأأأر اامانة الد وة دل  تعديم الطلبا  بجميع اللغا  الرسأأأأأمية السأأأأأت لألمم المتحدةال وتك رأأأأأ -18
متلر الجهأا  الفأا لأةال مثأل الأدوا  و الم ظمأا  ا قليميأة  و المكأاتأب الم أدانية   ل  نطأاق واسأأأأأأأأأأأأأأع ب   م

لألمم المتحدة  و الم راء المسأتعل    و الماسأسأا  والرأبكا  الوق ية لحعوق ا نسأان  و اتحادا  م ظما   
فأ ذلك نرأر ا    ة تمث الا ناقصأااال بماالمجتمع المدنأ  و الماسأسأا  ااكاديميةال وي سأيما فأ الم اقق الممثل

 ل  وسأأائل التواصأأل ايجتما أإ والم سأأعون ا قليم ون والدوا اا  أأاء مد وون بعوة دل  مواصأألة نرأأر 
 الد وة دل  تعديم الطلبا إ 

  الد وة دل  تعديم الطلبا ال مواد د المية     ملية   أأمِّّ وتتيب اامانة  ل  موقعها الرأأبكأال وتك  -19
 المكلف   بالوييا ال بجميع اللغا  الرسمية الست لألمم المتحدةإطلبا  واختيار تعديم ال

إ واجوو للفراق  5/1وتحتفظ اامأأانأأة ب موذج قلأأب موحأأد  مالا بعرار مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان  -20
 ايستراري  ن يستعرا ال موذج واحّدثا خالا فترة وي تاإ

طلبا  التع ية والموضأأأوعية للمكلف    ر العامة والمتوات أأأم  نموذج الطلب  سأأأئلة متعلعة بالمعا   -21
بالوييا إ واعد  المرشأأأأحون قلباا لكل ويية محددةال مرأأأأفو اا ب يانا  شأأأأمصأأأأيةال ورسأأأأالة تحف زال تت أأأأم   

 كلمةإ  600ر اتهم للوييةال وي تزاد    

 حدةإواجب  ل  كل مرشب  ن      ج س تا  و ج سياتاال دذا كان لديا  كثر م  ج سية وا -22

 الطلبا  بإحدى لغتأ العمل فأ اامانة العامة لألمم المتحدةإ  وتعد  -23

وسأأأأأأتزود اامانة الفراق ايسأأأأأأترأأأأأأاري بعائمة المرشأأأأأأح   الما ل   لكل وظيفة شأأأأأأاغرة مع نموذج   -24
 الطلب المعبف لكل مرشب وخطابا  الد مال دن وجد إ 

 ر الما ل   الح   تعدموا بطلبا   ئمة المرشح   غوستوجا اامانة انتباا الفراق ايستراري دل  قا -25
 لرغل كل وظيفة شاغرةال مع ذكر ااسبال المعلِّلة لعد  اا ليةإ

 وستكتيب اامانة قائمة المرشح   الما ل   لكل وظيفة شاغرة  ل  الموقع الربكأ للمفوضيةإ  -26

 تمديد الموةد الن ائي لتقديم الطلبات -باء  

الطلبأأا  م  مرشأأأأأأأأأأأأأأح   ما ل   وفعأأاا لعرار مجلس حعوق  عأ  أأدد كأأاا م   فأ حأأالأأة  أأد  تل -27
 ال يجوو تمد د المو د ال هائأ لتعديم الطلبا  لملء الوظيفة الراغرة المع يةإ 1/5 ا نسان

 وفأ حالة تمد د المو د ال هائأ لتعديم الطلبا ال  ك لس رئيس المجلس بحلك  ل  ال حو الواجبإ  -28

 لمقدمة من األمانةالمعلومات ا -جيم  

تعد اامانة دحصأأأأأأأأأأأاءا  مصأأأأأأأأأأأ فة برأأأأأأأأأأأفن المكلف   بوييا  م ح دنرأأأأأأأأأأأاء المجلسال بما فأ ذلك   -29
 حصأأأأأأأاءا  وتحدثها وت رأأأأأأأر ا بانتظا   ل   دحصأأأأأأأاءا     نوى الج س والتمث ل الجغرافأال وتحفظ  حا ا

د المعلوما  المتعلعة بتمث ل موقعها الرأبكأإ وا بغأ لألمانة  ي أاا  ن تتمح خطوا  يسأتكرأاا كيفية د دا
 حااإممتلر ال ظم العانونية ذا  الصلة بالمكلف   بوييا ال ح ثما يكون ذلك م اسباا ومتا



A/76/53 

27 GE.21-11677 

صأأاصأأا  كل ويية م  الوييا  الرأأاغرةال وبمعلوما     وتزود اامانة الفراق ايسأأترأأاري باخت -30
  ها    اء الفراق ايستراريإالمكلف   بوييا  سابعااال وبفية معلوما  دضافية ذا  صلة يطل

 وضع القائمة القصيرة للمرشحين -خامساا   

 النظر في الطلبات واختيار المرشحين للمقابلة -ألف  

  د وضأأأأع العائمة العصأأأأ رة للمرشأأأأح   للمعابال ال   ظر الفراق ايسأأأأترأأأأاري فأ المعا  ر العامة ذا    - 31
  الحيأاد؛ (  د)وأ مجأاا الوييأة؛ و)ج( ايسأأأأأأأأأأأأأأتعالليأة؛  اا ميأة العصأأأأأأأأأأأأأأوى و أا ) ( الم رة؛ و)ل( التجربأة ف

  إ وا ظر الفراق5/1نسأأأان  م  مرفق قرار مجلس حعوق ا   39)و( الموضأأأوعية وفعاا للفعرة    ايسأأأتعامة؛  (ه)و
  ‘ ايختصا  3‘ الم رة ذا  الصلة؛ ’ 2‘ الما ال ؛ ’ 1ايستراري فأ المتطلبا  التع ية والموضوعية التاليةا ’ 

إ وا بغأ 6/102المرونة/ايسأأأأأأأأأأتعداد ومدى توفر الوقتال وفعاا لمعرر مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأان  ‘  4الثابت؛ ’
تواون الج سأأأأأأأأأانأال وللتمث ل الم اسأأأأأأأأأب لممتلر ال ظم العانونيةال  د الء اي تبار الواجب للتواون الجغرافأ وال

 إ 5/1م  مرفق قرار مجلس حعوق ا نسان  40 وفعاا للفعرة

ء  ل  م أأمونهاال دون ال ظر دل  مسأأتوى قالقة  ري  ن يقّيم الطلبا  ب اوا بغأ للفراق ايسأأترأأا -32
 بف مية تعدد اللغا  فأ  نرطة اامم المتحدةإالمرشب فأ اللغة التأ قد  بها الطلبال مع اي تراا 

وا بغأ للفراق ايسأأأأترأأأأاري  ن  را أال حسأأأأب ايقت أأأأاءال آراء  صأأأأحال المصأأأألحةال بما فأ ذلك   -33
ييأا  الحأال     و الم تهيأة وي تهمال   أد تحأد أد مأا  لز  م  خ رة وتجربأة ومهأارا  وغ ر آراء المكلف   بأالو 

 وييةإ ذا  الصلة بكلذلك م  المتطلبا  

وبعد ال ظر فأ الع اصأأر المحكورة   الاال يعو  كل   أأو م     أأاء الفراق ايسأأترأأاري بترت ب   -34
دةال واك لس اامانة بفف أأألياتاإ واسأأأت اداا دل   دد  خمسأأأة مرشأأأح   يعت ر م  كفف المرشأأأح   لكل ويية  ل  ح

ت ب  قل م  خمسأة مرشأح    و  كثر الطلبا  الواردة ونو  تهاال يجوو للفراق ايسأترأاري  ي أاا  ن يعرر تر 
لعملية اختيار مع  ةإ و ل   سأاس قائمة المرشأح   المرتَّ    و دد ال ع  التأ  ك ط ت لهمال وبعد ال ظر فأ 

 يجري الفراق ايستراري م اقرة ل  ت فأ المرشح   الح   س كد ون دل  معابلةإجميع الع اصرال 

 لح لدى المرشحينةدم الجمع بين الم ام وتضارب المصا -باء  

 يكحتر  م د   د  الجمع ب    دة مها  فأ آٍن واحد فأ مجاا حعوق ا نسانإ  -35

حكومة  و فأ  ي م ظما   و كيانا   خرى    واكسأأتبع د اافراد الح   يرأأغلون م اصأأب صأأ ع العرار فأ  - 36
 علد ا ت ارل فأ المصالب مع المساوليا  ااساسية للوييةإ  قد  ترتب  ل  ت 

وتعأد  اامأانأة معلومأا   ل   سأأأأأأأأأأأأأأأاس كأل حأالأة  ل  حأدة    احتمأاا الجمع ب   مهأا  حعوق   -37
مزاد م  التحراا  مع    ا نسأأأأان وت أأأأارل المصأأأأالبال وذلك لتمك      أأأأاء الفراق ايسأأأأترأأأأاري م  دجراء

 المرشح    ث اء المعابال إ

التفاصأأأأأأ ل خالا المعابلة برأأأأأأفن  ي  واطلب الفراق ايسأأأأأأترأأأأأأاري دل  المرشأأأأأأح   تعديم مزاد م   -38
 ت ارل متصّور فأ المصالبال واطلبال   د ال رورةال مزاداا م  التوضيحا  كتابيااإ

 المقابالت -سادساا   

 العص رة دل  دجراء معابلةإ  تد و اامانة مرشحأ العائمة -39
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     قراق الهاتروار س  ملية دجراء المعابال    أأأو فأ الفراق ايسأأأترأأأاريإ وتجرى المعابال    -40
  و    قراق ايتصاا بالف د وال دذا  مك إ

 وا بغأ ا  اء الفراق ايستراري ح ور جميع المعابال إ  -41

 لفراق ايستراريإ وتتيب اامانة تسج ال  المعابال  ا  اء ا -42

التأ قرحت    و  د الد وة دل  تعديم الطلبا ال تطلع اامانة الفراق ايسأأأأأأأترأأأأأأأاري  ل  قائمة بااسأأأأأأأئلة  -43
 ث اء المعابال  السابعة برفن كل ويية لل ظر ف ها حت   تمك     اء الفراق ايستراري م  مراجعة قائمة 

 إااسئلة واقترا  ددخاا تغ  را   ل ها   د اللزو 

وتكطر   ل  مرشأأأأأأأأأحأ العائمة العصأأأأأأأأأ رة  سأأأأأأأأأئلة مماثلة اسأأأأأأأأأت اداا دل  معا  ر قرار مجلس حعوق   -44
ال والعرار ذي الصأأأأأأأأأأأأأألأة الأحي يحأدد الوييأة المع يأةال حت  21/16ال والعرار  102/6ال والمعرر 1/5ا نسأأأأأأأأأأأأأأان 

ل معابلةال  تك أأأأأأم  معاملة جميع المرشأأأأأأح   فأ العملية  ل  قد  المسأأأأأأاواةإ وبحسأأأأأأب مجرى الحد   فأ ك
 يجوو ا  اء الفراق ايستراري  ن يطل وا دل  المرشح   مزاداا م  التوضيحا إ 

اق ايسأترأاريال   د ايقت أاءال  ن يسأتعرا ااسأئلة المتعلعة بالمعابال  التأ يجراها  واجوو للفر  -45
ية تع يماا م اسأأأأأباا  و ن يحّدثها خالا فترة وي تا حت   تسأأأأأ   تع يم معرفة المرشأأأأأح   وخ رتهم فأ مجاا الوي

 خالا المعابلةإ

واجوو للمرشأأأأأأأح   الح   اختار م الفراق ايسأأأأأأأترأأأأأأأاري للعائمة العصأأأأأأأ رة  ن يطل وا دجراء المعابلة   -46
معهم بأفي لغأة رسأأأأأأأأأأأأأأميأة م  لغأا  اامم المتحأدةإ وتكتمأح تأداب ر تكفأل لألشأأأأأأأأأأأأأأمأا  ذوي ا  أاقأة دمكأانيأة  

   مععولة   د قل هاإ المراركة فأ المعابلةال وا بغأ دتاحة تسه ال

يستراري  ن   ظر فأ دجراء معابال  مع مرشح   دضاف    لهم ما ال  مماثلة  واجوو للفراق ا -47
 إ 16/21)ج( م  العرار 22 و  نسب لرغل الوظيفة الراغرةال وفعاا للفعرة 

 ات اذ القرارات بشأن التوصيات المقدمة إلا الرئيس -سابعاا   

ما  لأ ا) ( الم رة؛ و)ل( التجربة  العصأأأأأوى فيما  تعلق بالعامة ذا  اا مية    مع مرا اة المعا  ر  -48
  ال حو   ل   الموضأأأأأأأأأأأأأوعية(  و)و  ايسأأأأأأأأأأأأأتعامة؛(  ه)و  الحياد؛(  د)و فأ مجاا الويية؛ و)ج( ايسأأأأأأأأأأأأأتعاللية؛

لق  والمتطلبا  التع ية والموضوعية فيما  تع  1/5م  مرفق قرار مجلس حعوق ا نسان   39 الفعرة فأ الم   
المرونة/ايستعداد ومدى    (4)ايختصا  الثابت؛ و  (3)الم رة ذا  الصلة؛ و (2)الما ال ‘؛ و(  1)ا بأأأأأأأأأأ

ال يجري الفراق ايسأأأأأأأترأأأأأأأاري م اقرأأأأأأأة 102/6توفر الوقت  ل  ال حو المحدد فأ معرر مجلس حعوق ا نسأأأأأأأان 
ال ت فأ المرشأأح   الح      فأ ذلك  داء كل مرشأأب فأ المعابلةال م   جل موضأأوعية برأأفن مزايا كل مرشأأبال بما  

الى بويية مع  ةإ وا بغأ د الء اي تبار الواجب للتواون الجغرافأ والتواون الج سأأأأأأانأال  سأأأأأأ وصأأأأأأأ بهم لالضأأأأأأط 
 إ  1/ 5م  مرفق قرار مجلس حعوق ا نسان    40وللتمث ل الم اسب لممتلر ال ظم العانونيةال وفعاا للفعرة  

ى بالويية  ح   الح   يكع دون كاملأ اا لية لالضأأأأأطالوي  وصأأأأأأ الفراق ايسأأأأأترأأأأأاري دي بالمرشأأأأأ -49
المحددةإ وا بغأ للفراق ايستراري  ن  وصأ بثالثة مرشح   لكل وظيفة شاغرة و ن يعدمهم حسب ترت ب  

بمرشأأأأأح    ل  قد   ااف أأأأأليةإ غ ر  ناال اسأأأأأت اداا دل  نوعية المرشأأأأأح  ال يجوو للفراق  ي أأأأأاا  ن  وصأأأأأأ 
 وظيفة شاغرة محددةإدد المرشح   الموص  بهم  و  زاد فيا لرغل المساواة  و  ن   عص م   
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 توصيات الفريق االستشاري إلا الرئيس -ثامناا   

م    47يعد  الفراق ايسأأترأأاري توصأأياتا فأ تعرار دل  رئيس مجلس حعوق ا نسأأانال وفعاا للفعرة   -50
 إ1/5مرفق قرار المجلس 

رار الرئيس و ضأأفاءا  سأأترأأاري معلوما  تااد قراراتا تيسأأ راا لعوفأ التعرار المحكورال يعد  الفراق اي -51
 للرفافية  ل  العمليةإ

واجتمع الفراق ايسأأأأأأأترأأأأأأأاري بعد تعديم تعرارا مع الرئيس م   جل  را  ي معلوما  دضأأأأأأأافية   -52
 وا جابة     ي  سئلة للرئيس برفن التعرارإ
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 عة والعشرين قرار المعتمد في الدورة االستثنائية التاسال -رابعاا  

 آثار األزمة في ميانمار ةلا حقوق اإلنسان -29/1-د إ  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

بمعاصأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال واع د تفك د ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأانال   دذ يسأأترشأأد 
  وار ر دل  العهد   الدول    الماص   بحعوق ا نسان و ل  الصكوك ااخرى ذا  الصلةال

  1دواء د الن حالة الطوارئ التأ فرضأأأأأأأأأأها العسأأأأأأأأأأكراون فأ ميانمار فأ    و ذ يعرل    بالس قلعا 
 ال2021شباط/ف را ر 

م  ايحتجاو التعسأأأفأ ا  أأأاء الحكومة الم تم    ديمعراقيااال بم  ف هم  و ذ يعرل    اسأأأتيائا  
 سفااالما  المحتجزا  تعوغ ر ما م  ااش مسترارة الدولة  ونس سان سو ترأ والرئيس وا  م   تال

  فأ وسأائ    فراد المجتمع المدنأ والصأحف    والعامل   فرا ق ود  ل دواء    و ذ يعرل    العلق 
 الا  ال 

 ل  تحمُّل الدوا المسأأأأأأأأاولية الرئيسأأأأأأأأية    تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأان وحما تهاال و ل     و ذ يرأأأأأأأأدد 
يانمار الحق فأ التجمع السألمأال وايمت اى  ضأرورة احترا  العسأكرا   وقوا  اام  والسألطا  ااخرى فأ م

    استمدا   ي قوة غ ر ضروراة  و مفرقة ضد الجمهورال 

   اكد   ل  ضأأأأرورة مواصأأأألة تعديم الد م لعملية اينتعاا الديمعراقأ فأ ميانمارال و ذ   دد  ي أأأأاا و ذ يرأأأأ 
 الالحاجة دل  د م الماسسا  والعمليا  الديمعراقية

بسأأأأأأأيادة ميانمار واسأأأأأأأتعاللها السأأأأأأأياسأأأأأأأأ وسأأأأأأأالمتها ا قليمية  الرأأأأأأأد د    التزاما  و ذ  اكد م  جد د 
 ووحدتهاال

د ما العوي للم ظما  ا قليميةال وي سأأأأأأأأأيما رابطة  مم ج ول شأأأأأأأأأرق آسأأأأأأأأأياال لما    و ذ يكرر تفك د 
حي  تتمحا م  مبادرا  وما ت حلا م  جهود لالسأأأأأأأأأأأتجابة للتطورا  ااخ رة فأ ميانمارال و ذ  رحب بال يان ال 

شأباط/ف را ر و شأار فيا دل  معاصأد م ثاق الرابطة ومبادئاال بما فأ ذلك التع د   1الرابطة فأ با رئيس   دل   
 بمبادئ الديمعراقية وسيادة العانون والحكم الرش دال واحترا  وحماية حعوق ا نسان والحراا  ااساسيةال

برأأأأأفن   2021 ر باط/ف راشأأأأأ 4بال يان الصأأأأأحفأ الصأأأأأادر    مجلس اام  فأ    و ذ يحي   لماا  
 الحالة فأ ميانمارال

م   زا الحكومة التأ انتم ها شأأأأأأأأأأأأأأعب ميانمار فأ اينتمابا   يعرل    اسأأأأأأأأأأأأأأتيائا -1 
ال وم  تعل ق وييا     أأأأأأأأأأأأأاء جميع ال رلمانا ال  2020ترأأأأأأأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    8العامة التأ  جرات فأ 

 واد و دل  د ادة الحكومة الم تمبة؛ 

فوري وغ ر المرأأأأأأروط    جميع ااشأأأأأأما  المحتجزا  راج البا ف   ل د و دل  التعج -2 
 تعسفااال بم  ف هم مسترارة الدولة  ونس سان سو ترأ والرئيس وا  م   ت وغ ر ماال ورفع حالة الطوارئ؛

 ل  ضأأأأأأأأأأأرورة ايمت اى    الع ر وايحترا  التا  لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان والحراا     يرأأأأأأأأأأأدد -3 
 ااساسية وسيادة العانون؛

العسأأأأكرا   وقوا  اام  والسأأأألطا  ااخرى فأ ميانمار دل  اتماذ خطوا    وة د و بع -4 
لسأأأأأأأأأأأأأألمأ وفعأاا  فوراأة لحمأايأة الحق فأ حراأة الر ي والتع  ر والأد    و المعتعأد وتكوا  الجمعيأا  والتجمع ا



A/76/53 

31 GE.21-11677 

ل  للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأانال وضأأأمان قدرة  فراد م ظما  المجتمع المدنأ ووسأأأائ  ا  ال   ل  العم 
 بحراة وم  دون خوا م  الع ر  و الم ايعة  و التر  ب؛ 

دل  الرفع الفوري للع ود المفروضأة  ل  ا نترنت وايتصأاي  ووسأائ  التواصأل     د و -5 
 للعانون الدولأ لحعوق ا نسان؛ ايجتما أال وفعاا 

ن  دل  تمك   م ظما  المسأأأأأأا دة ا نسأأأأأأانية م  الوصأأأأأأوا ا م  وم  دو    د و  ي أأأأأأاا  -6 
 اامم المتحدة الجواة لإلغاثة؛  وائق دل  جميع المحتاج  ال بإجراءا  ترمل د ادة تس  ر رحال 

 ل  مواصأأأألة الحوار والمصأأأأالحة وفعاا  رادة شأأأأعب ميانمارال وارأأأأ ر دل    يرأأأأجع بعوة -7 
 دور المبعوثة الماصة لألم   العا  المع ية بميانمار فأ  حا الصدد؛

ة لألومة فأ ويية راخ   وته ئة الظروا  ة ااسأأأأأأأأأأبال الجحرا  ل  ضأأأأأأأأأأرورة معالج   يرأأأأأأأأأأدد  - 8 
 وااقليا  ااخرىال  ودة آم ة وقوعية ومستدامة وكرامة؛   الالومة لعودة المررد  ال بم  ف هم مسلمو الرو   هيا 

المعرر الما  المع أ  مفوضأأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأان و دل     يطلب -9 
معلوما     اال و ن يعدمفأ ميانمار الحالة الرا  ة لحعوق ا نسأأأأان    اانمار  ن يقّيمبحالة حعوق ا نسأأأأان فأ مي

مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال واد و سأأأأأأأأأأألطا  ميانمار دل  العمل والتعاون مع  محدثة   ها فأ تعراراهما دل   
ما   والمعرر الالمفوضأأة السأأامية   ن  زود  دل  اام   العا   آليا  اامم المتحدة لحعوق ا نسأأانال واطلب  

 ؛ماه م  الوفاء التا  بوي ت مابمزاد م  المسا دة والموارد والم را  الالومة لتمك  ه

 دبعاء  حا المسفلة ق د نظراإ يعرر  -10 

 الجلسة الثانية

 2021شباط/ف را ر  12
 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 
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 واألربعون  سادسةالدورة ال -خامساا  

 القرارات -ألف 

 سان في سري النكالمساءلة وحقوق اإلنتعزيز المصالحة وا -46/1  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

بمعاصأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال واع د تفك د ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأانال   دذ يسأأترشأأد 
 وار ر دل  العهد   الدول    الماص   بحعوق ا نسان و ل  الصكوك ااخرى ذا  الصلةال

  1/22ال و2012آذار/مارس   22  المارخ  2/19ق ا نسأأأأأأأأأأأأأان دل  قرارا  مجلس حعو   و ذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  
  ترأأأأأأأرا  ااوا/ 1  المارخ  1/30ال و2014آذار/مارس    27  المارخ  1/25ال و2013آذار/مارس   21  المارخ

برأأأأأأأأأأأأأأأفن  2019آذار/مأأارس    21  المارخ 1/40ال و2017آذار/مأأارس   23  المارخ 1/34ال و2015 كتوبر  
 سري ينكاالتعزاز المصالحة والمساءلة وحعوق ا نسان فأ 

 2009 يار/ما و    27المارخ    1/ 11- د   د دل   ن مجلس حعوق ا نسان رحب فأ قرارا   و ذ ير ر  ي اا  
بتصأأأأميم سأأأأري ينكا  ل  بدء حوار  وسأأأأع مع جميع ااقراا بهية السأأأأعأ دل  تسأأأأواة سأأأأياسأأأأية وتحع ق  

 دل  كل الجما ا  ا ث ية والد  ية السأأأأأأال  الدائم والت مية فأ سأأأأأأري ينكا  ل   سأأأأأأاس توافق ا راء ب   الم تم   
الحي  صأأدرا رئيس سأأري ينكا واام      2009 يار/ما و   26رك المارخ  واحترا  حعوقهمال و  د ال الن المرأأت

العا  والحي شأأأأأأأأأأدد فيا اام   العا ال فأ جملة  مورال  ل    مية دجراء  ملية مسأأأأأأأأأأاءلة لمعالجة انتهاكا   
 لدولأ لحعوق ا نسانالالعانون الدولأ ا نسانأ والعانون ا

 ستعاللها ووحدتها وسالمة  راض هاالالتزاما بسيادة سري ينكا وا و ذ  اكد م  جد د 

ا نسأانال    احترا  حعوق      ل   اتق كل دولة المسأاولية ااول     ا تعع ن  و ذ  اكد م  جد د  ي أاا  
 الكامالا  وضمان تمتع كافة سكانها بجميع حعوق ا نسان والحراا  ااساسية تمتعاا 

  2019بأأأأإجراء انتمأأأأابأأأأا  ديمعراقيأأأأة حرة وشأأأأأأأأأأأأأأفأأأأافأأأأة فأ ترأأأأأأأأأأأأأأرا  الثأأأأانأ/نوفم ر    و ذ يعترا 
 ال2020وآل/ غسطس 

والرقابة  التعد ل العرأأأأأأرا  لدسأأأأأأتور سأأأأأأري ينكاال ماكداا   مية  الحكم الديمعراقأ   سأأأأأأ   و ذ  الحظ 
 المستعلة  ل  الماسسا  الرئيسيةال

عاا السلطة السياسيةال التأ  أ جزء لتزاماتها المتعلعة بانتبحكومة سري ينكا  ن تفأ باو ذ  ه ب  
ي  تجز  م   ملية المصأأأالحة وتمتع جميع سأأأكانها تمتعاا كامالا بحعوق ا نسأأأانال و ذ يرأأأجع الحكومة  ل   
احترا  الحكم المحلأال بسأأأأأأأأأأأأأأ أل م هأا ت ظيم انتمأابأا  مجأالس المعأاقعأا ال وضأأأأأأأأأأأأأأمأان قأدرة جميع مجأالس  

ية والرأأرقيةال  ل  العمل بفعاليةال وفعاا للتعد ل الثال   رأأر مجلسأأا المعاقعت   الرأأمالالمعاقعا ال بما ف ها 
 لدستور سري ينكاال 

التمتع الكامل بحعوقهم ا نسانية دون    اينك  سري فراد فأ  ن م  حق جميع اا  و ذ  اكد م  جد د 
   را موحدة يسأأأأأود ا السأأأأأال  و  مية  الا ث أ  ي نوى م  التم  زال اسأأأأأباٍل كالد    و المعتعد  و ااصأأأأأل

 الللتمتع بحعوق ا نسان

بالتعد  الحي  حروتا حكومة سأري ينكا فأ د ادة ب اء الهياكل ااسأاسأية و والة االغا     و ذ يعترا 
اضأأأأ و  ادة توق   المرأأأرد   داخليا وتحسأأأ   سأأأ ل كسأأأب العي ال وارأأأجع  ل  بحا مزاد م  و  ادة اار 

 الجهود فأ  حا المجاي ال
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 بالتزا  حكومة سأأأأأري ينكا المسأأأأأتمر بمواصأأأأألة العمل مع اامم المتحدة ووكايتهاال بما ف ها  حب  ر   و ذ  
ال  مجاا ب اء العدرا  والمسأأأا دة التع ية  الوييا  وا ليا  المتعلعة بحعوق ا نسأأأانال وبالتماس مسأأأا دتها فأ

 الوبتحع ق السال  الدائم

ابيةال بما ف ها تلك  وااسأأأال ب والممارسأأأا  ا ر شأأأجبا العاقع لجميع اا ماا    و ذ  اكد م  جد د 
وتسأأأأأ  ت فأ  دد ك  ر م  المصأأأأأاب   والعتل ال و ذ    2019التأ ارتككِّ ت فأ سأأأأأري ينكا فأ نيسأأأأأان/ برال 

بالتزاما  الدوا بموجب   تماماا  التداب ر المتمحة لمكافحة ا ر ال يجب  ن تتع د  جميع    ن  أأأأأأأأأأأأأاا   اكد م  جد د  ي 
والعانون   العانون الدولأ لالجئ   حسأأأأأب ايقت أأأأأاءال   سأأأأأيما العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأانال و العانون الدولأال وي 
 الدولأ ا نسانأال

 ل    مية اتباى نه  شأأأأامل فأ التعامل مع الماضأأأأأال بما يرأأأأمل التداب ر الع أأأأائية    و ذ يرأأأأّدد 
لل أأحاياال وتفادي تكرار وغ ر الع أأائيةال بعصأأد ضأأمان المسأأاءلةال وخدمة العدالةال وتوف ر سأأ ل اينتصأأاا  

 انتهاكا  حعوق ا نسانال وتعزاز التعافأ والمصالحةال

ينتهاكا  السأأأأأأأأأابعة تادي وظيفتها  ل   ف أأأأأأأأأل نحو بفن آليا  معالجة التجاووا  وا  و ذ يسأأأأأأأأأّلم 
  دما تكون مسأأتعلة ومحا دة وشأأفافةال و  دما تسأأتمد   سأأال ب ترأأاوراة وترأأاركية تفخح بع   اي تبار آراء  

الجها  المع يةال وم  جملتهاال  ل  سأأأأأ  ل المثاا ي الحصأأأأأرال ال أأأأأحايا وال سأأأأأاء والرأأأأأبال وممثلو  جميع 
 الفئا  المهمرةال تمون دل م الوالمواقع الجغرافيةال وكحلك ااشما  ال وا ث يا  ممتلر ااديانال

  سأأأأأأأأانحعوق ا نبموجب قانون    بمسأأأأأأأأاولية الدوا    الوفاء بالتزاماتها فأ  حا الرأأأأأأأأفن  و ذ  حّكر  
بما فأ ذلكال   د ايقت اءال معاضاة المساول      اينتهاكا  الجسيمة لعانون    لعانون الدولأ ا نسانأالوا

 سان  و اينتهاكا  المط رة للعانون الدولأ ا نسانأالحعوق ا ن

لحعوق ا نسأأأأان م   مل فأ   السأأأأامية  ما تعو  با مفوضأأأأية اامم المتحدة  و ذ  الحظ مع التعد ر  
 الحقيعة والعدالة والمصالحة والمساءلة فأ سري ينكاالاز وحماية حعوق ا نسانال وفأ س  ل س  ل تعز 

  ملة التأ قدمتها مفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأانبالمعلوما  المسأتك   رّحب -1 
  لسأأامية لحعوق شأأفوااا دل  مجلس حعوق ا نسأأان فأ دورتا الثالثة وااربع  ال وبتعرار مفوضأأية اامم المتحدة ا

 ؛(16)ا نسان المعد  دل  المجلس فأ دورتا السادسة وااربع  

السأأأأامية وا جراءا  الماصأأأأة    المفوضأأأأيةمع    حكومة سأأأأري ينكا  بتعاون  رّحب  ي أأأأاا   -2 
ت فح   ن   سأأأأأأأأري ينكاب  واه ب  الالتعاون والحوار   واح   ل  مواصأأأأأأأألة  حا  التابعة لمجلس حعوق ا نسأأأأأأأأانال

 ؛وتولأ اي تبار الواجب للتوصيا  التأ قدمتها ا جراءا  الماصة ا المفوضيةالتوصيا  التأ قدمته

ي  حروا المكتب المع أ بالمفعود   ومكتب التعوا أا ال وااكد   مية  بالتعد  الح  يعرّ  -3 
مواصأأأأأأأألة د م  ات   الماسأأأأأأأأسأأأأأأأأت  ال والمحافظة  ل  اسأأأأأأأأتعاللهما وفعال تهما فأ  داء وظيفتهماال وتزواد  

الكأأافيأأة لكأ ي أأأأأأأأأأأأأأطلعأأا بوي تبأأالموار   المكت     أأح   همأأا بفعأأاليأأةال بمأأا  تيب لهمأأا   د وا مكأأانيأأا  التع يأأة 
الم أأأأأأأأ فأ اتماذ تداب ر ا غاثة الماقتة لفائدة ااسأأأأأأأر ال أأأأأأأعيفة المت أأأأأأأررةال مع الترك ز  ل  مرا اة  

الممتف    الم ظور الج سأانأال وحل العد د م  حاي  ايختفاء العسأري حت   تسأّ   لألسأر معرفة مصأ ر  
 وجود م؛ م   فراد ا و ماك 

جميع انتهاكا  وتجاووا  حعوق مسأأأأأأاءلة شأأأأأأاملة     دجراء   ل    مية  ملية   يرأأأأأأّدد -4 
التأ ارتك تهأا ج هأة   التجأاووا  ال بمأا ف هأا ل    أدي جميع ااقراا  ا نسأأأأأأأأأأأأأأان المرتكبأة فأ سأأأأأأأأأأأأأأري ينكأا

  

(16) A/HRC/46/20إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/20
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لحعوق  السأأأأأأامية  الرأأأأأأامل لمفوضأأأأأأية اامم المتحدة  تام ل د ال ال  ل  ال حو الم  َّ  فأ التعرار   تحرار  نمور 
 ؛(17)ا نسان برفن سري ينكا

 ن لج ة التحع ق المحلية المعل    و   سأأأتمرار فأ  د  مسأأأاءلة ا ليا  المحليةالاي   الحظ -5 
يةال و ن وي تها تتمثل فأ اسأأأأأأأأأأأتعراا تعارار  تفتعر دل  ايسأأأأأأأأأأأتعالل  2021كانون الثانأ/  ا ر   22  ها فأ 
لحعوق ا نسأان  المسأاءلة    اينتهاكا  الجسأيمة مواصألة  وي ترأتمل  ل  ويية    اللج  ا  السأابعةاللجان و 

 التأ ارتكك ت فأ الماضأال وي    اينتهاكا  المط رة للعانون الدولأ ا نسانأ؛

والجرائم    اادلة المتعلعة بانتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأانحفظ وتحل ل  بف مية  يسأأأّلم -6 
  أ  حا الصأأددالسأأامية ف  ال هوا بالمسأأاءلةال واعرر واادة  قدرة المفوضأأية بهية فأ سأأري ينكا  لةذا  الصأأ

وتحل لها وحفظها ووضأأأع  ايسأأأتراتيجيا  الممك ة لعمليا  المسأأأاءلة  وتوح د ا  المعلوما  واادلة   جمع   ل 
فأ   انون الدولأ ا نسأأانأفأ المسأأتع ل    اينتهاكا  الجسأأيمة لحعوق ا نسأأان  و اينتهاكا  المط رة للع

ال  ذا  الصأأأأأأألة وغ ر ا م  الد اوى  الع أأأأأأأائية    ال وم اصأأأأأأأرة  ال أأأأأأأحايا وال اج  ال ود م  الد اوىسأأأأأأأري ينكا
 ؛الممتصة التأ تعا  فأ الدوا اا  اء ذا  الويية الع ائية ف ها تلك بما

بمثابة  دواء ايتجا ا  التأ ظهر  خالا العا  الماضأأأال و أ   يعرل    قلعا البالس -7 
حعوق ا نسأأأان فأ سأأأري ينكاال وم  ب  ها التعج ل     المة دنحار مبكر واضأأأحة بحدوت تد ور فأ حالة

المسأأاولة      بعسأأكرة وظائر الحكومة المدنية؛ وتآكل اسأأتعالا السأألطة الع أأائية والماسأأسأأا  الرئيسأأية 
سأأأية للمسأأأاءلة    الجرائم  ما تها؛ واسأأأتمرار ا فال  م  الععال والعرقلة السأأأياتعزاز حعوق ا نسأأأان وح

االع أأايا الرمزاةا؛ والسأأياسأأا  التأ تاثر سأألباا  ل  الحق فأ حراة الد      وانتهاكا  حعوق ا نسأأان فأ
تمع  و خ أأأاى المج  وواادة تهمي  ااشأأأما  الم تم   دل  قائفة التام ل والطائفة المسأأألمة؛  المعتعد؛  و

والتموافال الأأأديمعراقأ؛    ليصة وسأأأأأأأأأأأأأأأأائ  ا  ال ال وتعوفرا الع ود  ل  حراأأأ  المأأأدنأ للمراقبأأأة  الح ز 
وفرا الع ود  ل  التمل د العل أ لحكرى ضأأأأأأأأأأأحايا الحرلال بما فأ ذلك تدم ر  حد ال صأأأأأأأأأأأب التحكاراة؛  

الععوبة العاسأية  وحاي  ايحتجاو التعسأفأ؛ وما  كّد   وقو ا م  تعح ب وغ را م  ضأرول المعاملة  و 
ج سأأأأأأأ وج سأأأأأأانأ؛ و واء تهد د  حا ايتجا ا  ب كس المكاسأأأأأأب  ر    وم    و الالدنسأأأأأأانية  و المه  ةال  

بتكرار السأأأأياسأأأأا  والممارسأأأأا  التأ نرأأأأف   و المحدودة التأ تحععت فأ السأأأأ وا  ااخ رةال  ل    م تهاال  
   ها اينتهاكا  الجسيمة التأ حدثت فأ الماضأ؛

(  19- د )كوف   كورونا   ف روس ايسأأأأأأأتجابة لجائحة مرا   ان   ق كحلك يعرل    العل  - 8 
الطائفة المسأأأأأألمةال    ضأأأأأأد  م  حدة التهمي  والتم  ز السأأأأأأائد      ل  حراة الد    و المعتعدال وواد   قد  ّثر 

م  ممارسأأأأأة  خرى ااديانا   ال  و   أأأأأاء م ع المسأأأأألم    19-كوف د وان حرق جث  جميع المتوف   بسأأأأأ ب
 ة المعاناة والتوترا ؛ومّس بفقليا  د  ية  كثر م  غ ر ا وواد م  حد فأ الدف  الد  يةقعوسهم 

ونزااال وفأ حاا  وشأأأأأأأامل   أأأأأأأم  دجراء تحع ق فوري  ن ت  حكومة سأأأأأأأري ينكاب   ه ب  -9 
رااال واينتهاكا   انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأان  ب  المتعلعة  معاضأأأأأأأأاة مرتك أ جميع الجرائم المز ومة كان ذلك م رَّ

 ؛ ا مد التأ قااالع ايا الرمزاة ذلك     الجسيمة للعانون الدولأ ا نسانأال بما فأ

 ينكا  لج ة حعوق ا نسأأان فأ سأأري كل م  حكومة سأأري ينكا  ن تكفل  داء  ب    ي أأاا  ه ب  - 10 
 ؛معرر ية حسبما  و بفعالية واستعاللوي تا  ومكتب ااشما  المفعود   ومكتب التعوا ا 

  

(17) A/HRC/30/61إ 
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ال  الجها  الفا لة فأ المجتمع المدنأأ  حم ت    ن  حكومة سأأأأأأأأأأأأأأري ينكا ب   كحلك   ه ب  - 11 
 وتمك  يأة كفأل ته ئأة ب ئأة آم أةتتحعق فأ  ي  جمأا ال و  ن  ال و فأ ذلك المأدافعون    حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانا  بمأ

 تهد د باينتعا ؛ي وي انعدا   مٍ  و  وي مراقبة يستطيع ف ها المجتمع المدنأ  ن يعو  بعملا دون  وائق

ن تكفل امتثاا دل  حكومة سري ينكا  ن تع د ال ظر فأ قانون م ع ا ر الال و   يطلب -12 
  تتعلق  لما قطعتا الدولة  ل  نفسأأأأأأأأأها م  التزاما  دولية  امتثايا كامالا    ي ترأأأأأأأأأراع  تعلق بمكافحة ا ر ال

 أ؛العانون الدولأ ا نسانببحعوق ا نسان و 

قدرة الطوائر    ية بتعزاز تعدد ال و    و المعتعد   حراة الد    ل  تدعيم    حكومة سأأأأري ينكا   يح   -13 
 غ ر ا؛  د  هاال و ل  المسا مة فأ المجتمع بصورة  ل ية و ل  قد  المساواة مع ب   المجا رة   الد  ية كافة  ل  

لمجلس    التابعة  حكومة سري ينكا  ل  مواصلة التعاون مع ا جراءا  الماصة يرجع -14 
 التأ وردتها م  تلك ا جراءا ؛ العالعة حعوق ا نسانال بوسائل م ها الرد رسمياا  ل  الطلبا 

والمع     م  المكلف   بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأة  السأامية  المفوضأية   جعرأي -15 
رأأأأفن  رة والمسأأأأا دة التع ية بتعديم المرأأأأو ب  الالترأأأأاور مع حكومة سأأأأري ينكا وبايتفاق معهاعد  ب  القيا ال   ل 

 ت ف ح المطوا  المحكورة   الا؛

وق ا نسأأأان فأ سأأأري ينكا دل  المفوضأأأية السأأأامية  ن تعزو رصأأأد ا لحالة حع  يطلب -16 
و م  تعد  فأ تحع ق المصالحة والمساءلةال و ن تعد وتعديم ها تعارار   ه شفوااا    اال بما ف ها تعارار  ما يكحر 

لة دل  و ن تعد  دليا خطياا معلوما     وااربع  ال  الثام ة  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأان فأ دورتا  معلوما  مسأأأأأأأتكم 
خيارا   خرى لل هوا بالمسأاءلةال فأ دورتا   ال وتعراراا شأامالا  ت أم مسأتكملة فأ دورتا التاسأعة وااربع  

 فأ سياق جلسة تحاورإ  ما ن   اق   كالو الحادية والممس  ال 

 47الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

  أأأواا    التصأأأواتإ وجاء  نتيجة   14ال وامت اى  11صأأأوتاا معابل   22]ا تكمِّد بتصأأأوات مسأأأجَّل بفغل ية  
 التصوات كما  لأا

 ماادونالا

جزر  اارج ت  ال  رم  ياال  لمانياال  وروغوايال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال تريكياال 
ال هاماال جزر مارشأااال جمهوراة كورااال الدانمركال فرنسأاال فيجأال كو  ديفوارال المكسأيكال  

  دامالويال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول

 المعارضونا

المتعددة    -ايتحاد الروسأأأأأأأأأال دراترااال  ووبكسأأأأأأأأتانال باكسأأأأأأأأتانال ب غالدي ال بوليفيا )دولة  
 ال وليفاراة(ال كوبا –ا (ال الصومااال الص  ال الفل   ال ف زواال )جمهوراة العومي

 الممت عون    التصواتا

الكام رونال ل  ياال  دندونيسأأأياال البحرا ال بورك  ا فاسأأأوال توغوال السأأأ غااال السأأأودانال غابونال  
 [موراتانياال نام  ياال ن بااال اله دال اليابان
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 وحمايت ا في نيكاراغواتعزيز حقوق اإلنسان  -46/2  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

بم ثاق اامم المتحدةال وا  الن العالمأ لحعوق ا نسانال والعهد   الدول    الماص      دذ يسترشد 
 حعوق ا نسان الدولية ذا  الصلةالبحعوق ا نسانال وغ ر ذلك م  صكوك 

 ن الدوا  أ المسأأأأأأأأأأأاولة فأ المعا  ااوا    احترا  جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان    و ذ  اكد م  جد د 
  مالهاال و   الوفاء بالتزاماتها بموجب معا دا  واتفاقا  حعوق ا نسأأأأأان  والحراا  ااسأأأأأاسأأأأأية وحما تها و 

 التأ  أ  قراا ف هاال

  حزاران/  19المارخ    43/2و  2019آذار/مأأأأأارس    21المارخ    40/2دل  قراراأأأأأا    و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر  
 برفن تعزاز حعوق ا نسان وحما تها فأ نيكاراغواال 2020  ونيا

مفوضأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأان برأأأأأفن  المعدمة م   المعلوما بآخر  و ذ  رحب 
ابعة وااربع    ان فأ نيكاراغواال التأ  كرضأأأأت  ل  مجلس حعوق ا نسأأأأان فأ دورتيا الر حالة حعوق ا نسأأأأ

والمامسأأأأأأأأة وااربع  ال وبتعرار المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأامية    حالة حعوق ا نسأأأأأأأأان فأ نيكاراغواال الحي قكّد  دل   
 ال(18)سة وااربع  المجلس فأ دورتا الساد

السأأأأياسأأأأية و ومة حعوق ا نسأأأأان فأ نيكاراغوا  و اسأأأأتمرار ااومة ايجتماعية  و ذ ي أأأأع فأ ا تبارا   
ال  ( و   الكوارت الط يعيأة التأ وقعأت ماخراا 19-وا ثأار ال أاتجأة    جأائحأة مرا ف روس كورونأا )كوف أد

 المدنية والسياسية وايقتصادية وايجتماعية والثعافيةالوتفث ر ذلك المتعدد اابعاد فأ التمتع بالحعوق 

 دوا الجوار ودوا  خرى فأ الم طعة يسأأأأأت أأأأأافة المهاجرا  رة التأ ت حلها  بالجهود المسأأأأأتم  و ذ يرأأأأأ د  
والالجئ   وملتمسأأأأأأأأأ اللجوء ال يكاراغوا   والترح ب بهمال و ذ يعر بما لحلك م  آثار اجتماعية واقتصأأأأأأأأادية  

 تلك الدواال فأ

عية  با فراج    ااشأأأأأما  المحروم   تعسأأأأأفاا م  حراتهم فأ سأأأأأياق ااومة ايجتما  ذ  رحبو  
دواء اسأأأأأأتمرار ايحتجاو التعسأأأأأأفأ اكثر   والسأأأأأأياسأأأأأأية و ومة حعوق ا نسأأأأأأانال و ذ يظل فأ الوقت ذاتا قلعاا 

)قانون العفو(    996شأأأأأمصال بم  ف هم  دة  شأأأأأما  سأأأأأ ق  ن  كفرج   هم بموجب العانون رقم    100 م 
 ال2019الحي  صدرتا الجمعية الوق ية فأ حزاران/ ونيا 

دواء ال طاق الواسأأأأع لعانون العفو و واء ت ف ح حكومة نيكاراغوا ترأأأأراعا     و ذ يعرل    بالس العلق 
وقانون تسأأأأأأأأأأج ل    الال بما فأ ذلك التعد ال  التأ  كدخلت  ل  بعض  حكا  العانون الج ائأصأأأأأأأأأأدر  ماخراا 

ّ  ماخراا الوكالء ا ل  المتعلق بحق الرأأأأعو   1055ال وقانون الجرائم ا لكترونيةال والعانون رقم  اجانب الحي سأأأأك
سأأيادة وتعرار المصأأ ر م   جل السأأال ال الحي يسأأتبعد م  العمليا  اينتمابية ااشأأما   فأ ايسأأتعالا وال

  ص  ليا العانون الدولأ  لما   الح   يع رون    تف  د م للععوبا  الدوليةال و أ  مور تصأأأأأأأأب كلهاال خالفاا 
فأ اينتصأأأأاا الفعااال الحي  لحعوق ا نسأأأأانال فأ  رقلة ممارسأأأأة ضأأأأحايا انتهاكا  حعوق ا نسأأأأان حعهم 
د حراة التع  ر وحراة تكوا  يمك   ن يرأأأأأأأأأأأأأأمل التعوا أأأأأأأأأأأأأأا  والحق فأ معرفة الحقيعةال كما تزاد م  تع  

أ تسأأ  ر الرأأاون العامةال وتحدال دون وجا الجمعيا  والتجمع السأألمأ والمصأأوصأأية والحق فأ المرأأاركة ف
 ال نسان والمجتمع المدنأحقال م  المراركة السياسية و نرطة المدافع      حعوق ا

جميع   ماا التمواف واينتعا  التأ تمارسأأأأأأأهاال ضأأأأأأأم  شأأأأأأأبكة ا نترنت  و خارجهاال جها    و ذ  د    
لتعاون  و تعاونوا مع اامم المتحدة وممثل ها  حكومية وغ ر حكومية ضأأأأأد اافراد والجما ا  الح   يسأأأأأعون دل  ا 

 دوا اامراكية  و لج ة ال لدان اامراكية لحعوق ا نسانال وآلياتها فأ مجاا حعوق ا نسان  و مع م ظمة ال 

  

(18) A/HRC/46/21إ 

http://undocs.org/Ar/A/RES/40/20
http://undocs.org/Ar/A/RES/40/20
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/21
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دواء الهجمأأا  الع يفأأة و  مأأاا التمواف والم أأأأأأأأأأأأأأأايعأأة المتكررة المرتكبأأة م    و ذ يعرل    قلعأأا 
 لحةال التأ  بلغت   ها مفوضية اامم المتحدة السامية لحعوق ا نسانالجانب الررقة  و الجما ا  المس

ة وشأأأأأأأأأأأأأأفافة وذا  مصأأأأأأأأأأأأأأداقيةال وفعاا لاللتزاما  والمعا  ر  ابا  حرة ونزاه ن دجراء انتم  و ذ  اكد 
  الدوليةال  مر  سأاسأأ ل لون حل سألمأ وديمعراقأ اومة حعوق ا نسأان فأ نيكاراغواال و ن ذلك يرأمل  ي أاا 

 مراركة المعارضة السياسية ومراق أ اينتمابا  الوق     والدول    المستعل  ال  د   رقلة

فأ ت ف أأح ا صأأأأأأأأأأأأأأالحأأا  اينتمأأابيأأة    أأد  دحراو حكومأأة نيكأأاراغوا تعأأدمأأاا   لق بأأالسو ذ  الحظ بع 
 والماسسية الرامية دل  ضمان دجراء انتمابا  حرة ونزاهة وشفافةال

دواء اسأأأتمرار ورود تعارار    انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأان  يعرل    بالس قلعا -1 
ظر المظا را  العامةال واسأأتمرار اسأأتمدا  الرأأرقة  مرار حال واسأأت2018وانعدا  المسأأاءلة م ح نيسأأان/ برال  

المفرط للعوة م   جأل قمع ايحتجأاجأا  ايجتمأاعيأةال و  مأاا الع ر التأ ترتك هأا الجمأا أا  المسأأأأأأأأأأأأأألحأةال  
التعارار التأ ترأأأ ر دل  اسأأأتمرار اي تعاي  غ ر العانونية وايحتجاوا  التعسأأأفيةال والم أأأايعةال  وكحلك دواء  

م  ضأأأأأأأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأأأأأأأية  و الالدنسأأأأأأأأأأانية  و المه  ةال وتزا د جرائم العتل   والتعح ب وغ را
 نيةال والع ر الج سأ والج سانأ فأ ايحتجاو؛المرتبطة بفسبال ج سا

دواء اسأأتمرار الع ود المفروضأأة  ل  الح ز المدنأ وقمع المعارضأأة فأ      قلعا  يعرل -2 
مواف والم أأأأأايعة والمراقبة غ ر العانونية  و التعسأأأأأفية التأ يكسأأأأأتهدا بها  نيكاراغواال بما فأ ذلك   ماا الت
ن  بم  ف هم المدافعون    حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان الواجبة لل سأأأأأأأأأأأاءال والسأأأأأأأأأأأكا   -المدافعون    حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان 

والز ماء المجتمع ون والد   ونال والصأأأأأأأأأأأحف ون وغ ر م م    -ااصأأأأأأأأأأأل   ال والم حدرا  م   صأأأأأأأأأأأل  فراعأ  
واافراد الح      سأأأأأأائ  ا  ال ال والطاللال وضأأأأأأحايا انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأان و فراد  سأأأأأأر مالالعامل   فأ و 

ال واحّ   19-لجائحة كوف ديعّ رون    آراء ف ها انتعاد لحكومة نيكاراغواال بما فأ ذلك فأ سأأأأياق التصأأأأدي  
 ر ل مان ب ئة الحكومة  ل   ن تد    ل اا  ي  جما   و   ماا تمواف وتكفل المساءلة   ها وتتمح تداب

 آم ة تتيب لألشما  المحكورا    الا ايضطالى بفنرطتهم بحراة؛

دواء تزا أد  أدد م ظمأا  المجتمع المأدنأ ووسأأأأأأأأأأأأأأائ  ا  ال      العلق    ي أأأأأأأأأأأأأأاا يعرل   -3 
تعلة التأ  كج ر   ل  وقر  نرأأأأأأأأأطتها بسأأأأأأأأأ ب الع ود ا داراة والمالية التع  دية المفروضأأأأأأأأأة بموجب المسأأأأأأأأأ

ال و واء ا لغاء التعسأأفأ لتسأأج لها العانونأ وتفث ر  مليا   2018ونية التأ  كقر  م ح  ا   ا صأأالحا  العان
شأأبكة ا نترنت وخارجهاال    ا غالق  حا  ل  الرصأأد المسأأتعل لحعوق ا نسأأان والتمتع بحعوق ا نسأأانال فأ

و م صأأأو   ي سأأأيما الحق فأ حراة الر ي والتع  ر وتكوا  الجمعيا  والحق فأ المصأأأوصأأأيةال وفق ما  
م  العهد الدولأ الما  بالحعوق   17م  ا  الن العأالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان والمادة   12 ليا فأ المادة  

 ل التسأأأأج ل العانونأ لم ظما  المجتمع المدنأ  المدنية والسأأأأياسأأأأيةال واح  حكومة نيكاراغوا  ل  د ادة تفع
اصأأأوا التأ صأأأودر ال بما فأ جاى اال و ر 2018ووسأأأائ  ا  ال  المسأأأتعلة التأ  كلغ ت ركخصأأأها م ح  ا   

 ذلك الممتلكا  التأ حكجز ؛

حكومة نيكاراغوا  ل   ن تفذن بت ظيم مظا را  سأأأأأأأأأأأأألمية و امةال و ن تلغأ  و تعدا  يح ّ  -4 
قد تع د دون م رر الحق فأ حراة التع  رال وتكوا  الجمعيا ال والمصأأأأأوصأأأأأيةال والمرأأأأأاركة فأ  الترأأأأأراعا  التأ  

لك التأ قد تم ع ضأأأأأأأأأأحايا انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأان م  ممارسأأأأأأأأأأة حعهم فأ التماس  ددارة الرأأأأأأأأأأاون العامةال وت 
 رضة؛ يحتجاو دون وجود تهمة رسميةال  و تجر  ااصوا  المعا اينتصااال  و تف أ دل  تمد د فترة ا 

   اسأأأأأأأأتمدا  اي تعاي  التعسأأأأأأأأفية وايحتجاو   فوراا حكومة نيكاراغوا دل  الكر     د و -5 
كوسأأأأأأأأأأأأأأ لأة لعمع    تهأد دا  وغ ر ا م   شأأأأأأأأأأأأأأكأاا التمواف  و تداب ر ايحتجأاو ال أد لأةالالتعسأأأأأأأأأأأأأأفأال وكحلك ال

 و بصأأأورة غ ر قانونيةال وضأأأمان مرا اة   المعارضأأأةال و ل  ا فراج دون شأأأرط    جميع المحتجزا  تعسأأأفاا 
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  روط ايحتجاو  ل  ال حو الواجب قوا د اامم المتحدة ال موذجيةااصأأأوا العانونيةال وضأأأمان  ن ترا أ شأأأ
   الساراة المتعلعة بحعوق ا نسان؛الدنيا لمعاملة السج اء )قوا د ماند ال( و ن تمتثل لاللتزاما

ال  ل  مكافحة 2018حكومة نيكاراغواال فيما  تصأأأأأأأأل بموضأأأأأأأأوى احتجاجا   ا    يح  -6 
م  خالا  ا فال  م  الععال وضأأأمان المسأأأاءلة وتحع ق العدالة ل أأأحايا انتهاكا  حعوق ا نسأأأانال وذلك  

شأأأمص   300دجراء تحقيعا  مسأأأتعلة ونزاهة فأ  شأأأكاا العمع والع ر المتعددة التأ  ود  بحياة  كثر م  
خارج نطاق الع اءال وايختفاء  شمصال بما فأ ذلك ما وك م م  حاي  ا  دا     2  000وتس  ت فأ جر  

تأ  بلغت   ها  العسأأأأأأأأأأأريال والتعح بال وغ ر ذلك م  اينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأأأأأأأأأيمة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان ال
 ال وم  خالا تعد ل قانون العفو؛2018المفوضية م ح نيسان/ برال 

أ حكومة نيكاراغوا  ل  اتماذ تداب ر فعالة لم ع الع ر الج سأأأأ والج سأأأان   ي أأأاا  يح  -7 
والتصأأأأدي لاال بما فأ ذلك جرائم العتل المرتبطة بفسأأأأبال ج سأأأأانيةال م  خالا تعزاز قدرا  مكتب المد أ  

    ت ف ح سياسا  وبرام  تعليمية وقائية؛ للمعا  ر الدوليةال ف الا  لطة الع ائيةال وفعاا العا  والس

حكومة نيكاراغوا  ل  التماس الموافعة الحرة والمسأأأأأأأأبعة والمسأأأأأأأأت  رة وفق ما  و    يح  كحلك  -8 
الرأأأأأعول  متوخ  فأ د الن اامم المتحدة برأأأأأفن حعوق الرأأأأأعول ااصأأأأأليةال واتماذ تداب ر فعالةال بالترأأأأأاور مع  

مسأأأأتعلة فأ  ااصأأأأليةال لم ع الع ر المتزا د الحي  كرتكب ضأأأأد ا والتصأأأأدي لاال بما يرأأأأمل دجراء تحقيعا  فوراة و 
 الحاي  التأ وك م ف ها وقوى جرائم قتل وحاي  است الء  ل  ااراضأ م  جانب جما ا  مسلحة؛ 

اا الحق فأ التعليم  دل  حكومة نيكاراغوا  ن تواصأأأأأأأأأأأأأل اتماذ المطوا  الالومة   م   يطلب  -9 
 ا للجميع؛ لحق فأ التمتع بف ل  مستوى صحأ يمك  بلوغ والحق فأ العمل بصورة تدراجيةال وضمان ا 

حكومأة نيكأاراغوا  ل  اتمأاذ تأداب ر فعأالأة  تأاحأة ب ئأة آم أة ل أأأأأأأأأأأأأأحأايأا انتهأاكأا    يحأ  -10 
شأما  الح   يعانون م  حعوق ا نسأانال بم  ف هم السأج اء السأياسأ ون السأابعون و   أاء المعارضأةال واا

 ؛قوالة اامددصابا  و  اقا  

فعالة ل أأأأأأأأأأأأأأمان اسأأأأأأأأأأأأأأتعاللية ونزا ة ال ظا   حكومة نيكاراغوا دل   ن تتمح تداب ر     د و -11 
 الع ائأ ومكتب الدفاى    حعوق ا نسان؛

حكومأة نيكأاراغوا  ل  ا تمأاد خطأة  مأل محأددة وم يأاا لت ف أح التوصأأأأأأأأأأأأأأيأا  التأ   يحأ  -12 
لمفوضأأأأأأأأأأة  ليا  الدولية وا قليمية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأانال بما فأ ذلك التوصأأأأأأأأأأيا  الواردة فأ تعارار اقدمتها ا 
 بالتراور مع المجتمع المدنأ وال حايا؛الساميةال 

حكومة نيكاراغوا دل   ن تتعاون بصورة تامة مع المفوضية الساميةال بما فأ ذلك     د و -13 
ق ا نسأأان وآلياتاال وم ظمة الدوا اامراكيةال ولج ة ال لدان  مكت ها ا قليمأ امراكا الوسأأط ال ومجلس حعو 
دمكانية الوصأأأأأأأأأأأوا دون  وائق دل  جميع ااماك  فأ ال لد    اامراكية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال بسأأأأأأأأأأأ ل م ها م ب

وتسأأأه ل الزاارا ال و ن ت ظر بصأأأورة  ديجابية فأ التوصأأأيا  المعدمة فأ تعارار  حا اله ئا  وفأ  روا  
للد وة الدائمة الموجهة دل ها فأ   وقلبا  واارة ال لد الصأأادرة    ا جراءا  الماصأأة وفعاا المسأأا دة التع ية  

 و ن تعزو تعاونها مع   ئا  المعا دا  ذا  الصلة؛ ال2006 ا  

حكومة نيكاراغوا دل   ن تم ع  ي   ماا تمواف  و انتعا  و ن تمت ع       د و  ي أأأأأأأأاا  -14 
تحعق فأ  أحا اا مأاا وتعأاقأب  ل هأاال بمأا ف هأا تلأك المرتكبأة ضأأأأأأأأأأأأأأأد م  اللجوء دل هأا وتأد  هأا  ل أااال و ن 

اله ئا  الدولية وا قليميةال بما فأ ذلك اامم المتحدة وممثلو ا وآلياتها     تعاونون  و يسعون دل  التعاون مع
 فأ مجاا حعوق ا نسانال ومع م ظمة الدوا اامراكية ولج ة ال لدان اامراكية لحعوق ا نسان؛
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حكومة نيكاراغوا  ل  الدخوا فأ مفاوضأأأا   ادفة وشأأأاملة مع المجتمع المدنأ   يح  -15 
ال  2021ارضأأأأأأأأأأأةال والعمل مع الم ظما  الدولية م   جل  ن تعتمد بحلوا  يار/ما و  و حزال وجما ا  المع

ال دصأأأأأأالحا  انتمابية وماسأأأأأأسأأأأأأية AG/doc.5710/20م ظمة الدوا اامراكية فأ قرار ا     جملتاوفق ما  
افة وتمث لية وذا  مصأأأأأأداقيةال وفعا للمعا  ر الدوليةال بما يرأأأأأأمل ن دجراء انتمابا  حرة ونزاهة وشأأأأأأفل أأأأأأما
 مراق    مستعل   وق     ودول   ؛ ح ور 

 ن تعزو وتوسأأأأأع الرصأأأأأد  لحعوق ا نسأأأأأان  السأأأأأامية  اامم المتحدة  دل  مفوضأأأأأة    يطلب -16 
ا نسأأأان فأ نيكاراغواال بسأأأك كل م ها د داد    الحي ت أأأطلع با المفوضأأأية و ن تواصأأأل ا بالن    حالة حعوق 

الحالة والتحديا  المتعلعة بهاال وتعديما دل   لمحرو فيما  تصأأأأأأأأأأأأأأل بهحا تعرار مكتول شأأأأأأأأأأأأأأامل يقيِّم التعد  ا
  مجلس حعوق ا نسأأان فأ دورتا التاسأأعة وااربع  ال  ل   ن يععب ذلك  عد جلسأأة تحاورال و ن تعد  تعراراا 

اراغوا دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأان فأ دورتيا السأأأأأأابعة  عوق ا نسأأأأأأان فأ نيك   مسأأأأأأتجدا  حالة ح  شأأأأأأفوااا 
 ؛وااربع   والثام ة وااربع  

دل  المفوضأأأأأأأة السأأأأأأأامية  ن ترصأأأأأأأد    كثب حالة حعوق ا نسأأأأأأأان فأ    ي أأأأأأأاا يطلب   -17 
  تعراراا   ال2021نيكاراغوا فأ سأأأأأياق العملية اينتمابيةال و ن تعد  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأانال ق ل نهاية  ا   

 ؛   مستجدا  الحالة مرفو ا بتوصيا ال  ل   ن يععب ذلك  عد جلسة تحاور  شفوااا 

تزواد المفوضأأأأأأأية بالموارد الالومة للوفاء بويياتها فأ  حا الصأأأأأأأدد  ل  صأأأأأأأع د   يطلب -18 
 التعاون التع أ ورصد حعوق ا نسان وا بالن؛

لمتاحة لمجلس حعوق جميع التداب ر ادبعاء المسأأأأأأأأأأأفلة ق د نظرا الفعلأ وال ظر فأ  يعرر  -19 
 ا نسان لكأ  وقد  ملية تعزاز حعوق ا نسان وحما تها فأ نيكاراغوا والتعاون مع المفوضية الساميةإ

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

  أأأواا    التصأأأواتإ وكانت   18وامت اى     صأأأوا ال 8صأأأوتاا معابل    20بفغل ية  لمسأأأجّ  بتصأأأوات  مد]ا تك 
 كما  لأا نتيجة التصوات

  االماادون 

اارج ت  ال  لمانياال  وروغوايال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال ترأأأأأأأأأأأأيكياال جزر 
ال هاماال جزر مارشأأأأأأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال فرنسأأأأأأأأأاال فيجأال المكسأأأأأأأأأيكال المملكة  

 و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابانالمتحدة ل راطانيا العظم  

  اضون عار الم

  المتعددة العوميا (ال الصأأأومااال الصأأأ  ال الفل   ال   -ايتحاد الروسأأأأال دراترااال بوليفيا )دولة  
 ال وليفاراة(ال كوبا –ف زواال )جمهوراة 

  االتصوات    الممت عون 

  ا فاسأوال توغوال السأ غااال السأودانال   رم  ياال دندونيسأياال  ووبكسأتانال باكسأتانال ب غالدي ال بورك 
   ياال ن بااال اله دإ[  رونال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال موراتانياال نام غابونال الكام 
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  حالة حقوق اإلنسةةان في األرا الفلسةةطينية المحتلة، بما في ا القدس الشةةر ية، -46/3
 وااللتزام بضمان المساءلة والعدالة

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

دل  ا  الن العأأالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان والعهأأد الأأدولأ المأأا  بأأالحعوق المأأدنيأأة    ر و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ  
ال وجميع ايتفاقيا  ذا   والسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافية

الصأألةال و ذ  اكِّد وجول تط  ق واحترا  صأأكوك حعوق ا نسأأان  حاال فأ جملة صأأكوك  خرىال فأ اارا  
 فلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةالال

دل  قوا د ومبادئ العانون الدولأ ذا  الصأأألةال بما فأ ذلك العانون الدولأ ا نسأأأانأال    و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا  
  1949آل/ غسأأأأأطس    12ما اتفاقية ج يف برأأأأأفن حماية ااشأأأأأما  المدن    فأ وقت الحرلال المارخة  وي سأأأأأي 

 لةال بما ف ها العدس الررقيةال  ط ق  ل  اارا الفلسط  ية المحت )اتفاقية ج يف الرابعة(ال التأ ت 

كانون    5و ل  ا  الن   المعتمد   فأ  1999تموو/ وليا    15دل  ال يان المارخ    كحلكو ذ ير ر  
ية فأ اتفاقية  فأ ماتمر ااقراا المتعاقدة السأأأأأأام  2014كانون ااوا/ديسأأأأأم ر    17و  2001ديسأأأأأأم ر  ااوا/

 قية فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةالالتداب ر الالومة  نفاذ ايتفا  ج يف الرابعة برفن

 دل  العرارا  ذا  الصلة الصادرة    مجلس حعوق ا نسان والجمعية العامة ومجلس اام ال   ر ر ي و ذ   

ة لبعثا  تعصأأأ  دل  تعارار اامم المتحدة ذا  الصأأألةال بما ف ها التعارار المتامي  و ذ يرأأ ر  ي أأأاا  
لة و  ئا   الحعائق ولجان التحع قال والتوصأأأأأأأأأأيا  الهامة الواردة ف هاال و ذ  كه ب بجميع الجها  المسأأأأأأأأأأاو 

 المتحدة  ن تسع  دل  ت ف ح تلك التوصيا ال اامم

الحاجة الماسأأأة دل  التوصأأألال م  دون تفخ رال دل  دنهاء ايحتالا ا سأأأرائ لأ الحي بد     و ذ  اكد 
 ال1967 ا  

 التزا  جميع ااقراا باحترا  العانون الدولأ ا نسانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسانال  كد ا   و ذ 

  1949 ل  ضأأأأأأرورة  ن تحعِّق الدوا فأ اينتهاكا  الجسأأأأأأيمة يتفاقيا  ج يف لعا     يرأأأأأأددو ذ   
  وضأأأأع حد لإلفال   واينتهاكا  المط رة ااخرى للعانون الدولأ ا نسأأأأانأ و ن تالحق مرتك  ها ق أأأأائياا م   جل 

 ليةالم  الععالال و ن تتع د بالتزاماتها بكفالة احترا  تلك الصكوك وتعزاز المساءلة الدو 

لعأد  دحراو تعأد  فأ دجراء تحقيعأا  محليأة وفعأاا لمعأا  ر العأانون الأدولأال   و ذ يعرل     سأأأأأأأأأأأأأأفأا 
ط  أ العأد د م  العقبأا  العأانونية  وجد فأ ال ظأا  العأانونأ المأدنأ والج أائأ ا سأأأأأأأأأأأأأرائ لأ والفلسأأأأأأأأأأأأأ نا ت  درك   و ذ

الفلسأأأأط      م  دمكانية اللجوء دل  الع أأأأاء وم  حعهم فأ  والعملية التأ تسأأأأهم فأ حرمان ال أأأأحايا    وا جرائية 
  ل  س  ل انتصاا ق ائأ فعااال الحصوا 

ان أأأأما  دولة فلسأأأأط   دل   دد م  معا دا  حعوق ا نسأأأأان و ل  ايتفاقيا  ااسأأأأاسأأأأية    و ذ  الحظ 
ااسأاسأأ للمحكمة  دل  نظا  روما    2015كانون الثانأ/  ا ر    2بالعانون ا نسأانأال وان أمامها فأ  لمتعلعة ا 

 الج ائية الدوليةال

برأأأفن ا ثار    2004تموو/ وليا    9دل  الفتوى التأ  صأأأدرتها محكمة العدا الدولية فأ  و ذ يرأأأ ر  
 حتلةالالعانونية ال اشئة    تر  د جدار فأ اارا الفلسط  ية الم
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بوجا خا  الرّد الصأأأأأأأأادر    المحكمة الحي جاء فيا  ن ترأأأأأأأأ  د الجدار الحي ت  يا   و ذ  الحظ 
دسأأأأأأرائ لال السأأأأأألطة العائمة بايحتالاال فأ اارا الفلسأأأأأأط  ية المحتلةال بما فأ ذلك داخل العدس الرأأأأأأرقية  

 وحولهاال وال ظا  المرتب  با  تعارضان مع العانون الدولأال

يأأاوة اارا بأأالعوةال و ذ يعرل    بأأالس قلعأأا دواء تفت أأت م أأد   أأد  جواو ح  و ذ  اكأأد م  جأأد أأد 
اارا الفلسأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأأرقيةال    قراق اانرأأأأأأأطة ايسأأأأأأأتيطانية وغ ر ذلك م  

 التداب ر التأ تركل ضماا لألرا الفلسط  ية بحكم اامر الواقعال

ا  العانون الدولأ م ح  مد قوال قد  لععال  ل  انتهاكلكون ا فال  م  ا  و ذ يسأأأأأأأأأأأأاورا قلق بالس 
سأأأأأأأمب بتكرار اينتهاكا  الجسأأأأأأأيمة م  دون  واقبال و ذ يرأأأأأأأدد  ل  ضأأأأأأأرورة كفالة المسأأأأأأأاءلة    جميع 
انتهاكا  العانون الدولأ ا نسأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسأان م   جل وضأع حد لإلفال  م  الععالال  

انتصأأأأأأأاا فعااال وردى ارتكال مزاد م  اينتهاكا ال وحماية الوصأأأأأأأوا دل  سأأأأأأأ  ل  وكفالة العدالة و مكانية  
 المدن   ال وتعزاز السال ال

دواء التعارار    ارتكال انتهاكا  خط رة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان وانتهاكا     و ذ يعرل    بالس العلق 
را  ا نسانية فأ اا جسيمة للعانون الدولأ ا نسانأال بما فأ ذلك احتماا ارتكال جرائم حرل وجرائم ضد  

  الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال و   جميع ا جراءا  ااخرى الرامية دل  تغ  ر الوضع العانونأ
 لألرا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال وق يعتها الجغرافية وتكوا ها الديمغرافأال

قطاى غزة وما حولاال بما يرأمل  ل ية لل زا ا  فأ   اسأتيائا م  ا ثار المسأتمرة والسأ  و ذ يعرل 
جميع ا صأأأأابا ال وي سأأأأيما فأ صأأأأفوا المدن    الفلسأأأأط     ال بم  ف هم ااقفااال واينتهاكا  المسأأأأتمرة  
  للعانون الدولأال و ذ  د و دل  ايحترا  التا  للعانون الدولأ ا نسأانأ والعانونأ الدولأ لحعوق ا نسأان ولمبادئ

 لت اسبالة واتم  ز والحيطالررعية وال

دواء ااوضأأاى ا نسأأانية وايجتماعية ايقتصأأادية واام ية الكارثية فأ قطاى    و ذ يسأأاورا قلق بالس 
غزةال بما فأ ذلك ااوضأأأأأأاى ال اجمة    دغالق الم اقق لفترا  قوالة وفرا ق ود شأأأأأأد دة  ل  ال رأأأأأأاط  

 أأأأار العصأأأأ ر والطوال المدى  ال و واء ااثر الرأأأأكل حصأأأأارا بحكم الواقعصأأأأورة تايقتصأأأأادي و ل  الت عل ب
لهحا الوضأعال وللدمار الواسأع ال طاق ويسأتمرار دسأرائ لال السألطة العائمة بايحتالاال فأ  رقلة  ملية د ادة  

 ا  مارال  ل  حالة حعوق ا نسانال

 دواء دقالق الصواراخ  ل  دسرائ لال و ذ يعرل    بالس العلق 

قطاى غزة والت ف ح الكامل يتفاق الت عُّل والع ور  ء الفوري  غالق   ل  ضأأأأأأأأرورة ا نها  و ذ يرأأأأأأأأدد 
ال للسأأأأأأأما  بحراة 2005ترأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر   15والمبادئ المتفق  ل ها برأأأأأأأفن مع ر رفبال الم رم   فأ 

ت عُّل السأأأأأأأأأأأأأكان المدن    الفلسأأأأأأأأأأأأأط      داخل قطاى غزة والدخوا دليا والمروج م اال مع مرا اة الرأأأأأأأأأأأأأواغل  
 ا سرائ ليةال اام ية

 ل  ضأأرورة دنهاء السأأياسأأة ا سأأرائ لية المتمثلة فأ ا غالق وفرا ق ود ونعاط     ذ يرأأدد  ي أأاا و  
تفتي  صارمةال تحوا  دد م ها دل  هياكل ش  هة بالمعابر الحدودية الدائمةال وغ ر ا م  المعوقا  المادية  

ور تعوق  الفلسأأأأأط      وحد مال وجميعها  مونظا  التصأأأأأاراب الحي يكط َّق برأأأأأكل تم  زي  اثِّّر فأ السأأأأأكان  
حراة ت عل اافراد والب أأأائعال وم ها المواد الط ية وا نسأأأانيةال فأ جميع  نحاء اارا الفلسأأأط  ية المحتلةال  
 بما ف ها العدس الررقيةال وتعوِّا التواصل الجغرافأ لألراال بما   تهك حعوق ا نسان للرعب الفلسط  أال 

ألحكا  ذا  الصألة م  العانون الدولأ  ميع ااقرااال وفعاا لة تعاون ج ل  ضأرور   و ذ يرأدد كحلك 
ا نسأأأأانأال تعاوناا كامالا مع اامم المتحدة وسأأأأائر الوكاي  والم ظما  ا نسأأأأانيةال و ل  ضأأأأمانها دمكانية  
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وصأأأأأأوا العامل   فأ المجاا ا نسأأأأأأانأ بسأأأأأأر ة وم  دون  وائق وتسأأأأأأليمهم ا مدادا  والمعدا ال لتمك   
لية فأ مسأأأأأأأأا دة السأأأأأأأأكان المدن    المت أأأأأأأأررا ال بم  ف هم الالجئون  العامل   م   داء مهمتهم بفعا   ولئك

 والمرردون داخليااال

   اسأتيائا م  كل ما  ك ته  م  سأياسأا  وممارسأا  يحظ  فأ دقار ا المسأتوق ون    و ذ يعرل 
  حتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةالا سأأأأرائ ل ونال الح   يقيمون بصأأأأفة غ ر قانونية فأ اارا الفلسأأأأط  ية الم

بمعاملة تف أأألهم  ل  السأأأكان الفلسأأأط     ال و ذ يعرل    اسأأأتيائا  ي أأأا م  اينتهاكا  الواسأأأعة ال طاق  
 لحعوق ا نسان للمدن    الفلسط     ال

دواء استمرار احتجاو وا تعاا آيا الفلسط     ال م  ب  هم العد د م  ااقفاا    و ذ يعرل    بالس قلعا  
المجلس الترأأراعأ الفلسأأط  أال فأ السأأجون  و مراكز ايحتجاو ا سأأرائ لية فأ  ال سأأاء واا  أأاء الم تم    فأ  و 

ظروا قاسأأأأيةال ترأأأأمل العي  فأ ظروا غ ر صأأأأحيةال والحبس اينفراديال وتع  د دمكانية الوصأأأأوا دل  الر اية  
صأأأأأوا  المحاكمة حسأأأأأب اا  ال والحرمان م  الط ية الم اسأأأأأبةال بما فأ ذلك  ث اء الجائحةال وم ع الزاارا  ااسأأأأأراة 

سأأأوء المعاملة والم أأأايعة التأ  تعرا   العانونيةال مما   اا م  رفا همال و ذ يعرل    بالس قلعا  ي أأأاا دواء  فعاا 
 لها السج اء الفلسط   ون و واء جميع التعارار التأ تر ر دل    ماا التعح بال 

ن لسأأأأأأأأأون ماند ال(  لدنيا لمعاملة السأأأأأأأأأج اء )قوا د  دل  قوا د اامم المتحدة ال موذجية ا و ذ يرأأأأأأأأأ ر  
وقوا د اامم المتحأدة لمعأاملأة السأأأأأأأأأأأأأأج  أا  والتأداب ر غ ر ايحتجأاواة للمجرما  )قوا د بانكوك(ال و ذ  د و  

 دل  احترا   حا العوا دال

دل  حظر العانون الدولأ ا نسأأأأانأ لل عل العسأأأأري الفردي  و الجما أ ولترح ل   و ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا  
راضأأأ المحتلةال وكحلك حظر قيا  السأألطة العائمة بايحتالا بترح ل شأأما  المرأأمول   بالحماية م  اااا

  و نعل  جزاء م  سكانها المدن    دل  ااراضأ التأ تحتلهاال

   اسأأأأأتيائا م  ممارسأأأأأة احتجاو جثام   العتل ال و ذ  د و دل  ا فراج    الجثام      و ذ يعرل 
 دولأ ا نسانأ وقانون حعوق ا نسانال  ذواها بعدال وفعاا للعانون الالتأ لم تتم د ادتها دل

العمأل الأحي ت أأأأأأأأأأأأأأطلع بأا الجهأا  الفأا لأة فأ كأل م  المجتمع المأدنأ الفلسأأأأأأأأأأأأأأط  أ    و ذ  أدرك 
وا سرائ لأ والدولأ والمدافعون    حعوق ا نسان فأ توث ق ومكافحة انتهاكا  العانون الدولأ فأ اارا  

 لةال بما ف ها العدس الررقيةالالفلسط  ية المحت

لرصأأد الحالة ولإلسأأها  فأ دنهاء الع ر وتوف ر م ا ب أأرورة  ن يكون   اك وجود دولأ    واقت ا اا  
الحماية للسأأكان المدن    الفلسأأط      ومسأأا دة الطرف    ل  ت ف ح ايتفاقا  التأ جرى التوصأأل دل هاال و ذ  

للوجود الدولأ الماقت فأ المل لال و ذ يعرل     سأفا للعرار  يرأ ر فأ  حا الصأدد دل  المسأا مة ا يجابية  
 محتا حكومة دسرائ ل بعد  تجد د وي تاالاينفرادي الحي ات

بفن ت سأأأأأأأأحب دسأأأأأأأأرائ لال السأأأأأأأألطة العائمة بايحتالاال م  اارا الفلسأأأأأأأأط  ية    يطالب -1 
الرامية دل  دنهاء ال زاى    ال بما ف ها العدس الرأأأأأأأأرقيةال وارأأأأأأأأدد  ل   ن جميع الجهود1967المحتلة م ح  ا   

  الفلسأط  أ   بغأ  ن ترتكز  ل  احترا  العانون الدولأ ا نسأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسان  -ا سأرائ لأ  
 وقرارا  اامم المتحدة ذا  الصلة؛

ة    جميع انتهاكا  العانون الدولأ م   ل  ضأأرورة المسأأاءلة الموثوقة والرأأامل  يرأأدد -2 
   مستدا ؛ جل دقامة سال

 ن جميع التأأداب ر وا جراءا  التأ اتمأأحتهأأا دسأأأأأأأأأأأأأرائ أألال السأأأأأأأأأأأأألطأأة العأأائمأأة    التأأفك أأد   يكرر  -3 
كةا بحلك  حكا  اتفاقية ج يف    ال الرابعة بايحتالاال فأ اارا الفلسأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأرقيةال م تهِّ

 ءا  غ ر قانونية وباقلة؛وممالفةا بحلك قرارا  مجلس اام  ذا  الصلةال  أ تداب ر و جرا



A/76/53 

43 GE.21-11677 

   اسأأأأأأأتيائا دواء اسأأأأأأأتمرار  د  تعاون دسأأأأأأأرائ ل مع المكلف   بوييا  فأ دقار    يعرل -4 
ا جراءا  الماصأأأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأأأان وغ ر ذلك م  آليا  اامم المتحدة السأأأأأاعية دل  التحع ق فأ 

ال بما ف ها العدس الرأأأأأرقيةال واد و دل   نتهاكا  المز ومة للعانون الدولأ فأ اارا الفلسأأأأأط  ية المحتلةاي
ع المجلس وجميع دجراءاتا الماصأأأأأأأأة وآلياتا وتحقيعاتا ذا  الصأأأأأأأألةال ومع مفوضأأأأأأأأية التعاون تعاوناا تاماا م

 اامم المتحدة السامية لحعوق ا نسان؛

ئمة بايحتالاال بوقر جميع اا ماا غ ر العانونية فأ دسأأأأأأأأأرائ لال السأأأأأأأأألطة العا  يطالب -5 
مستوق ا ؛ و د  المبانأ السك يةال  لسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال بما فأ ذلك ب اء الاارا الف

بما فأ ذلك  د  الم اوا الععابأ؛ وا خالء العسأأري للسأأكان الفلسأأط      و لغاء تصأأاراب دقامة الفلسأأط       
ا الحفر فأ المواقع الأد  ية  عيرأأأأأأأأأأأأأأون فأ العأدس الرأأأأأأأأأأأأأأرقيأة م  خالا قوان   تم  زاأة ممتلفأة؛ و  مأاالأح   ي

ر اينفراديأة ااخرى الراميأة دل  تغ  ر قأابع ا قليم ككأل ومركزا وتكوا أا  والتأاراميأة وحولهأا؛ وجميع التأداب 
للرأأأأعب الفلسأأأأط  أ و ل   الديمغرافأال وكلها لهاال فأ جملة  مورال  ثر خط ر وضأأأأار  ل  حعوق ا نسأأأأان 

 آفاق التوصل دل  تسواة  ادلة وسلمية؛

بفن تمتثل يلتزاماتها العانونية بموجب     ي أأأاا دسأأأرائ لال السأأألطة العائمة بايحتالاال    يطالب  -6 
ال  2004تموو/ وليا    9العانون الدولأال  ل  ال حو المحكور فأ الفتوى الصأأأأأأادرة    محكمة العدا الدولية فأ  

  2003 كتوبر  /ااوا ترأأأأأأأرا   21المارخ    10/13-ال ت با الجمعية العامة فأ قراراها ددطنحو ما ق  و ل 
ال كمأأأأا يطأأأأال هأأأأا بأأأأفن توقر فوراا ب أأأأاء الجأأأأدار فأ اارا  2004تموو/ وليأأأأا    20المارخ   10/15-ددطو 

العائم   اكال وبفن  الفلسأأأأط  ية المحتلةال بما فأ ذلك داخل العدس الرأأأأرقية وحولهاال وبفن تفكك حايا الهيكل  
و تبطل مفعولهاال وبفن ت ج كر جميع ااضأأأأرار التأ  تلغأ جميع العوان   الترأأأأراعية والت ظيمية المتصأأأألة با  

حي  ثر تفث راا خط راا فأ حعوق ا نسأان وظروا المعيرأة ايجتماعية ايقتصأادية  تسأ ب ف ها ب اء الجدار ال
 للرعب الفلسط  أ؛

 ل  الفور  ي   ماا  د   و خط  للهد  م  شأأأأأأأأأأأأأفنها  ن  بإسأأأأأأأأأأأأأرائ ل  ن توقر  ه ب -7 
ية التأ      قسأأراا  و دخالئهم بالعوةال و ن تّيسأأر  ودة المجتمعا  المحلية الفلسأأط  تف أأأ دل  نعل الفلسأأط  

سأأأ ق  ن تعرضأأأت لل عل  و ا خالء قسأأأراا دل   ماك  دقامتها ااصأأأليةال و ن تكفل لها السأأأك  الالئق واام   
 ياوة؛العانونأ للح

وصأأأأأوا المصأأأأأل      دواء الع ود التأ تفرضأأأأأها دسأأأأأرائ ل والتأ تعوق  يعرل    بالس قلعا -8 
ك  المعدسأأأأأأة فأ اارا الفلسأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأرقيةال  المسأأأأأأيح    والمسأأأأأألم   دل  ااما

الد  ية و تاحة  واه ب بإسأأرائ ل  ن ت أأم   د  التم  ز  ل   سأأاس الد    و المعتعد وصأأون جميع المواقع  
 الوصوا السلمأ دل ها؛

الفلسأط  ية المحتلة    توواع موارد المياا فأ اارادسأرائ ل  ل  ضأمان  ي يكون   يح  -9 
توواعاا تم  زاااال  اثر تفث را ك  را  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال بما فأ ذلك فأ وادي ااردنال الحي ت أأأأأأأأأأأرر جراء  

المحل ون وخزانا  المياا  ل  ااسأطب وغ ر ذلك م  مرافق  تدم ر ا بار التأ يسأتمدمها السأكان المدن ون  
 ؛1967ل العمليا  العسكراة وايستيطانية م ح  ا  المياا والري فأ ظ

دسأأأأأأرائ لال السأأأأأألطة العائمة بايحتالاال بايمتثاا الكامل للعانون الدولأال بما فأ   يطالب -10 
نسأأأأأأأانال وبفن تكر    جميع التداب ر وا جراءا   ذلك العانون الدولأ ا نسأأأأأأأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا 

اد العأانونيأةال ومأا تأفخأح بأا فأ اارا الفلسأأأأأأأأأأأأأأط  يأة المحتلأة م  ترأأأأأأأأأأأأأأراعأا   المتمأحة فأ انتهأاك لهأحا المو 
ا  و جراءا  تم  زاة ت تهك حعوق ا نسأأأأأأأان للرأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأط  أال بما فأ ذلك ح   ت فح كععال  وسأأأأأأأياسأأأأأأأ
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نسأأأأأأأأانأال و ي  رقلة للمسأأأأأأأأا دة ا نسأأأأأأأأانيةال وبفن تحتر  قانون حعوق  جما أ فأ انتهاك للعانون الدولأ ا 
 راماا كامالا وتمتثل يلتزاماتها العانونية فأ  حا الصدد؛ا نسان احت

ضأأأأأأأأأأرورة احترا  الوحدة ا قليمية لكل اارا الفلسأأأأأأأأأأط  ية المحتلة واحترا     يكرر تفك د -11 
تواصأأأألها الجغرافأ وسأأأأالمتهاال وضأأأأرورة توف ر ضأأأأمانا  لحراة ت عل ااشأأأأما  والب أأأأائع داخل اارا  

ل  العدس الرأأأأرقية والمروج م هاال والدخوا دل  قطاى غزة والمروج م اال الفلسأأأأط  يةال بما فأ ذلك الدخوا د
 ل ب   ال فة الغربية وقطاى غزةال والمروج دل  العالم المارجأ والعودة م ا؛والت ع

دسأأأأأأأأأرائ لال السأأأأأأأأألطة العائمة بايحتالاال بالكر فوراا    دغالق الم اقق لفترا     يطالب -12 
ايقتصأأأأأأأأادي و ل  الت علال بما فأ ذلك الع ود التأ تصأأأأأأأأل دل  حد  قوالة و   فرا الع ود  ل  ال رأأأأأأأأاط  

طاى غزةال والتأ تع د برأأأأأأأأدة حراة ت عل الفلسأأأأأأأأط      داخل قطاى غزة ودخولهم دليا  فرا حصأأأأأأأأار  ل  ق
وخروجهم م ا ووصأأأأأولهم دل  الحعوق ااسأأأأأاسأأأأأيةال والتأ لها تفث ر مباشأأأأأر فأ سأأأأأ ل المعيرأأأأأة وايسأأأأأتدامة  

ور  جميع  نحاء غزةال وته ب فأ  حا الصأأأأأأأدد بإسأأأأأأأرائ ل  ن ت فح اتفاق الت عل والع  ايقتصأأأأأأأادية والت مية فأ
والمبادئ المتفق  ل ها برفن مع ر رفب ت ف حاا كامالاال م   جل السما  بت عل اافراد والب ائع بركل مستمر 

 خح الرأأأأواغل    وم تظم والتعج ل بعملية د ادة ا  مار التأ قاا انتظار ا فأ قطاى غزةال وفأ الوقت نفسأأأأا
 اام ية ا سرائ لية فأ     اي تبار؛

الع رال بمأأأا ف هأأأا جميع   مأأأاا ا ر أأال وايسأأأأأأأأأأأأأأتفزاو والتحراض  جميع   مأأأاا     أأد   -13 
والتدم رال بما يرأأأأأمل ايسأأأأأتمدا  غ ر الرأأأأأر أ للعوة المم تة وغ را م   شأأأأأكاا ايسأأأأأتمدا  المفرط للعوة م  

لمدن    الفلسأأأط     ال بما فأ ذلك ضأأأد المدن    الح   لهم الوضأأع  جانب قوا  ايحتالا ا سأأأرائ لية ضأأأد ا
     بموجب العانون الدولأ والح   ي يركلون  ي تهد د وشيك لألروا ؛الما  للمحم

دقالق الصأأأواراخ  ل  الم اقق المدنية ا سأأأرائ لية مما يسأأأفر    خسأأأائر فأ    د    ي أأأاا  - 14 
 ميع   ماا ال رطاء والجما ا  المسلحة الممالفة للعانون الدولأ؛ ااروا  و صابا ال واد و دل  وضع حد لج 

بجميع الدوا  ن ترجع  ل  ايمتثاا للعانون الدولأال وبجميع ااقراا المتعاقدة     ه ب -15 
السأأأأامية فأ اتفاقية ج يف الرابعة  ن تحتر  وتكفل احترا  العانون الدولأ ا نسأأأأانأ فأ اارا الفلسأأأأط  ية  

بالتزاماتها بموجب المرأأتركة ب   اتفاقيا  ج يفال و ن تفأ  1ف ها العدس الرأأرقيةال وفعاا للمادة  المحتلةال بما 
م  تلأأأك ايتفأأأاقيأأأة فيمأأأا  تعلق بأأأالععوبأأأا  الج أأأائيأأأة واينتهأأأاكأأأا  الجسأأأأأأأأأأأأأأيمأأة    148و  147و  146المواد 

 ومساوليا  ااقراا المتعاقدة السامية؛

لوق يأة  سأأأأأأأأأأأأألحأة   أدمأا ترىال وفعأاا لإلجراءا  ا الأدوا كأافأة  ل  ايمت أاى    نعأل اا  يحأ   - 16 
الم طبعةال خطراا واضأأأأأأأحاا م  احتماا اسأأأأأأأتمدا   حا ااسأأأأأأألحة يرتكال  و تيسأأأأأأأ ر  وايلتزاما  والمعا  ر الدولية  

 ارتكال انتهاكا   و تجاووا  خط رة للعانون الدولأ لحعوق ا نسان  و انتهاكا  خط رة للعانون الدولأ ا نسانأ؛  

مسأاولية دسأرائ لال السألطة العائمة بايحتالاال    احترا  الحق فأ الصأحة    تفك د يكرر  -17 
لجميع ااشأأأأأما  داخل اارا الفلسأأأأأط  ية المحتلة و   تسأأأأأه ل مرور ا غاثة ا نسأأأأأانية بصأأأأأورة فوراة  
ومسأأأأتمرة وم  دون  وائقال بما فأ ذلك وصأأأأوا الموظف   الط     ومعداتهم ووسأأأأائل نعلهم و مداداتهم دل   

لم اقق الماضأعة لالحتالاال وم ها قطاى غزةال وم ب تصأاراب المروج للمرضأ  الح   يحتاجون دل   جميع ا
العالج الط أ خارج قطاى غزةال وارأأأأدد  ل  ضأأأأرورة مرور سأأأأيارا  ا سأأأأعاا   د نعاط التفتي  م  دون  

  وائقال وي سيما فأ  وقا  ال زاى؛

متثل فورا يلتزاماتها بموجب العانون  ال  ن تبإسأأأأأأأرائ لال السأأأأأأألطة العائمة بايحتالا  ه ب -18 
الدولأ تجاا السأأأأأأكان المحتل   المحم   ال و ن تكفل الحصأأأأأأوا  ل  لعاحا  التحصأأأأأأ   م  مرا ف روس  
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( فأ اارا الفلسأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأرقيةال  ل  نحو غ ر تم  زيال بما  19-كورونا )كوف د
 ط  ؛فأ ذلك بالت س ق مع حكومة دولة فلس

الدوا اا  أأأأاء  ل  مواصأأأألة تعديم المسأأأأا دة الطارئة دل  الرأأأأعب الفلسأأأأط  أ   يح  -19 
م   جل التمفيف م  حدة ااومة المالية والحالة ايجتماعية وايقتصادية وا نسانية الكارثيةال وبماصة فأ 

 قطاى غزة؛

اينتعا  التأ  مواف و بإسأأرائ ل  ن ت أأع حداا لجميع   ماا الم أأايعة والتهد د والت  ه ب -20 
تكرتكب ضأأد المدافع      حعوق ا نسأأان وناشأأطأ المجتمع المدنأ الح    د ون سأألمياا دل  د ماا حعوق  
الفلسأأأأأأأأط      فأ اارا الفلسأأأأأأأأط  ية المحتلةال بوسأأأأأأأأائل ترأأأأأأأأمل التعاون مع   ئا  اامم المتحدة لحعوق  

 حا اا مااال وضأأأأمان المسأأأأاءلة  جميع  ال وارأأأأدد  ل  ضأأأأرورة التحع ق فأما نسأأأأانال واد و دل  حما ته
 وس ل انتصاا فعالة؛

رال   يعرل    بالس العلق  -21  فأ  دواء ظروا السأج اء والمحتجزا  الفلسأط     ال بم  ف هم العكصأّ
السأأأأجون ومراكز ايحتجاو ا سأأأأرائ ليةال واسأأأأتمرار اسأأأأتمدا  ايحتجاو ا داريال واه ب بإسأأأأرائ ل  ن تحظر 

تعح ب ال فسأ وغ را م  ضرول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  ذلك الصراحة التعح بال بما فأ 
 و المه  أة؛ و ن تحتر  وتتع أد تمأامأاا بأالتزامأاتهأا بموجأب العأانون الأدولأ تجأاا جميع السأأأأأأأأأأأأأأج أاء والمحتجزا   

اق  رأأمل سأأيالفلسأأط      فأ  هدتهاال بما فأ ذلك ضأأمان الحصأأوا  ل  الر اية الط ية والتطعيما ال بما ي
 جراء تحع ق سأأراع ومسأأتعل   2012الجائحة المسأأتمرة؛ وت ف ح ايتفاق الحي تم التوصأأل دليا فأ  يار/ما و  

  فأ جميع حاي  الوفاة  ث اء ايحتجاو؛ وا فراج الفوري    جميع السأأأأج اء الفلسأأأأط     ال بم  ف هم المرأأأأر ون 
 الفلسط   ونال المحتجزا  فأ انتهاك للعانون الدولأ؛

دسأرائ ل بفن تكر    سأياسأة نعل السأج اء م  اارا الفلسأط  ية المحتلة دل     يطالب -22 
 م  اتفاقية ج يف الرابعة؛ 76 راضأ دسرائ لال وبفن تحتر  بالكامل التزاماتها بموجب المادة 

دسأأأأأأأرائ ل  ل  ضأأأأأأأمان  ن يكون  ي توقيف و/ و احتجاو و/ و محاكمة اقفاا   يح  -23 
اتفاقية حعوق الطفلال بوسأأأأأأائل م ها ايمت اى    دقامة د اوى ج ائية  ل  ااقفاا    مع  فلسأأأأأأط      متوافعاا 

 ما  المحاكم العسأأأأأكراة التأ ي توفِّرال بحكم تعرافهاال ال أأأأأمانا  الالومة يحترا  حعوقهم وت تهك حعهم فأ 
  د  التعرا للتم  ز؛

كا  العانون الدولأ  تها ل  الحاجة دل  كفالة محاسأأأأأبة جميع المسأأأأأاول      ان  يرأأأأأدد -24 
ا نسأأأأأأأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأان م  خالا آليا   دالة ج ائية وق ية  و دولية م اسأأأأأأأبة و ادلة  
ومسأأتعلةال و ل  ضأأمان دتاحة سأأ  ل انتصأأاا فعاا لجميع ال أأحاياال بما فأ ذلك صأأرا تعوا أأا  كاملةال  

 داا بهية كفالة العدالة لجميع ال حايا  ااواردد  ل  ضرورة اتماذ خطوا   ملية فأ س  ل تحع ق  حا  
 وا سها  فأ م ع وقوى انتهاكا  فأ المستع ل؛

دل  مفوضأأة اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان  ن تعد  تعراراا    ت ف ح  حا    يطلب -25 
 العرار دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا التاسعة وااربع  ال  ل   ن تتبعا جلسة تحاور؛

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ ر يعر  -26 

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

   أأأاء    التصأأأواتإ وكانت   8 صأأأوا ال وامت اى   6صأأأوتا معابل    32]ا تمد بتصأأأوات مسأأأجل بفغل ية  
 نتيجة التصوات كما  لأا
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 الماادونا
ال سأأأأأأأأأأأتان  ووبك يتحاد الروسأأأأأأأأأأأأال اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال  لمانياال دندونيسأأأأأأأأأأأياال  وروغوايال  ا

  المتعددة العوميا (ال   - ديطالياال باكسأأأأأأأأأأأأأتانال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأأأأأأأوال بول داال بوليفيا )دولة  
ف زواال  جمهوراة كورااال الدانمركال الس غااال السودانال الصومااال الص  ال غابونال فرنساال 

ال م  يأاال نأاال وليفأاراأة(ال فيجأال كوبأاال كو  ديفوارال ل  يأاال المكسأأأأأأأأأأأأأيأكال موراتأانيأا  – )جمهوراأة  
  داال اليابان ول

 المعارضونا
 ال بلغارااال توغوال الكام رونال مالويال ال مساال راوال 

 الممت عون    التصواتا
   وكرانياال ترأأأأأأأأأأأأيكياال جزر ال هاماال جزر مارشأأأأأأأأأأأأااال الفل   ال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  

 [إو  رل دا الرماليةال ن بااال اله د

 القانون يادة ية وسحقوق اإلنسان والديمقراط -46/4  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

 ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان و  الن وبرنام   مل ف   اال و ذ  اكد م  جد د 

العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأأأأأأياسأأأأأأأأية والعهد الدولأ الما     و ذ يع د  ي أأأأأأأأاا تفك د 
 تصادية وايجتماعية والثعافية وغ ر ما م  صكوك حعوق ا نسان الدولية ذا  الصلةالبالحعوق ايق

ال تعهد  بكفالة  2030 بفن الدوا اا  أأأأأأأأأأأأأاءال با تماد ا خطة الت مية المسأأأأأأأأأأأأأتدامة لعا    و ذ يسأأأأأأأأأأأأألم  
لق  متع ال   16فأ ذلكال فأ جملة  مورال الهدا   الركب فأ ت ف ح   داا الت مية المسأأتدامةال بما    تملر  حد      ي 

 همَّ  ف ها  حد م   جل تحع ق الت مية المسأأأأأأتدامةال و تاحة دمكانية   بالترأأأأأأجيع  ل  دقامة مجتمعا  مسأأأأأأالمة ي 
 ع  ل  جميع المستواا ال وصوا الجميع دل  العدالةال وب اء ماسسا  فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمي 

انون ت رأأا ب ئة يمك  ف ها لل لدان  ن  بفن حعوق ا نسأأان والديمعراقية وسأأيادة الع  و ذ يسأألم  ي أأاا  
الت مية وتحمأ اافراد م  التم  ز وتكفل المسأأأأاواة للجميع فأ الوصأأأأوا دل  العدالة م  خالا دشأأأأراك  تعزو 

غ ر أأا م  الم ظمأأا  الأأدوليأأةال والسأأأأأأأأأأأأأألطأأا  المحليأأةال  الحكومأأا ال وال رلمأأانأأا ال وم ظومأأة اامم المتحأأدة و 
والرأأأعول ااصأأأليةال وااشأأأما  الم تم   دل  ااقليا ال والمدافع    والماسأأأسأأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأأانال  

المجتمع المدنأال وماسأأأأسأأأأا  اا ماا التجاراة والعطاى الما ال وااوسأأأأاط العلمية     حعوق ا نسأأأأانال و 
 الجها  ااخرى المع ية المهتمةالوااكاديميةال ف الا    جميع 

ا الجمعية  لديمعراقية وسأأيادة العانون التأ ا تمدتهدل  جميع العرارا  السأأابعة المتعلعة با و ذ يرأأ ر  
  23المارخ    19/36سأأأأأأأأأأأأيما قرارا  المجلس   العامة ولج ة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان ومجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأانال وي

ال  2017آذار/مأأارس   24المارخ   34/41و ال2015آذار/مأأارس    26المارخ   28/14و ال2012آذار/مأأارس  
 هاال فأ جملة  مورال م تدى حعوق ا نسان  المجلس بموجالتأ  نرف   2019آذار/مارس   21المارخ    40/9و

 الوالديمعراقية وسيادة العانون وقرر مواضيع دوارتا الثالت ااول 
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يرأأأأأ ر   كم الرشأأأأأ دال و ذالصأأأأألة ب   حعوق ا نسأأأأأان والديمعراقية وسأأأأأيادة العانون والح  و ذ  درك 
دور الحكم الرشأأأأأأأأأأأ د فأ تعزاز  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان وجميع العرارا  ااخرى المتصأأأأأأأأأأألة ب دل 

 ا نسانال حعوق 

بفن اسأتعالا السألطة الع أائية وحياد اال ونزا ة ال ظا  الع أائأال واسأتعالا المحاماة   واقت ا اا م ا 
سأأيادة العانون والحكم الرشأأ د والديمعراقية وضأأمان  د     غ     ها لحماية حعوق ا نسأأان وكفالة شأأروط ي

 غأال لحلكال احترامها فأ جميع الظرواالالتم  ز فأ دقامة العداال وا ب

ب فأ انتمأأابأأا  دوراأأة حقيقيأأةال تجري    و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر   ب واك تمأأ  دل  حق كأأل مواق  فأ  ن   تمأأِّ
ي أأأأأم  التع  ر الحر   للتصأأأأأوات الحرال بمابإجراءا  مماثلة   العا  المتكافاال وبايقتراى السأأأأأري  و بايقتراى

    درادة ال اخ   ال

فأ ذلك     تعو   ل  درادة الرأأأأعول المع ر   ها بحراةال بمامعراقية   ن الدي  و ذ  اكد م  جد د 
قراق انتمابا  حرة ونزاهة وشأأأأأفافة وشأأأأأاملة للجميعال لتعرار نظمها السأأأأأياسأأأأأية وايقتصأأأأأادية وايجتماعية  

 الكاملة فأ جميع جوانب حياتهاالوالثعافية ومراركتها 

موذج وح د   وجد ن ب   الديمعراقيا ال ي ناال رغم وجود سأما  مرأتركة   و ذ  اكد م  جد د  ي أاا  
   اكد م  جد د كحلك ضرورة ايحترا  الواجب م طعةال و ذ للديمعراقيةال و ن الديمعراقية ليست ملكاا اي بلد  و

 للسيادةال والسالمة ا قليميةال والحق فأ تعرار المص رال

 المجتمعا  الديمعراقيةال   ن التحديا  التأ تعترا الديمعراقية تحدت فأ كل  و ذ ي ع فأ ا تبارا 

 اكد م    ( تتطلب اسأأأتجابة  المية وشأأأاملةال و ذ19-بفن جائحة ف روس كورونا )كوف د  و ذ يسأأألم 
 يجب  ن تكون ضأأأروراة ومت اسأأأبة   19- تمح ا الحكوما  للتصأأأدي لجائحة كوف د جد د  ن تداب ر الطوارئ التأ ت 

و ن تكون محددة الترك ز والمدةال و ن تكون متفعة مع   مع المماقر المقيَّمة و ن تكط َّق بطراعة غ ر تم  زاةال
 زاما  الدولة بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسان الواجب التط  قالالت

جة دل  مرأأأاركة جميع الجها  صأأأاحبة المصأأألحة فأ ايسأأأتجابا  لجائحة  بالحا  و ذ يسأأألم  ي أأأاا  
العرارا    ا نترنت وخارجهاال و شأأأأراكها فأ ال وحصأأأأولها  ل  معلوما  دقيعة فأ الوقت الم اسأأأأب  ل   19- كوف د 

 التأ تمسهاال وكحلك بالحاجة دل  تيس ر مسا ما  المجتمع المدنأ والعطاى الما  فأ  حا ايستجابا ال 

مو ذ يس  للتثقيف والتدراب فأ م دان حعوق ا نسان م    مية  ساسية فأ توق د الديمعراقية   بما  لِّّ
 ان وحما تها و  مالها  ل  نحو فعااالوا سها  فأ تعزاز جميع حعوق ا نس

 ل   ناال و ن كانت الدوا  أ المسأاولة بالدرجة ااول     صأون الديمعراقية وسأيادة    و ذ يرأدد 
اال ت أأأأأأطلع اامم المتحدة بدور حاسأأأأأأم فأ تعديم المسأأأأأأا دة وت سأأأأأأ ق الجهود الدولية لد م  العانون وتعزاز م

 الديمعراقيةالالدواال ب اءا  ل  قل هاال فأ  مليا  تحع ق 

  الدوا  ل  التسأأليم بف مية مسأأا مة المجتمع المدنأال وم ا المدافعون    حعوق ا نسأأان  و ذ يح  
والصأأأحف ون والعاملون فأ وسأأأائ  ا  ال ال فأ تعزاز حعوق ا نسأأأان والديمعراقية وسأأأيادة العانونال وكفالة  

 رجها  ل  حد سواءالته ئة ب ئة آم ة تمك هم م   داء  ملهمال  ل  شبكة ا نترنت وخا

  اء والحوار لم تدى حعوق ا نسأأأأأان والديمعراقية وسأأأأأيادة العانون م  قيمة فأ تبادا ا ر  ما  و ذ  درك 
والتفا م والتعاون برأأأأأأأفن مسأأأأأأأفلة العالقة المتداخلة ب   حعوق ا نسأأأأأأأان والديمعراقية وسأأأأأأأيادة العانونال وفعاا  

 ا قليمية العائمة فأ م دان حعوق ا نساناليسلم بف مية الصيس  لمبادئ الم ثاق ومعاصداال و ذ
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سأأأأأائل مترابطة يعزو بع أأأأأها   ل   ن حعوق ا نسأأأأأان والديمعراقية وسأأأأأيادة العانون م  و ذ يرأأأأأدد 
يرأ ر فأ  حا الصأدد دل  تعرار اام   العا     تعزاز  نرأطة اامم المتحدة فأ مجاا سأيادة   البعضال و ذ

سأأأائل واادة تطوار الصأأأال  ب   سأأأيادة العانون  ام   العا  سأأأ ل وو ال الحي ت اوا فيا ا(19)العانون وت سأأأيعها
 و أ السال  واام ال وحعوق ا نسانال والت ميةال الرئيسية الثالت لألمم المتحدةال ركائز وال

د ادة جدولة الدورة الثالثة لم تدى حعوق ا نسأأأأان والديمعراقية وسأأأأيادة العانونال     الحظ -1 
ال تحت شأأأأعار اكفالة تكافا فر  الوصأأأأوا دل  العدالة للجميعا   صأأأأر 2021دل  ترأأأأرا  الثانأ/نوفم ر  

ون وحعوق ا نسأأاناال بال ظر دل  الع ود المفروضأأة بسأأ ب جائحة ضأأروري لحماية الديمعراقية وسأأيادة العان
 ؛19-كوف د

الدوا  ل   ن تعزوال بالتعاون مع جميع  صأأأأأحال المصأأأأألحة المع     بعملية  يرأأأأأجع -2 
ال الحكم الرشأأ د  ل  جميع المسأأتواا  و ن ت رأأا ماسأأسأأا  فعالة وخاضأأعة 19-ة كوف دالتعافأ م  جائح

مليا  لصأأأأ ع العرار تتسأأأأم بعدر  ك ر م  التجاول والرأأأأمولية والمرأأأأاركة  للمسأأأأاءلة وشأأأأفافةال وتسأأأأتحدت  
  2030 والتمث أألال  ل   ن تع أأدال فأ الوقأأت ذاتأأاال تأأفك أأد التزامهأأا الكأأامأأل بمطأأة الت ميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة لعأأا 

 با تبار ا ممططاا   ادة ال  اء  ل  نحو  ف ل بعد الجائحة؛

ال  و اتعزاز 2022 تدىال التأ ستععد فأ  ا  ن يكون موضوى الدورة الرابعة للم  يعرر  -3 
 الديمعراقيا  م   جل د ادة ال  اء  ل  نحو  ف لا التحديا  والفر ا؛

 تدى وفعاا للطرائق التأ حدد ا   ن تجري المرأأأأأأأأأأاركة فأ الدورة الرابعة للم  يعرر  ي أأأأأأأأأأاا  -4 
 ؛40/9و 34/41و 28/14ا نسان فأ قراراتا  مجلس حعوق 

الدوا وجميع الجها  المع ية  ل  د الء ا تما  خا  لترأأأأأجيع المرأأأأأاركة فأ  يرأأأأأجع -5 
الء اي تبار الواجب للتواون  الم تدى  ل   وسأأأأأأأأأأع نطاق ممك  وب اء  ل   كثر ااسأأأأأأأأأأس دنصأأأأأأأأأأافااال مع د 

 لج سانأال ومرا اة مراركة الربال؛الجغرافأ وا

دل  اام   العا  ومفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن  واصأأأأال    يطلب -6 
 فأ ذلك خدما  الترجمة الرأأأأأأأأفواة  تزواد الم تدىال فأ دورتا الرابعةال بجميع المدما  والتسأأأأأأأأه ال  الالومةال بما 

 اللغا  الرسمية لألمم المتحدةإبجميع 

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

 األثر السلبي للتدابير القسرية االنفرادية في التمتع بحقوق اإلنسان -46/5  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 دل  معاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ ير ر  

سأأأأأان ومجلس حعوق  دل  جميع العرارا  السأأأأأابعة التأ ا تمدتها لج ة حعوق ا ن  و ذ يرأأأأأ ر  ي أأأأأاا  
 ن والتداب ر العسراة اينفراديةالا نسان والجمعية العامة برفن حعوق ا نسا

  

(19) A/75/284إ 

http://undocs.org/ar/A/75/284
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  ال2020حزاران/ ونيا   22المارخ    15/43مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان    ي دل  قرار   و ذ يرأأأأأأأأأأأأ ر كحلك 
  كانون ااوا/ 18المارخ    154/74الجمعية العامة    ي ال وقرار 2020ترأرا  ااوا/ كتوبر   6المارخ    5/45و

 ال2020كانون ااوا/ديسم ر  16المارخ  181/75و ال2019ديسم ر 

   الم ااال المع ون اتحوال  2015  لوا/سأأأأأأأ تم ر    25المارخ    1/70بعرار الجمعية العامة    و ذ  رحب 
اال الحي تكحّ  فيا جميع الدوا بعوة  ل  ايمت اى    سأأأأأأأأأأأ  وتط  ق  2030خطة الت مية المسأأأأأأأأأأأتدامة لعا   

انفرادية ي تتفق مع العانون الدولأ وم ثاق اامم المتحدة وتعرقل   و مالية  و تجاراةتداب ر اقتصأأأأأأأأأأأادية    ي
 أ  قل ال لدان نمواا وفأ ال لدان ال اميةالتحع ق الت مية ايقتصادية وايجتماعية الكاملةال وي سيما ف

رر ال الحي ق2014  لوا/سأأأأ تم ر   26المارخ    21/27دل  قرار مجلس حعوق ا نسأأأأان   و ذ يرأأأأ ر  
 لمجلس ت ظيم حلعة نعا  تكععد كل س ت   لت اوا مسفلة التداب ر العسراة اينفرادية وحعوق ا نسانال فيا ا

نتائ    ي   دتا مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان    بالتعرار الموجز الح   و ذ يحي   لماا  
 ال ( 20) داب ر العسراة اينفرادية وحعوق ا نسان حلعة ال عا  التأ يععد ا مجلس حعوق ا نسان كل س ت   برفن الت 

د   ل   ن التداب ر والترأأأأأراعا  العسأأأأأراة اينفرادية تتعارا مع العانون الدولأال والعانون    و ذ يرأأأأأدِّّ
مة للعالقا  السلمية ب   الدواال   الدولأ ا نسانأال وم ثاق اامم المتحدةال والعوا د والمبادئ الم ظِّّ

م  مية وغ ر قابلة للتجزئة ومترابطة ومترأأابكةال و ذ  اكد م   ق ا نسأأان  البفن جميع حعو   و ذ يسأألِّّ
  جد دال فأ  حا الصأأددال  ن الحق فأ الت مية حق  المأ وغ ر قابل للتصأأرُّا وارأأكِّل جزءاا ي  تجز  م  جميع

 حعوق ا نسانال

عوق ا نسأأأأان   ثر سأأأأل أ فأ حدواء ما للتداب ر العسأأأأراة اينفرادية م    و ذ يعرل    قلعا الرأأأأد د 
 الحق فأ الت مية والعالقا  الدولية والتجارة وايستثمار والتعاونالو 

 نأا ي يجوو اي دولأة  ن تسأأأأأأأأأأأأأأتمأد   ي نوى م  التأداب رال بمأا ف هأا التأداب ر    و ذ  اكأد م  جأد أد 
ا دولة  خرى ايقتصأأأادية  و السأأأياسأأأيةال  ل  سأأأ  ل الحكر ي الحصأأأرال  و  ن ترأأأجع  ل  اسأأأتمدامها  كرا 

 ا فأ ممارسة حعوقها السيادية وللحصوا م ها  ل  مزايا م   ي نوىالل  التبعية له 

مبادئ  دة م ها ت سأاوي الدوا فأ السأيادةال و د  التدخل بجميع  شأكالا    و ذ  اكد م  جد د  ي أاا  
كوك  العد د م  الصأأفأ شأأاونها الداخليةال وحراة التجارة والمالحة الدول ت  ال و أ مبادئ مكرسأأة  ي أأاا فأ 

 الدوليةال العانونية

م  بفن التداب ر العسأأراة اينفرادية المتمحة فأ شأأكل  عوبا  اقتصأأادية تملر تبعا  بع دة    و ذ يسأألِّّ
فةال وتكحدت  ثراا بالغاا يعع  ل  الفعراء   المدى تمس حعوق ا نسأان المكفولة لعامة السأكان فأ الدوا المسأتهد 

 و ضعر الطبعا ال

  اينفرادية المتمحة حالياا فرضأأأتها بلدان متعدمة  ل  بلدان  لتداب ر العسأأأراةجز ا  ن معظم ا   ث ر و ذ   
  م   قل ال لدان نمواا وم  ال لدان ال امية ونجمت   ها تكلفة با ظة  ل  صأع د حعوق ا نسأان المكفولة اشأد

 الفئا  فعراا ولألشما  الح   يعيرون  حوايا  رةال

 م  السُّ ل ااساسية لبعائهمالالظروا حرمان ال اس   بغأ فأ  ي ظرا م   نا ي  و ذ  اكد 

م  بفن التداب ر العسأأأأأأراة اينفرادية الطوالة ااجل قد تادي دل  حدوت مرأأأأأأاكل اجتماعية    و ذ يسأأأأأألِّّ
فةال  وقد تكث ر شواغل دنسانية فأ الدوا المستهد 

  

(20)  A/HRC/43/36 إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/36


A/76/53 

GE.21-11677 50 

مة فأ ا  و ذ يسأأأألِّّ    مية  مل اامم  ل ظا  الدولأ و ل    ال أأأأوء  ل  المرأأأأاكل والمظالم المترسأأأأِّّ
حدة  ل  د الء صأأأأأأأو  جميع    أأأأأأأاء المجتمع الدولأال م   جل ضأأأأأأأمان التعددية وايحترا  المتبادا  المت

 وتسواة الم او ا  بالوسائل السلميةال

م   ن العوان   وال ُّظكم والعرارا  التأ تكفرا بموج ها التداب ر العسأأأراة    و ذ يعرل    قلعا الرأأأد د 
ر  تجأأأاوو الحأأأدود ا قليميأأأةال فال يعتصأأأأأأأأأأأأأأر  ل  ال لأأأدان  بعض الحأأأاي ال  ل   ثنفراديأأأة ت طويال فأ  اي

فة فع  بل يمتد دل  بلدان ثالثة  ي أااال وفأ ذلك خرق ابسأ  مبادئ العانون الدولأال بما  ادي دل    المسأت هد 
 الدكراا  حا ال لدان ااخ رة  ي اا  ل  تط  ق التداب ر العسراة اينفرادية

ية وا  الن المعتمد   فأ ماتمر العمة الثام   رأأأأأأأأر لر سأأأأأأأأاء دوا  ة المتامبالوثيع  و ذ  رحب 
ال  2019ترأأأأأأأأأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر   26و 25حركأة بلأدان  أد  اينحيأاوال المععود فأ بأاكوال  ومأ    وحكومأا 

ماد وتط  ق تداب ر  واللح     اد  ف هما الحركة تفك د  مور م  جملتها موقفها الم دئأ المتمثل فأ ددانة ا ت
دان م  الحركةال و أ تداب ر ت تهك م ثاق اامم المتحدة والعانون الدولأ وتعواال فأ سراة انفرادية ضد بلق

 جملة ما تعوضاال مبادئ السيادةال والسالمة ا قليميةال وايستعالا السياسأال وتعرار المص رال و د  التدخلال 

ة ونرأأاقها  ها وموارد ا الط يعيملة  ل  مجموى ثروات ن لكل دولة السأأيادة الكا  و ذ  اكد م  جد د 
 ال 1962كانون ااوا/ديسم ر    14( المارخ  17- )د 1803ايقتصاديال تمارسها بحراة وفعاا لعرار الجمعية العامة  

  25دل     14دل   ن الماتمر العالمأ لحعوق ا نسأأأان الحي  كعد فأ ف   ا فأ الفترة م   و ذ يرأأأ ر  
ادي ي  تفق مع العأأأانون الأأأدولأ     اتمأأأاذ  ي تأأأدب ر انفر   د أأأا الأأأدوا دل  ايمت أأأاى  1993حزاران/ ونيأأأا  

ا  لجميع حعوق  وم ثاق اامم المتحدة وا أأأأع  قبا   ما  العالقا  التجاراة ب   الدوا واعرقل ا  ماا الت
 ا نسان واهدد  ي اا حراة التجارة تهد داا شد دااال

تمدتها برأأأأأفن  حا المسأأأأأفلة الجمعيةك  م   نا  ل  الرغم م  العرارا  التأ ا   و ذ يسأأأأأاورا قلق بالس 
مة ومجلس حعوق ا نسأان ولج ة حعوق ا نسأانال و ل  الرغم م  العرارا  المعتمدة فأ ماتمرا  اامم  العا

المععودة فأ تسأأأأع  يا  العرن الماضأأأأأ وفأ اسأأأأتعراضأأأأاتها التأ تكجرى كل خمس سأأأأ وا ال ي تزاا المتحدة  
ح وتكفر ا بأأالعوةال بمأأا يمأأالر قوا أأد العأأانون الأأدولأ وم ثأأاق اامم  التأأداب ر العسأأأأأأأأأأأأأأراأأة اينفراديأأة تكتمأأح وتك   فأأَّ

 ليا م  تبعا  سأأأأأل ية تمس  ةال بكل ما ت طوي  المتحدةال بوسأأأأأائل م ها اللجوءك دل  الحرل وال ز ة العسأأأأأكرا
ال وم   اانرأأأأأأطة ايجتماعية ا نسأأأأأأانية والت مية ايقتصأأأأأأادية وايجتماعية اقل ال لدان نمواا ولل لدان ال امية

ذلك آثار ا خارج الحدود ا قليميةال مما ي أأع  قبا  دضأأافية  ما  تمتُّع الرأأعول واافراد الماضأأع   لويية  
 وق ا نسانال بما فأ ذلك الحق فأ الت ميةالكامالا بجميع حع دوا  خرى تمتعاا 

الحياةال وحق    دواء ااثر السأأأأل أ للتداب ر العسأأأأراة اينفرادية فأ الحق فأ  و ذ يسأأأأاورا انز اج بالس 
ال دنية والععلية وفأ الحصأأوا  ل  الر اية الط يةال    كل دنسأأان فأ التمتع بف ل  مسأأتوى ممك  م  الصأأحة

ر م  الجوىال وا  لحق فأ مستوىا معيرأٍّ يئقال والحق فأ الغحاء والتعليم والعمل والسك الوالحق فأ التحرُّ

ثار ا  التأ تترتب  ل  الععوبا  اينفرادية وآالتكاليف البرأأراة المفرقة والعرأأوائية   و ذ تكث ر جز ا 
فةال  السل ية التأ تمس السكان المدن   ال ي سيما ال ساء وااقفااال فأ الدوا المستهد 

ال  41/128د الن الحق فأ الت ميأةال الأحي ا تمأدتأا الجمعيأة العأامأة فأ قرار أا    جأد أدو ذ  اكأد م   
دوا  ن تتعاون  ل  ضأأأأأأأأأأأأمان   ن م  واجب ال  ال الحي   ص  ل 1986كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   4المارخ  

 الت مية و والة العقبا  التأ تعترا الت ميةال

 ن التداب ر العسراة اينفرادية تركِّل  قبة رئيسية  ما  ت ف ح د الن الحق    و ذ  اكد م  جد د  ي اا  
 فأ الت ميةال
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نسأأأأأأانية م  تحوال  مواا  م   ن التداب ر العسأأأأأأراة اينفرادية تم ع الم ظما  ا   و ذ يسأأأأأأاورا العلق 
 دل  الدوا التأ تعمل ف هاال

كل حالة  ل  الصأأأأع د العالمأال  ل     ل   ن التداب ر العسأأأأراة اينفرادية ت طويال فأ  و ذ يرأأأأدد 
  ثر سل أ يمس حعوق ا نسانال

 ل  ضأأأأأرورة دراسأأأأأة الطائفة الواسأأأأأعة م  آثار التداب ر العسأأأأأراة اينفرادية فأ   و ذ يرأأأأأدد  ي أأأأأاا  
 لأ ا نسانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسانال وفأ اقتصاد الدوا وسلمها و م ها ونسيجها ايجتما أال ن الدو العانو 

ال أأأأأوء  ل  الحاجة دل   ن  را أ مجلس حعوق ا نسأأأأأان مرا اة تامة ااثر السأأأأأل أ    يسأأأأأل   و ذ 
وق ية غ ر مطابعة لم ثاق  للتداب ر العسأأأأأأأأراة اينفراديةال بما فأ ذلك ااثر ال اجم    سأأأأأأأأ  قوان   وقرارا   

تعلعأأة بأأإ مأأاا جميع اامم المتحأأدة والعأأانون الأأدولأ وتط يعهأأا خأأارج الحأأدود ا قليميأأةال فأ دقأأار مهمتأأا الم
 حعوق ا نسانال بما فأ ذلك الحق فأ الت ميةال

 ال أأأوء  ي أأأاا  ل  الحاجة دل  رصأأأد انتهاكا  حعوق ا نسأأأان المرتبطة بالتداب ر العسأأأراة   و ذ يسأأأل  
 دية وا بالن   هاال وتعزاز المساءلة لردى اينتهاكا  فأ المستع ل وتوف ر تعوا ا  لل حاياالنفرااي

بالجهود المتواصأأأأأأأألة التأ   حلها الفراق العامل المفتو  بال الع أأأأأأأأواة والمع أ بالحق   و ذ  رحب 
التأ تحوا دون ت ف ح با   العقفأ الت ميةال و ذ  اكد م  جد د  ن التداب ر العسأأأأراة اينفرادية تمثل جزءا م  

 د الن الحق فأ الت ميةال

برفن مدونة    5/2برفن ب اء ماسسا  المجلس و  5/1دل  قراري مجلس حعوق ا نسان    و ذ ير ر  
  18قوا د السأأأأأأألوك اصأأأأأأأحال الوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأأأأأانال المارخ     

 لر)ة( بالويية بواجباتا)ا( وفعاا لهح   العرارا  ومرفع هماال المك   ي طلع ال و ذ يردد  ل   ن  2007حزاران/ ونيا  

دل  العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأأأأأياسأأأأأأأية والعهد الدولأ الما     و ذ يرأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأاا  
بالحعوق ايقتصأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال اللح     صأأأأان  ل  جملة  مور م ها  نا ي يجوو فأ  ي حاا  

يرا وم  حعوقا ااساسيةال حرمانحواا م  اا   ي شعب م  س ل ع 

جميع الدوا  ل   ن تكّر    اتماذ  و اسأأأأأتبعاء  و ت ف ح تداب ر قسأأأأأراة انفرادية   يح  -1 
مأة   ي تتفق مع العأانون الأدولأ والعأانون الأدولأ ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانأ وم ثأاق اامم المتحأدة والعوا أد والمبأادئ الم ظِّّ

يما التداب ر ذا  الطابع العسأأأأأأري التأ تتجاوو آثار ا الحدود ا قليمية  وي سأأأأأأدواال  للعالقا  السأأأأأألمية ب   ال
والتأ ت أأأأأأأأأأع  قبا   ما  العالقا  التجاراة ب   الدوا وتعرقل م  ث مَّ ا  ماا التا  للحعوق الم صأأأأأأأأأأو   

  سأأأيما  ال وي ل ها فأ ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأان وغ را م  الصأأأكوك الدولية المتعلعة بحعوق ا نسأأأان
 حق اافراد والرعول فأ الت مية؛

بالدوا ووكاي  اامم المتحدة المع ية  ن تتمح تداب ر ملموسأأأأأأأأأأأة للتمفيف م      ه ب -2 
للتداب ر العسأأأأراة اينفرادية  ل  المسأأأأا دة ا نسأأأأانية التأ   بغأ تعديمها وفعاا لعرار الجمعية    ااثر السأأأأل أ

 ؛1991 يسم ر وا/دكانون اا 19المارخ  46/182العامة 

جميع الدوا  ل  ايمت اى    فرا تداب ر قسأأراة انفراديةال واحثها  ي أأاا   برأأدة يح  -3 
مأة للعالقأا  السأأأأأأأأأأأأأألمية    ل  دلغأاء  أحا التأداب رال انهأا م أافيأة لم ثأاق اامم المتحأدة وللعوا أد والمبأادئ الم ظِّّ

وايجتماعية    تحع ق الت مية ايقتصأاديةب   الدوا  ل  جميع المسأتواا ال وارأ ر دل   ن  حا التداب ر تم ع 
 للدوا  ل   كمل وجا وتاثر  ي اا فأ ا  ماا التا  لحعوق ا نسان؛

الدوا  ل  تسأأأأأأأأأأأأواة خالفاتها    قراق الحوار والعالقا  السأأأأأأأأأأأألميةال وتج ب    يح  -4 
لق بممارسأأة تداب ر اقتصأأادية  و سأأياسأأية  و غ ر ا م  التداب ر لل أأغ   ل  دولة  خرى فيما  تع  اسأأتمدا 

 ية؛حعوقها السياد
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د كحلك سيادة    بردة  يعترا -5   ل  قابع تلك التداب ر الحي  تجاوو الحدود ا قليمية واهدِّ
الأدواال واأد و فأ  أحا السأأأأأأأأأأأأأأيأاق جميع الأدوا دل   أد  اي تراا بهأحا التأداب ر و أد  تط يعهأاال و ل  اتمأاذ  

راة اينفراديةال  و  ثار اال  صأأدي لتط  ق التداب ر العسأأتداب ر دداراة  و ترأأراعية فعالةال حسأأب ايقت أأاءال للت
 خارج نطاق الحدود ا قليمية؛

اسأأأتمرار قوى معّ  ة فأ تط  ق  حا التداب ر وفرضأأأها بالعوة انفرادياا كفدوا    برأأأدة   د   -6 
  لل أأأأغ ال بما فأ ذلك ال أأأأغ  السأأأأياسأأأأأ وايقتصأأأأاديال  ل   ي بلدال ي سأأأأيما  قل ال لدان نمواا وال لدان 

رال بمحض درادتها الحرةال  نظمتها السأأأأأياسأأأأأية  ال بهدا م ع  حا اال امية ل لدان م  ممارسأأأأأة حعها فأ  ن تعرِّ
 وايقتصادية وايجتماعية؛

م   ن  ي تدب ر قسأأأأري انفرادي يكفر ا  و بال أأأأرورة ممالر       قلعا الرأأأأد د  يكعرل -7 
العرفأال وا طوي  م   حكا  العانون الدولأ  لبعض  حكا  الرأأأأأأأأأأر ة الدولية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان والعوا د ا مرة  

  ل   واقب سل ية تمس تمتع السكان اابرااء بحعوقهم ا نسانية؛

م   ن ااحواا ايجتماعية ايقتصأأادية افراد ااسأأر فأ      قلعا الرأأد د  ي أأاا   يكعرل -8 
اب ر قسأأأأأأأراة انفرادية  بعض ال لدانال وي سأأأأأأأيما ال سأأأأأأأاء وااقفااال تتفثر سأأأأأأألباا م  جراء فرا واسأأأأأأأتبعاء تد

را مع العأانون الأدولأ وم ثأاق اامم المتحأدةال وت أأأأأأأأأأأأأأع  قبأا   مأا  العالقأا  التجأاراأة ب   الأدواال  تتعأا
الت عل   ر ممتلر وسأأأأأأأائل ال علال وتع ق تحع ق الت مية ايجتماعية وايقتصأأأأأأأادية التا ال وت حوا دون   وتكعّ د

رةال اامر الحي بصأأأفة خاصأأأة ال سأأأاء وااقفااال  تترتب  ليا  واقب تمس   رفاا السأأأكان فأ ال لدان المت أأأرِّ
 بم  ف هم المرا عونال وكبار الس  وااشما  ذوي ا  اقة؛

د وتا الدوا التأ اتمح   حا التداب ر دل   ن تتع د بالتزاماتها ومسأأاولياتها ال اشأأئة    يكرر  -9 
  أ قرا ف هاالة بحعوق ا نسأأأان التأ     ااحكا  ذا  الصأأألة م  العانون الدولأ والصأأأكوك الدولية المتعلِّع

 وذلك بإنهاء  حا التداب ر  ل  الفور؛

فأ  حا السأأأياقال  ن لجميع الرأأأعول الحق فأ تعرار مصأأأ ر ا و ن لها     اكد م  جد دال -10 
بمعت أأأأ   حا الحق  ن تحدد بحراة وضأأأأعها السأأأأياسأأأأأ و ن تسأأأأع  بحراة دل  تحع ق ت م تها ايقتصأأأأادية  

 ية؛وايجتماعية والثعاف

  مثلما  و مكرس فأ م ثاق اامم المتحدةال معارضأأأتا اي محاولة   ي أأأااال اكد م  جد د   -11 
 تهدا دل  التمزاق الجزئأ  و الكلأ لعكرى الوحدة الوق ية والسالمة ا قليمية اي دولة؛

   بأأفنأأا قبعأأاا   الن مبأأادئ العأأانون الأأدولأ المتعلعأأة بأأالعالقأأا  الوديأة والتعأأاون ب     أأحّكر  -12 
امم المتحدةال وقبعاا للمبادئ وااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ م ثاق حعوق الدوا وواجباتها  الدوا وفعاا لم ثاق ا

ال  1974كانون ااوا/ديسأأأأأم ر    12( المارخ  29-)د 3281ايقتصأأأأأادية الحي   ل تا الجمعية العامة فأ قرار ا  
 ن ترأأأأأأأأجع  ل  اسأأأأأأأأتمدا  تداب ر اقتصأأأأأأأأادية  م اال ي يجوو اي دولة  ن تسأأأأأأأأتمد   و    32وي سأأأأأأأأيما المادة  

سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية  و تداب ر م   ي نوى آخر  كراا دولة  خرى  ل  التبعية لها فأ ممارسأأأأأأأأأة حعوقها السأأأأأأأأأيادية    و
 والحصوا م ها  ل  مزايا م   ي نوى؛

 بغأ  ي تكسأأأتمد   داةا لإلكراا   ن السأأألع ااسأأأاسأأأيةال كااغحية واادواةال     اكد م  جد د -13 
 ا حرمان  ي شعب م  سك ل عيرا وت م تا؛سأال و نا ي يجوو فأ  ي حاا م  ااحواالسيا

  ل   ن التداب ر العسأأأأراة اينفرادية ترأأأأكل دحدى العقبا  الرئيسأأأأية  ما  ت ف ح د الن   يرأأأأدد  - 14 
 ط  ق را تداب ر اقتصأأأادية قسأأأراة انفرادية وت الحق فأ الت ميةال واد و فأ  حا الصأأأدد جميع الدوا دل  تجّ ب ف 

قوان   محلية خارج الحدود ا قليمية بما  ت اف  مع مبادئ التجارة الحرة واعرقل الت مية فأ  قل ال لدان نمواا  
 وفأ ال لدان ال امية؛
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جميع المحاوي  الرامية دل  اتماذ تداب ر قسأأأأأأأأأأأأأأراة انفراديةال والم ل المتزا د دل      رفض -15 
 رج الحدود ا قليمية؛ حا ايتجاا بطرق م ها س  قوان   تط ق خا

د فأ المرحلأة ااول  م  العمأة العأالميأة لمجتمع   يسأأأأأأأأأأأأأأّلم -16  بأفن د الن المبأادئ الأحي ا تكمأِّ
 يح  الدوا بعوة  ل  تج ُّب اتماذ  ي تداب ر   2003المعلوما  التأ  كعِّد  فأ ج يف فأ كانون ااوا/ديسأم ر 
 ما ؛انفرادية وايمت اى    ذلك فأ دقار ب اء مجتمع المعلو 

 ل  الحاجة دل  وجود آلية محا دة ومسأأتعلةال ضأأم  آليا  اامم المتحدة لحعوق    يرأأدد -17 
التداب ر العسأأأأراة اينفرادية بهية معالجة ق أأأأايا اينتصأأأأاا والتعواض تعزازاا للمسأأأأاءلة    ا نسأأأأانال تع   ب أأأأحايا 

 وسك ل الج ر؛

المواضأأأيعية العائمة فأ   جميع المعررا  الماصأأأ   وآليا  مجلس حعوق ا نسأأأان يح  -18 
ق وي تاال لآلثار  وايجتماعية والثعافية  ل  د الءِّ اي تما  الواجبال كل فأ نطام دان الحعوق ايقتصأأأأأأأأادية  

  والعواقب السأأأأأأأأأأأل ية المترتِّّبة  ل  التداب ر العسأأأأأأأأأأأراة اينفراديةال و ل  التعاونِّ مع المعرر)ة( الما )ة( المع أ)ة( 
 حعوق ا نسانال لتمك  ا)ا( م   داء وي تا)ا(؛سراة اينفرادية فأ التمتع ببااثر السل أ للتداب ر الع

 و أ لألثر السأأأأأأأل أ المرتب  بتط  ق التداب ر العسأأأأأأأراة بف مية التوث ق الكمأ وال  يسأأأأأأأّلم -19 
اينفرادية فأ سأأأياق ضأأأمان محاسأأأبة المسأأأاول      انتهاكا  حعوق ا نسأأأان ال اجمة    تط  ق التداب ر  

 اينفرادية ضد  ي دولة؛العسراة 

بالحاجة دل  التفكد م   ن جميع   ئا  حعوق ا نسأأأأأأأأان المع ية الم رأأأأأأأأفة بموجب  يعرّ  -20 
 ا دا  اامم المتحدة واله ئا  الفرعية لمجلس حعوق ا نسأأأأأأان ترا أ مسأأأأأأفلة ااثر السأأأأأأل أ للتداب ر العسأأأأأأراة مع 

 دة فأ  حا الصأأأأددال وذلك مثالا  ث اء اسأأأأتعراا التعارار اينفرادية فأ التمتع بحعوق ا نسأأأأانال وت ّفح  نرأأأأطة محد 
 عراا الدوري الرامل؛الدوراة المعدمة م  الدوا دل   حا اله ئا  وفأ سياق ايست

د الء اي تبار الواجب لمسأأفلة ااثر السأأل أ للتداب ر العسأأراة اينفرادية فأ حعوق  يعرر  -21 
 حق فأ الت مية؛ا نسان فأ دقار مهمتا المتعلِّعة بإ ماا ال

دل  تعرار المعرر الما  المع أ بااثر السأأأأأل أ للتداب ر العسأأأأأراة اينفرادية فأ  يرأأأأأ ر  -22 
وا ضأأأأأأافة الملحعة با برأأأأأأفن   اصأأأأأأر مرأأأأأأروى د الن للجمعية العامة برأأأأأأفن  ال  (21)بحعوق ا نسأأأأأأان  التمتع

ال (22)نسان فأ دورتا الثانية وااربع  التداب ر العسراة اينفرادية وسيادة العانونال المعد  دل  مجلس حعوق ا 
و ل     (23)ا نسأأأأان فأ دورتا المامسأأأأة وااربع    لماا بتعارار المعررة الماصأأأأة المعدمة دل  مجلس حعوق  واحي   

 ؛(24)الجمعية العامة فأ دورتها المامسة والسبع  

ادية فأ التمتع  دل  المعررة الماصأأة المع ية بااثر السأأل أ للتداب ر العسأأراة اينفر   يطلب -23 
اء التداب ر العسأأراة    دجراءا  ملموسأأة ل أأمان دلغبحعوق ا نسأأان  ن تواصأأل  ملها المتعلق بتحد د واقترا

اينفرادية التأ تاثر فأ تمتع ال أحايا بحعوق ا نسأانال و ن تركز  ل  مسأفلة الموارد والتعوا أا  الالومة  
يا فأ تعراراها المع ل   دل  مجلس حعوق ا نسأأان  لتعزاز المسأأاءلة وسأأ ل ج ر ال أأرر الواقع  ل  ال أأحا

   والسادسة والسبع    ل  التوالأ؛والجمعية العامةال فأ دورت هما الثام ة وااربع 

  

(21) A/HRC/42/46 إ 

(22) A/HRC/42/46/Add.1 إ 

(23) A/HRC/45/7 إ 

(24) A/75/209 إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/42/46
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/46/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/7
http://undocs.org/ar/A/75/209
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  بجميع الدوا التعاون مع المعررة الماصأة ومسأا دتها فأ  داء مهامهاال وتعديم كافة   ه ب -24 
 المعلوما  ال روراة التأ تطل ها؛

  العا  تعديم المسأأأأأا دة ال أأأأأروراة دل  المعررة الماصأأأأأة لتمك  ها م  اام دل     يطلب -25 
 ايضطالى بوي تها بفعاليةال ي سيما بوضع موارد برراة ومادية كافية فأ مت اولها؛

بف مية دور مفوضأية اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان فأ معالجة التحديا     يكسأّلم -26 
نفرادية و ثر ا السأأأأل أ فأ حعوق ا نسأأأأان المكفولة للرأأأأعول واافراد الح    اة ايالعسأأأأر ال اشأأأأئة    التداب ر  

  رغ ون فأ د ماا حعوقهم ايقتصادية وايجتماعيةال بما فأ ذلك الحق فأ الت مية؛

دل  مفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن تعو ال لدى ايضأأأأطالى    يطلب -27 
لت مية و  مالا وحما تاال بم ب  حا العرار ااولواة فأ تعرار ا السأأأأأأأأأأأأأ ويال  فأ ا  الحق بمهامها المتعلعة بتعزاز 

 مع مرا اة ما للتداب ر العسراة اينفرادية م   ثر متواصل فأ سكان  قل ال لدان نمواا وال لدان ال امية؛

هم  حعوق   دل  المفوضأأأة السأأأامية د الء اي تما  لحالة ااشأأأما  الح   انتكهِّكت   يطلب  ي أأأاا  -28 
و  ئا    يجة للتداب ر العسأأراة اينفراديةال واح  ا جراءا  الماصأأة ذا  الصأألة التابعة لمجلس حعوق ا نسأأان نت 

 المعا دا   ل  القيا  بحلك  ي ااال كل فأ دقار وي تا؛

دل  اام   العا  تعديم المسأأأأأا دة ال أأأأأروراة دل  المعررة الماصأأأأأة لتمك  ها م    يطلب -29 
 يةال ي سيما بوضع موارد برراة ومادية كافية فأ مت اولها؛بفعال تها ايضطالى بوي

الأدوا  ل  تعزاز تعأدديأة ااقراا والحفأاظ  ل هأاال و ل  اتمأاذ التأداب ر الالومأة   يحأ  -30 
 ع لتعزاز التعاون الث ائأ وا قليمأ والدولأ الرامأ دل  معالجة ااثر السأأأأأأأل أ للتداب ر العسأأأأأأأراة اينفرادية فأ التمت 

 بجميع حعوق ا نسان؛امل الك

 مواصلة ال ظر فأ  حا المسفلة وفعاا ل رنام   ملاإ يعرر  -31 

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

وكانت نتيجة ال وامت اى   أأأأوا     التصأأأأواتإ  15صأأأأوتاا معابل  30]ا تكمِّد بتصأأأأوات مسأأأأجَّل بفغل ية  
  التصوات كما  لأا

  الماادونا

تحاد الروسأأأأأأال اارج ت  ال دراترااال دندونيسأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأتانال باكسأأأأأتانال البحرا ال  ي ا 
المتعددة العوميا (ال توغوال جزر ال هاماال السأأأأ غااال    - ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأوال بوليفيا )دولة  

أال  ال وليفاراة(ال فيج   – السأأأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأأأومااال الصأأأأأأأأأأ  ال غابونال الفل   ال ف زواال )جمهوراة  
 ال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله د ام رون الك 

 المعارضونا 

 لمأانيأاال  وكرانيأاال ديطأاليأاال ال راوالال بلغأارااال بول أداال ترأأأأأأأأأأأأأأيكيأاال جزر مارشأأأأأأأأأأأأأأااال جمهوراة 
  ال مسأأأأأأأاالماليةال  كورااال الدانمركال فرنسأأأأأأأاال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرأأأأأأأ

 اليابان ول داال 

  الممت عون    التصواتا

 المكسيك[ ال رم  يا
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 حرية الدين أو المعتقد -46/6  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

ال الأحي  1981ترأأأأأأأأأأأأأأرا  الثأانأ/نوفم ر   25المارخ    36/55دل  قرار الجمعيأة العأامأة    دذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر  
 شأأأأكاا التعصأأأأب والتم  ز العائم     بالع أأأأاء  ل  جميعا  الن المتعلق   صأأأأدر  الجمعية العامة بموجبا 

  ل   ساس الد    و المعتعدال

  18م  العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأياسأأية والمادة   18دل  المادة    و ذ يرأأ ر  ي أأاا  
 م  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان وغ ر ذلك م   حكا  حعوق ا نسان ذا  الصلةال

و ل    2020تموو/ وليا   1المارخ    43/12رار مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان    قدل  و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر كحلك 
قرارا   خرى ا تمد ا المجلس والجمعية العامة ولج ة حعوق ا نسأأأأأأأأأان بمصأأأأأأأأأو  حراة الد    و المعتعد  

 الع اء  ل  جميع  شكاا التعصب والتم  ز العائم    ل   ساس الد    و المعتعدال  و

 ال2007حزاران/ ونيا  18المارخ    5/2و 5/1ق ا نسان   قراري مجلس حعو دل و ذ ير ر  

باسأأأأأأت تاجا  وتوصأأأأأأيا  حلعا   مل الم راء التأ نظمتها مفوضأأأأأأية   و ذ يحي   لماا مع التعد ر  
اامم المتحدة السأأأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان والواردة فأ خطة  مل الرباط برأأأأأأأأأأفن حظر الد وة دل  الكراهية  

تركل تحرا اا  ل  التم  ز  و العداء  و الع رال التأ ا تكمد  فأ الرباطال    العومية والع صراة والد  ية التأ
 ال2012ررا  ااوا/ كتوبر ت 5فأ 

  ن جميع حعوق ا نسان  المية ومترابطة ومترابكة وغ ر قابلة للتجزئةال و ذ  اكد مجدداا  

تهاال بما فأ دل   ن الدوا مسأأأأأأاولة فأ المعا  ااوا    تعزاز حعوق ا نسأأأأأأان وحما  و ذ يرأأأأأأ ر  
د  يةال بما يرأأأأأأأمل حعهم فأ ممارسأأأأأأأة د  هم    ذلك حعوق ا نسأأأأأأأان الواجبة لألشأأأأأأأما  الم تم   دل   قليا 

 معتعد م بحراةال  و

الد    و المعتعد التأ  دواء اسأتمرار   ماا التعصأب والع ر العائمة  ل   سأاس   و ذ يسأاورا بالس العلق  
 دل  الطوائر الد  ية وااقليا  الد  ية فأ جميع  نحاء العالمال   تستهدا اافرادال بم  ف هم ااشما  الم تمون 

  مية التعليم فأ تعزاز التسأأأأأأأأأامب الحي يعو   ل  تع ل ال اس للت وى واحترامهم ديااال بما    و ذ  اكد 
يرأمل التع  ر الد  أال و ذ  اكد  ي أاا ضأرورة  ن يسأهم التعليمال وبماصأة التعليم المدرسأأال مسأا مة مجدية 

 از التسامب وفأ الع اء  ل  التم  ز العائم  ل   ساس الد    و المعتعدالفأ تعز 

 ل  حق كل فرد فأ حراة الفكر والوجدان والد    و المعتعدال بما يرأأأأمل حراتا    يرأأأأدد -1 
فأ  ن يكون لأأا د    و معتعأأد  و ي يكون  و فأ  ن يعت ق د  أأاا  و معتعأأداا يمتأأارا ب فسأأأأأأأأأأأأأأأاال وحراتأأا فأ 

سأة والعبادة و قامة   و معتعداال بمفردا  و فأ جما ةال  ل اا  و سأرااال    قراق التعليم والممار  المجا رة بد  ا
 الرعائرال بما فأ ذلك حعا فأ تغ  ر د  ا  و معتعدا؛

 ن حراة الد    و المعتعد وحراة التع  ر مترابطتان ومترأأأأأأأأابكتان ومتعاضأأأأأأأأدتانال     اكد -2 
ارسأأة  ح   الحع   فأ مكافحة جميع  شأأكاا التعصأأب والتم  ز وارأأدد  ل  الدور الحي يمك   ن تاديا مم

 الد    و المعتعد؛ العائمة  ل   ساس

دواء العقبأا  ال أاشأأأأأأأأأأأأأأئأة التأ تعوق التمتع بأالحق فأ حراأة الأد      يعرل    بأالس العلق -3 
 المعتعدال و واء حاي  التعصب والتم  ز والع ر العائمة  ل   ساس الد  ال وم ها ما  لأا  و
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 ن دل  ااقليا  تزا د  دد   ماا الع ر الموجهة ضأأأأد اافرادال بم  ف هم ااشأأأأما  الم تمو  ) (  
 الد  ية فأ م اقق شت  م  العالم؛

تصأأأأأأأأأا د التطرا الد  أ فأ م اقق شأأأأأأأأأت  م  العالم وتفث را  ل  حعوق اافرادال بم   )ل( 
 ف هم ااشما  الم تمون دل  ااقليا  الد  ية؛

صأأأأأأب والع ر العائمة  ل   سأأأأأأاس الد  ال التأ يمك   ن ية والتم  ز والتعحاي  الكراه )ج( 
 فأ العوالب ال مطية المه  ة والت مي  السل أ ووصم اافراد  ل   ساس د  هم  و معتعد م؛تتجل  

الحاي  التأ ترأأأأكلال  ل  صأأأأع دي العانون والممارسأأأأة  ل  السأأأأواءال انتهاكا  للحق   )د( 
 را اة فرد فأ الجهر بمعتعداتا الروحية والد  يةال مع م المعتعدال بما فأ ذلك حق ال ااسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأ فأ حراة الد    و  

 المواد ذا  الصلة م  العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسياسية وغ را م  الصكوك الدولية؛

ال ظم الدسأأأأتوراة والترأأأأراعية التأ ي توفر للجميعال دون تم  زال ضأأأأمانا  كافية وفعالة   )ه( 
 الفكر والوجدان والد   والمعتعد؛لحراة 

ااضأأأأأأرحة الد  يةال وتمراب المعابرال بما يرأأأأأأكل انتهاكاا  اي تداءا   ل  ااماك  والمواقع و  )و( 
 للعانون الدولأال ي سيما العانون الدولأ لحعوق ا نسان والعانون الدولأ ا نسانأ؛

   و المعتعد  و باسمهماال  جميع  شكاا الع ر والتعصب والتم  ز  ل   ساس الد    د   -4 
لمعتعدال و ي د وة دل  الكراهية الد  ية ترأأأأأأأأأأأأأكل تحرا أأأأأأأأأأأأأاا  الوجدان  و الد    و ا  وانتهاكا  حراة الفكر  و

التم  ز  و العداء  و الع رال سأأأواء باسأأأتمدا  الوسأأأائل المط و ة  و السأأأمعية البصأأأراة  و ا لكترونية    ل 
  ي وسائل  خرى؛  و

وا ر ال التأ  تزا د  دد ا وتسأأأأأأأتهدا اافرادال بم  ف هم    الع ر    ماا  د    ي أأأأأأأاا  -5 
 الم تمون دل  ااقليا  الد  ية فأ شت   نحاء العالم؛ ااشما 

 نا   بغأ  د  رب   ي د   با ر الال لما قد  ترتب  ل  ذلك م   واقب ضأأأارة    اكد -6 
 لد    و المعتعد؛حراة اهم فأ تاثر  ل  تمتع جميع  فراد الطائفة الد  ية المع ية بحع

 ن  ل  الدوا  ن ت حا الع اية الواجبة لم ع   ماا الع ر الموجهة ضأأأأأأأأد     اكد  ي أأأأأأأأاا  -7 
ااشأأأأما  الم تم   دل  ااقليا  الد  ية والتحع ق فأ  حا اافعاا والمعاقبة  ل هاال  ياا كان مرتك و اال و ن  

 ؛ نسان د  القيا  بحلك يمك   ن يركل انتهاكاا لحعوق ا

ممثلأ الحكوما  وكحلك القيادا  فأ جميع قطا ا  المجتمع ومجتمعاتهم    يرأأأأأأأأأأأجع بعوة -8 
 المحلية الممتلفة  ل  اي تراا  النية  ل    ماا التعصب والع ر العائم    ل   ساس الد    و المعتعد؛

الأدوا  ل  تكثيف مأا ت أحلأا م  جهود فأ سأأأأأأأأأأأأأأ  أل تعزاز حراأة الفكر والوجأدان    يحأ  -9 
 حما تهاال و ل  القيا  لهحا الغاية بما  لأا    و المعتعد و والد

 ن تكفل توف ر نظمها الدسأأأأأأأأأتوراة والترأأأأأأأأأراعية للجميعال دون تم  زال ضأأأأأأأأأمانا  كافية  ) ( 
  وفعالة لحراة الفكر والوجدان والد    و المعتعدال بطرق م ها دتاحة الوصأأأأأأوا دل  العدالة وتوف ر سأأأأأأ ل انتصأأأأأأاا 

حق فأ حراأأة الفكر والوجأأدان والأأد    و المعتعأأد  و حق المرء فأ  ك تهأأك ف هأأا ال  فعأأالأأة فأ الحأأاي  التأ
 ممارسة شعائر د  ا بحراةال بما فأ ذلك حعا فأ تغ  ر د  ا  و معتعدا؛

 ن ت فح جميع توصأأأأأيا  ايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل المع ولة المتعلعة بتعزاز وحماية  )ل( 
 حراة الد    و المعتعد؛
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الماضأأأأأأأأع   لوي تهاال اسأأأأأأأأبال تتعلق بالد    و المعتعدال   م  د  حرمان  ي   ن تكفل  )ج( 
  م  الحق فأ الحياة  و الحراة  و اام  الرأأمصأأأال و د  تعرا  حد للتعح ب  و غ را م  ضأأرول المعاملة

د  جميع  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  ة  و اي تعاا  و ايحتجاو تعسفاا لألسبال ذاتهاال و ن تع
  حا الحعوق دل  العدالة؛م تهكأ 

 ن ت أأأأع حداا ينتهاكا  حعوق ا نسأأأأان الماصأأأأة بالمر ة وتولأ ا تماماا خاصأأأأاا  لغاء   )د( 
الممارسأأأأأأا  والترأأأأأأراعا  التأ تم ز ضأأأأأأد ال سأأأأأأاءال بما فأ ذلك فأ دقار ممارسأأأأأأة حعه  فأ حراة الفكر  

 والوجدان والد    و المعتعد؛

 ل   سأاس د  ا  و معتعدا فأ الحصأوا  ل  م افع را  حد للتم  ز  ن تكفل  د  تع )ه( 
م ها التعليم  و الر اية الط ية  و العمل  و المسا دة ا نسانية  و ا  انا  ايجتماعيةال و ن تكفل لكل فرد  
حق وفرصأأأأأأأأأة الحصأأأأأأأأأوا  ل  المدما  العامة فأ بلدا  ل  قد  المسأأأأأأأأأاواة مع غ را ودون  ي تم  ز  ل   

     و المعتعد؛ ساس الد

   ن تسأأتعراال حسأأب ايقت أأاءال ممارسأأا  التسأأج ل المتبعة للتفكد م   ن  حا الممارسأأا   )و(  
ي تفرا ق وداا  ل  حق جميع اافراد فأ  ن يظهروا د  هم  و معتعد مال  ل اا  و سأأأأأأأأأأأرااال دما بمفرد م  

  و فأ جما ة؛ 

الد    و المعتعدال و ن    ن تكفل  د  حجب  ي وثائق رسأأأأمية     ي فرد  ل   سأأأأاس )و( 
 تكفل لكل شمص الحق فأ ايمت اى    ا فصا  كر اا    معلوما  تتعلق بانتمائا الد  أ فأ تلك الوثائق؛ 

العبأأأأادة  و التجمع  و التأأأأدراس   ) (  اافراد فأ   ن تكفأأأأل  ل  وجأأأأا خأأأأا  حق جميع 
ا ااغرااال وحق جميع اافراد  تتعلق بد    و معتعد وحعهم فأ دقامة وصأأأأأأأأأأأأيانة  ماك  مهيفة لهحاغراا  

 فأ  حا المجاي  وتلع ها ونرر ا؛فأ التماس المعلوما  واافكار 

 ن تكفأأل احترا  حراأأة جميع اافرادال بم  ف هم الم تمون دل   قليأأا  د  يأأةال فأ دقأأامأأة   )ط( 
للترأأأأأأراعا     الم راة  و ا نسأأأأأأانية وحماية  حا الحراة بصأأأأأأورة تامةال وفعاا   وصأأأأأأيانة الماسأأأأأأسأأأأأأا  الد  ية  و

  نسان؛الوق ية الم اسبة وقبعاا للعانون الدولأ لحعوق ا

 ن تكفأأل احترا  جميع الموظف   العموم    وموظفأ المأأدمأأة المأأدنيأأةال بم  ف هم  فراد   )ي( 
الأأأأد    و المعتعأأأأد و أأأأد     ئأأأأا  دنفأأأأاذ العأأأأانون وموظفو مرافق ايحتجأأأأاو و فراد الج ي  والمرّبونال حراأأأأة  

توف ر كل ما  و ضأأأأروري  ز  ل   سأأأأاس الد    و المعتعدال  ث اء  داء مهامهم الرسأأأأميةال و ممارسأأأأتهم التم  
 وم اسب م  توعية  و تثقيف  و تدراب فأ  حا الصدد؛

وليأة فأ مجأاا  ن تتمأح جميع ا جراءا  الالومأة والم أاسأأأأأأأأأأأأأبأةال بمأا  تفق مع ايلتزامأا  الأد  )ك(  
 ز والتعصأأأأب و  ماا الع ر والتر  ب وا كراا بدافع التعصأأأأب  حعوق ا نسأأأأانال فأ سأأأأ  ل مكافحة الكراهية والتم  

عائم  ل   سأأأأاس الد    و المعتعدال وكحلك  ي د وة تحض  ل  الكراهية الد  ية وترأأأأكل تحرا أأأأاا  ل  التم  ز  ال 
 لم تم   دل  ااقليا  الد  ية فأ جميع  نحاء العالم؛ والعداء والع رال مع د الء ا تما  خا  لألشما  ا 

ال بواسأأأأأطة نظا  التعليم وغ را م  الوسأأأأأائلال التفا م  والتسأأأأأامب و د  التم  ز ن ترأأأأأجع  )ا( 
وايحترا  فأ جميع المسأأأأأأأأأأأأأأائأل المتعلعأة بحراأة الأد    و المعتعأدال وذلأك بأالحأ ال داخأل المجتمع ككألال  ل   

اضأأأأأأأأأأأأأأعأة لوي تهأا  ااديأان والمعتعأدا  وبتأاراخ ااقليأا  الأد  يأة المت و أة المأ دثراء المعرفأة المتعلعأة بممتلر
 وتعال د تلك ااقليا  ولغاتها وثعافاتها؛
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 ن تم ع  ي شأأأكل م   شأأأكاا التفرقة  و ايسأأأتبعاد  و التع  د  و التف أأأ ل  ل   سأأأاس   ) ( 
التمتع بها  و ممارسأأتها  ل   سأأاس    الد    و المعتعد يعوق ا قرار بحعوق ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأية  و

 لتعصب التأ قد تعود دل  التم  ز  ل   ساس الد    و المعتعد؛متكافا و ن تتحرى بوادر ا

 ل    مية مواصأألة وتعزاز الحوار بجميع  شأأكالاال بما فأ ذلك الحوار ب    فراد  يرأأدد   -10 
ياال بما يرأأأمل مرأأأاركة ال سأأأاءال م   جل  ممتلر ااديان  و المعتعدا  وداخلهاال وتوسأأأيع نطاق المرأأأاركة ف

درا  المتمحة فأ  حا  ب وايحترا  والتفا مال واحي   لماا مع التعد ر بممتلر المباترأأأأجيع المزاد م  التسأأأأام
 الصددال بما ف ها تحالر الح ارا  وال رام  التأ تد ر ا م ظمة اامم المتحدة للتربية والعلم والثعافة؛

بأأالجهود المتواصأأأأأأأأأأأأألأأة التأ ت أأحلهأأا جميع الجهأأا  الفأأا لأأة فأ المجتمعال بمأأا ف هأأا    رحأأب  - 11 
ائ  ا  ال  وجها  فا لة  ظما  المجتمع المدنأ والطوائر الد  ية والماسأسأا  الوق ية لحعوق ا نسأان ووسأم 

    ل    خرىال م   جل تعزاز ت ف ح ا  الن المتعلق بالع أأأأأأأأاء  ل  جميع  شأأأأأأأأكاا التعصأأأأأأأأب والتم  ز العائم 
الجها  م   مل فأ سأأ  ل تعزاز    تلك الجهودال وارأأجع كحلك ما تعو  با  حا   وارأأجع  سأأاس الد    و المعتعدال 

    و المعتعد وتسلي  ال وء  ل  حاي  التعصب والتم  ز وايضطهاد العائمة  ل   ساس الد  ؛ حراة الد  

  ا  المسأأبعة والعوالب ال مطيةبالدوا  ن تسأأتمد  دمكانا  التعليم للع أأاء  ل  ااحك   ه ب -12 
 ؛التأ تستهدا اافراد  ل   ساس د  هم  و معتعد م

 بالتعرار المواضأأأأأأأيعأ الحي قدما المعرر الما  المع أ بحراة الد    و المعتعد    لماا  يحي   - 13 
 العائم    ل   سأأأاس برأأأفن مكافحة كراهية ا سأأأال  وكراهية المسأأألم   م   جل الع أأأاء  ل  التم  ز والتعصأأأب 

 ؛(25)الد    و المعتعد

  ما  ل  ضرورة  ن  واصل المعرر ال بعمل المعرر الما ال واملص د  يحي   لماا  ي اا  -14 
 مسا متا فأ تعزاز الحق فأ حراة الد    و المعتعد وحماية  حا الحق و  مالا  ل  الصع د العالمأ؛

جميع الحكوما   ل  التعاون الكامل مع المعرر الما ال وايسأأأأأأأأأأأتجابة لطلبا    يح  -15 
ز  م  معلومأا  تمك أا م  ايضأأأأأأأأأأأأأأطالى بوي تأا المكلر بأالوييأة المتعلعأة بزاأارة بلأدانهأا وتزواأدا بكأل مأا  ل

 بمزاد م  الفعالية؛

ن يعدما دل   دل  اام   العا  ومفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان    يطلب -16 
 المعرر الما  كل ما  لزما م  مسا دة برراة وتع ية ومالية لالضطالى بالويية  ل  نحو فعاا؛

  وااا دل  مجلس حعوق ا نسأأان و ل  الجمعية ن يعد  تعراراا سأأ دل  المعرر الما     يطلب -17 
 العامة وفعاا ل رنام   مل كل م هما؛

فأ دقار ال  د ذاتا م  جدوا اا ماا ومواصأألة ال ظر  دبعاء  حا المسأأفلة ق د نظرا    يعرر  -18 
    ل   سأأأأاس الد    فأ تداب ر ت ف ح ا  الن المتعلق بالع أأأأاء  ل  جميع  شأأأأكاا التعصأأأأب والتم  ز العائم

 المعتعدإ  و

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 [إدون تصواتم  مد ]ا تك 

  

(25) A/HRC/46/30إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/30
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 حقوق اإلنسان والبيئة -46/7  

 الا نساندن مجلس حعوق  

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

ذ يرأأأأأأأ ر دل   ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأان و  الن وبرنام   مل ف   اال و   و ذ  اكد م  جد د 
 لك م  صكوك حعوق ا نسان ا قليمية ذا  الصلةال  المعا دا  الدولية لحعوق ا نسان ذا  الصلة وغ ر ذ

  22المارخ    37/8جميع قراراتا برأأأفن حعوق ا نسأأأان وال  ئةال وآخر ا العرار     ي أأأاا تفك دو ذ يع د   
  2020ترأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر   7رخ  الما   45/30برأأأأأأفن حعوق ا نسأأأأأأان وال  ئةال والعرار    2018آذار/مارس  

ولج ة    برفن د ماا حعوق الطفل م  خالا ب ئة صحيةال والعرارا  ذا  الصلة الصادرة    الجمعية العامة
 حعوق ا نسانال 

ال المع ون  2015  لوا/سأأأأأأأأأأأ تم ر   25ال المارخ  70/1دل  قرار الجمعية العامة    و ذ يرأأأأأأأأأأأ ر كحلك 
اال الحي ا تمد  فيا الجمعية العامة مجمو ة شأأأأأأأأاملة  2030لعا   اتحوال  الم اا خطة الت مية المسأأأأأأأأتدامة  

المسأأأأأأأأتدامة التأ ترّكز  ل  ال اس وتف أأأأأأأأأ    وبع دة المدى م  اا داا والغايا  العالمية المتعلعة بالت مية
 دل  التحّواال 

اوالال  دل  نتائ  ماتمر اامم المتحدة للت مية المسأأأتدامةال المععود فأ راو دي جان روال ال ر   و ذ يرأأأ ر  
 ال التأ جدد  التفك د  ل  ( 26) ال و ل  وثيعتا المتامية المع ونة االمسأتع ل الحي نصأ و دلياا 2012فأ حزاران/ ونيا  

 مبادئ د الن راو برفن ال  ئة والت ميةال 

  ن جميع حعوق ا نسان  المية وغ ر قابلة للتجزئة ومترابطة ومترابكةال  و ذ  اكد مجدداا  

الجزء ااوا م  الدورة المامسأأأأأة لجمعية اامم المتحدة  لتأ تممض   ها دل  ال تائ  ا و ذ يرأأأأأ ر  
ال و ذ  تطلع دل  الجزء الثانأ م  الدورة المامسأأأأأأة  2021ر لل  ئةال الحي  كعد  ل  ا نترنت فأ شأأأأأأباط/ف را 

 ال 2022المعرر استئ افها فأ ن روبأ فأ شباط/ف را ر 

ر   برأأأأأأأأأأأأأأفن تغ ر   فأ اتفأاقيأة اامم المتحأدة ا قأاراأة  بأاتفأاق بأاراس الأحي ا تمأدتأا ااقراا و ذ  أحكِّّ
غأ لهأاال   أد اتمأاذ ا جراءا   ال و قّر  فأ د بأاجتأا بأفنأا   ب2015كأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر   12الم أاخ فأ 

الرامية دل  التصأأدي لتغ ر الم اخال احترا ك وتعزاز ومرا اة التزاماتها فيما  تعلق بحعوق ا نسأأانال والحق فأ 
  تمعا  المحليةال والمهاجرا ال وااقفااال وااشأأأما  ذوي ا  اقةالول ااصأأأليةال والمجالصأأأحةال وحعوق الرأأأع

ال والحق فأ الت ميةال ف أأأالا    المسأأأاواة ب   الج سأأأ   وتمك   وااشأأأما  الح   يعيرأأأون  وضأأأا اا  رأأأة
 المر ةال وا نصاا ب   ااجيااال 

ا نسأأأأأأأأانال والحي  د وال فأ جملة    ال داء الحي  قلعا اام   العا  للعمل م   جل حعوق   و ذ  الحظ 
للرأأأأأبال للمرأأأأأاركة فأ صأأأأأياغة العرارا  التأ تاثر  ل  مسأأأأأتع لهمال بما فأ ذلك  ل      مورال دل  توف ر ح ز 

ا ال  ئةال  سأأأأأأأ  ل المثاا ي الحصأأأأأأأر حماية ال  ئةال وحماية المدافع      حعوق ا نسأأأأأأأان وال اشأأأأأأأط   فأ مجا
حي  ه ا الرأأأبال للمسأأأتع لال  وا بفنرأأأطة التوعية وتعزاز التعليم السأأأيما الرأأأبال وال سأأأاء والفتيا ال وال ه وي
 فأ ذلك الم ا   الدراسية المتعلعة بتغ ر الم اخ فأ جميع مستواا  التعليم ايبتدائأ والثانويال  بما

  ر ااقراا فأ اتفاقية اامم المتحدة ا قاراة ب تائ  الدورة المامسأأأأأأأأة والعرأأأأأأأأرا  لماتم   و ذ يحي   لماا  
لم اخال و ذ يرأأأأأأأجع الدوا  ل   ن تت اوا مسأأأأأأأفلة احترا  حعوق ا نسأأأأأأأان وتعزاز اال فأ جملة  تغ ر ابرأأأأأأأفن 

  

 ال المرفقإ66/288قرار الجمعية العامة  (26)
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تت اولا م  جوانبال خالا الدورة السأأأأأأأأادسأأأأأأأأة والعرأأأأأأأأرا ال المعرر  عد ا فأ غالسأأأأأأأأكوال المملكة المتحدة   ما
 ال 2021تررا  الثانأ/نوفم ر  12دل   1اليةال فأ الفترة م  ل راطانيا العظم  و  رل دا الرم

ب تائ  الدورة الرابعة  رأأأأأأأرة لماتمر ااقراا فأ اتفاقية الت وى ال  ولوجأال     ي أأأأأأأاا   و ذ يحي   لماا  
 ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأان فأ سأأأأأأأأأأياق حفظ الت وى    قائماا  و ذ يرأأأأأأأأأأجع ااقراا  ل   ن تفخح فأ اي تبار نهجاا 

  2020وى ال  ولوجأ لما بعد  ا   ال  ولوجأ واستعادتا واستمداما  ل  نحو مستدا  فأ ا قار العالمأ للت 
 المتوقع ا تمادا فأ الدورة المامسة  ررةال المعرر  عد ا فأ كونم  سال الص  ال 

ما   جم     نماط التم  ز العائمة واعزو اال   اا بفن تد ور الت وى ال  ولوجأ وفعدانا كث ر   و ذ يسأأأأأأأأأأألم 
 ل  نوعية حياة الرأأأأأأأأعول   غرافياا تة جمرأأأأأأأأت  و ن ال أأأأأأأأرر ال  ئأ يمك   ن تكون لا  واقب كارثيةال و حياناا 

ااصأأأأأأأأأأأأألية والمجتمعا  المحلية والفالح   وغ ر م مم  يعتمدون مباشأأأأأأأأأأأأأرة  ل  م تجا  الغابا  واانهار  
المحيطا  فأ الحصأأأوا  ل   غح تهم ووقود م ودوائهمال مما  ادي دل  مزاد  والبح را  وااراضأأأأ الرقبة و 
 م   د  المساواة والتهمي ال 

بفن الت مية المسأأأأأتدامة وحماية ال  ئةال بما ف ها ال ظم ا يكولوجيةال تسأأأأأهمان فأ   ي أأأأأاا و ذ يسأأأأألم   
التمتع بف ل  مسأأتوى يمك  الرفاا ا نسأأانأ والتمتع بحعوق ا نسأأانال بما يرأأمل الحق فأ الحياة والحق فأ  

والحق فأ مياا    بلوغا م  الصأحة ال دنية والععلية والحق فأ مسأتوى معيرأأ يئق والحق فأ الغحاء الكافأ
 الررل المفمونة وخدما  الصرا الصحأ والحق فأ السك ال ف الا    الحعوق الثعافيةال 

المسأأأأأأأتدام    للموارد الط يعيةال   ال بفن  ثر تغ ر الم اخال وا دارة وايسأأأأأأأتغالا غ ر و ذ يسأأأأأأألم كحلك 
  ايا  وما   ت    ها م  فعدان الت وىوتلوت الهواء والتربة والماءال وا دارة غ ر السأأأأأأأأأأأليمة للمواد الكيميائية وال ف

تاثر فأ  ال  ولوجأال وتراجع المدما  التأ توفر ا ال ظم ا يكولوجيةال  أال فأ المعابلال  مور م  شأفنها  ن  
مباشأأأرة   نظيفة وصأأأحية ومسأأأتدامةال و ن ااضأأأرار ال  ئية يمك   ن تف أأأأ دل  آثار سأأأل يةالالتمتع ب  ئة آم ة و 

 فعلأ بجميع حعوق ا نسانال وغ ر مباشرةال  ل  التمتع ال

بفن آثار ااضأأرار ال  ئية  ل  حعوق ا نسأأان يرأأعر بها اافراد والمجتمعا  فأ جميع    و ذ يسأألم 
ئب السأأأأأأكان التأ تعي  بالفعل  وضأأأأأأا اا  رأأأأأأةال و ل  ال سأأأأأأاء   نحاء العالمال ولك   واق ها  شأأأأأأد  ل  شأأأأأأرا

 والفتيا   ي ااال 

ااراضأأأ واسأأتمدامها لزاادة  ول ااصأألية فأ الحصأأوا  ل   بف مية حعوق المر ة والرأأع  و ذ  حّكر  
فر  التكيف مع تغ ر الم أأاخ والتمفيف م  حأأدتأأاال  ل  ال حو الأأحي  قر  بأأا اله ئأأة الحكوميأأة الأأدوليأأة  

ال و ل  ال حو الم    فأ د الن اامم  تعرار ا الما     تغ ر الم اخ وااراضأأأأأأأغ ر الم اخ فأ المع ية بت
 الرعول ااصليةالالمتحدة برفن حعوق 

بالفوائد التأ تعود م  السأأعأ دل  التمفيف م  ا ثار السأأل ية للتلوت وغ را م   شأأكاا    و ذ يسأألم 
التد ور ال  ئأ والتعل ل م ها دل   دن  حد فأ حاي  ال زاى المسأأأأألب وفأ سأأأأأياقا  ما بعد ال زاىال و ذ يعرل  

ااقفاا وال سأأأأأأأاء  المعرضأأأأأأأ   للمطرال بم  ف هم     قلعا البالس دواء ااخطار التأ تهدد تمتع ااشأأأأأأأما   
والفتيا ال والرأأأأأأأأبالال وااشأأأأأأأأما  ذوو ا  اقةال والمسأأأأأأأأ ونال والرأأأأأأأأعول ااصأأأأأأأأليةال والمجتمعا  المحليةال  

 ال والمهاجرونال بحعوقهم تمتعاا فعليااالوالالجئون والمرردون داخلياا 

لمعلوما  وتلع ها ونعلها  بفن ممارسأأأأأأة حعوق ا نسأأأأأأانال بما ف ها حراة التماس ا  و ذ يسأأأأأألم  ي أأأأأأاا  
الحق فأ المرأأأاركة الفعلية فأ شأأأاون الحكم والرأأأاون العامة والحق فأ اينتصأأأاا الفعااال تكتسأأأأ   مية و 

 ح واة فأ حماية ب ئة نظيفة وصحية وآم ة ومستدامةال 

ال والحي  قر  2019آذار/مارس   21المارخ    40/11قرار مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان   و ذ يع د تفك د 
  حعوق ا نسأأان ال اشأأط   فأ المجاا ال  ئأال المرأأار دل هم بالمدافع    س بمسأأا مة المدافع    فيا المجل

   حعوق ا نسأأان ال  ئيةال فأ التمتع بحعوق ا نسأأان وحماية ال  ئة والت مية المسأأتدامةال يح  جميع الدوا  
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بم  ف هم المدافعون    ميع ااشأأأما  وسأأأالمتهمال ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة ل أأأمان حماية حعوق ج
  حعوق ا نسأأأان ال  ئيةال وااكد مسأأأاولية جميع ماسأأأسأأأا  اا مااال   ر الوق ية وغ ر اال وفعاا للمبادئ   

التوج هية برأأأأأفن اا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأانال    احترا  حعوق ا نسأأأأأانال بما ف ها حعوق المدافع    
 والحراة واامان  ل   نفسهمال ن ال  ئيةال فأ الحياة دافعون    حعوق ا نسا   حعوق ا نسانال وم هم الم

ا الصأأادر    م ظمة الصأأحة العالميةال  19-اال يان المتعلق بالرأأفاء م  مرا كوف د  و ذ  الحظ 
واسأأأأتدامةال مع ايسأأأأتثمار فأ الوقت ذاتا فأ المحافظة    والحي  هدا دل  ديجاد  الم  كثر صأأأأحة و نصأأأأافاا 

 (ال و نعاشهاال 19-ا )كوف دجائحة مرا ف روس كورونتصادا  التأ ت رر  م   ل  ايق

بالدور ا يجابأ والمهم والمرأأأأأأروى الحي  اديا ااقفاا والحركا  التأ يعود ا ااقفاا    و ذ يسأأأأأألم 
والرأأأأأبال والتأ تدافع    حعوق ا نسأأأأأان المتصأأأأألة بالتمتع ب  ئة صأأأأأحيةال و ذ  رحب بالعمل الحي يعو  با 

المتعلعة بالتمتع ب  ئة آم ة ونظيفة وصأأأأأأأأأأأأأحية    التزاما  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأانالما  المع أ بمسأأأأأأأأأأأأأفلة    المعرر 
 ومستدامة فأ مجاا دشراك ااقفاا والتراور معهمال 

بف مية المسأأاواة ب   الج سأأ  ال وا جراءا  المراعية للم ظور الج سأأانأ للتصأأدي    و ذ يسأألم  ي أأاا  
دوار قيادية وصأأأأأأأأ ع  ء قدراته  لالضأأأأأأأأأطالى بفال سأأأأأأأأأاء والفتيا  وب ا لتغ ر الم اخ والتد ور ال  ئأال وتمك  

العرار والمراركة المجديةال والدور الحي تاديا المر ة كمد رةال وقائدة ومدافعة    الموارد الط يعيةال وكع صر 
 للتغ  ر فأ صون ال  ئةال 

بما ف ها تلوت  بفن ااقفاا معرضأأأأأأأون  كثر م  غ ر م  ثار ااضأأأأأأأرار ال  ئيةال    و ذ يسأأأأأأألم كحلك 
الم اخال والتعرا للمواد الكيميائيةال والمواد السأأأأأأأأأأأأأأامة وال فايا ال وفعدان الت وى  وتلوت الميااال وتغ ر   الهواءال

 ال  ولوجأال وبفن ااضرار ال  ئية قد تحوا دون التمتع الكامل بطائفة واسعة م  حعوق الطفلال 

لح وانأ قد   ن المطر المتزا د لألمراا المعدية ال اشأأأأأأئة ذا  ااصأأأأأأل ا  و ذ ي أأأأأأع فأ ا تبارا 
     ماا برأأأأأأأأراة ت أأأأأأأأر بال ظم ا يكولوجية والت وى ال  ولوجأال و ذ يرأأأأأأأأدد  ل   ن الت وى    يكون ناجماا 

ال  ولوجأ مهم للتمتع بمجمو ة واسأأأأأأأأأأأعة م  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال و ذ يعرل    العلق م   ن فعدان الت وى  
عوق و ن يكون لا  ثر ك  ر  ل   ال ات     اانرأأأأأأطة البرأأأأأأراة يمك   ن  هدد التمتع بتلك الحال  ولوجأ  

 الصحة وس ل العي ال

جميع   ن الدوا مكلزمة باحترا  حعوق ا نسان وحما تها وتعزاز اال بما فأ ذلك فأ   و ذ  اكد مجدداا  
با فأ   ة حعوق الجميعال  ل  ال حو المعترا ا جراءا  المتمحة للتصأأأأدي للتحديا  ال  ئيةال وباتماذ تداب ر لحماي 

و نا   بغأ اتماذ   ال(27)دئ ا قاراة برأأأأأفن حعوق ا نسأأأأأان وال  ئةدولية والوارد فأ المباممتلر الصأأأأأكوك ال
 تداب ر دضافية لصالب الفئا  ااشد تعرضاا لألضرار ال  ئيةال 

فأ ب ئة صأأأأحيةال فأ   دولة ا ترفت برأأأأكل ما م   شأأأأكاا الحق  155دل   ن  كثر م   و ذ يرأأأأ ر  
 أ دسات ر ا  و قوان  ها  و سياساتها الوق يةال صكوك م  جملتها ايتفاقا  الدولية  و ف

بالعمل الحي اضطلع با المعرر الما  المع أ بمسفلة التزاما  حعوق ا نسان   رحب -1 
المتعلعة بالتمتع ب  ئة آم ة ونظيفة وصأأأأحية ومسأأأأتدامةال بما فأ ذلك فأ سأأأأياق دنجاو وي تاال وبالمرأأأأاورا   

ال وبالزاارا   ا مع الجها  المع يةال وبالتعارار المواضأأأيعية التأ   د االرأأأاملة والرأأأفافة والجامعة التأ  جرا 
 العطراة التأ  جرا ا؛ 

  

(27) A/HRC/37/59المرفقإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/37/59،
http://undocs.org/ar/A/HRC/37/59،
http://undocs.org/ar/A/HRC/37/59،
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 بتعارار المعرر الما  المع أ بحعوق ا نسان و ومة المياا العالميةا   مع التعد ر   يحي   لماا  - 2 
ا نسأأأأأان  توقر  ل   ال وموضأأأأأو ها اد ماا حعوق  (28)تلوت الميااال وندرة الميااال والكوارت المتصأأأأألة بالمياا

 بالتوصيا  الواردة ف ها؛   ي اا  واحي   لماا ال (29)محي  ح وي صحأا توافر 

 بعمل مفوضأأأية اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان برأأأفن مسأأأفلة حعوق ا نسأأأان   رحب -3 
   جأل حعوق  وال  ئأةال بمأا فأ ذلأك د مهأا لفراق اامم المتحأدة لإلدارة ال  ئيأةال ونأداء اام   العأا  للعمأل م

م المتحدة لل  ئة وغ را م  الرأأركاء الرئيسأأ   ال ومرأأاركتها فأ ايتفاقا  ال  ئية ا نسأأانال وتعاونها مع برنام  اام 
 المتعأأددة ااقرااال مثأأل اتفأأاقيأأة اامم المتحأأدة ا قأأاراأأة برأأأأأأأأأأأأأأفن تغ ر الم أأاخال واتفأأاقيأأة اامم المتحأأدة لمكأأافحأأة 

   بها   د اتماذ دجراءا   وال هوا  لتعزاز احترا  حعوق ا نسأأأأأأأأأان وحما تها التصأأأأأأأأأحرال واتفاقية الت وى ال  ولوجأال  
  19-ب ئيةال   د ايقت أأأأأأأأاءال وجهود ا الرامية دل  تعزاز اسأأأأأأأأتجابة  ادلة ومسأأأأأأأأتدامة لجائحة مرا كوف د

 ؛ اوالتعافأ م ه

اامم  العمل الحي اضطلع با برنام  اامم المتحدة لل  ئةال ومفوضية     الحظ مع التعد ر  -4 
فأ   ة ا نمائأ فأ ت ف ح التدخال  ايسأأأأأأأأتراتيجية التأ وكضأأأأأأأأعت ة لحعوق ا نسأأأأأأأأانال وبرنام  اامم المتحد المتحد 

 ؛ 5دقار نداء اام   العا  للعمل م   جل حعوق ا نسانال وي سيما فأ المجاا 

 ن يجدد ويية المعرر الما  المع أ بمسأأأأأأأفلة التزاما  حعوق ا نسأأأأأأأان المتعلعة   يعرر  -5 
 مدتها ثالت س وا ؛  تمتع ب  ئة آم ة ونظيفة وصحية ومستدامة لفترةبال

 دل  المعرر الما   ن يعو  فأ سياق اضطال ا بوي تا بما  لأا يطلب -6 

مواصأأأأألة دراسأأأأأة التزاما  حعوق ا نسأأأأأان المتعلعة بالتمتع ب  ئة آم ة ونظيفة وصأأأأأحية  ) ( 
ا ف ها  لية ذا  الصأأأأأأألة واله ئا  الحكومية الدوليةال بمومسأأأأأأأتدامةال بالترأأأأأأأاور مع الحكوما  والم ظما  الدو 

م ظمة الصأأأأأأأأحة العالميةال وبرنام  اامم المتحدة لل  ئةال وبرنام  اامم المتحدة ا نمائأال وايتفاقا  ال  ئية  
المتعددة ااقراا ذا  الصأأأألةال وآليا  حعوق ا نسأأأأانال والسأأأألطا  المحليةال والماسأأأأسأأأأا  الوق ية لحعوق  

  ها الم ظما  التأ تمثل المجتمعا  المحلية ال وم ظما  المجتمع المدنأال بما ف رأأأأأأأأعول ااصأأأأأأأألية ا نسأأأأأأأأانال وال 
وغ ر ا م  ااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون فأ  وضأأأأاى  رأأأأةال وال سأأأأاءال وااقفاا والرأأأأبالال والعطاى الما ال  

 والماسسا  ااكاديمية؛ 

دا  ذا  الصأأأألة بحعوق مواصأأأألة تحد د الممارسأأأأا  الج دة المتعلعة بايلتزاما  والتعه )ل( 
ضع السياسا  ال  ئيةال وبماصة فأ مجاا حماية ال  ئةال وترجيع ا نسان التأ توجا وتد م وتعزو  ملية و 

بق بالويية  تلك الممارسأأأأا  وتبادا ا راء برأأأأفنهاال وفأ  حا الصأأأأددال نرأأأأر الوثائق التأ   د ا المكلر السأأأأا
 وال ظر فأ تحد ثهاال حسب ايقت اء؛ 

لتحأأديأأا  والعقبأأا  التأ تحوا دون ا  مأأاا الكأأامأأل يلتزامأأا    ل  تحأأد أأد االعمأأل   )ج( 
حعوق ا نسأأأأأان المتعلعة بالتمتع ب  ئة آم ة ونظيفة وصأأأأأحية ومسأأأأأتدامةال والثغرا  التأ ترأأأأأول حماية تلك  

 تدامة و  داا الت مية المستدامة؛ الحعوقال بما فأ ذلك فأ سياق الت مية المس

الماتمرا  وايجتما ا  الحكومية  رأأأأأاركةال   د ايقت أأأأأاءال فأ  مواصأأأأألة ا سأأأأأها  والم )د( 
 الدولية ذا  الصأأأألة بالوييةال بما فأ ذلك فأ جمعية اامم المتحدة لل  ئة والم اسأأأأبا  المتصأأأألة بالحكرى السأأأأ واة 

 اتمر اامم المتحدة المع أ بال  ئة البرراة؛ الممس     الن استكهولم الحي ا تكمد فأ م

  

(28) A/HRC/46/28إ 

(29) A/75/161إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/28
http://undocs.org/ar/A/75/161
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حال المصلحة المع     والتواصل والتعاون معهم بهية دذكاء  ار مع جميع  صدقامة حو  )ه( 
 و أ الجمهور بالتزاما  حعوق ا نسان المتعلعة بالتمتع ب  ئة آم ة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ 

  وا  الموجهة م  الدوا؛دجراء واارا  قطراة وايستجابة فوراا للد )و( 

صأأأة لل سأأأاء  ملة  مور م ها ال ظر فأ الحالة الماتط  ق م ظور ج سأأأانأال م  خالا ج )و( 
 والفتيا ال وتحد د  شأأأأكاا التم  ز و وجا ال أأأأعر حسأأأأب نوى الج س   د التصأأأأدي لتغ ر الم اخ وتد ور ال  ئةال 

فتيا ال ومرأأاركته  الكاملة والمتسأأاواة  وترأأجيع وتعزاز مهارا  القيادة وصأأ ع العرار فأ صأأفوا ال سأأاء وال
 دور ال سأأأأأأاء والفتيا  بوصأأأأأأفه   وامل تغ  ر فأ صأأأأأأون ال  ئة سأأأأأأا  الج دة التأ تعكس  والهادفةال وبح  الممار 

 و دارتها  ل  نحو مستدا ؛ 

العمل بت سأأأأأأ ق وث قال مع تفادي ايودواجية غ ر ال أأأأأأروراةال مع ا جراءا  الماصأأأأأة   ) ( 
اديعها وبرامجها  رى لمجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأانال و  ئا  اامم المتحدة ووكايتها وصأأأأأأأأأأ واله ئا  الفرعية ااخ

 ذا  الصأأأأأأأألةال بما ف ها م ظمة الصأأأأأأأأحة العالميةال وبرنام  اامم المتحدة لل  ئةال وبرنام  اامم المتحدة ا نمائأال 
قرااال مع مرا أأاة آراء  و  ئأأا  المعأأا أأدا ال والم ظمأأا  الأأدوليأأة وا قليميأأةال وايتفأأاقأأا  ال  ئيأأة المتعأأددة اا

ال والماسأأأأأسأأأأأا  الوق ية  يا  حعوق ا نسأأأأأان ا قليمية ذا  الصأأأأألة  صأأأأأحال المصأأأأألحة ا خرا ال بما فأ ذلك آل 
 ا نسانال وم ظما  المجتمع المدنأال والماسسا  ااكاديمية؛  لحعوق 

تعديم تعرار سأأأأ ويال  ت أأأأم  اسأأأأت تاجا  وتوصأأأأيا ال دل  مجلس حعوق ا نسأأأأان و ل    )ط( 
 ة العامة؛ الجمعي

 أاديعهأا وبرامجهأاال والم ظمأا  الأدوليأة  بجميع الأدواال ووكأاي  اامم المتحأدة وصأأأأأأأأأأأأأ   ه أب  - 7 
لم ظما  غ ر الحكومية ااخرىال والعطاى الما  والماسأأسأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأان  ن تتعاون مع المعرر  وا 

 بوي تا لتمك  ا م  ايضطالى بها؛  الما  تعاوناا تامااال بما يرمل تزوادا بكل ما  لز  م  معلوما  متصلة  

  ية لحعوق ا نسأان  ن تكفل حصأوا المعرر الما  م المتحدة السأام دل  مفوضأة اام   يطلب  -8 
  ل  الموارد الالومة لتمك  ا م  ايضطالى بوي تا  ل   كمل وجا؛ 

  :دل  المعرر الما   ن يعو  بما  لأال بالتعاون مع المفوضية السامية يطلب -9 

لعة دراسأية للم راء برأفن   ن يععد ق ل الدورة الثانية والممسأ   لمجلس حعوق ا نسأان ح ) ( 
 لجوائب فأ المستع ل؛ دور حعوق ا نسان وحفظ ال  ئة فأ م ع ا

ف هأأا الم راء ااكأأاديم ون وم ظمأأا    ن  أأد و الأأدوا والجهأأا  المع يأأة ااخرىال بم    )ل( 
 المجتمع المدنأ و  ئا  المعا دا ال دل  المراركة فأ الحلعة الدراسية مراركةا فعالة؛ 

 ذوي الصأأأأألة م  وكاي  اامم المتحدة وصأأأأأ اديعها وبرامجها وم  سأأأأأائر الم راء   ن  د و   )ج( 
 ة؛ الم ظما  وايتفاقيا  الدولية دل  المراركة فأ الحلعة الدراسي

  ن يعد  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأانال فأ دورتا الثانية والممسأأأأأأأ  ال تعراراا موجزاا    الحلعة  )د( 
لس فأ اتماذ دجراءا   صأأأأأيا  م  ثعة    الحلعةال لكأ   ظر المجالدراسأأأأأية المحكورة   الا  ت أأأأأم   ي تو 

 متابعة  خرى؛ 

لمتحدة لل  ئة وبرنام    ل  ضأأأأأأأأأأأرورة تعزاز التعاون ب   الدوا وبرنام  اامم ا  يرأأأأأأأأأأأدد -10 
اامم المتحدة ا نمائأ وم ظمة ااغحية والزرا ة لألمم المتحدة ومفوضأأأية حعوق ا نسأأأان وم ظمة الصأأأحة  

سأأأأأأأأأأأأائر الم ظما  والوكاي  وايتفاقيا  وال رام  الدولية وا قليمية ذا  الصأأأأأأأأأأأألةال كل  فأ دقار  العالمية و 
دا المعارا واافكار وب اء  وجا التآور ب   حماية حعوق  باوي تاال بوسأأأأأأأأأأأائل ترأأأأأأأأأأأمل العمل بانتظا   ل  ت

 عدد العطا ا ؛ ا نسان وحماية ال  ئةال واضعةا فأ اي تبار الحاجة دل  ااخح ب ه  متكامل ومت
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قيا  م ظمة الصأأأأحة العالمية وم ظمة ااغحية والزرا ة لألمم المتحدة والم ظمة     الحظ -11 
  بإقالق مجلس الم راء  2020اامم المتحدة لل  ئة فأ ترأأرا  الثانأ/نوفم ر  العالمية لصأأحة الح وان وبرنام   

  نسانة موثوقة    الصأال  ب   صأحة ا لجمع وتوواع ونرأر معلوما   لمي  للصأحة الواحدة الرفيع المسأتوى  
  وما والح وان والصأحة ال  ئية م   جل مسأا دة الموظف   العموم    فأ اتماذ العرارا  الم اسأبة للتصأدي لأل 

 فأ المستع ل و  ال  المواق   ؛ 

بجميع الدوا  ن تعو  بحفظ ال ظم ا يكولوجية السأأأأأليمة والت وى ال  ولوجأ وحما تها     ه ب -12 
  ه  قائم  ل ادتها دل  ما كانت  لياال و ن تكفل ددارتها واسأأتمدامها  ل  نحو مسأأتدا     قراق تط  ق نو  

  يعية؛ حعوق ا نسان يردد  ل  المراركة وا دماج والرفافية والمساءلة فأ ددارة الموارد الط

ة الت وى  فأ ت ف ح اتفاقي  بالدوا ااقراا  ن تكثر جهود ا م   جل الم أأأ قدماا   ه ب -13 
 جأ وتعزاز استراتيجياتها وخط   ملها الوق ية المتعلعة بالت وى ال  ولوجأ؛ ال  ولو 

جميع الدوا  ن ت ظر فأ ا تماد وت ف ح تداب ر وق ية تحتر  وتحمأ حعوق  ولئك      اشد -14 
 عرض   بركل خا  لفعدان ال ظم ا يكولوجية الصحية والت وى ال  ولوجأ؛ الم

ط  ق نه  تحوقأ يسأأأأأأت د دل  اادلة العلمية المتاحة فأ العرارا    ل  ت  الدوا يرأأأأأأجع -15 
 التأ يمك   ن ت ر بال ظم ا يكولوجية والت وى ال  ولوجأ؛ 

  ملا الس ويإ دبعاء  حا المسفلة ق د نظراال وفعاا ل رنام   يعرر  -16 

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 [إا تكمد م  دون تصوات]

دول وما يتصةةةةةةةةةل ب ا من التزامات مالية دولية أخرى ال ارجية لل آثار الديون  -46/8
التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسةان، وب اصةة الحقوق االقتصةادية  ةلي ا، في  

 واالجتماعية والثقافية

 ا نسانالدن مجلس حعوق  
ل بم ثاق اامم المتحدةال وبا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأانال وبإ الن وبرنام   م دذ يسأأأأأأترشأأأأأأد 

 ف   اال وبالصكوك الدولية ااخرى ذا  الصلة بحعوق ا نسانال

جميع العرارا  والمعررا  التأ ا تمأدتهأا لج أة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان وا تمأد أا مجلس حعوق    و ذ يع أد تأفك أد  
ا نسأأان برأأفن آثار سأأياسأأا  التكيف الهيكلأ وا صأأال  ايقتصأأادي والد ون المارجية  ل  التمتع الكامل  

  43/10نسأأأأأانال وخاصأأأأأة الحعوق ايقتصأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال وآخر ا قرار المجلس  بجميع حعوق ا 
 ال2020حزاران/ ونيا  19المارخ 

 برأأفن تفث ر ااومت   ايقتصأأادية   2009شأأباط/ف را ر   23خ  المار   1/ 10- تفك د قرارا دد   و ذ يع د  ي أأاا  
 علأ بها  ل  الصع د العالمأالوالمالية العالم ت    ل  د ماا حعوق ا نسان والتمتع الف

 ال2006آذار/مارس  15المارخ    60/251م  قرار الجمعية العامة   6الفعرة   و ذ ي ع فأ ا تبارا 

  تحدة  تمثل فأ تحع ق التعاون الدولأ لحل المرأاكل الدولية ل   ن  حد معاصأد اامم الم  و ذ يرأدد 
 سانأالذا  الطابع ايقتصادي  و ايجتما أ  و الثعافأ  و ا ن
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 ل   ن الماتمر العالمأ لحعوق ا نسأأأأان اتفق  ل  د وة المجتمع الدولأ دل  بحا كل   و ذ  اكد 
  ما فأ وسأأأأأعا م   جل المسأأأأأا دة  ل  تمفيف  بء الد ون المارجية الواقع  ل   اتق ال لدان ال اميةال بهية

 تصأأأادية وايجتماعية امل للحعوق ايق تكملة الجهود التأ ت حلها حكوما   حا ال لدان م   جل تحع ق ا  ماا الك 
 والثعافية لرعوبهاال

ال و ذ  اكد فأ  حا الصدد  2030 ل   سأبقية وسأائل ت ف ح خطة الت مية المسأتدامة لعا     و ذ يرأّدد 
 ل  المبادئ ااسأأاسأأية للتعاون الدولأ التأ تتسأأم بف مية محوراة بال سأأبة لتحع ق   داا الت مية المسأأتدامة  

 أالفأ الواقع العمل

م   ز   ل  مسأأا دة    2030 ل  ما  ك رل   ا فأ خطة الت مية المسأأتدامة لعا      أأاا و ذ يرأأدد  ي 
ال لدان ال امية فأ بلون العدرة  ل  تحمل الد ون الطوالة ااجلال    قراق اتباى سأأياسأأا  م سأأعة تهدا دل   

   ل  معالجةال وكحلك م   ز   د م تموال الد ون والتمفيف م    ئها و  ادة هيكلتهاال حسأأأأأأأبما يكون م اسأأأأأأأباا 
 الد ون المارجية لل لدان الفع رة المثعلة بالد ون للحد م  مح ة المد ونيةال

بايلتزاما  المتعهد بها فأ خطة  مل  ديس  بابا للماتمر الثال  لتموال الت ميةال و ذ    و ذ يسأأأأأأأأأأأأّلم 
ما واا  رأأأأأأأأأاا    مفيف م  الد ونال الحظ  ن وضأأأأأأأأأع بلدان كث رةال  ل  الرغم م  الجهود الدولية الم حولة للت

(ال  19- ما   ومة الد ون وبع أأأها  وجد فأ خ أأأم  ومة  ميعة بسأأأ ب جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د
 بما فأ ذلك  دد م   قل ال لدان نمواا وم  الدوا الجزراة الصغ رة ال امية وبعض ال لدان المتعدمةال

م  ااخرى التابعة لألمم  الصأأأأأأأأ اد ق وال رادور وويية و نرأأأأأأأأطة الوكاي  و   و ذ ي أأأأأأأأع فأ ا تبارا 
 المتحدة فأ التعامل مع مسفلتأ الد ون المارجية وايلتزاما  المالية الدوليةال

تزا أد ا قرار بأفن  أبء الأد ون المت أامأ الأحي تواجهأا  شأأأأأأأأأأأأأأأد ال لأدان ال أاميأة مأد ونيأةال    و ذ  أدرك 
د  فأ تحع ق ت مية مسأأتدامة  ة  ما  دحراو تعوخاصأأة  قل ال لدان نموااال  بء ي يحتمل وارأأكل  قبة رئيسأأي

محور ا ا نسأان وفأ الع أاء  ل  الفعرال وبفن تكلفة خدمة الد ون البا ظة حّد  برأدة م  قدرة الكث ر م  
  ال لدان ال امية وبعض ال لدان المتعدمة  ل  ال هوا بالت مية ايجتماعية وتعديم المدما  ااسأأأاسأأأية م   جل

 وايجتماعية والثعافيةال حعوق ايقتصاديةته ئة ظروا د ماا ال

م   ن ال لأأأدان ال أأأاميأأأة ي تزااال  ل  الرغم م  د أأأادة جأأأدولأأأة د ونهأأأا مراراا    و ذ يعرل    قلعأأأا 
 وتكرارااال تسدد س وااا م لغاا  ك ر م  الم لس الفعلأ الحي تتلعاا فأ شكل مسا دة دنمائية رسميةال

وقا  ااوما  ايقتصأأأأادية  ماية حعوق ا نسأأأأانال حت  فأ  بفن الدوا ملزمة باحترا  وح  و ذ يسأأأأّلم 
والمالية  و فأ ظل جائحة  الميةال وب أأأأأأأمان  ي تف أأأأأأأأ سأأأأأأأياسأأأأأأأاتها وتداب ر ا دل  تراجع غ ر مع وا فأ 

ئ  د ماا حعوق ا نسأأأأأأأانال كما  و معترا بها فأ الصأأأأأأأكوك الدولية لحعوق ا نسأأأأأأأانال و ذ  درك  ن المباد 
  ترأكل مرجعاا مهماا للدوا اا  أاء   ( 30) فأ حعوق ا نسأان    ثر ا صأالحا  ايقتصأادية  التوج هية المتعلعة بتع يم 

 فأ  حا الصددال

 بالحق السأأأيادي لكل دولة فأ د ادة هيكلة د ونها السأأأياديةال و و حق   بغأ  ي يعطلا   و ذ يسأأأّلم  ي أأأاا  
  و يعوقا  ي دجراء صادر    دولة  خرىال

ا ف ها التهرل ال أأأأأأأأأأأرا أ م  جانب  ية غ ر المرأأأأأأأأأأأرو ةال بمبفن التدفعا  المال  و ذ يسأأأأأأأأأأألم كحلك 
ي    قراق التال ب بالفوات ر التجاراةال  ذوي اارصأأأأدة المالية ال أأأأممةال والتهرل ال أأأأرا أ التجار  اافراد

  

 إA/HRC/40/57انظر  (30)

http://undocs.org/ar/A/HRC/40/57


A/76/53 

GE.21-11677 66 

دفع ال أأأأأأأأأرائب م  جانب الرأأأأأأأأأركا    ر الوق يةال تسأأأأأأأأأا م فأ تراكم الد ون بعدر ي يمك  تحملا ان   وتج ب
   محلية قد تلجف دل  ايقتراا المارجأالدل  د رادا التأ تفتعر  الحكوما  

  ء العالم و نها كث راا ما تسأأأهم فأ تعرا  ل   ن الالمسأأأاواة ي تزاا فأ ارتفاى فأ جميع  نحا   و ذ  اكد  
 فئا  مع  ة و فراد مع     لالستبعاد ايجتما أ والتهمي ال

ا نسأأأأأأأأانال وبفن حعوق ا نسأأأأأأأأان    بما لألومة المالية ااخ رة م   ثر شأأأأأأأأد د فأ حعوق   و ذ يسأأأأأأأألم 
توضأع دائماا فأ اي تبار   د بلورة تداب ر التصأدي لألومة  ل  صأع د السأياسأا ال و ذ يرأ ر فأ  حا السأياق   لم

فائدة المبادئ التوج هية المتعلعة بتع يما   ثر ا صأأأأأأالحا  ايقتصأأأأأأادية فأ حعوق ا نسأأأأأأان بال سأأأأأأبة  دل   
 اب را وت ف ح االلصون سياسا  ا صال  ايقتصادي وتد

قد وضأأأأأأأأأأأعت حداا للتعد     19-دواء التعد را  التأ تف د بفن جائحة كوف د  لس العلقو ذ يعرل    با 
مل ون نسأأأمة فأ براث  الفعر المدقع بحلوا    150العالمأ فأ مجاا الحد م  الفعرال مما  وقع ما يصأأأل دل   

 ال2021 ا  

  19-وف دااومة الصأأأأحية المرتبطة بجائحة كبفن ايقتصأأأأاد العالمأ  واجاال دل  جانب    و ذ يسأأأأّلم 
 وغ ر ا م  ااوما  ال   واةال ركوداا اقتصأأأأأادياا متسأأأأأار اا ومتزام اا وقاسأأأأأأ الوقفة  اثر فأ ايقتصأأأأأادا  المتعدمة 

 وال امية  ل  السواء وااثر فأ الوقت نفسا فأ جميع العارا ال

فأ ذلك وكاي  تعد ر الجدارة    ب أأأأأأأأرورة دصأأأأأأأأال  الهيكل المالأ العالمأال بما  و ذ يسأأأأأأأألم  ي أأأأأأأأاا  
ئتمانيةال وبفن وكاي  تعد ر الجدارة ايئتمانية   بغأ  ن تادي دوراا فأ م ع  ومة الد ونال و ذ يرأأأأدد  ل   اي

   ن الحاجة تد و ا ن  كثر م   ي وقت م أأأأ  دل  هيكل مالأ دولأ  كثر فعالية م   جل التصأأأأدي للتداعيا  
 ال19-   جائحة كوف د ايقتصادية ال اجمة -ايجتماعية 

 ن  بء الد ون  زاد م  تفاقم المرأأأأأأأأاكل العد دة التأ تواجهها ال لدان ال اميةال واسأأأأأأأأهم    و ذ  اّكد 
فأ انترأأأأأأار الفعر المدقعال وامثل  قبة  ما  الت مية البرأأأأأأراة المسأأأأأأتدامةال وم  ثم يرأأأأأأكل  ائعاا خط راا  ما   

 د ماا جميع حعوق ا نسانال

ار الد ون المارجية للدواال وما  سأأأأأأأتعلة المع ية بآثا  الم  رة المبف ماا و سأأأأأأأهام  رحب -1 
 تصل بها م  التزاما  مالية دولية  خرى  ل هاال فأ التمتع الكامل بجميع حعوق ا نسانال وخاصة الحعوق  

 ايقتصادية وايجتماعية والثعافية؛

د ر الجأأأدارة  مع التعأأأد ر بتعرار الم  رة المسأأأأأأأأأأأأأأتعلأأأة    دور وكأأأاي  تعأأأ  يحي   لمأأأاا  -2 
 ؛(31) بء الد ون وم ع  وما  الد ون وفأ مجاا حعوق ا نسان ايئتمانية فأ تمفيف

بفن ال لدان ال امية تحتاج دل  سأأأأأأأأأأأأأ ولة  ائلة ود م تموالأ لمواجهة التداعيا     يسأأأأأأأأأأأأألم -3 
وانعكاسأأأأأاتها  ل  ايقتصأأأأأاد و ل  جميع حعوق ا نسأأأأأان بسأأأأأ ب    19-المباشأأأأأرة ال اجمة    جائحة كوف د

لعمالة ونظم الحماية ايجتماعيةال ف أأأأأالا    التحديا  المطروحة فأ مجاي  الر اية الصأأأأأحية والتعليم وا
  بء الد ون الثع ل وتراجع العدرة  ل  امتصا  الصدما  ايقتصادية؛

بفن كل دولة  أ المسأأأأأأأأاولة فأ المعا  ااوا    ال هوا بالت مية ايقتصأأأأأأأأادية    حّكر  -4 
فية لرأع هاال وبفنا لتحع ق  حا الغاية يكون م  حعها ومسأاول تها اختيار وسأائلها و  دافها  وايجتماعية والثعا

 ا بغأ لها  د  الم وى اي دمالءا  خارجية بع  ها فيما  تعلق بالسياسة ايقتصادية؛ائية و ا نم

  

(31) A/HRC/46/29إ  

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/29
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بفن التمفيف م   بء الد ون يمك   ن  ادي دوراا رئيسأأأأأأأأأأأأأياا فأ تحرار موارد   يسأأأأأأأأأأأأأّلم -5 
لفعر وبلون  أ تمصأأأأأيصأأأأأها انرأأأأأطة ت سأأأأأجم مع تحع ق نمو وت مية مسأأأأأتدام  ال بما فأ ذلك الحد م  ا  بغ

ال وبفنا لحلك   بغأ 2030نمائيةال بما يرأأمل اا داا المحددة فأ خطة الت مية المسأأتدامة لعا   اا داا ا 
سأأأأبااال مع ضأأأأمان  الم أأأأأ بحز  وبسأأأأر ة فأ اتماذ تداب ر التمفيف م   بء الد ونال ح ثما يكون ذلك م ا

 ائية الرسمية؛م ي تحل  حا التداب ر محل مصادر التموال ال د لة و ن تعترن بزاادة فأ المسا دة ا ن

ا دل  ال لأدان الصأأأأأأأأأأأأأأ أاعيأة لكأ ت فأح دون مزاأد م  ا بطأاء ال رنأام     يكرر  -6  ال أداء الموجأّ
   ائية الواقعة  ل   اتق  حا ال لدان المعزو لتمفيف الد ونال ولكأ توافق  ل  شأأأأأأأطب جميع الد ون الرسأأأأأأأمية الث 

 دثباتها؛المرمولة بال رنام  معابل تعديم التزاما  بالحد م  الفعر يمك  

 ل   ن ال رام  ايقتصأادية ال اشأئة    تمفيف  بء الد ون المارجية وشأط ها    يرأّدد -7 
 مطالبا  المترأأددة بالمصأأمصأأة يجب  ي تكرر سأأياسأأا  التكيف الهيكلأ السأأابعة التأ لم تحعق المراد م هاال كال 

 وتعليص المدما  العامة؛

  الدوا والماسأأأسأأأا  المالية الدولية والعطاى الما   ل  اتماذ تداب ر  اجلة لتمفيف  يح   -8 
مرأأأأأأأكلة د ون ال لدان ال امية التأ   ترأأأأأأأر ف ها بوجا خا  ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأراة/متالومة نعص  

اا تعديم  أ  تسأأأّ   تحرار المزاد م  الموارد المالية واسأأأتمدامها اغر الم ا ة المكتسأأأب )ا  دو(ال وذلك لك
 الر اية و جراء البحوت الصحية وتوف ر العالج للسكان فأ ال لدان المت ررة؛

ر يا الحي  وضأأأأأأأأب فيا  ن ديجاد حل دائم لمرأأأأأأأأكلة الد ون وال ظر فأ  ية آلية جد دة   يكرر  -9 
لمتعددة  مد  ة والماسأأأأسأأأأا  المالية اب   ال لدان الدائ ة وال لدان ال تطلبان دجراء حوار سأأأأياسأأأأأ واسأأأأع    لحلها 

 ااقرااال فأ نطاق م ظومة اامم المتحدةال  ل   ساس م د  تعاسم المصالب والمساوليا ؛

قلبا دل  المفوضأأأأة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن تولأ مزاداا م  اي تما     يكرر  ي أأأأاا  -10 
 صأأأأأأأة لما  ترتب  ل  يما  قل ال لدان نموااال وخا ل   اتق ال لدان ال اميةال وي سأأأأأأألمرأأأأأأأكلة  عباء الد ون التأ تعع   

 التداب ر ال اشئة    الد ون المارجية م  آثار اجتماعية؛

الم  رة المستعلة  ل  مواصلة التعاونال وفعاا لوي تهاال مع اللج ة المع ية بالحعوق   يرجع -11 
عة  اءا  الماصأة لمجلس حعوق ا نسأانال واللج ة ايسأترأاراة التابايقتصأادية وايجتماعية والثعافيةال وا جر 

 لاال برفن المسائل المرمولة بعملها والمتصلة بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية والحق فأ الت مية؛

 دل  الم  رة المسأأأتعلة  ن تسأأأتمر فأ تعديم تعارار م تظمة دل  مجلس حعوق ا نسأأأان   يطلب -12 
 اا ل رنام   مل كل م هما؛ة العامة وفعو ل  الجمعي

  العا   ن  زود الم  رة المسأأتعلة بكل ما  لزمها م  مسأأا دةال وخاصأأة دل  اام   يطلب -13 
 ما  لزمها م  موظف   وموارد لالضطالى بمهامها؛

 الحكوما  والم ظما  الدولية والماسأأأأأسأأأأأا  المالية الدولية والم ظما  غ ر الحكومية   يح   -14 
  ل  التعاون الكامل مع الم  رة المستعلة فأ سياق ايضطالى بالويية؛ ى الما والعطا

مواصأأأأأأأأألة نظرا فأ  حا المسأأأأأأأأأفلة فأ دقار ال  د نفسأأأأأأأأأا م  جدوا اا ماا وفعاا   يعرر  -15 
 ل رنام   ملاإ

 48 الجلسة
 2021آذار/مارس  23

اء    التصأأأأواتإ وكانت    أأأأ   4وامت اى    صأأأأوتاا   14معابل   صأأأأوتاا   28]ا تمد بتصأأأأوات مسأأأأجل بفغل ية  
 نتيجة التصوات كما  لأا 
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 الماادونا
ايتحاد الروسأأأأأأأأال اارج ت  ال دراترااال دندونيسأأأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأأأتانال باكسأأأأأأأتانال 

 المتعددة العوميا (ال توغوال السأأأأأأأ غااال   - يا )دولة  البحرا ال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأوال بوليف 
 جأال ال وليفاراة(ال في   –  ال ف زواال )جمهوراة  السأأأأأأودانال الصأأأأأأومااال الصأأأأأأ  ال غابونال الفل   

 الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال نام  ياال ن بااال اله د

 المعارضونا
بول داال ترأأأأأأأأيكياال جمهوراة كورااال الدانمركال   لمانياال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال  

 لرماليةال ال مساال  ول داال اليابانفرنساال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا ا

 الممت عون    التصواتا
  رم  ياال جزر ال هاماال جزر مارشااال المكسيك[

  الحقوق الثقافية  مجالفي  ةال اص ةوالية المقرر  -46/9  

 ا نسانال دن مجلس حعوق  

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال يسترشد دذ 

برأفن مدونة قوا د    5/2لس حعوق ا نسأانال وماسأسأا  مج  برأفن ب اء  5/1قراراا  رأ ر دل   ي  و ذ 
  ن/حزارا  18السأأأألوك اصأأأأحال الوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأأانال المارخ   

 ال و ذ يردد  ل   ن ي طلع جميع  صحال الوييا  بواجباتهم وفعاا لهح   العرارا  ومرفعاتهماال 2007 ونيا 

جاا  فأ م  ةصأبرأفن المعررة الماا  مجلس حعوق ا نسأان السأابعة  يع قرار دل  جم  رأ ر  ي أاا ي  و ذ 
 الحعوق الثعافيةال

فأ مجاا الحعوق الثعافيةال    ةالماصأأأأأأ  ةيجددال لمدة ثالت سأأأأأأ وا ال ويية المعرر    نيعرر  -1 
  26 المارخ  10/23لتمك  ها م  مواصأأأأأأأألة العمل وفعاا للويية التأ حدد ا مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأان فأ قرارا  

 ؛2009ر/مارس ذاآ

مواصأأألة ال ظر فأ  حا المسأأأفلة فأ دقار ال  د نفسأأأا م  جدوا اا مااال     ي أأأاا  يعرر  -2 
 وفعاا ل رنام   ملاإ

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 [إدون تصواتم  مد ]ا تك 

 مسألة إةمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في جميع البلدان -46/10  

 ا نسانالدن مجلس حعوق  
 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

با  الن العالمأ لحعوق ا نسأانال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأادية    و ذ يسأترشأد  ي أاا  
وايجتماعية والثعافية وجميع صأأأأأكوك حعوق ا نسأأأأأان ااخرى ذا  الصأأأأألةال وبمبادئ الحعوق ايقتصأأأأأادية  

 لصكوكالالمكرَّسة فأ  حا ا وايجتماعية والثعافية



A/76/53 

69 GE.21-11677 

يعر   ن جميع ااشأأأأأأأما   ولدون  حراراا ومتسأأأأأأأاوا  فأ الكرامة والحعوقال و ذ  و ذ  اكد م  جد د 
 بفن  حا الحعوق مستمدة م  كرامة ا نسان المتفصلة فياال

د الن وبرنام   مل ف   اال دل   ن جميع حعوق     دة صكوك م ها   ل  ال حو الم    فأال و ذ ير ر  
  تع ل التجزئةال و نا يجب  ن تكعامل معاملة م صأأفة ومتكافئةال ومترأأابكة ومتعاضأأدة وي   المية ومترابطة سأأان ا ن 

يرأأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأأاا دل   ن احترا  فئة م  الحعوق وحما تها    ل  قد  المسأأأأأأأأأاواة وب فس العدر م  اي تما ال و ذ
 لهاالخرى وحما تها و  ما  بغأ لا  بداا  ن يعفأ الدوا م  احترا  الحعوق اا و  مالها  مر ي

قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأان المتعلعة بمسأأأأأأأأفلة د ماا الحعوق ايقتصأأأأأأأأادية    و ذ  اكد م  جد د 
ال و ل   2019نيسأأان/ برال   8المارخ    40/12وايجتماعية والثعافية فأ جميع ال لدانال وآخر ا قرار المجلس  

 نفساال العرارا  التأ ا تمدتها لج ة حعوق ا نسان برفن الموضوى

دل    داا الت مية المسأأأأأتدامة وغاياتها المحددة والمترابطةال التأ تغطأ قائفة واسأأأأأعة   يرأأأأأ ر و ذ   
يسأأأأأأألم بفن تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأان   م  الع أأأأأأأايا المتصأأأأأأألة بالحعوق ايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال و ذ

 ها بع ااال طة واعزو بع مور متراب 2030 وحما تها و  مالها وت ف ح خطة الت مية المستدامة لعا 

ف ها ايحترا    تسأأترشأأد بمعاصأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال بما  2030 بفن خطة  ا   و ذ يسأألم 
التا  للعانون الدولأال وتعو   ل  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأانال ومعا دا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان الدوليةال  

ال وتسأت  ر بصأكوٍك  2005 ة العالمأ لعا لماتمر العم  و  الن اامم المتحدة برأفن االفيةال والوثيعة المتامية
  خرى مثل د الن الحق فأ الت ميةال

برفن خطة  مل  ديس    2015تموو/ وليا    27المارخ    69/313دل  قرار الجمعية العامة    و ذ ير ر  
ال  2030  ا   تجز  م  خطة ي   بابا الصأأأأأأأأادرة    الماتمر الدولأ الثال  لتموال الت ميةال والتأ ترأأأأأأأأكل جزءاا 

سأأأياسأأأا  و جراءا    ها وتكملهاال وتسأأأا د فأ توضأأأيب سأأأياق غاياتها المتعلعة بوسأأأائل الت ف ح م  خالاوتد م
 ب ئة مواتية  ل  جميع المسأأتواا   ملموسأأةال وتع د تفك د ايلتزا  السأأياسأأأ العوي بالتصأأدي لتحدي التموال وته ئة 

  ل  الصع د العالمأاللتحع ق الت مية المستدامةال بروٍ  م  الرراكة والت ام  

دل  د الن ن واورك م   جل الالجئ   والمهاجرا ال الحي ا تمدتا الجمعية العامة    و ذ يرأ ر  ي أاا  
ال والأحي  دى دل  ا تمأاد اتفأاق  أالمأ برأأأأأأأأأأأأأأفن المهأاجرا  وا تمأاد ايتفاق  2016  لوا/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر   19فأ 
 أأأاوين حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأان لجميع الالجئ    لمأ م   جأأأل الهجرة ا م أأأة والم ظمأأأة وال ظأأأاميأأأة اللأأأح    تالعأأأا

ل ظر    وضأأأأأأأأعهم العانونأال وات أأأأأأأأم ان التزاماا باحترا   حا الحعوق احتراماا تامااال  والمهاجرا ال بصأأأأأأأأرا ا
 ف ها الحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافيةال بما

عهأد الأدولأ  بأا  وايلتزامأا  التأ تعع  ل   أاتق الأدوا ااقراا فأ الالواج و ذ  اكأد م  جأد أد 
 لز  م  خطوا ال بصأأأأأأأورة فردية    تعلق باتماذ ما افية فيماالما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثع

تسأأمب  سأأيما  ل  الصأأع د   ايقتصأأادي والتع أال وبفقصأأ  ما و   قراق المسأأا دة والتعاون الدول   ال ي
ة وايجتمأاعيأة والثعأافيأة تأدراجيأاا بجميع موارد المتأاحأةال م   جأل ا  مأاا الكأامأل للحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأبأا ال

 سيما با تماد تداب ر ترراعيةال ال يالس ل المالئمة

( للج ة المع ية بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافيةال  1990)3 التعل ق العا  رقم  و ذ  الحظ 
 رال بالمسأأأأأأأتواا    ن ايلتزا  ااسأأأأأأأاسأأأأأأأأ اادن  ب أأأأأأأمان الوفاءال  ل   قل تعد  الحي ت ص فيا اللج ة  ل 

 حعوق ايقتصأأأأادية بال   الما    ااسأأأأاسأأأأية الدنيا لكل م  الحعوق يعع  ل   اتق كل دولة قرا فأ العهد الدولأ 
قتصأاديةال   و الرأفن بال سأبة لعد  ا تماد تداب ر تراجعية برأفن حماية الحعوق اي وايجتماعية والثعافيةال كما

 وايجتماعية والثعافيةال
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ترأأأأأأأأأأملال فيما ترأأأأأأأأأأملال  د  التم  زال والمسأأأأأأأأأأاواةال وكرامة    ا نسأأأأأأأأأأان التأمبادئ حعوق    و ذ  اكد 
ا نسأأأأانال وا نصأأأأااال والعالميةال و د  التجز ال والتراب ال والمرأأأأاركةال والمسأأأأاءلةال  ل  ال حو المكرَّس فأ 

  يرأدد  ل  وجول د ماا الحعوق الم صأو      مل ف   اال و ذ د الن وبرنام  العانون الدولأ لحعوق ا نسأان وفأ 
 ها فأ العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية م  دون تم  زالل  

دل  الواجب الوارد فأ العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافية   و ذ يرأأ ر  
اعية والثعافية  جاا وال سأأأأاء فأ التمتع بجميع الحعوق ايقتصأأأأادية وايجتمالمتعلق ب أأأأمان المسأأأأاواة ب   الر 

دراج كل م  المسأاواة ب   الج سأ   وتمك   جميع ال سأاء والفتيا   يرأ ر  ي أاا دل  د المحددة فأ العهدال و ذ
ت ميأة  بأأا تبأأار ذلأأك  أأدفأأاا قأأائمأأاا بأأحاتأأا و دمأأاج  أأحا الهأأدا فأ جميع اا أأداا والغأأايأأا  الواردة فأ خطأأة ال

 ال قواا  ملية الت ف حال2030 المستدامة لعا 

بفن وضأأأع حد  دن  لحماية اجتماعية ترا أ الم ظور الج سأأأانأ  ل  الصأأأع د الوق أ    سأأألمو ذ ي 
 و سأأأأأأ  ل رئيسأأأأأأأ لتيسأأأأأأ ر التمتع بالحعوق ايقتصأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال وبفن الحدود الدنيا للحماية  

زاز تع  ايجتماعيةال   د اسأأأأأتمدامها كم   سأأأأأاسال م  شأأأأأفنها  ن تحد م  الفعر و د  المسأأأأأاواة    قراق
 م  الدخل ااسأأاسأأأال والعمل الالئقال والمسأأاواة فأ ااجر   د تسأأاوي العمل فأ القيمةال وحصأأوا الجميع  

  ل  الر اية الصحية والمدما  ااساسيةال

بف مية  المية جميع حعوق ا نسأأأأأان و د  قابل تها للتجزئةال و  مية السأأأأأياسأأأأأا     و ذ يسأأأأألم  ي أأأأأاا  
  الموارد الكأافيأة والعأاملأة بطأاقأة كأاملأةال والتعأاون  ل  المسأأأأأأأأأأأأأأتواأا   ذا  العأامأة العواأة والكفاةال والمأدمأا 

الوق ية وا قليمية والدولية   ماا جميع الحعوق ايقتصأأأأأأادية وايجتماعية والثعافية لمعالجة ااثر السأأأأأأل أ  
وي  فأ ذلك  ثرا  ل  ال سأأأأاء والفتيا ال وكبار السأأأأ  وااشأأأأما  ذ  (ال بما19-لوباء ف روس كورونا )كوف د

 ا  اقا  والرعول ااصليةال ول مان تحع ق انتعا   اداال

سأأأأ زاد م     19- ن العبء ايقتصأأأأادي والمالأ المتزا د ال اجم    جائحة كوف د  و ذ  الحظ بعلق 
تفاقم  وجا  د  المساواةال وس زاد م  الفعر والجوىال وس  عكض المكاسب ا نمائية التأ تحععت برق اانفسال  

   داا الت مية المستدامةال ق وسيعلل م  فر  تحع

 تسأأأأأأأأق مع التزاما  الدوا بموجب   ن تمك   ال اس وضأأأأأأأأمان المسأأأأأأأأاواة والرأأأأأأأأموا بما و ذ يكرر  
 درك  ن ا قار   العانون الدولأ لحعوق ا نسأان م  ب   الع اصأر ااسأاسأية لتحع ق الت مية المسأتدامةال و ذ

  2030 فية  وفر التوجيا الالو  فأ ت ف ح خطة  ا ثعاالمعياري   ماا الحعوق ايقتصأأأادية وايجتماعية وال
 بفعالية  ك ر وبصورة  شملال

 ن  حد الجوانب الرئيسأأأأأأأية لل ه  العائم  ل  حعوق ا نسأأأأأأأان دواء الت مية المسأأأأأأأتدامةال    و ذ  الحظ 
يكفل  ف ها الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال بما  تمثل فأ تعزاز المعرفة بحعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال بما

ا  صأأأأأ ع  تمك   اافراد والجها  صأأأأأاحبة المصأأأأألحة م  المرأأأأأاركة بطراعة  ادفة وحرة ونرأأأأأيطة فأ  ملي
 فأ ذلك    قراق ممارسة الحعوق المدنية والسياسيةال العرارا  التأ تاثر فأ حياتهمال بما

خل ال لدان  بفن اسأتمرار وتزا د  وجا  د  المسأاواة وقلة ايسأتثمار فأ المدما  العامة دا  و ذ يسألم 
  بوجا خا   ل  م  يعيرأأون فأ    اثر  تحديا  رئيسأأية  ما  د ماا الحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافيةال مما 

يرأأأأ ر دل  التزاما  الدوا    اقا ال و ذا  وضأأأأاى  رأأأأةال بم  ف هم كبار السأأأأ  وااشأأأأما  ذوو   فعر وفأ
رك  حد خلر الركب وبالوصأأوا دل  م  فأ آخر المتصأألة بعد  التم  ز وتعزاز المسأأاواةال وبالتزامها بعد  ت

 الركب  وياال
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يع الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأأة وايجتمأأأاعيأأأة والثعأأأافيأأة  جميع الأأأدوا  ل  احترا  جم  يحأأأ  -1 
وحما تها و  مالهاال وذلك بتعزاز ااقر العانونيةال وا تماد السأأياسأأا  وال رام  المالئمةال وتمصأأيص الموارد  

 الكافية لت ف ح ا؛

الدوا دل  ت ف ح قرارا  مجلس حعوق ا نسان برفن مسفلة د ماا الحعوق   ميعبج  ه ب -2 
 ؛40/12تماعية والثعافية فأ جميع ال لدانال وآخر ا العرار ايقتصادية وايج

 بآخر حاي  اين أأما  دل  العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية   رّحب -3 
ت  أأم دليا بعدك  ن ت ظر فأ القيا    لم تصأأدق  ل  العهد  و توقع  و أ لموالثعافيةال واه ب بجميع الدوا الت

 لواةال وبالدوا ااقراا  ن ت ظر فأ مراجعة تحفظاتها  ليا؛بحلك  ل  س  ل ااو 

بفحدت حاي  اين ما  دل  ال روتوكوا ايختياري الملحق بالعهد الدولأ     رّحب  ي اا  -4 
 توقع وتصأأدق  ل  ال روتوكوا  لتأ لم عية والثعافيةال وارأأجع جميع الدوا ا الما  بالحعوق ايقتصأأادية وايجتما 

م دليا بعدك  ل   ن تفعل ذلكال و ن تصأأأأدر  ي أأأأاا ا  الن   الم صأأأأو   ل هما فأ ت  أأأأ لم ايختياري  و
 م ا؛ 11و 10المادت   

ة  بتعراري اام   العا     مسأأأأأأأأأأأفلة د ماا الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأادي   يحي   لماا مع التعد ر  -5 
فأ د مأاا    اصأأأأأأأأأأأأأأة  ل  دور التك ولوجيأا  الجأد أدةوايجتمأاعيأة والثعأافيأة فأ جميع ال لأدانال مع الترك ز خأ

فأ د مأاا الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأة    19-و   تأفث ر كوف أد  (32)الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأة وايجتمأاعيأة والثعأافيأة
 وبايست تاجا  الواردة ف هما؛ (33)وايجتماعية والثعافية

كأ تج أ كأامأل الفوائأد م  التك ولوجيأا  الجأد أدة   مأاا أ للأدواال لبأفنأا   بغ  يسأأأأأأأأأأأأأألم -6 
الحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافية مع التعل ل دل   دن  حد م  احتماي  ال أأررال  ن تط ق ااقر  

  ة وتطوار االت ظيمية وفعاا للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأانال حسأأأب ايقت أأأاءال فأ تصأأأميم التك ولوجيا  الجد د 
 يكفأ م  ال مانا  والرقابة؛ ونرر ا وتع يمها وت ظيمهاال و ن تكفل دخ ا ها لما

بجميع الأدوا  ن تتمأح التأداب ر الم أاسأأأأأأأأأأأأأأبأة للتعج أل بأالجهود الراميأة دل  سأأأأأأأأأأأأأأأد   ه أب -7 
 الحصأأأأأأأأأأر تلك العائمة  ل  نوى فأ ذلك  ل  سأأأأأأأأأأ  ل المثاا ي الحواجز الرقمية والفجوا  التك ولوجيةال بما

تكتفأ بمكافحة التم  ز والتح ز فأ تطوار واسأأأأأأأتمدا  التك ولوجيا  الجد دةال   ةال و يسأأأأأأأ  وا  اقالج س وال
 تعلق بالحصأأأأأأأأأأأأأأوا  ل  الم تجا  والمدما  ال أأأأأأأأأأأأأأروراة للتمتع بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأادية   سأأأأأأأأأأأأأأيما فيما وي

ر والج د   المسأأأتواا ال ل  جميع    وايجتماعية والثعافية فحسأأأبال بل تعمل  ي أأأاا  ل  ضأأأمان التعليم الميسأأأّ
م   جل واادة الكفاءا  الرقمية والمهارا  ايبتكاراة لدى الجميعال بم  ف هم ال سأأأأأأاء والفتيا  وااشأأأأأأما   

  اقا ؛ا ذوو 

ال فأ سأأأأ  ل التعافأ برأأأأكل  ف أأأأل م  الجائحةال ب أأأأرورة معالجة  وجا التفاو   يسأأأألم -8 
ية الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأادية  م   جل حماوالتعليم    والعصأأأأأأأأأأأور الهيكلية فأ نظم الحماية ايجتماعية والصأأأأأأأأأأأحة

وايجتماعية والثعافية  ل  نحو  ف أل وضأمان قدرة المجتمعا  وايقتصأادا   ل  الصأمود  كثر فأ وجا 
 ااوما  المحتملة فأ المستع ل؛

جميع الدوا  ل  د طاء ااولواة للتداب ر الرامية دل  ضأمان الحعوق ايقتصأادية   يح  -9 
سأأأأيما للمتفثرا  بهحا الجائحة برأأأأكل غ ر مت اسأأأأبال و ل  ضأأأأمان   رادال ويلجميع اافوالثعافية  وايجتماعية  

  

(32) A/HRC/43/29إ 
(33) A/HRC/46/43إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/43
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حصأأأأوا الجميع  ل  اللعاحا  والعالجا  ووسأأأأائل الترأأأأميص الج دة والمفمونة والميسأأأأورة التكلفة والفعالة  
 فأ الوقت الم اسب وبطراعة  ادلة م صفة؛

  ف ها   ئا  معا دا   يةال بما نسأان الدول   حعوق ا  بمسأا ما  آليا   يحي   لماا مع التعد ر  -10 
حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان الأدوليأةال ومجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان و  ئأاتأا الفرعيأةال وا جراءا  المأاصأأأأأأأأأأأأأأأةال و مليأا   

 تسأأأأق مع التزاما    بما  2030 ايسأأأأتعراا الدوري الرأأأأاملال فأ تعزاز ت ف ح خطة الت مية المسأأأأتدامة لعا 
را أ  ل  ال حو الواجب المعلوما  والمالحظا   ا  ل   ن ت وارأأأأجع الدو بحعوق ا نسأأأأانال  الدوا فيما  تصأأأأل 

ال و ن تعزو تعاون  2030 والتوصأأأأيا  المعدمة م  آليا  حعوق ا نسأأأأان لدى ت ف ح ورصأأأأد مدى تعد  خطة  ا  
 المصلحة م   جل ددماج حعوق ا نسان ددماجاا كامالا فأ العمليا  المحكورة؛جميع الجها  صاحبة  

الةال و ل  سأأأأأأأأ  ل انتصأأأأأأأأاا فعاا م  انتهاكا  الحعوق  ا دل  العد مية الوصأأأأأأأأو      اكد -11 
ف ها اينتهاكا  ذا  الطابع ال ُّظمأال واالحظ مع التعد ر فأ  حا   ايقتصأأأأأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال بما

كا   الصأأأأأدد التداب ر التأ اتمحتها الدوا للفصأأأأأل فأ الع أأأأأايا محلياا ولكفالة دمكانية وصأأأأأوا ضأأأأأحايا انتها
ز ومة دل  دجراءا  تعديم الرأأأأأأكاوىال واه ب بالدوا  ن تعزو جهود ا ل أأأأأأمان دمكانية   نسأأأأأأان المحعوق ا

 الوصوا دل  س ل اينتصاا الع ائية وغ ر الع ائية  ل  الصع د الوق أ وا قليمأ والدولأ؛

بالمطوا  المّتمحة  ل  الصأع د الوق أ   ماا الحعوق ايقتصأادية وايجتماعية     رّحب -12 
 حا   ددال فأفأ ذلك سأأأأأأأأأأأأأّ  الترأأأأأأأأأأأأأراعا  المالئمة وبت المحاكم الوق ية فأ الع أأأأأأأأأأأأأاياال وارأأأأأأأأأأأأأ ثعافيةال بماوال

  المصأو ال  ل  ضأرورة ال ظر فأ ايحتكا  دل  الع أاء لدى تحد د  ف أل قراعة لإل ماا العانونأ للحعوق 
 عانون المحلأ الداخلأ؛الواردة فأ العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية فأ ال

بأفن الحأدود الأدنيأا للحمأايأة ايجتمأاعيأة تيسأأأأأأأأأأأأأأر التمتع بأالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأة   يعترا -13 
فأ ذلأك   العمألال بمأاف هأا الحعوق المتعلعأة بأالتعليمال وال أأأأأأأأأأأأأأمأان ايجتمأا أال و  وايجتمأاعيأة والثعأافيأةال بمأا

الصأحة ال دنية والععليةال والتمتع بمسأتوى ظروا العمل العادلة والمواتيةال وبالتمتع بف ل  مسأتوى ممك  م   
والكسأأأأاء والمسأأأأك ال ومياا الرأأأأرل المفمونةال وخدما  الصأأأأرا  فأ ذلك الغحاء الكافأال   معيرأأأأأ يئقال بما

اكد فأ  حا الصأأأأأأأأدد   مية العمل  ل  نحو الصأأأأأأأأحأال وفق التزاما  الدوا فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأأأانال وا
دود الدنيا امتثايا لمبادئ  د  التم  ز والمسأاواةال والمسأاواة  متسأق  ل  دحدات و/ و مواصألة تطوار  حا الح

 اج ااشما  ذوي ا  اقا ال والرفافيةال والمراركة والمساءلة؛ب   الج س  ال و دم

فأ الت مية المسأأأتدامةال واكرر  ن المسأأأاواة  بف مية مسأأأا مة ال سأأأاء والفتيا     يعر  ي أأأاا  -14 
ا  ومرأأأأأاركة  ال سأأأأأاء وراادته  الكاملة والمتسأأأأأاواة والمجدية فأ ب   الج سأأأأأ   وتمك   جميع ال سأأأأأاء والفتي

ايقتصأأأأأاد  مر ح وي لتحع ق الت مية المسأأأأأتدامةال وتعزاز المجتمعا  السأأأأألمية والعادلة والرأأأأأاملة للجميعال وتعزاز 
نال  كام  نتاجية  ل  نحو مطرد وشأامل للجميع ومسأتدا ال و نهاء الفعر بجميع  شأكالا فأ كل ال مو ايقتصأادي وا 

 وضمان رفاا الجميع؛

  ميأأأة تعأأأديم التأأأدراأأأب والتثقيف للجميعال وق لأأأة دورة الحيأأأاة فأ مجأأأاا حعوق    اكأأأد -15 
وال زا ة والت وى    ا نسأأأأأأأأانال اامر الحي قد يسأأأأأأأأا د  ل  ب اء مجتمعا  تحتر  الكرامة والمسأأأأأأأأاواة والرأأأأأأأأموا

 وسيادة العانون؛

  نسأأأان والتوصأأأيا  التأ تصأأأدر      ئا اسأأأتمدا  المعا  ر الدولية لحعوق ا  يرأأأجع -16 
سأأأأيما فأ سأأأأياق ااشأأأأكاا المتعددة والرأأأأد دة   حعوق ا نسأأأأان وآلياتها لتحد د ااسأأأأبال الجحراة للتم  زال وي

 المساواة؛للتم  زال والتداب ر ال روراة لمكافحة التم  ز وال

  لأا بالدوا  ن تعو  بما  ه ب -17 
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تكسأأأأأأتمد  فأ   وقياسأأأأأأهاال وماشأأأأأأرا  لحعوق ا نسأأأأأأان  ا تماد دجراءا  لجمع المعلوما ) ( 
سأأياقها الوق أال ومواصأألة تطوار  حا ا جراءا  والماشأأرا  واسأأتمدامها وتعزاز اسأأتمدامها لد م  مليا   

ت ف ح العوان   والسأأأأأياسأأأأأا  وا جراءا  الرامية دل  احترا  الحعوق  صأأأأأ ع العرارا  وقياس التعد  المحرو فأ  
ة والثعافية وحما تها و  مالهاال والتصأأأدي للتم  ز و د  المسأأأاواةال مع ا شأأأارة دل   ن  ايقتصأأأادية وايجتماعي

فأ ذلك الحق فأ المصأأأأأأأوصأأأأأأأيةال و ن تكون شأأأأأأأفافة  ا جراءا    بغأ  ن تحتر  حعوق ا نسأأأأأأأانال بما   حا
 ية وتسمب بالمساءلة؛وترارك

دي للعقبا  الهيكلية  تحد د  نماط التم  ز فأ العانون والسأأأياسأأأا  والممارسأأأا ال والتصأأأ )ل( 
 ّلد الالمساواة وتديمها   ر ااجياا؛الراسمة و القا  العوة غ ر المتكافئة التأ تو 

المتعلعة     تسأق مع المبادئ تعزاز دور الماسأسأا  الوق ية لحعوق ا نسأان وقدراتها بما )ج( 
اله ئا  المع ية  بمركز الماسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأا  الوق ية لتعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان وحما تها )مبادئ باراس(ال وكحلك  

ايقتصأأأأأأأأأأأأأادية وايجتماعية    بالمسأأأأأأأأأأأأأاواةال بهية حماية المجاا المدنأال وا سأأأأأأأأأأأأأها  فأ تعزاز د ماا الحعوق 
الم اسأأأأأأبة لتحع ق   داا الت مية    والثعافيةال وتعديم الد م دل  الجها  صأأأأأأاحبة المصأأأأأألحة فأ ديجاد التداب ر 

 المستدامة  ل  الصع د   الوق أ والمحلأ؛

 و تعزاز آليا  وق ية لت ف ح ايلتزاما  والتوصيا  المتعلعة بحعوق /دنراء و ال ظر فأ )د( 
ا نسأأان وا بالن   ها ومتابعتهاال مع اي تراا بمسأأا متها فأ  مليا  الت ف ح وا بالن والمتابعةال وبعدرتها  

  واستعراا   ومتابعة  لثعافيةال ل  ايضطالى بمبادرا  شاملة لتعزاز د ماا الحعوق ايقتصادية وايجتماعية وا
التعد  المحرو فأ تحع ق   داا الت مية المسأأأتدامةال ف أأأالا    ايلتزاما  الدولية والوق ية المتعهَّد بها فأ 

 ماتمرا  اامم المتحدة وقممها؛

بأأالعمأأل الأأحي تعو  بأأا اللج أأة المع يأأة بأأالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأة   يحي   لمأأاا مع التعأأد ر  -18 
وا ااقراا فأ الوفاء بالتزاماتهاال بوسأأأأأائل م ها دصأأأأأدار تعليعا   امة  ا دة الدافية لمسأأأأأوايجتماعية والثع

ال الغا  الفردية بال سبة للدوا ااقراا فأ ال روتوكوا ايختياري الملحق   وال ظر فأ التعارار الدوراة وفأ
 بالعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية؛

تعو  با   ئا  المعا دا  وا جراءا  الماصأأأأأأأأأأأأأأة   بما  ي أأأأأأأأأأأأأأاا لتعد ر  ماا مع ايحي   ل -19 
ااخرى ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأة م   مألال فأ دقأار وييأاتهأاال فأ مجأاا تعزاز الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة وايجتمأاعيأة  

 والثعافية وحما تهاال وبالدور الها  الحي  اديا ايستعراا الدوري الرامل فأ  حا الصدد؛

ادة الت س ق ب   اللج ة المع ية بالحعوق ايقتصادية  و ل  وا  التعاون   ل  تعزاز  يرجع -20 
وايجتماعية والثعافية وسائر   ئا  معا دا  حعوق ا نسانال و  ئا  اامم المتحدة ووكايتها المتمصصة  

ةال  وبرامجهاال وآليا  مجلس حعوق ا نسأأان التأ تاثر  نرأأطتها فأ الحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافي
 يحتر  ويية كل م ها واعزو سياساتها وبرامجها ومراراعها؛ ل  نحو وذلك 

بالمسأأا ما  الهامة التأ تعدمها الم ظما  ا قليمية والماسأأسأأا  الوق ية لحعوق    يسأألم -21 
ف ها الم ظما  غ ر الحكومية والماسأأأسأأأا  ااكاديمية وماسأأأسأأأا  البح ال   ا نسأأأان والمجتمع المدنأال بما

وال عابا ال فأ تعزاز وحماية الحعوق ايقتصأأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال  تجاراةال   ماا الوماسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأا  اا
فأ ذلك اانرأأطة التدرا ية وا  الميةال وارأأجع  حا المسأأا ما ال وااكد   مية الترأأاور مع ااشأأما    بما

 المتفثرا  ومراركتهم فأ اتماذ العرارا  التأ تع  هم؛

دئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة  مع المباتمرأأأأأأأأياا   الدوا  ل   ن تعد ال يرأأأأأأأأجع -22 
وحعوق ا نسأانال درشأادا  فعالة دل  ماسأسأا  اا ماا التجاراة برأفن كيفية الوفاء بمسأاول تها    احترا   

فأ ذلك الحعوق ايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال قواا  ملياتهاال و ن تسأأأأأأأع  دل    حعوق ا نسأأأأأأأانال بما
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خدماتها م   م تجاتها  و بحعوق ا نسأأأأأأأان التأ ترتب  مباشأأأأأأأرة بعملياتها  و  ر ال أأأأأأأارةيف ا ثاتمف م ع  و
 تك  قد سا مت فأ تلك ا ثار؛ خالا  القاتها التجاراةال حت  لو لم

باانرأأطة التأ ت أأطلع بها مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان فأ   رحب -23 
عافيةال بسأأأأأأأأأأ ل ترأأأأأأأأأأمل فأ المعا  ااوا التعاون التع أال  عية والثوايجتمامجاا تعزاز الحعوق ايقتصأأأأأأأأأأادية  

  واالحظ مع التعد ر  مل مكات ها الم دانيةال وتعارار ا ذا  الصأأأأأألة المعدمة دل    ئا  اامم المتحدةال وتطوار 
  و نرأطتهاخ رتها الف ية الداخليةال وم  ضأم ها تلك المتعلعة بماشأرا  حعوق ا نسأانال وم رأوراتها ودراسأاتها  

 ية وا  المية المتعلعة بالمسائل ذا  الصلةال بوسائل م ها تك ولوجيا المعلوما  الجد دة؛التدرا 

دل  اام   العا   ن يعد تعراراا    مسأأأفلة د ماا الحعوق ايقتصأأأادية وايجتماعية    يطلب -24 
نسأأأأأأأأأأأأان فأ حعوق ا ل  مجلس  م  جدوا اا ماا و ن يعدما د  3جميع ال لدان فأ دقار ال  د    والثعافية فأ

دورتا التاسأأأأعة وااربع  ال مع الترك ز خاصأأأأةا  ل    مية السأأأأياسأأأأا  العامة العواة والكفاةال والمدما  ذا   
  الموارد الكافية والعاملة بطاقة كاملة م   جل حماية الحعوق ايقتصأأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافية لمعالجة ااثر 

  ؛د ا نعاة فأ جهو والمسا م 19-السل أ لجائحة كوف د

ال م  جدوا اا ماا   3دورتا التاسأأأعة وااربع  ال فأ دقار ال  د    فأ  عد حلعة نعا ال   يعرر  -25 
ايست تاجا  والتوصيا  التأ قدمها اام   العا  فأ تعرارا      مية السياسا  العامة العواة والكفاة    برفن

ماية الحعوق ايقتصأأأأادية وايجتماعية والثعافية  والمدما  ذا  الموارد الكافية والعاملة بطاقة كاملة م   جل ح
  فأ ذلك اامثلة العملية والممارسأا    نعا ال بما والمسأا مة فأ جهود ا   19- لمعالجة ااثر السأل أ لجائحة كوف د 

الج دةال واطلب دل  المفوضية السامية  ن تد و الدوا والم ظما  الدولية ذا  الصلةال و  ئا  المعا دا ال  
 ماصةال والمجتمع المدنأ دل  المراركة فأ حلعة ال عا ؛وا جراءا  ال

 أدرس دمكأانيأة اتمأاذ مزاأد م    ن  كبعأ  أحا المسأأأأأأأأأأأأأأأفلأة ق أد نظراال و ن  يعرر  ي أأأأأأأأأأأأأأأاا  -26 
  ا جراءا  م   جل ت ف ح  حا العرارإ

 48الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

المتأتية من مصةةةةةةدر غير مشةةةةةةرو  إلا   التأثير السةةةةةةلبي لعدم إةادة األموال -46/11
 دان ا األصلية في التمتع بحقوق اإلنسان، وأهمية تحسين التعاون الدوليبل

 دن مجلس حعوق ا نسانال  

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

الن  العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال وا    و ذ  اكد م  جد د 
لحعوق ا نسأانال و  الن الحق فأ الت ميةال و  الن وبرنام   مل ف   اال وغ ر ذلك م  صأكوك حعوق    العالمأ

 نسان ذا  الصلةالا 

  62/219ال و2006آذار/مأأارس    15المارخ    60/251دل  قرارا  الجمعيأأة العأأامأأة   و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر  
ال وقرارا  مجلس  2011ونيأا حزاران/  17المارخ    65/281ال و2007كأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر  22المارخ  

  ال2009حزاران/ ونيا    18المارخ    11/11ال و2007حزاران/ ونيا    18المارخ      5/2و  5/1حعوق ا نسأأأأأأأأأان  
 ال 2011آذار/مارس  25المارخ  16/21و
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ال  2018كانون ااوا/ديسأأأم ر    17المارخ    73/190دل  قرارا  الجمعية العامة    و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا  
برأأأأأأأأأأأفن    2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأم ر    21المارخ    75/206ال و2020ونيا حزاران/   1المارخ    74/276و

  مية م ع الممارسأأا  الفاسأأدة ومكافحتهاال وتعزاز التعاون الدولأ لمكافحة التدفعا  المالية غ ر المرأأرو ة  
 م   جل تعزاز الت مية المستدامة وا  ماا الكامل لحعوق ا نسانال

ال  2011 ونيا  /حزاران 17المارخ    17/23 نسأأأأأأأأأأان  دل  قرارا  مجلس حعوق ا  و ذ يرأأأأأأأأأأ ر كحلك 
  27المارخ  25/9ال و2013آذار/مأأارس    21المارخ  22/12ال و2012آذار/مأأارس    23ارخ الم 19/38و

ال  2016آذار/مأأأارس   24المارخ   31/22ال و2015آذار/مأأأارس    26المارخ   28/5ال و2014آذار/مأأأارس 
  ال2019 مارس/ار آذ 21 المارخ 40/4و ال2017 مارس/آذار  23 المارخ 34/11و

دل   ن حعوق ا نسأأأأأأأأأان المعترا بها فأ ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأانال والعهد   و ذ يرأأأأأأأأأ ر  
الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأادية وايجتماعية  

لتزا   ع أأأأأأأأأااال و ذ يكرر تفك د ايوالثعافيةال  أ حعوق  المية وغ ر قابلة للتجزئة ومترابطة واد م بع أأأأأأأأأها ب
بكفالة تمتع كل شأأأأمص تمتعاا فعلياا بجميع الحعوق المدنية والسأأأأياسأأأأية وايقتصأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال  
بما ف ها الحق فأ الت ميةال والمسأأاولية الرئيسأأية التأ تعع  ل   اتق الدوا فأ تعزاز جميع حعوق ا نسأأان  

 ترامهاالوالحراا  ااساسية وحما تها واح

   ن لجميع الرأأعولال سأأعياا دل  تحع ق غاياتهاال  ن تتصأأرا فأ ثرواتها وموارد ا   دو ذ  اكد م  جد  
الط يعية بحراة دونما دخالا بفي التزاما  ناشأأأأأئة    التعاون ايقتصأأأأأادي الدولأ العائم  ل  م د  الم فعة  

 ال م   سبال العي  الماصة باالمتبادلة والعانون الدولأال و نا ي يجوو بفي حاا حرمان  ي شعب 

م   ن تدفعا  اامواا المتفتية م  مصدر غ ر مرروى تحر  ال لدان م  الموارد    و ذ يساورا العلق 
الالومة لإل ماا التدراجأ لحعوق ا نسأأأأأانال بما ف ها الحعوق ايقتصأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال وبماصأأأأة  

  ة وسأأأيادة العانون قيلت مية المسأأأتدامة للدوا واعّوا قيم الديمعرا الحق فأ الت ميةال  ل  نحو  هدد ايسأأأتعرار وا
 والقيم ااخالقيةال واعرا للمطر الت مية ايجتماعية وايقتصادية والسياسيةال 

بفن الحكم الرشأأ د ومكافحة الفسأأاد  اديان دوراا  سأأاسأأياا فأ تعزاز حعوق ا نسأأان    و ذ يسأأّلم  ي أأاا  
تدامة وفعالة وخاضأعة تعترا سأ  ل الت ميةال وكحلك فأ دنرأاء ماسأسأا  مسأوحما تهاال و والة العقبا  التأ  

 للمساءلة وشفافةال

الحي يسأأأأاور ال لدان ال امية وال لدان التأ تمر اقتصأأأأاداتها بمرحلة انتعالية    و ذ  الحظ العلق البالس 
سأأاد دل  بلدانها  دواء مسأأفلة الحاجة الماسأأة دل  د ادة ااصأأوا المتفتية م  مصأأدر غ ر مرأأروى مرتب  بالف

 تسأأأأأأق مع مبادئ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأادال وبماصأأأأأأة  ااصأأأأأألية  ل  وجا المصأأأأأأو ال بما 
الفصأأأل المامس م هاال لتمك   ال لدان م  د داد مرأأأاراع الت مية وتموالها وفعاا اولوااتها الوق يةال نظراا دل   

 مةال ما قد يكون لهحا ااصوا م    مية فأ ت م تها المستدا

تفتية م  مصأأأدر غ ر مرأأأروىال التأ تد و الحاجة الماسأأأة  دواء بعاء اامواا الم  العلق  و ذ يسأأأاورا 
دل  ايسأأأأأأتعانة بها فأ الت مية و  ماا جميع حعوق ا نسأأأأأأانال مجمَّدة فأ مصأأأأأأارا الدولة المطال بةال والتأ  

 تزاا تج أ مكاسب م هاال ي

عا   دويرا  كل سأأأأأأأ ة بسأأأأأأأ ب التدف ال امية مليارا  ال  دواء فعدان ال لدان  و ذ يسأأأأأأأاورا العلق  ي أأأأأأأاا  
الماضية   50المالية غ ر المررو ةال و واء التعد را  التأ تر ر دل   ن  فراقيا فعد   ل  مدى الس وا  الأأ  

ترال ون دوير بسأأ ب التدفعا  المالية غ ر المرأأرو ةال و و م لس يعادا مجموى المسأأا دة ا نمائية الرسأأمية  
 الح ز الزم أ نفساالالواردة فأ 
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راسأة العالقة المحتملة ب   مكافحة التدفعا  المالية غ ر المرأرو ة وبلون  بف مية د  و ذ يسأّلم  ي أاا  
 العدرة  ل  تحمل الد ونال وتوافر موارد قيمة لتموال الت مية والوفاء بالتزاما  حعوق ا نسانال

 لدان  التأ تحّد م  قدرة حكوما  القد سأأّلطت ال أأوء  ل  الع ود    19-بفن جائحة كوف د و ذ يعر  
حرأأد موارد ا م  الم زانية فأ  وقا  ااوما ال و ذ يكرر تفك د ضأأرورة تحسأأ   وتعزاز التع ئة    ال امية  ل 

الفعالة للموارد المحليةال بما يرأمل نظم ا نفاق العا  الماضأعة للمسأاءلة والمتسأمة بالرأفافيةال وبفن ال أرر  
المحدودة لل لدان ال امية    ة غ ر المرأأأأأأأأأأأرو ة بإفراقها فأ ال أأأأأأأأأأأغ   ل  المواردالحي تحدثا التدفعا  المالي

 اثر برأكل واضأب  ل  قدرتها  ل  سأد الفجوة فأ تموال   داا الت مية المسأتدامةال وتع ئة الموارد المحلية  
 م   جل تحع ق اا داا ا نمائية الطوالة ااجلال

د والع أأاء  ا  مسأأفلة ذا   ولواةال و ن م ع الفسأأابفن مكافحة الفسأأاد فأ جميع المسأأتوا  و ذ يسأألم 
 ليا مسأأأاولية تعع  ل  جميع الدواال و نا   بغأ  ن تتعاون الدوا فيما ب  ها فأ  حا الصأأأددال وفعاا يتفاقية 

 اامم المتحدة لمكافحة الفسادال وبد م م   صحال المصلحة ا خرا  ومراركتهم الكاملةال 

حأأدة لمكأأافحأأة  ااقراا فأ اتفأأاقيأأة اامم المت يعع  ل  الأأدوا ايلتزا  الأأحي  و ذ  اكأأد م  جأأد أأد 
الفسأأأادال و ن د ادة ااصأأأوا  أ  حد ااغراا الرئيسأأأية المتوخاة م  ايتفاقية وم د   سأأأاسأأأأ ف هاال وارأأأدد  
 ل  دور ا المحوري فأ توق د التعاون الدولأ فأ مجاا مكافحة الفسأأأأأأأأأأأاد وتيسأأأأأأأأأأأ ر د ادة  ائدا  الجرائم  

ا  دل  ايتفاقية وت ف ح ا ت ف حاا كامالاال  ادال وارأأأأأدد  ل  الحاجة دل  تحع ق  المية اين أأأأأمالمتصأأأأألة بالفسأأأأأ
ف أأأأأأأأأأأالا    الت ف ح الكامل لعرارا  ماتمر الدوا ااقراا فأ ايتفاقية ومعرراتاال ي سأأأأأأأأأأأيما المعررا  ذا   

 لثام ةال الصلة التأ ا تمد ا الماتمر فأ دوراتا الرابعة والمامسة والسادسة والسابعة وا

بفن وجود نظم قانونية داخلية قواة وذا  كفاءة  مر ضروري لتفادي ومكافحة ممارسا     و ذ يسلم 
الفسأأأأأاد وتحوال ااصأأأأأوا المتفتية م  مصأأأأأدر غ ر مرأأأأأروى و  ادة تلك ااصأأأأأواال و ذ  حكر بفن مكافحة 

  مسأتوى المحلأال تكون جميع  شأكاا الفسأاد تتطلب وجود ماسأسأا  قواة  ل  جميع المسأتواا ال بما ف ها ال
قادرة  ل  اتمأاذ تداب ر وقائيأة وتداب ر  نفأاذ العأانون تتسأأأأأأأأأأأأأأم بالكفأاءةال وفعأاا يتفأاقيأة اامم المتحأدة لمكأافحة  

 الفسادال وبماصة الفصل   الثانأ والثال  م هاال

دل   ن د ادة اامواا المتفتية م  مصأأأأأأدر غ ر مرأأأأأأروى دل  بلدانها ااصأأأأأألية تتطلب   و ذ يرأأأأأأ ر  
حو وث ق وشأأأفاا ب   الدوا المطالِّبة والدوا المطال بةال بما فأ ذلك ب   السأأألطا   سأأأ ق والتعاون  ل  نالت 

الممتصأأأةال ي سأأأيما السأأألطا  الع أأأائيةال فأ دقار المسأأأاولية المرأأأتركة لتيسأأأ ر التعاون الدولأ الفعاا م  
  جل ايسترداد السراع لألصوا المتفتية م  مصدر غ ر مرروىال

بأة والأدوا المطأال بأة فيمأا  تعلق بأإ أادة  أائأدا  الجرامأةال و ذ    الأدوا المطأالِّ وليأامسأأأأأأأأأأأأأأا   و ذ  اكأد 
 درك  نا يجب  ل  ال لدان المطالِّبة  ن تسأأأأأأأأأأأأع  دل  اسأأأأأأأأأأأأتعادة  حا اامواا فأ دقار واج ها المتمثل فأ 

ة د مايا  كفالة اسأأأأتمدا   قصأأأأ  قدر م  الموارد المتاحة فأ د ماا جميع حعوق ا نسأأأأان الواجبة لل اس كاف
بما ف ها الحق فأ الت ميةال و ن تتصأأدى ينتهاكا  حعوق ا نسأأان وتكافب ا فال  م  الععالال و ن  كامالاال  

 ل  ال لدان المطال بةال م  جهتهاال واجب المسا دة فأ د ادة  ائدا  الجرامة وتيس ر  حا العمليةال بوسائل  
بموجب الفصأأأل   الرابع والمامس  المسأأأا دة الدول     م ها المسأأأا دة الع أأأائيةال فأ دقار التزامها بالتعاون و 

 م  اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسادال والتزامها فأ م دان حعوق ا نسانال

دواء التحديا  والصأأأأأأأعوبا  التأ تواجهها الدوا المطالِّبة والدوا المطال بة  ل     و ذ يسأأأأأأأاورا العلق 
السأياسأية فأ الدوا المطال بة نظراا دل     ا  د  توفر ا رادةحد سأواء فأ د ادة  ائدا  الجرامةال اسأبال م ه

الفوائد المكتسأأأأبة م  التدفعا  المالية غ ر المرأأأأرو ةال وتبا   ال ظم العانونيةال وتعّعد التحقيعا  والمالحعا   
تبادلة  الع ائية التأ تجري فأ وييا  ق ائية متعددةال و د  الدراية الكافية بإجراءا  المسا دة العانونية الم
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خرىال والصعوبا  المتصلة بتحد د تدفق اامواا المتفتية م  مصدر غ ر مرروىال و ذ  الحظ  فأ الدوا اا
التحديا  الماصأة التأ تحي  باسأترداد ا فأ الحاي  التأ تتعلق بفشأما  مكّلف    و سأ ق تكليفهم برأغل 

العانونية كث راا يسأأأألم بفن الصأأأأعوبا   م اصأأأأب  امة رفيعة المسأأأأتوى و فراد  سأأأأر م ومعاون هم المعرب  ال و ذ  
تتفاقم بسأأأ ب العقبا  الوقائعية والماسأأأسأأأيةال و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا دل  الصأأأعوبا  المرتبطة بتعديم معلوما    ما

ت ّ   الصأأأأألة ب    ائدا  الفسأأأأأاد فأ الدولة المطال بة والجرامة المرتكبة فأ الدولة المطالِّبةال و أ صأأأأألة قد  
 المطال بة اشتراقا  فأ  حا الصددالهاال وبتط  ق الدوا يصعب فأ حاي  كث رة دثبات

ب أأأأأأرورة التصأأأأأأدي للتحديا  التع ية والعانونية والعملية العد دة م   جل تيسأأأأأأ ر د ادة    و ذ يسأأأأأأّلم 
 اامواا ذا  المصدر غ ر المرروى دل  ال لدان التأ سرقت م ها  صالاال

    داا م     16  غايا  الهدا ماصأأأأأأأأأأأأأة  وب ال  2030خطة الت مية المسأأأأأأأأأأأأأتدامة لعا     و ذ  اكد م  جد د  
ال التأ ترأأأأأدد  ل  التزا  الدوا بفن تحّد بعدر ك  ر بحلوا  10- 16و  6- 16و   5- 16و   4- 16  الت مية المسأأأأأتدامة 

م  التدفعا  غ ر المرأأأأأأأأأأأأأرو ة لألمواا وااسأأأأأأأأأأأأألحةال وخطة  مل  ديس  باباال المعتمدة فأ الماتمر    2030 ا   
ال و أ خطة شأأدد  بصأأفة خاصأأة  2015د فأ  ديس  بابا فأ تموو/ وليا الدولأ الثال  لتموال الت ميةال الحي  ع 

 ية المستدامةال  ل   ن تداب ر كبب التدفعا  المالية غ ر المررو ة جزء ي  تجز  م  تحع ق الت م 

بالعمل الحي اضأطلعت با ممتلر   ئا  وآليا  اامم المتحدةال بما ف ها ماتمر اامم   و ذ  رّحب 
 ميأةال ومكتأب اامم المتحأدة المع أ بأالممأدرا  والجرامأةال والم ظمأا  الأدوليأة وا قليميأة  المتحأدة للتجأارة والت
صألة ال ظر فأ التفث ر السأل أ للتدفعا  المالية  ميع  شأكاا الفسأادال و ذ يرأجعها  ل  موافأ م ع ومكافحة ج

مك ة للتصأدي لهحا  غ ر المرأرو ة فأ التمتع بحعوق ا نسأانال ومواصألة اسأتكرأاا التداب ر السأياسأاتية الم
 الظا رةال وت س ق جهود ا فأ  حا الرفنال

يأة لالسأأأأأأأأأأأأأأترداد  مع التعأد ر بمبأادرة  مليأة لووان المتعلعأة بأالمبأادئ التوج هيأة العمل و ذ يحي   لمأاا  
الفعاا لألصأأأأأواال ومبادرة اسأأأأأترداد ااصأأأأأوا المسأأأأأروقةال التأ اتمحتها مجمو ة ال  ك الدولأ ومكتب اامم  

الممدرا  والجرامةال والوثيعة المتامية للدورة الرابعة  رأأأأأأأأأأأأأأرة لماتمر اامم المتحدة للتجارة  المتحدة المع أ ب
 جع  ل  الت س ق ب   المبادرا  العائمةالال و ذ ير2016والت ميةال التأ  كعِّد  فأ ن روبأ  ا  

بالدراسأأأة التأ  جرتها اللج ة ايسأأأترأأأاراة    اسأأأتمدا  اامواا غ ر المرأأأرو ة   رحب -1 
ال واحي   لماا بمسأأأأارا  العمل  (34)المعادة دل  بلدانها ااصأأأألية لد م تحع ق   داا الت مية المسأأأأتدامةغ ر 

 المعترحة فأ الدراسة؛

بالعمل الحي اضأأأأأأأأأأأأأأطلعت با الم  رة المسأأأأأأأأأأأأأأتعلة المع ية بآثار الد ون المارجية    رّحب -2 
تع الكامل بجميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال  للدواال وما  تصأأأأأأأأأأأل بها م  التزاما  مالية دولية  خرى  ل هاال فأ التم

ا فأ ال واطلب دل ها  ن تواصل ال ظر فأ دقار وي ته(35)وبماصة الحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية
 تفث ر تدفعا  اامواا المتفتية م  مصدر غ ر مرروى فأ التمتع بحعوق ا نسان؛

الدولأ لمكافحة التدفعا   بايجتماى الرفيع المسأأأأأأأأأأأأأتوى المع أ بالتعاون   رحب  ي أأأأأأأأأأأأأاا   -3 
و ة وتوق د الممارسأأأأا  الج دة برأأأأفن د ادة ااصأأأأوا الحي  عدا رئيس الجمعية العامة  المالية غ ر المرأأأأر 

 ؛2019 يار/ما و  16فأ 

بجميع الدوا التأ لم ت  أأأأأأأأأم بعد دل  اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأأأأاد  ن   ه ب -4 
 ولواة؛ت ظر فأ اين ما  دل ها  ل  س  ل اا

  

(34) A/HRC/43/66إ 
 إA/HRC/46/29انظر  (35)

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/66
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/29
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  ل   ن د ادة اامواا المتفتية م  مصأأأدر غ ر مرأأأروى دل  ال لدان ااصأأألية مسأأأفلة   يرأأأّدد  -5 
عملية دصأأال  وبال سأأبة لتحسأأ   د ماا الحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية   سأأاسأأية بال سأأبة للدوا التأ تمر ب

 ابة للتطلعا  المررو ة لرعوبها؛والثعافيةال بما ف ها الحق فأ الت ميةال وبال سبة للوفاء بالتزامها بايستج

الدوا المطالِّبة والدوا المطال بة  ل  التعاون م   جل اسأأترداد  ائدا  الفسأأادال ي سأأيما    يح   -6 
اامواا العامة الممتلسأأةال وااصأأوا المسأأروقةال وااصأأوا الممتفيةال بما ف ها اامواا الموجودة فأ مالذا   

د ادة تلك اامواا  و تسأأأأأأأأأأأأأأليمهاال بما يرأأأأأأأأأأأأأأمل د ادتها دل  ال لدان    آم ةال و ن ت ر    ل  التزا  قوي بكفالة
 ااصلية؛ 

 ر المرأأروقة لألمواا المتفتية م  الدوا المطال بة  ل  كفالة ا  ادة السأأراعة وغ يح  -7 
مصأأأأدر غ ر مرأأأأروى دل  ال لدان ااصأأأأليةال والمرأأأأاركة ب رأأأأاط فأ ا تماد التزا  متجدد وحاسأأأأم واسأأأأتباقأ  

ة التدفعا  المالية غ ر المرأأأأأأأرو ة وما  ترتب  ل ها م  تفث ر سأأأأأأأل أ فأ حعوق ا نسأأأأأأأان  للتصأأأأأأأدي لظا ر 
 قدماا با جراءا  الرامية دل  استرداد ااصوا المسروقة؛والحق فأ الت ميةال واتماذ تداب ر  اجلة للم أ 

سأأأأأتجابة  الدوا المطال بة ااقراا فأ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأاد  ل  اي  يرأأأأأّجع  -8 
لطلبا  المسأأأأأا دة وا تماد التداب ر الالومة التأ تتيب لها تعديم المسأأأأأا دة  ل  نطاق  وسأأأأأعال  مالا بالمادة  

 م  ايتفاقية المحكورةال فأ حالة ايال اودواجية التجرام؛ 46

الحأاجأة المأاسأأأأأأأأأأأأأأأة دل  د أادة  أائأدا  الجرامأة دل  ال لأدان المطأالِّبأة بهأا م  دون     اكأد -9 
فاقية اامم المتحدة لمكافحة الجرامة ومع مرا اة ا جراءا  العانونية الواجبةال والسأأأأأعأ  فعاا يتاشأأأأأتراقا ال و 

د محفزا  ل عل ااصأأأأأأأأأأوا المسأأأأأأأأأأروقة والتدفعا  المالية غ ر  دل  الع أأأأأأأأأأاء  ل  المالذا  ا م ة التأ توجِّ
 المررو ة دل  المارجال والعمل  ل  تعزاز ااقر الت ظيمية  ل  جميع المستواا ؛

بجميع الدوا  ن ت ظر فأ سأأأأ  ترأأأأراعا  تصأأأأدياا للجرائم التأ ترتك ها ماسأأأأسأأأأا      ب ه -10 
اا ماا التجاراةال بما ف ها الرأأأأأأأأركا  المتعددة الج سأأأأأأأأيا ال والتأ ت حر  الحكوما  م  مصأأأأأأأأادر دخل محلية  

 لحعوق ا نسان؛الدولأ  مررو ة لت ف ح خططها ا نمائيةال وذلك امتثايا يلتزاماتها الدوليةال بما يرمل العانون 

مسأأأأأأأاولية الرأأأأأأأركا   ي أأأأأأأاا    ايمتثاا لجميع العوان   الم طبعة واحترا  حعوق    اكد -11 
ا نسأأأأانال وضأأأأرورة تعزاز وصأأأأوا ال أأأأحايا دل  سأأأأ ل انتصأأأأاا فّعالة لتحع ق الوقاية الفعلية م  انتهاكا   

ال حو الوارد فأ المبادئ     هاال  ل حعوق ا نسأأأأان ذا  الصأأأألة باا ماا التجاراة وتوف ر سأأأأ ل انتصأأأأاا م
 التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسان؛

بجميع الدوا  ن تسأأع  دل  تعليص فر  التملص م  ال أأرائبال و ن ت ظر فأ   ه ب -12 
ددراج ب ود متعلعة بمكافحة الغ  فأ جميع المعا دا  ال أأأرا ية و ن تعزو ممارسأأأا  ا فصأأأا  والرأأأفافية  

ان المصدر  و المعصدال بما يرمل السعأ دل  كفالة الرفافية حياا السلطا  ال را ية المع ية  ء فأ بلدسوا
 فأ جميع المعامال  المالية ب   الحكوما  والرركا ؛

بجميع الدوا  ي أأأأأأأأأاا  ن ت ظر فأ الت اوا    التكاليف المعتطعة   د اسأأأأأأأأأترداد    ه ب -13 
ي سأأيما   دما تكون الدولة المطالِّبة بلداا ناميااال مع مرا اة    المععواالااصأأوا  و تعليصأأها دل  الحد اادن   

  ن د ادة ااصوا المكتسبة بصورة غ ر مررو ة  مر يسهم فأ تحع ق   داا الت مية المستدامة؛

تأفك أد   ميأة ايمتثأاا التأا  للعأانون الأدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان فيمأا  تعلق بأإ أادة    يكّرر  -14 
تّباى ا جراءا  العانونية الواجبة فيما  تمح م  دجراءا  ج ائية  و مدنية فأ  سأأأأأأأأأأأأأأيما ا ائدا  الجرامةال ي

حق ااشما  الح   يكفترا  نهم مساولون    الفساد  و    التهّرل ال را أ  و     ي سلوك دجرامأ  
 آخر ذي صلةال وفيما  تعلق بالتجم د والمصادرة؛
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لمتحدة لمكافحة الفسأأأأأأأأأأأاد دل  ال ظر فأ اامم ا  ماتمر الدوا ااقراا فأ اتفاقية   د و -15 
سأأأأأأ ل ا تماد نه  يعو   ل  حعوق ا نسأأأأأأان فأ ت ف ح ايتفاقيةال بما فأ ذلك   د التعامل مع مسأأأأأأفلة د ادة  
 ائدا  الجرامةال واعرل    تعد را للجهود المتواصأأأأأأألة التأ   حلها الفراق العامل الحكومأ الدولأ المفتو   

وا التابع للماتمر م   جل مسأأأأأا دة الدوا ااقراا فأ الوفاء بالتزامها  داد ااصأأأأأالع أأأأأواة المع أ باسأأأأأتر 
بموجب ايتفاقية بم ع التحوال الدولأ لعائدا  الجرامة وكرأأأأأأأر  حا التحوال ورد ا  ل  نحو  كثر فعالية  

 وتعزاز التعاون الدولأ فأ مجاا استرداد ااصوا؛

 ر فراق  امل حكومأ دولأ مع أ بالتفثبالدوا  ن تواصأأأأأأأأأأل ال ظر فأ دنرأأأأأأأأأأاء    ه ب -16 
 السأأأل أ للتدفعا  المالية غ ر المرأأأرو ة فأ التمتع بحعوق ا نسأأأانال و ن تواصأأأل اسأأأتكرأأأاا التداب ر السأأأياسأأأاتية 

 الممك ة للتصدي لهحا الظا رة؛

 أأأأأأأب الفسأأأأأأأاد والت  يا دل   بالدور الها  الحي يمك   ن  اديا المجتمع المدنأ فأ ف يعر  -17 
ة م  مصأأأأأأأأدر غ ر مرأأأأأأأأروى فأ سأأأأأأأأيادة العانون و  ماا الحعوق  لسأأأأأأأأل أ لعد  د ادة اامواا المتفتيالتفث ر ا

ايقتصأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال واكرر التفك د فأ  حا السأأأأأياق  ن  ل  الدوا التزا  بحماية ااشأأأأأما   
متعلق بحق ومسأأأاولية اافراد  متحدة لمكافحة الفسأأأاد وا  الن الم  اتفاقية اامم ال  33الم لغ   وفعاا للمادة  

 ا ا  و  ئا  المجتمع فأ تعزاز وحماية حعوق ا نسان والحراا  ااساسية المعترا بها  المياا؛والجم

بالمبادرا  الوق ية الرامية دل  ا تماد ترراعا  لمكافحة غسل اامواا با تبار ا    رّحب -18 
 ر د ادة  ي  بدتا بعض الدوا للتعاون فأ تيسأأأأأأأأأأة مكافحة الفسأأأأأأأأأأادال وبايسأأأأأأأأأأتعداد الحخطوة مهمة فأ  ملي

 ائدا  الجرامةال واد و دل  وضأأأأع ضأأأأواب   قوى فأ  حا الصأأأأددال بوسأأأأائل م ها ت ف ح سأأأأياسأأأأا  للحد م  
 تدفق  ائدا  الجرامةال وضمان د ادتهاال وتعديم المسا دة التع ية دل  ال لدان ال امية؛

 ل   ف أأأأل الممارسأأأأا  فأ مجاا وا جميعها  ل  دقالى بع أأأأها البعض  الد يرأأأأّجع -19 
 واسترداد اامواا المتفتية م  مصدر غ ر مرروى؛ تجم د

دل  واأادة التعأاون الأدولأ   ر ق وا  م هأا م ظومأة اامم المتحأدةال د مأاا للجهود    أد و -20 
در  سأأأاد وتحوال ااصأأأوا المتفتية م  مصأأأالوق ية ودون ا قليمية وا قليمية الهادفة دل  م ع ممارسأأأا  الف

بادئ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأادال وارأّجعال فأ  حا الصأددال  ل   غ ر مرأروى ومكافحتهاال وفعاا لم
التعاون الوث ق  ل  الصأأأأأأأأأأع د   الوق أ والدولأ ب    جهزة مكافحة الفسأأأأأأأأأأاد و جهزة دنفاذ العانون ووحدا   

 ايستمبارا  المالية؛

رأأأأأأأأأأأأأروى دل   اامواا المتفتية م  مصأأأأأأأأأأأأأدر غ ر مبجميع الدوا المطال بة بإ ادة    ب ه -21 
ال لدان ااصأأأأأأأألية  ن تفأ  ل  نحو كامل بالتزامها بجعل مكافحة الفسأأأأأأأأاد  ولواة  ل  الصأأأأأأأأعد كافة وكبب  
  التحوال غ ر المرأأأأأأأأأأروى لألموااال وفعاا يتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأأأأأادال و ن ت حا  قصأأأأأأأأأأ  جهد ا

لِّبة م   جل الحد م  التفث ر السل أ    مصدر غ ر مرروى دل  الدوا المطالتحع ق د ادة اامواا المتفتية م
لعد  د ادة  حا اامواا فأ مجاي  م ها التمتع بحعوق ا نسأانال ي سأيما الحعوق ايقتصأادية وايجتماعية  

مطالِّبة  لمفروضأأأأأأة  ل  الوييا  الع أأأأأأائية الوالثعافية فأ ال لدان ااصأأأأأأليةال وذلك بطرق م ها تعل ل الع ود ا
حلة التععبال وتعزاز التعاون فأ  حا الصأدد ب   الوكاي  الممتصأةال آخحةا بع   بإ ادة  حا اامواا فأ مر 

 اي تبار  ل  وجا المصأأأأأأأو  احتماي  ت د د  حا اامواا وكحلكال   د ايقت أأأأأأأاءال    قراق فصأأأأأأأل تداب ر 
 دانة فأ ال لد ااصلأ؛مصادرة اامواا    شرط صدور د

بجميع الدوا المطالِّبة بإ ادة اامواا المتفتية م  مصأأأأأدر غ ر مرأأأأأروى  ن تفأ   ه ب -22 
   ل  نحو كامل بالتزامها بجعل مكافحة الفسأأأأأاد  ولواة  ل  الصأأأأأعد كافة وكبب التحوال غ ر المرأأأأأروى لألموااال 

مواا  ماذ العرارا  المتعلعة بتمصأأأأأأأيص ااو ن تط ق مبادئ المسأأأأأأأاءلة والرأأأأأأأفافية والمرأأأأأأأاركة فأ  ملية ات
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  المعادة اجل د ماا الحعوق ايقتصأأأأأأادية وايجتماعية والثعافية سأأأأأأعياا دل  تحسأأأأأأ   ا جراءا  الوقائية و جراءا  
الكرأأأرال وتصأأأحيب ما  ت    م  مواق  ال أأأعر  و سأأأوء ا دارةال وم ع ا فال  م  الععالال و تاحة سأأأ ل 

 هاكا  جد دة لحعوق ا نسأأأأان وتحسأأأأ  الظروا المالئمة لتفادي وقوى انت انتصأأأأاا فعالة تهدا دل  ته ئة
 دقامة العدا بصورة  امة؛

 ن التحع ق فأ الفسأأأأاد ومالحعتا ق أأأأائياا  ل   سأأأأاس اادلة التزا  يعع    اكد م  جد د -23 
ل  تجم أأد  ل   أأاتق الأأدولأأةال واه أأب بجميع الأأدوا تعزاز ا جراءا  الج أأائيأأة و/ و المأأدنيأأة التأ ترمأ د

ال وارأأأأأأأأجع فأ  حا الصأأأأأأأأدد الدوا المطال بة  ل  تعديم  ية م  مصأأأأأأأأدر غ ر مرأأأأأأأأروىتع  د اامواا المتفت  و
معلوما     ااقر وا جراءا  العانونية دل  الدولة المطالِّبة و ن تزال ما يعرقل اسأأترداد ااصأأواال بطرق  

 لعانونية المتبادلة؛م ها تبسي  دجراءاتها العانونية وايستجابة لطلبا  المسا دة ا

لم  رة المستعلة المع ية بآثار الد ون المارجية وغ ر ا م  ايلتزاما  المالية    ادل  يطلب -24 
 الدولية ذا  الصأأألة للدوا  ل  التمتع الكامل بجميع حعوق ا نسأأأانال وي سأأأيما الحعوق ايقتصأأأادية وايجتماعية 

المكلفة بالويية واللج ة    ا  السأابعة ذا  الصألة التأ  جرتهاوالثعافيةال  ن تجري دراسأة جد دةال تتعلق بالدراسأ
اراةال برأأأأفن مجمو ة غ ر ملزمة معترحة م  المبادئ التوج هية العملية يسأأأأترداد ااصأأأأوا بكفاءة  ايسأأأأترأأأأ

بهدا الحد م  التحوال غ ر المرأأأأأأأروى لألمواا وتمفيف آثارا السأأأأأأأل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسأأأأأأأان بهية 
يم الدراسأأأأأة دل  مجلس  تعزاز تعاونها فأ  حا الصأأأأأددال وتعدالمطالِّبة والدوا المطال بة   ل   مسأأأأأا دة الدوا  

 حعوق ا نسان فأ دورتا الثانية والممس  ؛

دل  اام   العا  ومفوضأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأان تعديم جميع   يطلب -25 
بالويية المحددة  المسأأأا دا ال بما فأ ذلك الموارد الماليةال الالومة لتمك   الم  رة المسأأأتعلة م  ايضأأأطالى  
  تحدة ووكايتهاالفأ  حا العرارال واه ب بجميع  صحال المصلحة المع    ال بما فأ ذلك الدوا و  ئا  اامم الم 

 والكيانا  الدولية وا قليمية ااخرىال  ن  تعاونوا تعاوناا كامالا مع الم  رة المستعلة فأ  حا الصدد؛

 فرصأة الرجوى   قت أاءال وفعاا للعانون الوق أال فأ الدوا ااقراا  ل  ال ظرال   د اي  يرأجع  -26 
علعة بايسأأأأترداد الفعاا لألصأأأأوا المسأأأأروقةال  فأ ممارسأأأأتها العملية دل  مرأأأأروى مبادئ لووان التوج هية المت

 و ل   ي صكوك  خرى ذا  صلة؛

 ل  الحاجة دل  الرأأأأأفافية فأ الماسأأأأأسأأأأأا  المالية و ل  التط  ق الفعاا لتداب ر    يرأأأأأّدد -27 
عاا يلتزاماتها  ية الواجبة م  جانب الوسأأأأأأأأأأطاء المال   ال واه ب بالدوا  ن تلتمس الوسأأأأأأأأأأائل المالئمة وفالع ا

ل أأأمان تعاون الماسأأأسأأأا  المالية واسأأأتجابتها للطلبا  المعدمة م  جها   ج  ية بتجم د واسأأأترداد    الدولية
ونية المتبادلة للدوا المطالِّبة  اامواا المتفتية م  مصأأأأأأدر غ ر مرأأأأأأروىال و تاحة نظا  فعاا للمسأأأأأأا دة العان
  حا الصدد؛بإ ادة  حا ااموااال وارجع  ل  تعزاز ب اء العدرا  البرراة والماسسية فأ 

 ن يععد ق ل دورتا الممسأ   حلعة دراسأية تسأتغرق  وماا واحداا ب   الدورا  برأفن   يعرر  -28 
بلدان الم رف  ل  التمتع بحعوق ا نسانال  ااثر السل أ لعد  د ادة اامواا ذا  المصدر غ ر المرروى دل   

ة ايستراراة  وم اقرة التحديا  و ف ل الممارسا  فأ  حا الصددال وتعديم توصيا ال بمراركة الدوا واللج 
 و صحال المصلحة ا خرا  ذوي الصلة؛

دل  المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأامية  ن تعد  تعراراا    الحلعة الدراسأأأأأأأأية دل  مجلس حعوق   يطلب -29 
 أ دورتا الحادية والممس  ؛ا نسان ف

دل  اام   العأأا   ن يكعلم بهأأحا العرار جميع الأأدوا اا  أأأأأأأأأأأأأأأاء فأ اامم المتحأأدة   يطلأأب  - 30 
تأ تكع    فأ دقار م ظومة اامم المتحدة بمسأأفلة د ادة اامواا المتفتية م  مصأأدر غ ر مرأأروى دل   والمحافل ال 
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دجراءا  وللت سأأ قال بحسأأب ايقت أأاءال ي سأأيما فأ سأأياق ماتمر    بلدانها ااصأأليةال لل ظر فيا واتماذ ما  لز  م  
 م المتحدة للتجارة والت مية؛ الدوا ااقراا فأ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفساد وماتمر اام 

 مواصلة نظرا فأ  حا المسفلة فأ دقار ال  د نفسا م  جدوا اا مااإ يعرر  -31 

 49الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

وامت اى   أأأأأأوا     التصأأأأأأواتإ وكانت نتيجة  14صأأأأأأوتاا معابل    31وات مسأأأأأأجَّل بفغل ية  د بتصأأأأأأ]ا تكمِّ 
 التصوات كما  لأا

 الماادونا

ايتحاد الروسأأال اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال دندونيسأياال  وروغوايال  ووبكسأتانال باكسأتانال  
ا (ال توغوال  تعددة العوميالم -)دولة    بوليفياالبحرا ال ال راوالال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأوال  

ال وليفاراة(ال    –لصومااال الص  ال غابونال الفل   ال ف زواال )جمهوراة  الس غااال السودانال ا
 فيجأال الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله د

 المعارضونا

الدانمركال  مارشأأأأأأأااال جمهوراة كورااال  ال بلغارااال بول داال ترأأأأأأأيكياال جزر ديطاليا لمانياال  وكرانياال  
 العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان ل راطانيامملكة المتحدة فرنساال ال

 الممت عون    التصواتا

 جزر ال هاماال المكسيك[

 والية ال بيرة المستقلة المعنية بتمتع األش اص ذوي الم ق بحقوق اإلنسان  - 12/ 46  

 سانالدن مجلس حعوق ا ن 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

با  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأانال وارأأأأأأأأأ ر دل  جميع المعا دا  الدولية    و ذ يسأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأد  ي أأأأأأأأأاا  
الصأأألة بحعوق ا نسأأأانال وم ها العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأياسأأيةال والعهد الدولأ الما    ذا 

ة والثعافيةال واتفاقية حعوق ااشأما  ذوي ا  اقةال واتفاقية م ا  أة التعح ب  تماعيوايجبالحعوق ايقتصأادية  
وغ را م  ضأرول المعاملة  و الععوبة العاسأية  و الالدنسأانية  و المه  ةال وايتفاقية الدولية للع أاء  ل  جميع  

 ة حعوق الطفلالتفاقيةال وا شكاا التم  ز الع صريال واتفاقية الع اء  ل  جميع  شكاا التم  ز ضد المر  

 ن لكل شأأأمص الحق فأ الحياة والحراة واامان  ل  شأأأمصأأأاال و نا ي يجوو تعراض    و ذ  اكد 
  ي شمص للتعح ب وغ را م  ضرول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  ةال

ا وترأأأأأأابكهاال  رابطهئة وتدل  الطابع العالمأ لجميع حعوق ا نسأأأأأأان و د  قابل تها للتجز  و ذ يرأأأأأأ ر  
 و ل  ضرورة ضمان تمتع ااشما  ذوي المهق تمتعاا كامالا بحعوقهم وحرااتهم دون تم  زال

برأأأفن مدونة    5/2برأأأفن ب اء ماسأأأسأأأا  مجلس حعوق ا نسأأأان و  5/1دل  قراراا    و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا  
  حزاران/  18لمارخ    قوا د السألوك للمكلف   بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأة لمجلس حعوق ا نسأانال ا

 ال و ذ يردد  ل   ن المكلر بالويية يجب  ن  ادي مهاما وفعاا لهح   العرارا  ومرفع هماال2007 ونيا 
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دل  حعوق كل فرد فأ التمتع بف ل     دل  د الن وبرنام   مل ف   اال وار ر  ي اا   و ذ ير ر كحلك 
مكرس فأ العهد الدولأ الما  بالحعوق    مسأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأحة ال دنية والععلية والتعليمال حسأأأأأبما  و

 وق ا نسان الدولية ذا  الصلةالايقتصادية وايجتماعية والثعافية وغ را م  معا دا  حع

ا  واجهونال فأ  نحاء شت  م  العالمال حواجز  ان ااشما  ذوي المهق ما والو   و ذ يساورا قلق بالس  
اة مع ا خرا  واتعرضأأأأأأأون ينتهاكا  وتجاووا  تعترا مرأأأأأأأاركتهم كف  أأأأأأأاء فأ المجتمع  ل  قد  المسأأأأأأأاو 

 التصدي لهحا التحديا    اية  ك ر و كثر دلحاحااال لحعوق ا نسان الماصة بهمال و ذ يعأ ضرورة د الء  

ار الهجما  و  ماا الع ر الواسأأأأعة ال طاق ضأأأأد ااشأأأأما   دواء اسأأأأتمر   و ذ يعرل    بالس قلعا 
 وااشما  ذوو ا  اقةال وكبار الس الذوي المهقال بم  ف هم ال ساءال وااقفااال 

بكافة المبادرا  وا جراءا  التأ اتمحتها كافة الدوا للتصأأأأأأأدي لجميع  شأأأأأأأكاا الع ر   و ذ  رحب 
 والتم  ز ضد ااشما  ذوي المهق ومكافحتهاال

بالعمل المسأأأأأتمر الحي ت أأأأأطلع با الم  رة المسأأأأأتعلة المع ية بتمتع ااشأأأأأما     و ذ  رحب  ي أأأأأاا  
المتصأأأأألة باتهاما  ممارسأأأأأة السأأأأأحر    حعوق ا نسأأأأأان م   جل التصأأأأأدي للممارسأأأأأا  ال أأأأأارةذوي المهق ب

واي تداءا  اغراا قعوس د  ية با تبار ا  حد ااسأأأأأأأبال الجحراة ينتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأأان  
المرتكبة بحق ااشأأأأما  ذوي المهقال وم   جل التعاون مع  صأأأأحال المصأأأألحة و جراء دراسأأأأا  تحل لية  

 ك   الدوا م  اتماذ دجراءا  فعالةاللتم

وم د   د  ترك  ي  حد    2030الدوا دل  الت ف ح الفعاا لمطة الت مية المسأأأأأأأأتدامة لعا     و ذ  د و 
متملفاا    الركبال و ذ  ه ب بالدوا الوصأأوا  ويا دل   شأأد ال اس تملفاا    الركبال بما يرأأمل ااشأأما   

 ذوي المهقال

وفعالة فأ  جراء تحقيعا  نزاهة وسأأأأأأأأأراعة  ضأأأأأأأأأمان المسأأأأأأأأأاءلة بإبالدوا  ن تعمل  ل  و ذ  ه ب 
اي تداءا   ل  ااشأأأأأأما  ذوي المهق التأ تعع فأ نطاق وي تهاال وتعديم المسأأأأأأاول     ها دل  العدالةال  

 وضمان حصوا ال حايا و فراد  سر م  ل  س ل انتصاا مالئمةال

 صأأحال المصأألحة المع     فأ ممتلر  بالمرأأاورا  التأ  جرتها الم  رة المسأأتعلة مع   و ذ  رحب 
قليميةال بما ف ها  فراقياال والتأ  ف أت دل  وضأع خطة  مل دقليمية  نهاء اينتهاكا  المرتكبة  الم اقق ا 

 ضد ااشما  ذوي المهقال

بالعمل الحي اضأأأأأأأأطلعت با الم  رة المسأأأأأأأأتعلة وبا نجاوا  التأ حععتها ماخراا   و ذ  رحب  ي أأأأأأأأاا  
ممارسأا  ال أارة المتصألة باتهاما  السأحر  د الدراسأا  التحل لية و عد الم اقرأا  برأفن الوالمتمثلة فأ د دا

واي تداءا  اغراا قعوس د  ية بوصأأأفها خطراا خاصأأأاا  ل  ااشأأأما  ذوي المهق فأ بعض ال لدانال  
 وبوصفها  حد ااسبال الجحراة لال تداءا  المرتكبة ضد مال

 نسأان برأفن  لعامة ومجلس حعوق اة التأ ا تمدتها الجمعية ادل  جميع العرارا  السأابع و ذ يرأ ر  
 تمتع ااشما  ذوي المهق بحعوق ا نسانال

 ل  الم  رة المسأأأأتعلة المع ية بتمتع ااشأأأأما  ذوي المهق بحعوق ا نسأأأأان لما    كث أ -1 
 ؛قامت با م   مل مهم م   جل دنهاء اي تداءا   ل  ااشما  ذوي المهق ونرر الو أ بوضعهم

الحي    ال(36)يعأ المعد  م  الم  رة المسأأأأأأأأأأأأأأتعلةبالتعرار المواضأأأأأأأأأأأأأأ  يحي   لماا مع التعد ر  -2 
تت اوا فياال  ل  وجا المصأأأأأأأأأو ال اي تداءا  وانتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ بلدان شأأأأأأأأأكلت ف ها بعض  

  

(36) A/HRC/46/32إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/32
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الممارسأأأأأأا  ال أأأأأأارةال بما فأ ذلك الممارسأأأأأأا  المتصأأأأأألة باتهاما  السأأأأأأحر واي تداءا  اغراا قعوس  
فأ  حا الصأأأأدد دل  ا تماد خطة العمل ا قليمية برأأأأفن    يةال  حد ااسأأأأبال الجحراة لال تداءا ال وارأأأأ ر د 

 ( بوصفها سياسة  امة  ل  نطاق العارة اافراقية؛2021-2017المهق فأ  فراقيا )

تمد د ويية الم  رة المسأتعلة المع ية بتمتع ااشأما  ذوي المهق بحعوق ا نسأان   يعرر  -3 
  26المارخ    28/6ثالت سأ وا ال وفعاا للرأروط ذاتها الم صأو   ل ها فأ قرار مجلس حعوق ا نسأان  لفترة  

 ؛2015آذار/مارس 

ل الويية  دل  الم  رة المسأأأأأأأتعلة  ن تدرج م ظوراا ج سأأأأأأأانياا فأ جميع مجاي   م  يطلب -4 
 جل معالجة  شأأكاا التم  ز  و ن تولأ ا تماماا خاصأأاا للتحديا  وايحتياجا  الماصأأة بال سأأاء والفتيا  م   

 هق؛المتعددة والمتفاقمة التأ تواجهها ال ساء والفتيا  ذوا  الم

بجميع الأدوا  ن تتعأاون تعأاونأاا كأامالا مع الم  رة المسأأأأأأأأأأأأأأتعلأة فأ ايضأأأأأأأأأأأأأأطالى    ه أب -5 
 ف ح توصأياتهاال   ن تولأ ا تماماا جدياا فأ ايسأتجابة لطلباتها المتعلعة بزاارة بلدانها و ن ت ظر فأ تبوي تها و 

داءاتها العاجلة ورسأأأأأأائلها م  وتزواد ا بكل ما  لز  م  معلوما  متصأأأأأألة بالوييةال والتجاول بسأأأأأأر ة مع ن
  جل تمك  ها م  ايضطالى بوي تها  ل  نحو فعاا؛

  متحدةال بما ف ها وكايتها المتمصأأصأأةال والم ظما  ا قليميةال والماسأسأا  اامم ال  يرأأجع -6 
لمسأأأأأأأأأأأتعل  ال والم ظما  غ ر الحكوميةال والعطاى الما ال وي سأأأأأأأأأأأيما نسأأأأأأأأأأأانال والم راء االوق ية لحعوق ا 

الماسأسأا  ايجتماعيةال والجها  المع ية ااخرىال  ل  التعاون دل   قصأ  حد ممك  مع الم  رة المسأتعلة  
 ضطالى بوي تها؛فأ اي

سأأأان تزواد الم  رة دل  اام   العا  ومفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا ن  يطلب -7 
 الالومة لالضطالى بوي تها  ل  نحو فعاا؛ المستعلة بجميع الموارد البرراة والمالية

 مواصلة ال ظر فأ  حا المسفلة وفعاا ل رنام   ملا الس ويإ يعرر  -8 

 49الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 دون تصواتإ[ مد م ]ا تك 

 ان حقوق اإلنسانتعزيز التعاون المفيد للجميع في ميد -46/13  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأان و  الن وبرنام   مل ف   اال و ذ يرأأأأأأأ ر دل     و ذ  اكد م  جد د 
المدنية  جميع معا دا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأان الدولية ذا  الصأأأأأأأأأألةال بما فأ ذلك العهد الدولأ الما  بالحعوق  

 والسياسيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافيةال

السأأأأأأأأابعة التأ ا تمدتها الجمعية العامة ومجلس حعوق ا نسأأأأأأأأان برأأأأأأأأفن    دل  العرارا  و ذ يرأأأأأأأأ ر  
 التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسانال

بلة للتجزئة ومترابطة ومترأأأأأأأأأأأأأأابكة   ن جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان  المية وغ ر قا و ذ  اكد م  جد د 
  م ا ا نصأأأأأأأاا  بع أأأأأأأأها بع أأأأأأأأااال و ن م  الواجب معاملة جميع حعوق ا نسأأأأأأأأان  ل  نحو  كتوخَّ واعزو 

 والتكافاال و ل  قد  المساواة وب فس العدر م  اي تما ال



A/76/53 

GE.21-11677 84 

   ن جميع حعوق ا نسأأأأان نابعة م  كرامة ا نسأأأأان وقيمتا المتفصأأأألت     و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأاا  
م   بغأ  ن يكون  و المسأأأأأتف د  فياال و ن ا نسأأأأأان  و محور حعوق ا نسأأأأأان والحراا  ااسأأأأأاسأأأأأيةال وم  ث  

 و ن يرارك ب راط فأ د ماا  حا الحعوق والحراا ال الرئيس م ها

 ن م  واجأب جميع الأدواال بغض ال ظر     نظمتهأا السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة    و ذ  اكأد م  جأد أد كأحلأك 
ميع حعوق ا نسأأأان والحراا  ااسأأأاسأأأية وحما تهاال مع وجول مرا اة   مية وايقتصأأأادية والثعافيةال تعزاز ج

 لملفيا  التارامية والثعافية والد  يةالوا قليمية وممتلر االمصوصيا  الوق ية 

بفن م  شأأأأأأأأفن نه  تعددية ااقراا والدبلوماسأأأأأأأأية  ن يعزو ال هوا بالركائز الثالت    و ذ يسأأأأأأأألم 
دامةال والسال  واام ال وحعوق ا نسانال و أ ركائز مترابطة يعزو كل م ها  لألمم المتحدةال  ي الت مية المست

يية الماصأأة بكل م ها وبفحكا  الم ثاقال و ذ يسأألم بالحاجة الملحة دل   ا خرال مع التع د فأ الوقت ذاتا بالو 
 تعزاز تعددية ااقراا وتوق د اال

ا  حعوق ا نسان والحراا  ااساسية   ل  مساولية جميع الدواال وفعاا للم ثاقال    احتر   و ذ يردد 
 ي تم  ز  ياا كان نو االللجميعال دون  

مجلس حعوق ا نسأأأان فأ  ملا بمبادئ العالمية والحياد   ضأأأرورة  ن يسأأأترشأأأد  و ذ  اكد م  جد د 
والموضأأأوعية و د  اينتعائية وبالحوار والتعاون  ل  نحو ب اء  ل  الصأأأع د الدولأال بهية ال هوا بتعزاز 

جميع حعوق ا نسأأأأان والحعوق المدنية والسأأأأياسأأأأية وايقتصأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال بما فأ ذلك   وحماية
 ميةالالحق فأ الت 

 ن التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسأأأانال وفعاا للمعاصأأأد والمبادئ الم صأأأو   ل ها   و ذ  رى  
ر الصأأأأادقال يسأأأأهم دسأأأأهاماا فعايا و ملياا فأ فأ الم ثاق والعانون الدولأ واسأأأأت اداا دل  م د ي التعاون والحوا

 ل  امتثاا التزاماتها فأ م دان    م ع انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأان والحراا  ااسأأأأأاسأأأأأية وفأ جعل الدوا  قدر 
 حعوق ا نسان بما يحعق مصلحة جميع البررال

دواء المسأأأأأأأأأائر فأ ااروا  وسأأأأأأأأأ ل كسأأأأأأأأأب الروق وتعطل ايقتصأأأأأأأأأادا     و ذ يسأأأأأأأأأاورا بالس العلق 
( وتفث ر ا السأأل أ  ل  التمتع بحعوق ا نسأأان  19-لمجتمعا  بسأأ ب جائحة مرا ف روس كورونا )كوف دوا

تادي دل  ددامأأة وتفأأاقم    19-العأأالمال و ذ يسأأأأأأأأأأأأأأأاورا العلق بوجأأا خأأا  ان جأأائحأأة كوف أأدفأ جميع  نحأأاء  
يرون فأ  وضاى   د  المساواة العائمةال و ن ااشما  ااكثر تعرضاا للمطر  م ااشما  الح   يع  وجا

  رة ومهمرةال

دواء مظا ر الوصأأأأأأأأأأأم وكرا ااجانب والع صأأأأأأأأأأأراة والتم  زال بما فأ ذلك    و ذ يعرل    بالس قلعا 
فأ كث ر م   نحاء العالمال دضأأأأأأأأافة دل  تصأأأأأأأأا د    19-التم  ز الع صأأأأأأأأريال التأ ظهر  دبان جائحة كوف د

 خطال الكراهيةال و ذ  اكد الحاجة دل  مكافحة  حا المظا رال

وق ا نسأأأأأأأان   بغأ  ن يكونا ب اء     ل   ن الحوار الصأأأأأأأادق والتعاون فأ م دان حع  يرأأأأأأأددذ  و  
وقائم    ل  مبادئ العالمية و د  العابلية للتجزئة و د  اينتعائية و د  التسأأ يسال و ل  المسأأاواة وايحترا   

 درا  والتعاون التع أالالمتباداال بهدا ترجيع التفا م وتعزاز التعاون ال  اءال بوسائل م ها ب اء الع

بف مية ما يكعدَّ  م  مسأأأا دة تع ية وب اء العدرا  بالترأأأاور مع الدوا المع ية وبموافعتهاال    و ذ يسأأألم 
 فأ تعزاز التعاون المف د للجميع فأ م دان حعوق ا نسانال

الحاجة دل  مواصأأأأألة ال هوا بدور مجلس حعوق ا نسأأأأأان فأ تعزاز المسأأأأأا دة    و ذ يكرر تفك د 
   قراق اسأأأأأأأأأأتكرأأأأأأأأأأاا السأأأأأأأأأأ ل المتاحة  ما  الدوا واله ئا  وا ليا     تع ية وب اء العدرا ال بما فأ ذلكال
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الدولية لحعوق ا نسان والم ظما  الدولية وا قليمية ذا  الصلة و صحال المصلحة ا خرا ال بما فأ ذلك  
 عزاز حعوق ا نسان وحما تهاالالم ظما  غ ر الحكوميةال لتبادا ممارساتهم الج دة وتجاربهم وخ راتهم فأ ت

بدور ايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل فأ  مور م ها تعزاز  المية جميع حعوق ا نسأأأأأان    ذ يسأأأأألمو  
وترابطها و د  قابل تها للتجزئة وترأأأابكهاال و نرأأأاء آلية تعاونية تسأأأت د دل  معلوما  موضأأأوعية وموثوق بها  

ها فأ المعاملة م  جميع بلدان العالم والمسأأأأأاواة ب  و ل  التحاورال وضأأأأأمان ت اوا حالة حعوق ا نسأأأأأان فأ 
 ح   ا سها  فأ تعزاز حعوق ا نسان وحما تها والتعاون المف د للجميعال

بفن الحوار ب   ااديان والثعافا  والح أارا  فأ م دان حعوق ا نسأان يمك   ن    و ذ يسألم  ي أاا  
ر ب اء مجتمع مفأ تعزاز التعاون الدولأ فأ  حا    ك  راا   يسأهم دسأهاماا  سأتع ل مرأترك للبرأر  الم دان و ن  يسأِّّ

  تمتع فيا الجميع بحعوق ا نسانال

بجميع الدوا  ن تد م تعددية ااقراا و ن تعمل معاا  ل  تعزاز التعاون المف د    ه ب -1 
للجميع فأ م دان حعوق ا نسأأأأأأانال وارأأأأأأجع  صأأأأأأحال المصأأأأأألحة ا خرا ال بما فأ ذلك الم ظما  الدولية  

 ل  ا سها  بهمة فأ  حا المسع ؛ليمية والم ظما  غ ر الحكوميةال  وا ق

 ب اء    وصأأادق      اا وتعاون   اا حوار    ن تقيم بجميع الدوا وبغ ر ا م   صأأحال المصأألحة    ه ب  - 2 
فأ م دان حعوق ا نسأأأأأأأانال بايسأأأأأأأت اد دل  مبادئ العالميةال والحيادال والموضأأأأأأأوعيةال و د  العابلية للتجزئةال  

 عائيةال و د  التس يسال والمساواةال وايحترا  المتبادا؛و د  اينت

  مية دور المسأأأأأأأأأا دة التع ية وب اء العدرا  فأ تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأان    اكد م  جد د -3 
بالدوا  ن تعزو المسأأأأأأأأأأأا دة التع ية وب اء العدرا  فأ م دان حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان    قراق  وحما تهاال واه ب  

قلب الدوا المع ية ووفعاا لألولواا  التأ تحدد اال وارحب فأ  حا الصدد  التعاون المف د للجميعال ب اء  ل   
    بلدان الج ول وبالتعاون الثالثأ؛بالتعاون ب   بلدان الرماا والج ول وفيما ب

 ل    مية ايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل بوصأأأفا آلية تعو   ل  التعاون والحوار    رأأأددي -4 
حسأأأأ   حالة حعوق ا نسأأأأان  ل   را الواقع و ل  تعزاز وفاء الدوا  ال ّ اء وتهداال فأ جملة  مورال دل  ت

 دان حعوق ا نسأأأأأأأأأأأانال واد و جميع الدوا و صأأأأأأأأأأأحال  بما  خحتا  ل   اتعها م  التزاما  وواجبا  فأ م
 المصلحة المع     دل  المراركة فأ  ملية ايستعراا  ل  نحو ب اء؛

 تبار  ية بحعوق ا نسأأأأأأان دل  مواصأأأأأألة د الء اي آليا  اامم المتحدة و جراءاتها المع     د و  - 5 
 ؛ا مية التعاون المف د للجميع فأ تعزاز جميع حعوق ا نسان وحما تها

الدولأ وتعددية ااقراا والت أأأأأأأأأأأأأأام   ل  جميع التزا  الدوا بالتعاون     اكد م  جد د -6 
فعالية لألوما  العالميةال مثل جائحة المستواا ال با تبارا الس  ل الوح د الحي سيمّك  العالم م  ايستجابة ب

و واق هاال وارأأأأأأدد فأ نفس الوقت  ل  الدور المحوري للدولة فأ التصأأأأأأدي للجوائب وغ ر ا م    19-كوف د
حاي  الطوارئ الصأأأأأأأأأحيةال وااكد فأ  حا الصأأأأأأأأأدد  ل    مية التحعق م   ن جميع الدوا تحصأأأأأأأأأل  ل   

صأأأأأأأأأأأأأأو  م  الفعالة والميسأأأأأأأأأأأأأأورة التكلفةال والتفكد بوجا الما مدادا  الط ية واادواة واللعاحا  المفمونة و 
 دمكانية وصوا ال لدان ال امية دل  اللعاحا  وتيسر ا؛

م  جأأدوا   3 ن يععأأد اجتمأأا أأاا فأ دورتأأا التأأاسأأأأأأأأأأأأأأعأأة وااربع   فأ دقأأار ال  أأد   يعرر  -7 
تع أ وب اء    مالاال مدتا سأأأأأا تان وار سأأأأأا رئيس مجلس حعوق ا نسأأأأأانال برأأأأأفن موضأأأأأوى تعزاز التعاون ال

ق ا نسأأان لألشأأما  الح   يعيرأأون فأ  وضأأاى  رأأة ومهمرأأة فأ العدرا  فأ مجاا تعزاز وحماية حعو 
ال بمرأأاركة الدوا والم ظما  الدولية و صأأحال المصأألحة ا خرا ال  19-جهود ا نعا  خالا جائحة كوف د
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حة  ل  اغت ا   حا  لتبادا المعلوما     الممارسأأأأأأا  الج دة والم را ال وارأأأأأأجع جميع  صأأأأأأحال المصأأأأأأل
 ع أ؛الفرصة لتيس ر التعاون الت

دل  مفوضأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأان  ن توفر لالجتماى ا نر   يطلب -8 
ذكرا جميع الموارد الالومأأأة للمأأأدمأأأا  والمرافقال و ن تعأأأد تعراراا موجزاا    ايجتمأأأاى وتعأأأدمأأأا دل  مجلس  

 س  إحعوق ا نسان فأ دورتا الثانية والمم

 49الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

صأأوتااال وامت اى سأأتة    أأاء    التصأأواتإ وكانت   15صأأوتاا معابل    26صأأوات مسأأجل بفغل ية  ا تكمد بت]
 نتيجة التصوات كما  لأا

 ا الماادون 

ايتحاد الروسأال اارج ت  ال دراترااال دندونيسياال باكستانال البحرا ال ال راوالال ب غالدي ال  
 وروغوايال الس غااال السودانال  متعددة العوميا (ال توغوال   -ليفيا )دولة بورك  ا فاسوال بو 

ال كوباال  ن ال وليفاراة(ال الكام رو  - الصومااال الص  ال غابونال الفل   ال ف زواال )جمهوراة 
 كو  ديفوارال المكسيكال موراتانياال نام  ياال ن باا 

 ا المعارضون 

تريكياال جزر مارشااال الدانمركال    لمانياال  وكرانياال بلغارااال بول داال جمهوراة كورااال 
المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال اله دال ديطالياال  فرنساال 

  ول داال اليابان 

 ا الممت عون    التصوات 

 [  رم  ياال  ووبكستانال جزر ال هاماال فيجأال ل  ياال مالوي

صةةةف وبتكلفة معقولة كفالة حصةةةول جميع البلدان ةلا اللقاحات بشةةةكل من -46/14
لا نطاق ةالمي للتصةةةةةدي لجائحة مرا فيروس وفي الوقت المناسةةةةةم وة

 (19-كورونا )كوفيد

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالدذ يسترشد  

   ن الدوا تتحمل فأ المعا  ااوا مساولية احترا  جميع حعوق ا نسان والحراا  ااساسيةو ذ  اكد   
 وحما تها و  مالهاال

د معاصأد اامم المتحدة  و تحع ق التعاون الدولأ  ل  حل المرأاكل الدولية  دل   ن  حو ذ يرأ ر  
ذا  الطابع ايقتصادي  و ايجتما أ  و الثعافأ  و ا نسانأال و ل  تعزاز وترجيع احترا  حعوق ا نسان  

 م  دون تم  ز م   ي نوى كانال الوالحراا  ااساسية للجميع

  با  الن العالمأ لحعوق ا نسأأانال والعهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأياسأأيةال  و ذ يسأأترشأأد 
  والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافيةال واتفاقية الع أأاء  ل  جميع  شأأكاا التم  ز 
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ية الدولية للع أأأاء  ل   قةال وايتفاقضأأأد المر ةال واتفاقية حعوق الطفلال واتفاقية حعوق ااشأأأما  ذوي ا  ا
 جميع  شكاا التم  ز الع صريال

  الن  و  دل  صأأأكوك دولية  خرى ذا  صأأألة بحعوق ا نسأأأانال م ها د الن الحق فأ الت مية   و ذ يرأأأ ر  
 ومترابكةال  وبرنام   مل ف   اال ت ص  ل   ن جميع حعوق ا نسان  المية وغ ر قابلة للتجزئة ومترابطة 

  74/274ال و2020نيسأان/ برال   2المارخ    74/270دل  قرارا  الجمعية العامة     ي أاا  و ذ يرأ ر  
  11المارخ    74/307ال و2020  لوا/سأأأأأأأأأأأ تم ر   11المارخ    74/306ال و2020نيسأأأأأأأأأأأان/ برال   20المارخ  

  2/ 44ال و2019تموو/ وليا   19المارخ    41/10مجلس حعوق ا نسأأأأان    ال و ل  قراري  2020  لوا/سأأأأ تم ر  
ال  2020  يار/ما و  19المارخ    WHA 73.1ال وقرار جمعية الصحة العالمية  2020وليا   تموو/  21المارخ  

2020 يار/ما و  29وال يان الحي  دل  با رئيس مجلس حعوق ا نسان فأ 
 ال(37)

  ال المع ون اتحوال  الم اا 2015  لوا/سأأأأأ تم ر    25المارخ    1/ 70قرار الجمعية العامة  و ذ يع د تفك د   
اال و  داا الت مية المسأأتدامة المكرسأأة فياال وي سأأيما التزا  جميع الدوا  2030ة لعا   خطة الت مية المسأأتدام

فأ جميع اا مارال وبتحع ق المسأأاواة    همرفا تعزاز بفنماط عي  صأأحية و ااشأأما   ع جميع  ب أأمان تمتُّ 
 ب   الج س  ال والحد م  انعدا  المساواة داخل ال لدان وفيما ب  هاال

ة والتك ولوجيا  الصأأأأأحية والعالجا  الصأأأأأحية يرأأأأأكل بعداا  عاحا  واادوابفن توافر الل ذ يسأأأأألم  و  
  ساسياا م   بعاد حق كل دنسان فأ التمتع بف ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععليةال

 ناال م ح بدء نرر اللعا ال تركز  غال ية اللعاحا  المعدمة فأ ال لدان المرتفعة الدخلال    و ذ  الحظ 
ل لدان الم مف أأأأأأأأأة الدخل متملفة    الركب فأ الحصأأأأأأأأأوا  ل  لعاحا  مرا ف روس  فأ ح   ي تزاا ا

 ال(19-كوف د) كورونا

متعأأدمأأة ال مو فيمأأا  تعلق  دواء التفأأاو  ب   ال لأأدان ال أأاميأأة وال لأأدان ال  و ذ يعرل    قلعأأا البأأالس 
  19- التا   ل  كوف د ال مما يحوا دون تحع ق المجتمع الدولأ بفسأأأرا  دا الع أأأاء  19-بتوواع لعاحا  كوف د

 ال2030التعد  فأ ت ف ح خطة الت مية المستدامة لعا  اعوق  ي اا دحراو مزاد م  فأ  قرل وقت ممك ال و 

المسأأاواة فأ الم دان الصأأحأ داخل ال لدان    ب أأرورة معالجة  وجا  د  ا نصأأاا و د و ذ يسأألم   
دا  ايجتماعية وفيما ب  ها م  خالا ايلتزا  السأأأأياسأأأأأ والتعاون الدولأ وسأأأأياسأأأأا    ال م ها تلك التأ تعال  المحدِّ

 وايقتصادية وال  ئية للصحةال

بالمبادرا  العالمية لتعزاز الت أام  العالمأ م   جل التصأدي للجائحةال بما فأ ذلك جهود   و ذ  رحب  
ثالث  ال المععودة  لجمعية العامة ايسأتث ائية الحادية وال ا ال و ذ يرأ ر دل  دورة  19- ال لدان التأ قدمت لعاحا  كوف د 

الرفيع المسأأأأأأتوى برأأأأأأفن   ها ما  ال و ل  اجت 19- د ال للتصأأأأأأدي لجائحة كوف  2020كانون ااوا/ديسأأأأأأم ر   4و   3فأ  
ال و ل  ا  الن السأأأياسأأأأ لالجتماى الرفيع  2019  لوا/سأأأ تم ر   23التغطية الصأأأحية للجميعال المععود فأ 

 ال ( 38)  اء  الم  كثر صحةا المع ون االتغطية الصحية الراملةا التحرك معاا ل    المستوى

  صأأأران  ترأأأجيع وتطوار الرأأأراكا  الدولية والتعاون فأ الم دان   العلمأ والثعافأ  فن ب  و ذ يسأأألم 
فأ د ماا حق كل دنسأان فأ التمتع بف ل  مسأتوى ممك  م  الصأحة ال دنية والععليةال مع مرا اة  يسأا مان  

 حق كل فرد فأ التمتع بفوائد التعد  العلمأ وتط يعاتاال

أ وفعالية تعددية ااقراا فأ ضأأمان حصأأوا جميع الدواال  بف مية التعاون الدول  و ذ يسأألم  ي أأاا  
بتكلفأة مععولأة وفأ الوقت   19-وي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا ال أاميأة م هأاال بمأا فأ ذلأك  قأل الأدوا نموااال  ل  لعأاحأا  كوف أد

  

(37) A/HRC/PRST/43/1 إ 

 إ 74/2قرار الجمعية العامة  (38)

http://undocs.org/ar/A/HRC/PRST/43/1
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  ل ية فأ جميع الدواالم اسأب وبرأكل م صأر و ل  نطاق  المأال بهية التعل ل دل   قصأ  حد م  ا ثار السأ
 ة وتج ب انترار ا م  جد دالالمت ررة م  الجائح

بفن التغطية الصأأأأأأأأحية الرأأأأأأأأاملة تع أ  ن يحصأأأأأأأأل جميع ال اس دونما تم  ز  ل     و ذ يعرُّ كحلك 
المجمو ا  المحددة وق ياا م  خدما  الر اية الصأأأحية ااسأأأاسأأأية التعزازاة والوقائية والعالجية والتلطيفية  

سأأأأية المفمونة والمععولة التكلفة والفعالة والج دةال مع كفالة  الالومةال و ل  اادواة واللعاحا  ااسأأأأاوالتف  لية  
 ي يعرِّا الحصوا  ل   حا المدما  المستف د   م ها ل ائعة ماليةال والترك ز بصفة خاصة  ل  شرائب 

 السكان الفع رة وال عيفة والمهمرةال

م تجا  الصأأأأحية  ا  وغ ر ذلك م  السأأأأواق اادواة واللعاح  مية واادة شأأأأفافية  يرأأأأدد  ل   و ذ   
  28المارخ    WHA72.8عرار جمعية الصأأأحة العالمية  و ذ يحي   لماا ب ل  قوا سأأألسأأألة القيمة بكاملهاال  

 ال2019 يار/ما و 

بالمبادئ التوج هية الصأأأأادرة      ئا  المعا دا  وا جراءا  الماصأأأأة لمجلس    و ذ يحي   لماا  
ال وي سأيما ال يان  19-نسأان فأ سأياق جائحة كوف دبرأفن التزاما  الدوا المتعلعة بحعوق ا حعوق ا نسأان  

   اللج ة المع ية بالحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية    2020كانون ااوا/ديسم ر    15الصادر فأ 
19-برأأأأأأأأأفن دتاحة دمكانية الحصأأأأأأأأأوا  ل  نطاق  المأ وبرأأأأأأأأأكل م صأأأأأأأأأر  ل  لعاحا  كوف د

يان  ال  ال و (39)
الصأأأادر     دة مكلف   بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأةال والمع ون اتعميم الحصأأأوا  ل     المرأأأترك 

 واحتوائا فأ جميع  نحاء العالماال 19-اللعاحا   مر ضروري للوقاية م  كوف د

   مفوضأأأأية اامم    2020 يار/ما و    13المحكرة ا رشأأأأادية الصأأأأادرة فأ ب  د مع التعد ر رأأأأ و ذ ي 
ال  19-حعوق ا نسأان برأفن ا جراءا  المتوافعة مع حعوق ا نسأان للتصأدي لجائحة كوف دتحدة السأامية لالم
ال برأأأفن حعوق ا نسأأأان  2020كانون ااوا/ديسأأأم ر    17المحكرة ا رشأأأادية الصأأأادرة    المفوضأأأيةال فأ بو 

 ال19-والحصوا  ل  لعاحا  كوف د

حة مرا  سأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأان     ثر جائبتعرار مفوضأأأأأأأأة اامم المتحدة ال  و ذ يحي   لماا  
(  ل  التمتع بحعوق ا نسأأأأأأان فأ جميع  نحاء العالمال بما فأ ذلك الممارسأأأأأأا   19-ف روس كورونا )كوف د

 ال(40)الج دة ومجاي  اي تما  العائمة

صأأحة ال دنية والععليةال الحي  حق كل دنسأأان فأ التمتع بف ل  مسأأتوى ممك  م  ال  و ذ يع د تفك د 
ة للوقأايأة م  اامراا الوبأائيأة والمتوق أة والمه يأة وغ ر أا م  أ م  الأدوا اتمأاذ المطوا  الالومأيعت أأأأأأأأأأأأأأ

اامراا و الجهأا ومكأافحتهأاال وته ئأة الظروا التأ تكفأل توف ر المأدمأا  الط يأة والر أايأة الط يأة للجميع  
 فأ حالة المراال

التمتع بحعوق ا نسأأأان فأ جميع   ل    19-ااثر السأأأل أ لجائحة كوف د  دواء  و ذ يسأأأاورا قلق بالس 
فيما  تعلق   نحاء العالمال و ذ يرأأأأأدد  ل    مية حعوق ا نسأأأأأان فأ تحد د شأأأأأكل التصأأأأأدي للجائحةال سأأأأأواء  

 ااثر ااوسع نطاقاا  ل  حياة ال اس وس ل عيرهمالبحالة الطوارئ الصحية العامة  و ب

مسفلة ذا   ولواة  المية و ن    ا فأ الحصوا  ل  الم تجا  الصحية ل   ن ا نصا  و ذ يردد 
 توافر الم تجا  الصأأأأأحية ذا  الجودة الم أأأأأمونة و مكانية الحصأأأأأوا  ل ها ومع ول تها والعدرة  ل  تحمل تكلفتها 

 الجائحةال  اخر نهاية   د  المساواة فأ توواع اللعاحا   ان  مسائل  ساسية للتصدي للجائحةال و ذ يعرل    قلعا  

  

(39) E/C.12/2020/2 إ 
(40) A/HRC/46/19 إ 

http://undocs.org/ar/E/C.12/2020/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/19
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اامم المتحدة فأ ت س ق الحملة العالمية للحد م  انترار    اسأ لم ظومةالدور ااس  و ذ يع د تفك د 
واحتوائا وفأ توف ر الد م للدواال و ذ يعر فأ  حا الصأأدد بالدور الراادي الحاسأأم الحي ت أأطلع    19-كوف د

 با م ظمة الصحة العالميةال

وارئ الصأأأحيةال  التصأأأدي للجوائب وغ ر ا م  حاي  الط  ل  دور الدولة المحوري فأ  و ذ يرأأأدد 
 اليقتصاديةال وفأ ال هوا بالت مية المستدامة و  ماا حعوق ا نسانو واق ها ايجتماعية وا

بفن الدوا  أ المسأاولة فأ المعا  ااوا    ا تماد وت ف ح دجراءا  خاصأة بسأياقها الوق أ    و ذ يسألم  
يجب  ن    19- لتصأأدي لجائحة كوف د اب ر الطوارئ التأ تتمح ا الحكوما  ل وبفن تد  ال 19- للتصأأدي لجائحة كوف د 

تكون ضأأأأأأأأأأأروراة ومت اسأأأأأأأأأأأبة مع المماقر المقيَّمة و ن تكط َّق بطراعة خالية م  التم  ز و ن يكون محور ترك ز ا  
 ال ومدا ا الزم أ محدد   و ن تتوافق مع التزاما  الدوا بموجب العانون الدولأ الم ط ق لحعوق ا نسان 

السأأأأأأأأأل أ وغ ر المت اسأأأأأأأأأب  ل  تمتع ال سأأأأأأأأأاء    19-ة كوف ددواء  ثر جائح  و ذ يرأأأأأأأأأعر بعلق بالس 
والفتيا  بحعوق ا نسأأأأأان و ل  المسأأأأأاواة ب   الج سأأأأأ   فأ جميع  نحاء العالمال اسأأأأأبال م ها تزا د حاي   

الصأحة الج سأية وا نجابيةال و ذ يرأدد  ل  ضأرورة كفالة  سأ ل ايسأتفادة م  خدما   الع ر العائلأ وت وقُّر  
حعوق ا نسأأأان وارا أ اي تبارا  الج سأأأانيةال وا أأأع فأ اي تبار  ل  وجا   أ يعو   ل اتباى نه  للتعاف

 المصو  ضرورة ضمان تمتع ال ساء والفتيا  الكامل بحعوق ا نسانال

  19-بفن ااشأأأما  ذوي ا  اقة معرضأأأون برأأأكل  ك ر لمطر ا صأأأابة بعدوى كوف دو ذ يسأأألم   
  واجهون  وائق مرأأددة فأ الحصأأوا  ل  الر اية والمدما  الصأأحية   وبفن معدي  الوفيا  ب  هم   ل ال وبفنهم 

 الج دة فأ الوقت الم اسبال

تديم  وجا  د  المسأأأأأأأاواة العائمة وتزاد تفاقم هاال وان  كثر    19- ان جائحة كوف د   و ذ يسأأأأأأأاورا قلق بالس  
والالجئونال    ااشأأأأأأما   رضأأأأأأة للمطر  م ضأأأأأأعاا الحاا والمهمرأأأأأأونال بم  ف هم كبار السأأأأأأ ال والمهاجرونال 

والمرأردون داخليااال وااشأما  ذوو ا  اقةال وااشأما  الم تمون دل  ااقليا  والرأعول ااصأليةال وااشأما   
مسأأأأأألوبو الحراةال والمترأأأأأأردونال وم  يعيرأأأأأأون حالة الفعرال و ذ يسأأأأأألم ب أأأأأأرورة ضأأأأأأمان المسأأأأأأاواة و د  التم  زال  

 الس  واي تبارا  الج سانية وا  اقةال   الترد د  ل    مية اتماذ تداب ر فأ  حا الصدد ترا أ  مع 

الج دة والمفمونة والفعالة والمععولة    19-التبا   فأ الحصأأوا  ل  لعاحا  كوف د  و ذ  الحظ بعلق 
التكلفةال والصأأأأعوبا  التأ  واجهها  دد ك  ر م  ال لدان فأ الحصأأأأوا  ل ها وتوف ر ا لسأأأأكانهاال و ذ يرأأأأدد  

وغ ر ا م  المبادرا  ذا  الصأأأأأأأأأأأأألة التأ    19-دوا  مكافحة كوف د  ل    مية دور مبادرة تسأأأأأأأأأأأأأراع دتاحة  
  ولعاحاتا و تاحة دمكانية الحصأأوا  19-تهدا دل  تسأأراع  ملية تطوار و نتاج وسأأائل ترأأميص و الج كوف د

 ليا برأأأكل م صأأأر لجميع ال لدان و ل  تعزاز ال ظم الصأأأحيةال و ذ يعر  ل  وجا المصأأأو  بفن رك زتها  
كوفاكس(ال    ل  الصأأأأأع د العالمأ )مرفق  19-ال  ي مرفق كوفاكس  تاحة لعاحا  كوف دالمتعلعة باللعاحا 

 الدواال ل  جميع  ل  نطاق  المأ وبركل  ادا عاحا  للاستركل  داة  ساسية ل مان توواع 

 تطلب دجراءا   المية قائمة  ل  الوحدة والت أأأام     19-بفن التصأأأدي لجائحة كوف د  و ذ يسأأألم 
أ ذلك  قل ال لدان  ااقرااال ل أأمان  ن تتا  لجميع الدواال وي سأأيما الدوا ال اميةال بما فوالتعاون المتعدد  

ا  ل  وسأأأأائل الترأأأأميص  نموااال دمكانية الحصأأأأوا بال  وائق وفأ الوقت الم اسأأأأب وبرأأأأكل م صأأأأر و اد
معدا ال  والعالج واادواة واللعاحا  المفمونة والتك ولوجيا  الصأأأأأأحية ااسأأأأأأاسأأأأأأية ومكوناتهاال ف أأأأأأالا    ال

يرأأكل م فعة صأأحية  امة  المية للوقاية م  العدوى    19-ح   ي أأع فأ ا تبارا  ن التحصأأ   ضأأد كوف د
 لجائحةالوالع اء  ل  اواحتوائها ووقفهاال 

لحاجة الملحة دل  ضأأمان حق كل دنسأأان فأ التمتع بف ل  مسأأتوى ممك   ل  ا  يرأأدد -1 
صأأأأحية مت  ة وتغطية صأأأأحية شأأأأاملة ترأأأأمل دمكانية  م  الصأأأأحة ال دنية والععلية و ل  تيسأأأأ ر تطوار نظم  
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لوجيا  الصأأأأأأحية  الحصأأأأأأوا  ل  نطاق  المأ وفأ الوقت الم اسأأأأأأب وبرأأأأأأكل م صأأأأأأر  ل  جميع التك و 
وغ ر ا م  الطوارئ    19-دواة واللعاحا  ال أروراة للتصأدي لجائحة كوف دووسأائل الترأميص والعالج واا

ة م  التحصأ   للجميعال وي سأيما المعرضأون للمطرال  فراداا  الصأحيةال بهية ضأمان دمكانية ايسأتفادة الكامل
 ال با تبار ذلك مسفلة ذا   ولواة  المية بال سبة لجميع الدوا؛وجما ا 

الدوا وغ ر ا م  الجها  المع ية ذا  الصأأأأأأأأألة دل  اتماذ تداب ر م اسأأأأأأأأأبة ل أأأأأأأأأمان     د و  - 2 
لعاحا    نطاق  المأ وفأ الوقت الم اسب  ل    الحصوا بركل  تسم بالعدا وا نصاا والرفافية والكفاءة و ل  

 ر التعاون الدولأ؛ المفمونة والج دة وال اجعة والفعالة والميسرة والمععولة التكلفة وتوواعهاال ولتيس   19- كوف د 

دل  تعزاز التعاون والت أأأأأأأأأأأأام  الدول    يحتواء  حا الجائحة و واق ها وتمفيفها    د و -3 
ركز  ل  ا نسأأأانال  ثار ا  ل  حعوق ا نسأأأانال م  خالا دجراءا  للتصأأأدي تك والتغلب  ل هاال بما فأ ذلك آ

بتكاراة وسأأأراعة وحاسأأأمة  ل  جميع اابعاد وم سأأأعة وشأأأاملة وا  ةوترا أ الم ظور الج سأأأانأال وتكون متعدد
  المسأأتواا ال مع ايحترا  الكامل لحعوق ا نسأأانال بسأأ ل م ها د م تبادا المعلوما  والمعارا العلمية و ف أأل

بم  ف هم  ال وي سأيما م   جل مسأا دة ااشأما  ضأعاا الحااال  ايسأتدامةالممارسأا ال وتعزاز العدرة  ل   
تحع ق  لو  ا ضأأأأعفااال ل  اء مسأأأأتع ل  كثر دنصأأأأافاا وشأأأأمويا واسأأأأتدامة ومرونةال جميع المهاجرا  و فعر ال لدان و كثر  

 ؛2030خطة الت مية المستدامة لعا    داا 

جميع الجها  المع ية ذا  الصأأأأأأأألة م   جل واادة    عمل برأأأأأأأأراكة مع الدوا  ل  ال   يرأأأأأأأأجع  -4 
تموال  نرأأأأأأأطة البح  والتطوار الالومة  يجاد اللعاحا  واادواةال وايسأأأأأأأتفادة م  التك ولوجيا  الرقميةال وتعزاز 

ل  الما ال م   ج   ال ود م الت س قال بما فأ ذلك مع العطاى 19- التعاون الدولأ العلمأ ال روري لمكافحة كوف د 
الحماية الرأأأمصأأأية   وتوواع وسأأأائل الترأأأميص واادواة الم أأأادة للف روسأأأا  ومعدا    وتصأأأ يع ر  مواصأأألة تطوا 

 الفعالية والسالمة وا نصاا و مكانية ايستفادة واسر التكلفة؛ و   الجودة واللعاحا ال مع التمسك بف داا  

ار ذلك  اق واسأأأأع با تب ل  نط  19-بف مية  دوا  تحع ق التحصأأأأ   ضأأأأد كوف د  يسأأأألم -5 
  لجائحة ب أأمان توافر لعاحا والع أأاء  ل  ام فعة صأأحية  امة  المية للوقاية م  العدوى واحتوائها ووقفها  

 مفمونة وج دة وناجعة وفعالة وميسرة ومععولة التكلفة؛

  الدوا وغ ر ا م  الجها  المع ية ذا  الصأأأألة دل  دوالة الحواجز غ ر الم ررة التأ   د و -6 
ال لدان  ال والتأ تادي دل   د  المسأأأأأأاواة فأ توواعها والحصأأأأأأوا  ل ها ب   19-  كوف دتع د تصأأأأأأد ر لعاحا

وا الجميع  ل هاال  المتعدمة ال مو وال لدان ال اميةال و ل  تعزاز التوواع العالمأ الم صأأأأأأأأر للعاحا  و مكانية حصأأأأأأأأ
حق كل دنسأأأأان   ز د ماا م   جل تعزاز م د ي التعاون والت أأأأام  الدول   ال ووضأأأأع حد للجائحة الحاليةال وتعزا 

 فأ التمتع بف ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععلية؛

واقت ائها والحصأأأوا  ل ها وتوواعهاال    19-الدوا  ل  تيسأأأ ر تجارة لعاحا  كوف د يح  -7 
لك   صأأأأأأراا حاسأأأأأأماا فأ دجراءاتها للتصأأأأأأدي للجائحةال وذلك ل أأأأأأمان حق كل دنسأأأأأأان فأ التمتع  با تبار ذ

ك  م  الصأأأأأأأأحة ال دنية والععليةال ود م ددارة اللعاحا  الالومة للتصأأأأأأأأدي للجائحةال وفعاا  بف ل  مسأأأأأأأأتوى مم
العانونية الدوليةال  دولية المتعلعة بحعوق ا نسأأأأأأان و  داا الت مية المسأأأأأأتدامة وغ ر ا م  ااقر  لاللتزاما  ال

 مع مرا اة م د ي الرفافية و د  التم  ز؛

 جل وضأأع نماذج  التعاونال حسأأب ايقت أأاءال م   د وتا دل  الدوا بفن تواصأأل  يكرر  -8 
ونكهك  تااد فك ارتباط تكلفة  نرأأأأطة البح  والتطوار الجد دة بفسأأأأعار اادواة واللعاحا  ووسأأأأائل ترأأأأميص 

  دمكانية الحصأأأوا  ل ها والعدرة  ل  تحمل تكاليفها وتوافر ا و تاحة دمكانيةاامرااال وذلك ل أأأمان اسأأأتدامة  
 م  يحتاج دليا؛الحصوا  ل  العالج لكل 

الأدوا وجميع الجهأا  المع يأة ذا  الصأأأأأأأأأأأأألأة دل  ترأأأأأأأأأأأأأجيع مبأادرا  البحأ  وب اء     أد و -9 
العأدرا ال و ل  تعزاز التعأاون فأ مجأاي  العلو  وايبتكأار والتك ولوجيأا والمسأأأأأأأأأأأأأأا أدة التع يأة وتبأادا المعاراال  
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وبرأأأأكل م صأأأأر وتكلفة    وفأ ايسأأأأتفادة م  كل ذلكال ل أأأأمان حصأأأأوا جميع ااشأأأأما   ل  نطاق  المأ
ال بوسأائل م ها تحسأ   مسأتوى الت سأ ق فيما ب   ا ليا  العائمةال وي سأيما مع  19-لة  ل  لعاحا  كوف دمععو 

ال لدان ال اميةال  ل   سأأأأاس التعاون والت سأأأأ ق والرأأأأفافيةال ووفق شأأأأروط متفق  ل هاال وذلك فأ دقار مواجهة  
 ة المستدامة؛ال وفأ س  ل تحع ق   داا الت مي19-جائحة كوف د

ال  19-لدوا  ل  ايسأأأتفادة م  التك ولوجيا  الرقمية فأ التصأأأدي لجائحة كوف دا يح  -10 
  بما فأ ذلك لد م التحص   فأ دقار مت   م  الكفاءة والرفافيةال وفأ معالجة ا ثار ايجتماعية وايقتصادية

وحماية  حق فأ المصأأأأأوصأأأأأية  ال مع د الء ا تما  خا  لإلدماج الرقمأ وتمك   المرضأأأأأ  وال19-لكوف د
 ال يانا  الرمصية؛

حق الدوا فأ اسأأأأأأأتمدا   حكا  اتفاق م ظمة التجارة العالمية برأأأأأأأفن جوانب   يع د تفك د -11 
 حعوق الملكية الفكراة المتصأأأأأأأألة بالتجارة وجوانب المرونة الواردة فياال  ل  نحو ما  ك  د تفك دا فأ د الن الدوحة 

حق  يا بوجول تفسأأأأأأأأ ر  حا ايتفاق وت ف حا بطراعة تد م  مةال الحي  كقر فبرأأأأأأأأفن  حا ايتفاق والصأأأأأأأأحة العا
الدوا فأ حماية الصأأحة العامةال وي سأأيما تعزاز دمكانية حصأأوا الجميع  ل  اادواةال وتيسأأ ر حصأأوا  

 وتعزاز الت سأأأأأأأأأأ قال بما فأ ذلك مع العطاى الما ال م   جل تسأأأأأأأأأأراع وت رة ال  19-الجميع  ل  لعاحا  كوف د
و مكانية   وواعهاال مع التمسأأأأك بف داا الرأأأأفافية والفعالية والسأأأأالمة وا نصأأأأاا وت  حا  وتصأأأأ يعهاتطوار اللعا 

 ايستفادة واسر التكلفة؛

الدوا والرأأأأأأأركاء ا خرا  والجها  المانحة دل  تعديم الد م المالأ العاجل لسأأأأأأأد   د و   -12 
مرفق كوفاكس  تاحة  وآلياتهاال مثل  19-فجوة التموال العائمة فأ مبادرة تسأراع دتاحة  دوا  مكافحة كوف د

 ل  الصأأع د العالمأال و ل  د م التوواع العادا لوسأأائل الترأأميص والعالج واللعاحا ال    19-لعاحا  كوف د
  19-ومواصأأألة اسأأأتكرأأأاا آليا  التموال ايبتكاري الرامية دل  ضأأأمان حصأأأوا الجميع  ل  لعاحا  كوف د

 المأ وتوواعها العاداال واسأأأأأأأتمرار  م صأأأأأأأر و ل  نطاق بتكلفة مععولة وفأ الوقت الم اسأأأأأأأب وبرأأأأأأأكل  
 المدما  الصحية ااساسية وتعزاز ا؛

المجتمع الدولأ دل  مواصأأأألة مسأأأأا دة ال لدان ال امية فأ تعزاز ا  ماا الكامل     د و -13 
د   لحق كل دنسأأأأأان فأ التمتع بف ل  مسأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأحة ال دنية والععلية وحعا فأ التمتع بفوائد التع 

الة وج دةال  العلمأ وتط يعاتاال بوسأأأأائل م ها دتاحة دمكانية الحصأأأأوا  ل   دواة مععولة التكلفة ومفمونة وفع
والد م المالأ والتع أ وتدراب الموظف  ال مع ا قرار بفن مسأأأاولية تعزاز وحماية جميع حعوق ا نسأأأان تعع  

  ل   اتق الدوا فأ المعا  ااوا؛

والجهأا  المع يأة ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأة  ن تلتز     الم ظمأا  الأدوليأةدل  جميع الأدوا و يطلأب  -14 
وفعاا لألقر العانونية  تاج اللعاحا  وتوواعها وتسأأأأأأأأأع ر ا العاداال  بالرأأأأأأأأأفافية فأ جميع المسأأأأأأأأأائل المتعلعة بإن

م  م أأأأأأأأأأأأأأاربة وضأأأأأأأأأأأأأأواب     الواح  الدوا  ل   ن تتمح فوراا خطوا  لم ع ما قد يعوق الوق ية وا قليميةال  
بتكلفة مععولة وفأ    19-حصأأأأأأأأأوا جميع ال لدان  ل  لعاحا  كوف ددمكانية     الوتكديستصأأأأأأأأأد ر غ ر م ررة 
 كل م صر و ل  نطاق  المأ؛الوقت الم اسب وبر

  بالتحديا  اللوجسأأأتية الهائلة التأ يطرحها نعص الهياكل ااسأأأاسأأأية لتوواع اللعاحا   يعترا -15 
  ءال فأ  حا الصأأأددال دل  واادة مسأأأا دة ال لدان ال امية وب ا فأ ال لدان ال اميةال بما ف ها  قل ال لدان نموااال واد و

 الفعالة فأ مجاا ديصاا اللعاحا ؛قدراتهاال بوسائل م ها برام  التدراب 

  جميع الدوا بعوة  ل  ايمت اى    اتماذ  ي تداب ر اقتصأأأأأأادية  و مالية  و تجاراة  يح  -16 
وبتكلفة مععولة  برأأكل متسأأم بالمسأأاواة والعدا    19-قد تاثر سأألباا  ل  دمكانية الحصأأوا  ل  لعاحا  كوف د

 سيما فأ ال لدان ال امية؛ ال ويوفأ الوقت الم اسب و ل  نطاق  المأ
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ال بالترأأاور مع الدوا  يطلب   -17  دل  مفوضأأة اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان  ن تكعدَّ
  ة العالميةال وا جراءا  الماصأأة لمجلسووكاي  اامم المتحدة وصأأ اديعها وبرامجهاال وي سأأيما م ظمة الصأأح

 لمدنأال وغ ر ا م  الجها  المع يةال تعراراا    ا ثار حعوق ا نسأأأأأأأأأانال و  ئا  المعا دا ال وم ظما  المجتمع ا 
بتكلفة مععولة وفأ الوقت الم اسأب   19- المترتبة فأ مجاا حعوق ا نسأان  ل   د  دتاحة وتوواع لعاحا  كوف د 

لك مواق  ال أأأأأأأأعر   المأال وتفاقم  وجا انعدا  المسأأأأأأأأاواة ب   الدواال بما فأ ذ وبرأأأأأأأأكل م صأأأأأأأأر و ل  نطاق  
ال دنية    صأأأأأأألةال و ثر ذلك  ل  حق كل دنسأأأأأأأان فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأأأحة والتحديا  ذا  ال 

والععليةال بغرا تعديما دل  مجلس حعوق ا نسأأان فأ دورتا التاسأأعة وااربع  ال و ن تعد  معلوما  شأأفواة  
ثة بهحا المصو  دل  المجلس فأ دورتا الثام ة وااربع  ؛مح  دَّ

 ن يععد فأ دورتا التاسأأأأعة وااربع   حلعة نعا ال مدتها نصأأأأر  و ال برأأأأفن  حا   يعرر  -18 
 إالمسفلةال واطلب دل  المفوضية السامية  ن تجعل الم اقرة متاحة بالكامل لألشما  ذوي ا  اقة

 49الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 تصواتإ[ م  دون د تكم]ا 

التعذيم وغيره من ضةةةةةةةروب المعاملة أو العقوبة القاسةةةةةةةية أو الالإنسةةةةةةةانية   -46/15
 الم ينة: أدوار ومسؤوليات أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون  أو 

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

الععوبة العاسأأأأأأأية    دل  جميع العرارا  المتعلعة بالتعح ب وغ را م  ضأأأأأأأرول المعاملة  و  دذ يرأأأأأأأ ر  
انية  و المه  ة التأ ا تمدتها الجمعية العامة ولج ة حعوق ا نسأأأأأأأأان ومجلس حعوق ا نسأأأأأأأأانال  الالدنسأأأأأأأأ  و
 ال 2016آذار/مارس  24المارخ  31/31سيما قرار المجلس  وي

 دل   ن حظر التعح ب قا دة آمرة و ل   ن  د  التعرا للتعح ب ولغ را م  ضأأأرول و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا   
ة  و الععوبة العاسأأية  و الالدنسأأانية  و المه  ة حق غ ر قابل للتع  د بموجب العانون الدولأال بما فأ عاملالم

ال  ذلك العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأانأال وي بد م  احتراما وحما تا فأ جميع الظروا 
  الدولية وغ ر الدولية  و  ي حالة قوارئ    وترا والت بما فأ ذلك فأ  وقا  ال زا ا  المسأأأأأأأأأألحة  و ايضأأأأأأأأأأطرابا   

 امة  خرىال و ن الحظر المطلق للتعح ب وغ را م  ضأأأأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأأأأية  و الالدنسأأأأأأأانية  
المه  ة مثّ ت فأ الصأأأأأأأكوك الدولية ذا  الصأأأأأأألةال و ن ال أأأأأأأمانا  العانونية وا جرائية التأ تحوا دون    و

  ع لتداب ر م  شفنها ايلتفاا  ل   حا الحقال  تمب  يممارسة تلك اافعاا يج

دل  مدونة قوا د السأأأألوك للموظف   المكلف   بإنفاذ العوان  ال والمبادئ ااسأأأأاسأأأأية  و ذ يرأأأأ ر كحلك   
برأأأأأأأأأأفن اسأأأأأأأأأأتمدا  العوة وااسأأأأأأأأأألحة ال اراة م  جانب الموظف   المكلف   بإنفاذ العوان  ال ومجمو ة المبادئ  

ا  الح    تعرضون اي شكل م   شكاا ايحتجاو  و السج ال وقوا د اامم  اشميع االمتعلعة بحماية جم
المتحأدة لمعأاملأة السأأأأأأأأأأأأأأج  أا  والتأداب ر غ ر ايحتجأاواأة للمجرمأا  )قوا أد بأانكوك(ال وقوا أد اامم المتحأدة  

 ات المجرد   احد ية ا ال موذجية الدنيا لمعاملة السأأأج اء )قوا د ن لسأأأون ماند ال(ال وقوا د اامم المتحدة برأأأفن حما 
 م  حراتهم )قوا د  افانا(ال

بفن  فراد الرأأأأأأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون  ادون دوراا ح وااا فأ حماية حق  و ذ يسأأأأأأأأألم   
الفرد فأ الحياة والحراة واامان  ل  شأأأأمصأأأأاال وفأ خدمة المجتمع المحلأ وحماية جميع ااشأأأأما  م  
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لععوبة العاسأية  و الالدنسأانية  و المه  ةال وبفن موظفأ دنفاذ   و املة   فعاا التعح ب وغ را م  ضأرول المعا
 العانون ملزمونال فأ معرا  داء واجباتهمال باحترا  وحماية حعوق ا نسان لجميع ااشما ال 

بفن ثعة الجمهور فأ  فراد الرأأأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون تكتسأأأأأأأ   مية واقت ا اا م ا  
  ئفهم بفعاليةال وتتوقر  ل  جملة  مور م  ب  ها احترامهم حعوق ا نسأأان والحراا وظا   داءبالغة ل تسأأ   لهم  

 ااساسية والكرامة ا نسانية لجميع ااشما ال

بالجهود التأ ت حلها مبادرة اتفاقية م ا  أة التعح ب لد م الدوا فأ تعزاز سأياسأاتها الرامية  و ذ يعترا  
ال بهدا المسأأأا مة فأ الت ف ح الكامل يتفاقية م ا  أأأة التعح ب  رأأأرقة   ال دل  دضأأأفاء الطابع المه أ  ل  خدما 

 وغ را م  ضرول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  ة م  جانب جميع الدوا ااقرااال 

  وايحتجاو المبادئ والمبادئ التوج هية والمعا  ر العائمة ذا  الصأأأأأأألة باي تعاا و ذ ي أأأأأأأع فأ ا تبارا   
والال بما فأ ذلك مبادئ لواندا التوج هية المتعلعة بظروا اي تعاا والحبس ايحتياقأ وايحتجاو سأأتجواي

  السأأأأأابق للمحاكمة فأ  فراقياال التأ ا تمدتها اللج ة اافراقية لحعوق ا نسأأأأأان والرأأأأأعول؛ والمبادئ والممارسأأأأأا  
   تمدتها لج ة ال لدان اامراكيةاكت  ال التأ ا اتهم فأ اامر الفك أل  المتعلعة بحماية ااشأما  المحروم   م  حر 

لحعوق ا نسأأأأأأأأان؛ والمدونة ااوروبية اخالقيا  الرأأأأأأأأرقةال التأ ا تمد ا مجلس  وروبا؛ والمعا  ر الم عحة  
   ةال  اجهزة دنفاذ العانونال الصادرة    اللج ة ااوروبية لم ع التعح ب والمعاملة  و الععوبة الالدنسانية  و المه 

وجول اتماذ الدوا تداب ر مسأأأأأأأأأتمرة وحاسأأأأأأأأأمة وفعالة لم ع ومكافحة جميع  فعاا   د اك -1 
التعح ب وغ را م  ضرول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  ةال واردد  ل  وجول تجرام  

 تبأأار  مأأة تأأفخأأح فأ ايجميع  فعأأاا التعأأح أأب فأ العأأانون الج أأائأ المحلأال والمعأأاقبأأة  ل هأأا بععوبأأا  مالئ
 قابعها الجسأأأأأأأأأأأأأيمال واه ب بالدوا  ن تاكد  ل اا الحظر المطلق للتعح بال و ن تحظر فأ العانون المحلأ اافعاا 

 دنسانية  و مه  ة؛ التأ تركل معاملة  و  عوبة قاسية  و ي

الدوا  ل  اين أأأما  دل  اتفاقية م ا  أأأة التعح ب وغ را م  ضأأأرول المعاملة   يح  -2 
  نية  و المه  ة و ل  بروتوكولها ايختياري  ل  س  ل ااولواة؛ة  و الالدنسالععوبة العاسي و ا

 د  جواو دخ أأأأاى  ي شأأأأمص لال تعاا  و ايحتجاو التعسأأأأف   ال ووجول ت ف ح    اكد -3 
جميع اي تعاي  بموجب  مر  و ب اءا  ل  اشأأتباا مععوا فأ  ن شأأمصأأاا ما قد ارتكب جرامة  و  و  ل   

 ولة تحد د  واة  فراد الرأأأأأرقة  و غ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون الح     فحون والحاجة دل  سأأأأأه وشأأأأأك ارتكابهاال  
  ملية ا تعااال بما فأ ذلك تحد د الم ظمةال و  د ايقت اءال الوحدة التأ   تمون دل ها؛

ت  ل  التزا  الدوا ب أأأأمان دبالن  ي شأأأأمص يكعتعل بفسأأأأبال  حا اي تعاا وق  يرأأأأدد -4 
تهم موجهة دليا بفسلول ت واصل سهلال بما يرمل استمدا  لغة يفهمهاال وتزوادا  غا سراعاا بفي  حدوثاال و بال

 بالمعلوما     حعوقا وبتفس ر لهحا الحعوق؛ 

بأالأدوا كفأالأة توف ر ضأأأأأأأأأأأأأأمأانأا  قأانونيأة و جرائيأة فعأالأة لم ع التعأح أب وغ را م    ه أب -5 
 اصأأأأأة كفالة مثوا  ي فرد يعتعلا  و يحتجزا و المه  ةال وبم الالدنسأأأأأانية     ضأأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأأية  و 

م     فراد الرأرقة  و موظفو دنفاذ العانون فوراا  ما  قاا  و مسأاوا ق أائأ مسأتعل آخرال وتمك  ا فأ  ي مرحلة 
ورةال  مراحل ايحتجاوال دون تفخ ر ي م رر لاال م  ايسأأتعانة بمحا  وق  بال بما يرأأمل الم أأوىال   د ال أأر 

    ونوى الج سال و خطار قراب  و قرا ثال  آخر باحتجاو الرمصال وتمك   الرمص  را أ الس لفحص ق أ  
 المحتجز م  دخطار الع صلية وايتصاا بهاال حسب ايقت اء؛ 

 ن ظروا ايحتجاوال بما فأ ذلك ايحتجاو لدى الررقةال يجب  ن تحتر  كرامة    اكد -6 
تعال  وتم ع ظروا ايحتجاو التأ تصل ه ب بالدوا  ن  ا نسانيةال وا ااشما  مسلوبأ الحراة وحعوق هم
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دل  حد التعح ب وغ را م  ضأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأية  و الالدنسأأأأانية  و المه  ةال وارأأأأجع الدوا  
  ل  اتماذ تداب ر فعالة لمعالجة اكتظاظ مرافق ايحتجاو؛ 

فاذ العانون   م م  موظفأ دناد الرأرقة وغ ر بفن الفصأل ب    دوار ومسأاوليا   فر   يسألم -7 
  يمك   ن  ادي دل  مزاد م  ال مانا  لم ع التعح ب وغ را م  ضرول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية 

 و المه  ةال ف أالا    واادة التمصأص والمه ية والكفاءة فأ ضأب  اام  و نفاذ العانونال واد و الدوا دل   
 او وموظفأ التحع ق الممصص  ؛وموظفأ ايحتج موظفأ اي تعااال ظر فأ تع    

  ل    مية اسأأأأأتحدات  سأأأأأال ب دا مة للتحع ق فأ الجرائم م   جل اسأأأأأتبعاد  و تعل ل   يرأأأأأدد -8 
ال و ل    مية البح      دلة  ةدان حكا  ا اي تماد  ل  اي ترافا  دون سأأوا ا اغراا ضأأمان دصأأدار  

جرائمال بطرق م ها توف ر المعدا  المالئمة  متاحة للتحع ق فأ الااسأأأال ب الحد ثة الدا مة باسأأأتمدا  جميع  
امور ترأمل التسأج ال  السأمعية والتسأج ال  السأمعية البصأراةال وتوف ر الموارد البرأراة الما رةال والتعاون  

  الدولأ برفن ب اء العدرا ال مع ضمان م د   د  التم  ز والحق فأ المصوصية؛

علوما  دقيعة وموثوق بها م  وال  و الحصأأأأأأوا  ل  م ن الغرا م  ايسأأأأأأتج   اكد -9 
   جل معرفة الحقيعة برأأأأأأأفن المسأأأأأأأائل ق د التحع قال و ن اسأأأأأأأتمدا  التعح ب وغ را م  ضأأأأأأأرول المعاملة  و الععوبة 

 العاسية  و الالدنسانية  و المه  ة ي يسهم فأ تحع ق  حا الغرا؛

و سأأأال با   د ايسأأأتجوال وتعليماتا  ا  ن تسأأأتعرا بانتظا  قوا  ن  ل  الدو    ي أأأاا    اكد -10 
وممارسأأاتاال وكحلك الترت با  المتعلعة باحتجاو ومعاملة ااشأأما  الح    تعرضأأون اي شأأكل م   شأأكاا  

 اي تعاا  و ايحتجاو  و السج  ضم  وي تها الع ائية؛ 

عوق انون والمحام   وخ راء حبالتعاون ب   الرأأرقة والعامل   فأ مجاا دنفاذ الع  رحب -11 
صأأحال المصأألحة المع      ل  وضأأع مبادئ توج هية دولية برأأفن ايسأأتجوال غ ر ا نسأأان وغ ر م م   

 العسري وال مانا  المرتبطة با؛ 

بجميع الدوا  ن تتمح تداب ر فعالة ل أأأأأأأأمان  ن يكون اسأأأأأأأأتمدا  العوة م  جانب   ه ب -12 
فتكااال ممتثالا ايلتزاما   استمدا  ااسلحة ااقل    فاذ العانونال بما فأ ذلك فراد الررقة وغ ر م م  موظفأ دن

الدولية ومبادئ الرأرعية وال أرورة والت اسأب والمسأاءلة و د  التم  زال و ن يم أع مسأتمدِّمو العوة للمسأاءلة  
جسأأأيم  و تهد د     كل اسأأأتمدا  للعوةال مع مرا اة  د  جواو اسأأأتمدا  العوة الفتاكة دي للحماية م   ذى بدنأ  

 اة؛ وشيك للحي

 ن  فراد الرأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون  ادونال فأ سأأأأياق التجمعا ال     اكد -13 
ال  دوراا رئيسأأأأأأياا فأ تيسأأأأأأ ر وصأأأأأأون الحق فأ التجمع السأأأأأألمأ والحق فأ حراة التع  ر والحق فأ تكوا  الجمعيا  

اسأأأتمدا  العوة  ث اء  وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون  واح  جميع الدوا  ل  ضأأأمان تج ب  فراد الرأأأرقة  
و ل  ضأمان  د  تعرا  ي فردال مت  اقت أت ال أرورة العصأوى اللجوء دل  العوةال يسأتمدا   التجمعا ال  

 مفرط  و  روائأ لهحا العوة؛

 د  جواو لجوء  فراد الرأأأأأأأأأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون دل  اسأأأأأأأأأأأأتمدا      اكد -14 
هدد ا خرا  بالمو   ى    ال فسال  و لدفع خطر محدق  ضأد ااشأما  دي فأ حاي  الدفا   سألحة ناراة

   و بإصأأأابة خط رةال  و لم ع ارتكال جرامة بالغة المطورة ت طوي  ل  تهد د خط ر لألروا ال  و للقبض  ل 
سأأأأأأائل ااقل  شأأأأأأمص يمثل خطراا م   حا الع  ل واعاو  سأأأأأألطتهمال  و لم ع فراراال وذلك فع    دما تكون الو 

 حع ق  حا اا داا؛ تطرفاا غ ر كافية لت
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 ل    مية اتماذ  فراد الرأأأأأأأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون تداب ر فعالة   يرأأأأأأأأأأدد -15 
لحماية حعوق ا نسان لجميع ااشما  وحماية كرامتهم وسالمتهمال مع ايحترا  الكامل لم د   د  التم  زال  

  لعمر ي ال اسأبال ترأمل نوى الج س  و ايعانون م  حاي  ال أعر  و التهموي سأيما دواء ااشأما  الح    
  و الصحة ال دنية  و الععلية  و ا  اقة؛

  جميع الدوا  ل  اتباى نه   را أ اي تبارا  الج سأأأأأأأانية فأ مكافحة التعح ب وغ را يح  -16 
  لع رالالء ال سأاء والفتيا  المعرضأا  لم  ضأرول المعاملة  و الععوبة العاسأية  و الالدنسأانية  و المه  ةال و  

 بما فأ ذلك الع ر الج سأ والج سانأال ا تماماا خاصاا؛ 

 ل    مية م ع ومكافحة الع صأراة وكرا ااجانب والتم  ز الع صأري وما  تصأل   يرأدد -17 
عانون  بحلك م  تعصب فأ  مل ضب  اام ال و ل  آثار ا السل ية  ل  قدرة  فراد الررقة وموظفأ دنفاذ ال

 نها؛ظ  ل  ثعة المجتمعا  التأ يمدمو  ل   داء واجباتهم والحفا

الدوا  ل  تعزاز ثعافة المسأأأأأأأأأاءلة لدى  فراد الرأأأأأأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ   يح  -18 
العانونال واه ب بالدوا  ن ت أأأأأأع دجراءا  واضأأأأأأحة لإلبالن و جراءا  مسأأأأأأتعلة لتعديم الرأأأأأأكاوىال مثل آلية 

  سأأانيةضأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأية  و الالدن   لمراقبة الرأأأرقةال فأ حاي  التعح ب  و غ را م خارجية  
  و المه  ة الثابتة  و المرتبا ف ها؛

 ل  وجول  ن تسأأارى سأألطة محلية ممتصأأة مسأأتعلة فأ التحع ق بفعالية ونزا ة   يرأأدد -19 
  لمه  ةاملة  و الععوبة العاسأأية  و الالدنسأأانية  و افأ جميع ايد اءا  بوقوى تعح ب  و غ را م  ضأأرول المع

وح ثما يكون   اك سأأأ ب وجيا لال تعاد بارتكال   ماا م   حا الع  لال ووجول مسأأأاءلة ااشأأأما  الح    
يرأأأجعون  ل   حا اا ماا  و يحرضأأأون  ل ها  و يفمرون بارتكابها  و يغ أأأون الطرا   ها  و يع لونها  

 م   ماك  ايحتجاو  و ااماك    نهاال بم  ف هم الموظفون المسأأأأاولون     ي مكان ضأأأأم اا  و صأأأأراحة  و  رتك و 
ااخرى التأ يكسأألب ف ها ااشأأما  حراتهم واث كت  ن اا ماا المحظورة ارتكك ت ف هاال وتعديمهم للمحاكمة  

 ومعاق تهم بما  ت اسب وخطورة الجرامة المرتكبة؛ 

   فراد الرأأأأأأأأأأأأأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ  جميع الدوا  ل  كفالة  د  تمك  يرأأأأأأأأأأأأأجع -20 
ضأأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأأية  و الالدنسأأأأأانية   ن المتهم   بارتكال  فعاا التعح ب  و غ را م العانو 

المه  ة  و المرأأأأأأمول   بتحع ق رسأأأأأأمأ فأ ارتكابها م  المرأأأأأأاركة فأ احتجاو  و اسأأأأأأتجوال  و معاملة    و
ة راثما  ك ت و  و السأأأأج   و  ي شأأأأكل آخر م   شأأأأكاا سأأأألب الحراشأأأأمص ر   اي تعاا  و ايحتجا  ي
 التهم الموجهة دل همال وبعد ا دانة فأ حاا ددانتهم؛  فأ

 بالدوا  ن تحمأ وتسأأأأا د جميع ضأأأأحايا  فعاا التعح ب وغ را م  ضأأأأرول المعاملة   ه ب -21 
اقة وايحتياجا  الج سأأأأأأأانية اي تما    و الععوبة العاسأأأأأأأية  و الالدنسأأأأأأأانية  و المه  ةال مع د الء العمر وا  

 ال أأأأأحايا  ل  ا بالن     حا الجرائم وتيسأأأأأر لهم ذلكال وتزود م بالد م الكافأ والمرا أ  و ن ترأأأأأجع الواجبال  
 لصدمتهمال ف الا    دمكانية الحصوا الفعلأ  ل  التعواض و  ادة التف  ل؛

 ل  واجب الدوا  ن تكفل  د  ايسأأترأأهاد بفي  قواا  و  دلة  ث ت  نها انتكز ت   يرأأدد -22 
 قامة ال   ة  ل الا فأ  ي دجراءا ال دي دذا كان ذلك ضأأأأأأأد شأأأأأأأمص متهم بارتكال التعح ب  نتيجة للتعح ب د

دلأة  انتزا أا تلأك ااقواا  و اادلأةال واحأ  الأدوا  ل  مأد نطأاق  أحا الحظر ليرأأأأأأأأأأأأأأمأل ااقواا  و اا ل  
يم الكافأ لألقواا  الم تز ة نتيجة للمعاملة  و الععوبة العاسأأأأأأية  و الالدنسأأأأأأانية  و المه  ةال واسأأأأأألم بفن التدع

م ع التعح ب وغ را م  المسأأأأتمدمة دل الا فأ  ي دجراءا ال بما فأ ذلك اي ترافا ال يرأأأأكل  حد ضأأأأمانا   
  ة؛ضرول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  
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 ن تمك    فراد الرأرقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون م   داء دور م فأ ضأمان     اكد -23 
المه  ة   دنسأأأأأأأأأانية  والحق فأ  د  التعرا للتعح ب وغ را م  ضأأأأأأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأأأأأأية  و الال

اب ر فعالة لمكافحة الفسأأأادال  يعت أأأأ م  الدوا  ن تكفل حسأأأ  سأأأ ر نظا  العدالة الج ائيةال وي سأأأيما باتماذ تد
ئيةال وكفالة حسأ  اختيار موظفأ دنفاذ  وضأمان مرا اة ااصأوا العانونيةال ووضأع برام  م اسأبة للمعونة الع أا

مع ايحترا  التأا  لم أد   أد  التم  زال واتمأاذ تأداب ر    العأانون وتأدرا هم وم حهم ااجر الكأافأ والمعأدا  المالئمأة 
 ا  الم تم   دل   قليا  فأ صفوا موظفأ دنفاذ العانون كلما  مك  ذلك؛ لزاادة تمث ل ال ساء وااشم

لمعلوما  برأأأأأأأأأأأأأأفن الحظر المطلق للتعح ب وغ را م  رج التثقيف وابالدوا  ن تد  ه ب -24 
ضأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأية  و الالدنسأأانية  و المه  ة فأ تدراب  فراد الرأأرقة وغ ر م م  موظفأ  

 ال بما فأ ذلك اا مية الحاسمة  بالن السلطا  العليا  و سلطة محلية ممتصة بتلك اافعاا؛دنفاذ العانون 

بالدوا  ن تهتم ا تماماا خاصأأأأأااال فأ تدراب موظفأ دنفاذ العانونال بما فأ    ي أأأأأاا   ه ب -25 
ذلك التدراب  ث اء العملال بفخالقيا  الرأأأأأأرقة وحعوق ا نسأأأأأأانال وي سأأأأأأيما فأ  مليا  التحع ق و سأأأأأأال ب  

ا   سأأواة ال زا  ايسأأتجوالال وب دائل اسأأتمدا  العوة وااسأألحة ال اراةال بما يرأأمل التمفيف م  حدة التوتر وت
سأأأألمياا ومعرفة سأأأألوك الحرأأأأود و سأأأأال ب ا ق اى والتفاوا والوسأأأأاقةال وبالوسأأأأائل التع يةال بهدا الحد م  

 استمدا  العوة وااسلحة ال اراة؛ 

  آليا  مسأأأتعلة وفعالة ت أأأم خ راء لد هم العدرا   كحلك بالدوا  ن ت رأأأا  و تع ّ   ه ب -26 
دل   ماك  ايحتجاوال بما ف ها مراكز الرأأأأأأرقةال اغراا  واارا  رصأأأأأأد  والمعارا المه ية المطلوبة  جراء  

م ها م ع وقوى  فعاا التعح ب  و غ را م  ضأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأية  و الالدنسأأأأانية  و المه  ةال  
 و تبعأ  ل  مأأأا  و قأأأائم م   أأأحا ا ليأأأا   و تعزواال واحأأأ  الأأأدوا ااقراا فأ ال روتوكوا ايختيأأأاري  

التعح ب وغ را م  ضأرول المعاملة  و الععوبة العاسأية  و الالدنسأانية  و المه  ة  ل   ن  قية م ا  أة  يتفا
 تفأ بالتزامها بإنراء آلية وقائية وق ية؛ 

 بعمل المعرر الما  المع أ بمسفلة التعح ب وغ را م  ضرول المعاملة  و الععوبة   رحب -27 
 ؛ (41)ع التعد ر بتعرارا ااخ ر حي   لماا مالعاسية  و الالدنسانية  و المه  ةال وا

المعرر الما  المع أ بمسأأأأأأفلة التعح ب وغ را م  ضأأأأأأرول المعاملة  و الععوبة     د و -28 
  العاسأأأية  و الالدنسأأأانية  و المه  ة وا جراءا  الماصأأة ااخرى ذا  الصأأألةال كل فأ نطاق وي تاال دل  مرا اة

  حا العرار فأ   مالهم مستع الاإ

 49سة الجل
 2021آذار/مارس  23

 [إتصوات م  دون ]ا تكمد 

 والية المقرر ال اص المعني بالحق في ال صوصية -46/16  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالدذ يسترشد  

 نال نسأا ا  حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية المكّرسأة فأ ا  الن العالمأ لحعوق  و ذ  اكد م  جد د   
والعهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأياسأيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأادية وايجتماعية  

  

(41) A/HRC/46/26.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/26
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  والثعافيةال واتفاقية الع أاء  ل  جميع  شأكاا التم  ز ضأد المر ةال واتفاقية حعوق الطفلال واتفاقية حعوق ااشأما  
 ذوي ا  اقةال

صأادرة    الجمعية العامة ومجلس حعوق ا نسأان برأفن الحق  ال   بعة دل  جميع العرارا  السأا و ذ يرأ ر   
فأ المصأأأوصأأأية فأ العصأأأر الرقمأ والعرارا  ااخرى ذا  الصأأألةال بما فأ ذلك العرارا  المتعلعة بتعزاز حعوق  

 نال ا نسان وحما تها والتمتع بها  ل  شبكة ا نترنتال وبالتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشئة وحعوق ا نسا 

دل   ن ماسأأأأسأأأأا  اا ماا التجاراة مسأأأأاولة    احترا  حعوق ا نسأأأأان  ل   و ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا   
ال حو الم    فأ المبادئ التوج هية برأأأأأأأأأأأفن اا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأأأأأأأانا ت ف ح دقار اامم المتحدة  

بتعزاز وحماية حعوق    علق ت المع ون االحماية وايحترا  واينتصأأاااال و ن ايلتزا  والمسأأاولية الرئيسأأية فيما
 ا نسان والحراا  ااساسية يععان  ل   اتق الدولةال 

بعمل مفوضأية اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان برأفن الحق فأ المصأوصأية فأ و ذ  رحب  
وتعرار المفوضأأأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأامية     ثر    ال (42)تعراراها    ذلك  دل   مع التعد ر   يرأأأأأأأأأأأأأ ر العصأأأأأأأأأأأأأر الرقمأال و ذ  

فأ تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان وحمأا تهأا فأ سأأأأأأأأأأأأأأيأاق التجمعأا ال بمأا ف هأا ايحتجأاجأا     د دةالجأ  جيأا  التك ولو 
 ال(43)السلمية

بما للتك ولوجيا  الجد دة وال اشأأأئةال مثل التك ولوجيا  التأ اسأأأأتحدثت فأ مياد   المراقبة  و ذ يسأأأألم   
والقياسأا     حد د السأأما  والتتبع م   ثر متزا د فأ ت  ال والحكاء ايصأأط ا أ وصأأ ع العرارا  ا لية والتعلم ا لأ

  الح واةال بما فأ ذلك التعرا  ل  الوجاال م  دون ضأأأأأمانا  م اسأأأأأبةال  ل  التمتع بالحق فأ المصأأأأوصأأأأية
 وغ را م  حعوق ا نسانال

برأأفن مدونة قوا د    5/2برأأفن ب اء ماسأأسأأا  مجلس حعوق ا نسأأان و  5/1دل  قرارا ا و ذ يرأأ ر   
    حزاران/  18ال المارخ   حعوق ا نسأأأأأأأأان  مجلسا جراءا  الماصأأأأأأأأة ل  ف   بوييا  فأ دقار السأأأأأأأألوك للمكل

 يردد  ل   ن ي طلع جميع المكلف   بوييا  بواجباتهم وفعاا للعرارا  ومرفع هماال ال و ذ2007 ونيا 

تمد د ويية المعرر الما  المع أ بالحق فأ المصأأأأأوصأأأأأية لمدة ثالت سأأأأأ وا ال   يعرر  -1 
 وترمل مهاما ما  لأا

ومأا  ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأةال بمأا فأ ذلأك المعلومأا     ااقر الأدوليأة والوق يأة  ع المعلجم ) ( 
ةال  والممارسأأا  والتجارل الوق يةال ودراسأأة ايتجا ا  والتطورا  والتحديا  المتعلعة بالحق فأ المصأأوصأأي 

حعوق  م  العهد الدولأ لل  17م  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان والمادة    12 ل  ال حو الم    فأ المادة  
سأيةال وتعديم توصأيا  ل أمان تعزازا وحما تاال بما فأ ذلك فيما  تعلق بالتحديا  ال اشأئة    المدنية والسأيا

 التك ولوجيا  الجد دة وال اشئة؛ 

وكأأأاي    هأأأا والرد  ل هأأأاال مع تج أأأب ايودواجيأأأةال م  الأأأدوا و التمأأأاس المعلومأأأا  وتلع )ل( 
لوق ية لحعوق  ليا  ا قليمية لحعوق ا نسأأأأانال والماسأأأأسأأأأا  ااامم المتحدة وبرامجها وصأأأأ اديعهاال وم  ا 

 ا نسأأأأأأانال وم ظما  المجتمع المدنأال والعطاى الما ال بما فأ ذلك ماسأأأأأأسأأأأأأا  اا ماا التجاراةال و ية جها  
 ا  خرى ذا  صلة؛ مع ية  و  قرا

د  تحد د العقبا  المحتملة التأ تحوا دون تعزاز وحماية الحق فأ المصوصيةال وتحد   )ج( 
الدوليةال وتعديم معترحا  المبادئ و ف أل الممارسأا  وتبادلها وتعزاز ا  ل  المسأتواا  الوق ية وا قليمية و 

  

(42) A/HRC/27/37 وA/HRC/39/29إ 

(43) A/HRC/44/24إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/39/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/24
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تعلق بتحديا  مع  ة ت رأأأأأأأف فأ وتوصأأأأأأأيا  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأان فأ  حا الصأأأأأأأددال بما فأ ذلك ما  
  ا؛العصر الرقمأ وخالا تصميم التك ولوجيا  الجد دة وال اشئة وتطوار ا ونرر 

المرأأأأاركة وا سأأأأها  فأ الماتمرا  والم اسأأأأبا  الدولية ذا  الصأأأألة بهدا تعزاز اتباى   )د( 
 نه  م تظم ومتسق دواء الع ايا المتصلة بالويية؛ 

دذكاء الو أ بف مية تعزاز وحماية الحق فأ المصأأأوصأأأيةال بما فأ ذلك مرا اة التحديا    ) أ( 
  المصأأأوصأأأية دمكانية الوصأأوا   م ب اافراد الح   انتهك حعهم فأ   ال اشأأأئة فأ العصأأأر الرقمأال وبف مية الماصأأة  

 دل  س  ل انتصاا فعااال بما  تسق مع ايلتزاما  الدولية لحعوق ا نسان؛

 ر ج سانأ وم د   د  التم  ز فأ جميع   ماا الويية؛ ددماج م ظو  )و( 

 ل  ال حو الم      ا بالن    اينتهاكا  المز ومة للحق فأ المصأأوصأأيةال ح ثما حدثتال  )و( 
م  العهد الدولأ للحعوق المدنية والسياسيةال    17م  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان والمادة    12المادة   فأ 

بما فأ ذلك ما  تصأأأأل بالتحديا  ال اشأأأأئة    التك ولوجيا  الجد دة وال اشأأأأئةال وتوجيا انتباا مجلس حعوق  
  نسان دل  الحاي  التأ تث ر قلعاا بالغاا بصفة خاصة؛ ا نسان ومفوضة اامم المتحدة السامية لحعوق ا

 ي دل  مجلس حعوق ا نسان و ل  الجمعية العامة؛تعديم تعرار س و  ) ( 

التعأأاون مع المكلف   بوييأأا  فأ دقأأار ا جراءا  المأأاصأأأأأأأأأأأأأأأة ومبعوت اام   العأأا    )ط( 
 بالتك ولوجياال وفعاا لويياتهم؛   المع أ

عأاونأاا تأامأاا مع المعرر المأا  و ن تسأأأأأأأأأأأأأأا أدا فأ  داء   ن تتعأاون ت  بجميع الأدوا  ه أب -2 
م ها تزوادا بجميع المعلوما  الالومة التأ يطل هاال و ن تسأأأأأأأتج ب فوراا لما  وجها المعرر  مهاماال بوسأأأأأأأائل 

  الما  م  نداءا   اجلة وغ ر ا م  ال الغا ال و ن ت ظر بإيجابية فأ قلبا  صأأأأأأأأأأأاحب الويية لزاارة بلدانهاال 
 ت ظر فأ ت ف ح التوصيا  التأ يعدمها صاحب الويية فأ تعارارا؛  نو 

اامم المتحدة  وكاي   يع الجها  صأأأاحبة المصأأألحة ذا  الصأأألةال بما ف ها  جم يرأأأجع -3 
  وصأأ اديعهاال وآليا  حعوق ا نسأأان ا قليميةال والماسأأسأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأانال والمجتمع المدنأال   وبرامجها

 اا تاماا مع المعرر الما  لتمك  ا م  دنجاو وي تا؛   ن تتعاون تعاونوالعطاى الما   ل

دل  اام   العا  ومفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان تزواد المعرر   بيطل -4 
 الما  بجميع الموارد البرراة والمالية الالومة لت ف ح الويية بركل فّعاا؛

 اا مااإ فأ دقار ال  د نفسا م  جدوا مواصلة نظرا فأ  حا المسفلة يعرر  -5 

 49الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 [إمد م  دون تصوات]ا تك 

 حالة حقوق اإلنسان في جم ورية كوريا الشعبية الديمقراطية -46/17  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

  الماص    ا نسانال والعهد   الدول    بم ثاق اامم المتحدةال وا  الن العالمأ لحعوق   دذ يسترشد 
 غ ر ذلك م  صكوك حعوق ا نسانالبحعوق ا نسانال و 
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دل  جميع العرارا  السأأأابعة التأ ا تمد ا لج ة حعوق ا نسأأأان ومجلس حعوق ا نسأأأان   و ذ يرأأأ ر  
ار والجمعية العامة برأأأأأأأأأأأأأأفن حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقيةال بما ف ها قر 

كأأأأانون    16المارخ   75/190وقرار الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة    2020حزاران/ ونيأأأأا    22المارخ    43/25 المجلس
 ال و ذ يحّ   ل  ت ف ح  حا العرارا ال2020ااوا/ديسم ر 

 ال2006آذار/مارس  15المارخ    60/251م  قرار الجمعية العامة   3الفعرة   و ذ ي ع فأ ا تبارا 

برأأفن مدونة قوا د    5/2سأأان وبرأأفن ب اء ماسأأسأأا  مجلس حعوق ا ن  5/1دل  قرارا ا   و ذ يرأأ ر  
  حزاران/  18السأأأألوك اصأأأأحال الوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأأانال المارخ   

 فع هماالال و ذ يردد  ل   ن ي طلع جميع المكلف   والمكلفا  بوييا  بواجباتهم وفعاا للعرارا  ومر 2007 ونيا  

ية بحعوق ا نسأأأأأان  ردة فأ تعرار لج ة التحع ق المع  ل    مية متابعة التوصأأأأأيا  الوا  و ذ يرأأأأأدد 
ال الحي رّحب با كل م  مجلس حعوق ا نسأان والجمعية العامةال  (44)فأ جمهوراة كوراا الرأع ية الديمعراقية

 اام الو كح ل دل    ئا  اامم المتحدة ذا  الصلةال بما فأ ذلك مجلس 

حعوق ا نسأأأأان فأ والواسأأأأعة ال طاق والجسأأأأيمة لدواء اينتهاكا  الم هجية   و ذ يسأأأأاورا بالس العلق 
جمهوراة كوراا الرأأأأأع ية الديمعراقيةال و أ انتهاكا  ترأأأأأّكل فأ حاي  كث رة جرائم ضأأأأأد ا نسأأأأأانيةال و واء  

 الدفال  مرتك  ها م  الععالال  ل  ال حو الم    فأ تعرار لج ة التحع ق

ر   ة    حماية سأأأأكانها م  الجرائم المرتكبة  بمسأأأأاولية جمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقي  و ذ  حكِّّ
دل   ن لج ة التحع ق قد حثَّت   75/190 نسأأأأانيةال و ذ  الحظ  ن الجمعية العامة  شأأأأار  فأ قرار ا  ضأأأأد ا

نسأانية وقمعهاال وضأمان مالحعة قيادة جمهوراة كوراا الرأع ية الديمعراقية  ل  م ع ارتكال الجرائم ضأد ا 
 العدالةال الج اة ق ائياا وتعديمهم دل 

لتفاقم الوضع ا نسانأ غ ر المستعر فأ ال لد بس ب الع ود التأ تفرضها حكومة    و ذ يساورا العلق 
جمهوراة كوراا الرأأأع ية الديمعراقية  ل  حراة وصأأأوا الوكاي  ا نسأأأانية دون  وائق دل  جميع السأأأكان  

   الالمحتاج

ا الرأأأع ية  حعوق ا نسأأأان فأ جمهوراة كورا  م   ن الحالة ا نسأأأانية وحالة  و ذ يسأأأاورا بالس العلق 
الأأديمعراقيأأة وظروا الموظف   الأأدول    فأ ال لأأد قأأد تتأأد ور  كثر نتيجأأة لوبأأاء ف روس كورونأأا العأأالمأ  

  راة كوراا الرأأع ية الديمعراقية(ال مرأأدداا  ل    مية تعديم المسأأا دة فأ الوقت الم اسأأب دل  جمهو 19- )كوف د
ال و ذ  اكد فأ  حا الصأأدد   مية السأأما  للموظف   الدول    بدخوا ال لد  19-فأ التصأأدي اثر وباء كوف د

والمروج م اال وحراة الوصأأأأوا دون  وائق دل  جميع السأأأأكان المحتاج   واسأأأأت راد المواد الالومة لمسأأأأا دة  
 م  ذا  الصلةالالفئا  ال عيفةال وفعاا لعرارا  مجلس اا

وغ ر تم  زاة اء يجب  ن تكون ضأروراة ومت اسأبة  ل   ن  ي ق ود  ل  التصأدي للوب  و ذ يرأدد 
ومحددة وم ياا وشأأأأأأأأأأأأفافة ومتوافعة تماماا مع العانون الدولأال بما فأ ذلك التزاما  جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأأع ية  

 اام  ذا  الصلةال الديمعراقية بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسان وقرارا  مجلس

ال الحي يحظت فيا الجمعية بعلق ما خلصأأأأأأأت دليا اامم  75/190بعرار الجمعية العامة   و ذ   وا 
 مال    شأأأأأأأمص فأ جمهوراة كوراا الرأأأأأأأع ية الديمعراقية   10,4المتحدة م  نتائ  ترأأأأأأأ ر دل   ن ما يعدر ب حو 

يحصأأألون  ل    شأأأهراا ي  23 شأأأهر و  6يعانون م  نعص التغحيةال و ن ثل  ااقفاا المتراوحة   مار م ب   
 قفاا يعانأ م  التعز  )سأأأأأأأأوء التغحية المزم (ال و ن   5م  الغحاءال و ن واحداا م  كل الحد اادن  المع وا  

  

(44) A/HRC/25/63إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
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ر ب حو  فأ المائةال    33 ية الج دةال و نمال    ي يحصأأأألون دي بعدر محدود  ل  المدما  الصأأأأح  9ما يعدَّ
ر ب حو  لال  مال    شأأأأمصال ي يصأأأألون دل  مصأأأأدر مفمون ا دارة م  مصأأأأادر مياا الرأأأأر   8,4 و ما يعدَّ

فأ المائة م  سأكان الم اقق الرافيةال و ذ  د   جمهوراة كوراا الرأع ية الديمعراقية لما تتبعا  56ف هم   بم 
ول اقت اء ااسأأأأأأأألحة ال وواة والعحائر التسأأأأأأأأياراة بديا  م  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأا  وق ية م  ب  ها تحوال موارد ا صأأأأأأأأ

جمهوراة   ضأأأأأأأأأأأأأرورة  ن تحتر   اسأأأأأأأأأأأأأتمدامها لتحع ق الرفاا لرأأأأأأأأأأأأأع ها وحصأأأأأأأأأأأأأولا  ل  الغحاءال و ذ  اّكد م 
الرأأأأع ية الديمعراقية شأأأأع ها و ن تكفل رفا  ا وتصأأأأون كرامتا ااصأأأأ لة فأ ال لدال  ل  نحو ما  شأأأأار   كوراا

  (2017)2371و  2016ترأأأأأأأأأأأأأأرا  الثأانأ/نوفم ر  30المارخ    (2016)2321تأا دليأا مجلس اام  فأ قرارا
  (2017)2397و  2017  لوا/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر    11المارخ   (2017)2375و  2017آل/ غسأأأأأأأأأأأأأأطس   5المارخ  

 ال2017كانون ااوا/ديسم ر  22 خالمار 

راقية    كفالة تمتع سأكانها قاقبةا  مسأاولية حكومة جمهوراة كوراا الرأع ية الديمع  و ذ يع د تفك د 
فأ ذلك الحق فأ مسأأتوى معيرأأأ يئقال الحي   تمتعاا كامالا بجميع حعوق ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأيةال بما

  المعتعدال وحراة التع  ر وحراة تكوا  لد    وراة الت علال وحراة ااحترا  حراا  م ها حو يرأأأأأأأأمل الغحاء الكافأال  
 الجمعيا  والتجمع السلمأال

  بوجود  وامل خطورة مع  ة تاّثر فأ ال سأاء وااقفاا وااشأما  ذوي ا  اقة والمس   ال  و ذ يسألم 
ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية  وبالحاجة دل  ضأأأأأأأأمان تمتع  ايء ااشأأأأأأأأما  تمتعاا كامالا بجميع حعوق ا نسأأأأأأأأان والحراا   

 بدتا اللج ة المع ية   لصأأدد بمايحي   لماا فأ  حا ا لحما تهم م  ا  ماا وا  حاء وايسأأتغالا والع رال و ذ
لرأأأأأأأع ية الديمعراقية الجامع  بالع أأأأأأأاء  ل  التم  ز ضأأأأأأأد المر ة م  مالحظا   ل  تعرار جمهوراة كوراا ا

ة حعوق الطفأل  ل  التعرار الأدوري  المتأاميأة للج أوبأالمالحظأا    (45)لتعأارار أا الأدوراأة م  الثأانأ دل  الرابع
 ال(46)المامس لجمهوراة كوراا الرع ية الديمعراقية

معررة  جمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقية  ل  ت ف ح جميع التوصأأأأيا  التأ  وردتها ال و ذ يرأأأأجع 
وراا الرأأأأأأأأأأأع ية الماصأأأأأأأأأأأة المع ية بحعوق ااشأأأأأأأأأأأما  ذوي ا  اقة فأ تعرار ا    واارتها دل  جمهوراة ك

 الحظ بتعد ر تعديم   ال و ذ(47) الديمعراقيةال المعدَّ  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأان فأ دورتا السأأأأأأأأأأابعة والثالث 
فأ   (48)قية حعوق ااشأأأأما  ذوي ا  اقةجمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقية تعرار ا ااولأ    ت ف ح اتفا

 ال2018كانون ااوا/ديسم ر 

ية الديمعراقية فأ الجولة الثالثة م  ايسأأأأتعراا الدوري  اة كوراا الرأأأأع بمرأأأأاركة جمهور  و ذ   وا 
توصأأأية م   صأأأل التوصأأأيا    132 الحظ ق وا حكومة جمهوراة كوراا الرأأأع ية الديمعراقية   الرأأأاملال و ذ
لة ايسأأأأأأتعراا   262البالس  دد ا      الحظ التزامها المعل  بت ف ح التوصأأأأأأيا   ال كما ( 49) توصأأأأأأية الواردة فأ محصأأأأأأّ

  كرتكب  يرأأدد  ل    مية ت ف ح التوصأأيا  م   جل التصأأّدي لما  توصأأية  خرىال و ذ   56فأ دمكانية ت ف ح     ظر وال 
 فأ ال لد م  انتهاكا  جسيمة لحعوق ا نسانال

الرأأأع ية  يمك ها العمل فأ جمهوراة كوراا   ن م ظما  المجتمع المدنأ المسأأأتعلة ي  و ذ  الحظ بفسأأأر  
المأدنأ معر أا جمهوراأة كوراأا الرأأأأأأأأأأأأأع يأة تتمك   ي م ظمأة م  م ظمأا  المجتمع   م الأديمعراقيأةال ونتيجأة لأحلأكال ل 

 ر م  الجها  المع ية فأ سياق  ملية ايستعراا الدوري الراملال الديمعراقية م  تعديم تعرا 
  

(45) CEDAW/C/PRK/CO/2-4إ 
(46) CRC/C/PRK/CO/5إ 
(47) A/HRC/37/56/Add.1إ 
(48) CRPD/C/PRK/1إ 
(49) A/HRC/42/10إ 

http://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PRK/CO/2-4
http://undocs.org/ar/CRC/C/PRK/CO/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/37/56/Add.1
http://undocs.org/ar/CRPD/C/PRK/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/10


A/76/53 

101 GE.21-11677 

   ل    مية تعاون حكومة جمهوراة كوراا الرأأأأأأع ية الديمعراقية مع مفوضأأأأأأية اامم المتحدة   و ذ يرأأأأأأدد  
 ق ا نسانالالسامية لحعو 

ولية  بالعمل المهم الحي تعو  با   ئا  المعا دا  فأ مجاا رصأأأأأأد ت ف ح ايلتزاما  الد  و ذ يسأأأأأألم 
يرأأأأدد  ل  ضأأأأرورة وفاء جمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقية بالتزاماتها فأ  المتعلعة بحعوق ا نسأأأأانال و ذ

 قت الم اسب دل    ئا  المعا دا الالو  مجاا حعوق ا نسان والحر   ل  تعديم تعارار ا بانتظا  وفأ

ودة الفوراة لجميع الممتط ف    تتسأم با مسأفلة ايختطاا الدولأ والع  ل  ما  و ذ يرأدد ببالس العلق 
يعرل    بالس اينرأأأأأأأأغاا دواء المعاناة التأ   م  دلحا  و  ميةال بال ظر دل  تعدمهم وذواهم فأ السأأأأأأأأ ال و ذ

ة و د  اتماذ جمهوراة كوراا الرأأأأأأأع ية الديمعراقية  ي دجراءا   كابد ا الممتط فون و سأأأأأأأر م لسأأأأأأأ وا  قوال
جرات برأأأأأأأأأأأأفن جميع المواق    اليابان    قد بد    ل   سأأأأأأأأأأأأاس  سأأأأأأأأأأأأيما و ن التحقيعا  التأ   ديجابيةال ي

المرأأأأأأأأأأأأأاورا  التأ دار   ل  المسأأأأأأأأأأأأأتوى الحكومأ ب   جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقية واليابان فأ 
 و بعوة جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقية دل  ت اوا جميع اد اءا  ايختفاء   د ذال و 2014 يار/ما و  

وتعديم معلوما  دقيعة دل   سأأأر ال أأأحايا    مصأأأ ر  قاربهم المفعود   و ماك  وجود م و ل  حل العسأأأري  
لممتطف    سأأأيما العودة الفوراة لجميع ا جميع المسأأأائل المتعلعة بجميع الممتطف   فأ  قرل وقت ممك ال ي

 م  مواق أ اليابان وجمهوراة كورااال

ر انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأان اسأأأأأأأأرى الحرل الح    ايد اءا  المتعلعة باسأأأأأأأأتمرا  و ذ  الحظ بعلق 
 يعادوا دل   وقانهم وذراتهمال لم

فأ  بالجهود الدبلوماسأأأأأأية التأ   حلها المجتمع الدولأال وارأأأأأأّدد  ل    مية الحوارال بما و ذ  رحب 
ار ب   الكورات  ال و  مية التفا ل والتعاون فأ سأأأأأأأأأ  ل تحسأأأأأأأأأ   حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان والوضأأأأأأأأأع  ذلك الحو 

 سانأ فأ جمهوراة كوراا الرع ية الديمعراقيةالا ن

فأ ذلك بال سأأأبة دل  الكورا     تتسأأأم با مسأأأفلة ااسأأأر المرأأأتتة م  دلحا  و  ميةال بما ما  و ذ  الحظ 
رأّجع فأ  حا الصأدد اسأتئ اا اللعاءا  ب    فراد ااسأر المرأتتة   ر  ي المت أررا  فأ جميع  نحاء العالمال و ذ

م     2018  لوا/سأأأأأأ تم ر    19د با فأ  حا الرأأأأأأفن فأ ماتمر قمة الكورات   المععود فأ  تكعهّ  الحدودال وفعاا لما
ما     رو   مية السأأ التزاما  بتعزاز التعاون ا نسأأأانأ م   جل ديجاد حل جحري لمسأأأفلة ااسأأأر المرأأأتتةال و ذ
مكان يسهل الوصوا  بلعاءا  واتصاي  م تظمة ودائمة ب    فراد ااسر المرتتةال بسك ل م ها  عد لعاءا  فأ  

م رفة  اديةال و تاحة المراسال  المطية الم تظمةال واللعاءا  بواسطة الف د وال وتبادا رسائل الف د وال   دليا وفأ
 وفعاا لعرارا  مجلس اام  ذا  الصلةال

فأ ذلك     مية تفا ل الدوا بصأأأأأأورة كاملة وب اءة مع مجلس حعوق ا نسأأأأأأانال بما  دو ذ يع د تفك  
 اا الدوري الرامل وآليا  المجلس ااخرىال م   جل تحس   حالة حعوق ا نسان ف هاال ملية ايستعر 

اينتهاكا  الم هجية والواسأأأأعة ال طاق والجسأأأأيمةال العائمة م ح  مد     د   بفشأأأأد العبارا  -1 
  وراا الرأأع يةتمرةال لحعوق ا نسأأان وغ ر ا م  تجاووا  حعوق ا نسأأان المرتك بة فأ جمهوراة كقوال والمسأأ

الديمعراقيةال واعرل مرة  خرى    قلعا الرأأأأأد د دواء ايسأأأأأت تاجا  المفصأأأأألة التأ قّدمتها لج ة التحع ق فأ 
  لأا فأ ذلك ما تعرار اال بما

فأ ذلك الحق فأ ا ت اق د    الد  ال بماالحرمان م  الحق فأ حراة الفكر والوجدان و  ) ( 
التع  ر وحراأأأة تكوا  الجمعيأأأا ال  ل  شأأأأأأأأأأأأأأبكأأأة ا نترنأأت  ال وم  الحق فأ حراأأأة الر ي وحراأأأة  معتعأأأد  و

وخأأارجهأأاال و و حرمأأان  تحّعق بأأاحتكأأار الأأدولأأة المطلق لإل ال  وسأأأأأأأأأأأأأأيطرتهأأا الكأأاملأأة  ل  ت ظيم الحيأأاة  
 قانونية تتملل جوانب الحياة الماصة لجميع المواق   ؛ ايجتماعيةال وكحلك بفرضها رقابة تعسفية وغ ر 
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  ال الحي يصأأأّ ر ال اس  ل   سأأأاس الم الد والطبعةسأأأونغ ون ا   التم  ز  ل   سأأأاس نظ )ل( 
ايجتماعية التأ تحّدد ا الدولة لهمال والحي يفخح  ي أأأاا فأ اي تبار ا راء السأأأياسأأأية والد  ال والتم  ز ضأأأد  

 ؛ العملال والعوان   واانظمة التم  زاةال والع ر بالمر ة مساواة فأ فر  الحصوا  ل   فأ ذلك  د  ال  المر ةال بما 

فأ ذلأأأك فرا  مأأأاك  ا قأأأامأأة   انتهأأأاكأأأا  جميع جوانأأأب الحق فأ حراأأأة الت عأأألال بمأأأا )ج( 
ال وحرمان المواق  م  سأأأأأأأأأأأأونغ ون والعمل التأ تحّدد ا الدولةال بايسأأأأأأأأأأأأت اد فأ كث ر م  ااحيان دل  نظا   

 ادرة بلدا؛الحق فأ مغ

 تصأل با  الغحاء الكافأ ومااينتهاكا  الم هجية والواسأعة ال طاق والجسأيمة للحق فأ  )د( 
 م  جوانب الحق فأ الحياةال و أ انتهاكا  تتفاقم بس ب انترار الجوى وسوء التغحية  ل  نطاق واسع؛

ح أب وغ را م  انتهأاكأا  الحق فأ الحيأاة و فعأاا ا بأادةال والعتألال وايسأأأأأأأأأأأأأأترقأاقال والتعأ )ه( 
 ةال والسأأأأج ال وايغتصأأأأال وغ را م   شأأأأكاا  المه  الالدنسأأأأانية  و الععوبة العاسأأأأية  و ضأأأأرول المعاملة  و

فأ ذلك بسأأ ب الر ي السأأياسأأأال والد     الع ر الج سأأأ والج سأأانأ الجسأأيمةال وايضأأطهاد اية  سأأبالال بما
ج  السأأياسأأأ والسأأجون العاديةال وانترأأار المعتعدال والم ل الج سأأأ والهواة الج سأأانيةال فأ معسأأكرا  ال  و سأأَّ

 واسعال والحكم بفحكا  قاسية  ل   برااء؛ ممارسة الععال الجما أ  ل  نطاق

ول   كثر  اينتهاكا  والتجاووا  المسأأأأأأأأأأأتمرة لجميع حعوق ال سأأأأأأأأأأأاء وال  ا ال الالتأ ما )و( 
الزواج   وواج ااقفاا  و لمبكر  والزواج ا الع ودية الم زلية  و الفئا   رضأأأأأأأأأة لالتجار اغراا البغاء  و
 سأ والج سانأ؛العسريال ولغ ر ذلك م   شكاا الع ر الج 

ايختطاا   وةال  ايحتجاو  و ايختفاء العسأأري وغ ر الطو أ اشأأما  بالتوقيف  و )و( 
ورفض الكرأأر    مصأأ ر ااشأأما  المع     و ماك  وجود مال ورفض اي تراا بسأأل هم حراتهمال اامر  

 د دة؛ضحايا تلك اافعاا خارج نطاق حماية العانونال واعّرضهم و سر م لمعاناة ش الحي ي ع
ايختطاا الم هجأ اشما  وحرمانهم م  العودة دل  الوق  ثم اختفا  م قسرااال بم   ) ( 

 دقار سياسة ت تهجها الدولة؛ فأ ذلك ر ايا بلدان  خرىال  ل  نطاق واسع وفأ
ي تراا بجرائمها وبتجاوواتها  رأأأأأأع ية الديمعراقية  ل  احكومة جمهوراة كوراا ال يح  -2 

ا نسأأأان داخل ال لد وخارجاال و ل  اتماذ جميع المطوا  الالومة فوراا  نهاء جميع  حا    وانتهاكاتها لحعوق 
الجرائم والتجاووا  واينتهاكا  بسأأأأأأأأك ل م ها ت ف ح التوصأأأأأأأأيا  ذا  الصأأأأأأأألة الواردة فأ تعرار لج ة التحع ق  

 الحصرال اتماذ المطوا  التاليةا فأ ذلكال  ل  س  ل الحكر ي ال بما75/190الجمعية العامة  قرار  وفأ
المعتعأأدال والحق فأ حراأأة الر ي   ضأأأأأأأأأأأأأأمأأان الحق فأ حراأأة الفكر والوجأأدان والأأد    و ) ( 

خارجهاال بسأأأك ل م ها السأأأما  بإنرأأأاء صأأأحر   نترنت  ووالتع  ر وتكوا  الجمعيا ال سأأأواء    ل  شأأأبكة ا 
 ة؛ووسائ  د ال   خرى مستعل

فأ ذلك التم  ز الحي تر اا الدولة  ل   سأأاس نظا    دنهاء التم  ز ضأأد المواق   ال بما )ل( 
ال واتماذ خطوا  فوراة ل أأأأأأأمان المسأأأأأأأاواة ب   الج سأأأأأأأ   وتمتع ال سأأأأأأأاء وال  ا  الكامل بحعوق  سأأأأأأأونغ ون 

 ا ته  م  الع ر الج سأ والج سانأ؛ا نسان وحم
 أ ذلك حراة المرء فأ اختيار مكان دقامتا و ملا؛ف ضمان الحق فأ حراة الت علال بما )ج( 
تعزاز دمكانية الحصأأأأوا  ل  الغحاء  ل  قد  المسأأأأاواةال بسأأأأك ل م ها السأأأأما  بإيصأأأأاا   )د( 

املة فأ تعديم المسأأأا دة ا نسأأأانية لكأ  المسأأأا دة ا نسأأأانية دل  جميع م  يحتاج دل ها وتوخأ الرأأأفافية الك
 اا الحااال بم  ف هم اافراد المحتجزون؛تكعدَّ   حا المسا دة حعاا دل  ضع

http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
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ال بدءاا  19-السأأأأما  للم ظما  ا نسأأأأانية بايضأأأأطالى بفنرأأأأطتها فأ سأأأأياق وباء كوف د )ه( 
  ال م   جل ديصأأأأأاا السأأأأألع ا نسأأأأأانيةبإ ادة فتب الحدود الوق ية لجمهوراة كوراا الرأأأأأع ية الديمعراقية  ل  الفور 

 ادواة وا مدادا  الزراعية؛المطلوبة  ل  وجا السر ة مثل ااغحية وا
ج ال بما )و(  فأ ذلك   الوقر الفوري لجميع انتهاكا  حعوق ا نسان المتعلعة بمعسكرا  السَّ

الالدنسأأأأانية   سأأأأية  والععوبة العا ممارسأأأأة العمل العسأأأأري واسأأأأتمدا  التعح ب وغ را م  ضأأأأرول المعاملة  و
ج  السأأأأياسأأأأأ وا فراج    جميع المه  ةال والع ر الج سأأأأأ والج سأأأأانأال وتفكيك جميع م  و عسأأأأكرا  السأأأأَّ

السأج اء السأياسأ   ال والتوقر فوراا    ممارسأة ا  دا  التعسأفأ وبإجراءا  موجزة لألشأما  المحتجزا ال  
 مة العادلة وا جراءا  العانونية الواجبة؛والحر   ل   ن توفر دصالحا  قطاى العدالة ضمانا  المحاك

اختفوا قسأأأأأأأراا بطراعة  خرى وذراتهمال   لح   اختكطفوا  وحل مرأأأأأأأكلة جميع ااشأأأأأأأما  ا )و( 
 بطراعة شفافةال بسك ل م ها ضمان  ودتهم الفوراة؛

 شمل ااسر المرتتة   ر الحدود؛ ضمان لم ) ( 
 بالتبعية؛ا لغاء الفوري لممارسة المعاقبة  ل  الجر   )ط( 
يمعراقية بالحق فأ حراة كفالة تمتع كل شأمص داخل دقليم جمهوراة كوراا الرأع ية الد )ي( 

فأ ذلأأك لغرا التمأأاس اللجوء خأأارج جمهوراأأة كوراأأا الرأأأأأأأأأأأأأأع يأأة   الت عأأل وبأأالحراأأة فأ مغأأادرة ال لأأدال بمأأا
 الديمعراقيةال دون تدخل م  سلطاتها؛

المحتجزا  فأ جمهوراأأة كوراأأا الرأأأأأأأأأأأأأأع يأأة  توف ر ضأأأأأأأأأأأأأأمأأانأأا  لر أأايأأا ال لأأدان ااخرى   )ك( 
اا بالمساول   الع صل    والوصوا دل همال وفعاا يتفاقية ف   ا للعالقا   فأ ذلك حراة ايتص عراقيةال بماالديم

الع صأأأأأأأأليةال التأ تعد جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأع ية الديمعراقية قرفاا ف هاال و ي ترت با  ضأأأأأأأأروراة  خرى لتفك د  
  م؛وضعهم وللتواصل مع  كسر 

ال الحي   ربت فيا الجمعية    قلعها الرأأأأد د  75/190دل  قرار الجمعية العامة    يرأأأأ ر  -3 
ف هأا الحق فأ حراأة تكوا  الجمعيأا  واي تراا الفعلأ بأالحق فأ  للغأايأة دواء انتهأاكأا  حعوق العمأااال بمأا

ر م    و ي شكل ضار  وا ضرالال وحظر استغالا ااقفاا اقتصادياا   التفاوا الجما أال والحق فأ خطِّ
ل   دل  المارج م  جمهوراة كوراا الرع ية الديمعراقية    شكاا  مل ااقفااال وكحلك استغالا العماا المرس 

 للعمل فأ ظل  وضاى يعاا دنها ت لس حد العمل العسري؛

م   17ال والفعرة  (2017)2371م   م  قرار مجلس اا  11دل  الفعرة    يرأأأأأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأأأأأاا  -4 
قرر ف ها المجلس  ن تع د الدوا    لتأال ا(2017)2397م  قرارا    8ال وخاصأأأأأأأأأأأأأأة الفعرة  (2017)2375 قرارا

شأأأأأأأأأهراا م    24تتجاوو  غ أأأأأأأأأون مهلة ي اا  أأأأأأأأأاء دل  جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأع ية الديمعراقية حايا وفأ
جميع ر ايا جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأع ية الديمعراقية الح   يكسأأأأأأأأ ون  2017كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر   22 تاراخ

ع الملحع   التابع   لحكومة جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأأأأع ية  جميا و دخالا فأ دقار الويية الع أأأأأأأأأأأأأأائية لتلك الدو 
الديمعراقية المكلف   بمراقبة سأأأأأأأأأأأالمة العامل   فأ المارج م  ر ايا جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقيةال  

م  ر أايأا جمهوراأة كوراأا الرأأأأأأأأأأأأأأع يأة الأديمعراقيأة   تعّرر الأدولأة المع يأة  ن المواق  مواق هأا  و لم وذلأك مأا
فأ ذلأك العأانون   د أادتهم دل  الوق  بموجأب  حكأا  العوان   الوق يأة والأدوليأة السأأأأأأأأأأأأأأأاراأةال بمأاظر  تكحالأح    

بموجأب اتفأاق معر اامم المتحأدة الم ر  ب   اامم   الأدولأ لالجئ   والعأانون الأدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانال  و
تهاال واحّ  جمهوراة كوراا  اناوحصأأأأأأأأأأأاتفاقية امتياوا  اامم المتحدة   المتحدة والوييا  المتحدة اامراكية  و

الرأأأأأع ية الديمعراقية  ل  تعزاز حعوق ا نسأأأأأان للعماا واحترامها وحما تهاال بم  ف هم العماا الح      دوا  
م  قرار   8ال وفعاا للفعرة  2019كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأم ر    22دل  جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقية حت  

 ؛(2017)2397مجلس ال

http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
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ال الحي  ّكد  فيا الجمعية 75/190م  قرار الجمعية العامة   4دل  الفعرة    يرأأأأأ ر كحلك -5 
ب وغ را   ماا تعح   الديمعراقيةقلعها الرأأد د للغاية دواء التعارار التأ تف د بارتكال جمهوراة كوراا الرأأع ية  

المه  ةال و مليا  د دا  بإجراءا  موجزةال  الالدنسأأأأأأأأأأأانية  و الععوبة العاسأأأأأأأأأأأية  و م  ضأأأأأأأأأأأرول المعاملة  و
واحتجاو تعسأفأال و مليا ِّ اختطااال وغ ر ا م   شأكاا انتهاكا  حعوق ا نسأان وتجاوواتها فأ حق ر ايا  

 بلدان  خرىال داخل  راض ها وخارجها؛

 تعلق بحالة الالجئ        بالس قلعا دواء است تاجا  لج ة التحع ق فيمارل م  جد د  يع -6 
وملتمسأأأأأأأأ اللجوء الح      دوا دل  جمهوراة كوراا الرأأأأأأأع ية الديمعراقيةال وغ ر م م  مواق  ها الح   ركّحلوا  

بأأة العأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأة  الععو  المعأأاملأأة  و التعأأح أأب  و دل هأأا م  المأأارج و كنزلأأت بهم  عوبأأا  شأأأأأأأأأأأأأأملأأت الحبسال  و
 عوبة ا  دا ال واحّ    ايختفاء العسأأأأريال  و الع ر الج سأأأأأ والج سأأأأانأال  و المه  ةال  و نية  والالدنسأأأأا  و

بعوة فأ  حا الصأأأأأأأدد جميع الدوا  ل  احترا  الم د  ااسأأأأأأأاسأأأأأأأأ المتمثل فأ  د  ا  ادة العسأأأأأأأراةال و ل   
رأأأاون الالجئ    ة السأأأامية لامم المتحدمعاملة ملتمسأأأأ اللجوء معاملة دنسأأأانية وضأأأمان وصأأأوا مفوضأأأية ا

 وائق دل  ملتمسأأأأأأأأ اللجوء بغرا حماية حعوق   ومفوضأأأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأان بال
  ا نسأأأأأأأأأان الماصأأأأأأأأأة بهمال واحّ  مرة  خرى الدوا ااقراا  ل  الوفاء بالتزاماتها بموجب العانون الدولأ لحعوق 

لحق بها فيما  تصأأأأأأل بر ايا جمهوراة كوراا  روتوكوا المالجئ   وال ا نسأأأأأأان وايتفاقية الماصأأأأأأة بوضأأأأأأع ال
 الرع ية الديمعراقية المرمول   بهحا الصكوك؛

بال ظر دل  اسأأأأأأأأأأأت تاج لج ة التحع ق  ن   يرأأأأأأأأأأأدد  ل  قلعا البالس واعرل   ا م  جد د -7 
حق     ن جرائم فأ دل  ا تعاد  روايا  الرأأأأأأأأهود المجمعة والمعلوما  ااخرى المسأأأأأأأأتعاة تعد   سأأأأأأأأباباا مععولة تد و  

الدولة   ا نسأانية قد اقتكرفت فأ جمهوراة كوراا الرأع ية الديمعراقيةال  مالا بسأياسأا  مكرسأة  ل    ل  مسأتواا  
للسأألطة الفعلية لقيادتهاال و ن  حا الجرائم المرتكبة ضأأد ا نسأأانية   عق لة  عود وم  جانب ماسأأسأأا  تم أأ

الالدنسأأانية   الععوبة العاسأأية  و ل المعاملة  وغ را م  ضأأرو والتعح ب و   ترأأمل ا بادةال والعتلال وايسأأترقاقال
المه  ةال والسأأأأأأأأج ال وايغتصأأأأأأأأالال وا جهاا العسأأأأأأأأري وغ را م   نواى الع ر الج سأأأأأأأأأ والج سأأأأأأأأانأال    و

 وايضأأأطهاد اسأأأبال سأأأياسأأأية ود  ية و رقية وج سأأأانيةال وترح ل السأأأكان الج ريال واختفاء ااشأأأما  العسأأأريال 
 مد التجواع لمدة قوالة؛متمثل فأ تعالدنسانأ الوالفعل ال

تحاكم المسأأأأاول        ل   ن سأأأألطا  جمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقية لم  يرأأأأدد -8 
ع جميع الدوا   الجرائم المرت كبة ضأأأأأأأأد ا نسأأأأأأأأانية واينتهاكا  والتجاووا  ااخرى لحعوق ا نسأأأأأأأأانال وارأأأأأأأأجِّ

  والم ظما  والمحافل الحكومية الدولية   صأأأأأأأأأأأة المع يةال اي  المتمصأأأأأأأأأأأفأ ذلك الوك  وم ظومة اامم المتحدةال بما 
  ا قليميةال وم ظما  المجتمع المدنأال والماسأأأأأأأأسأأأأأأأأا  الم راةال والجها  المع ية ااخرىال  ل  التعاون فأ دقار 

سأيما الجهود التأ ت حلها مفوضأية اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأانال و ل  ضأمان   جهود المسأاءلةال ي
  عال؛لجرائم دون بعاء  حا ا  د 

ال الحي شّجعت فيا الجمعية العامة مجلس اام  75/190بعرار الجمعية العامة    رحب -9 
صأأأأأأدر    لج ة التحع ق م  اسأأأأأأت تاجا  وتوصأأأأأأيا  ذا  صأأأأأألة و ل  اتماذ    ل  مواصأأأأأألة نظرا فأ ما

سأأأأأاءلةال بسأأأأأك ل م ها ال ظر فأ دمكانية دحالة الوضأأأأأع فأ جمهوراة كوراا  ا جراءا  الم اسأأأأأبة ل أأأأأمان الم
ة الأدوليأة وال ظر فأ واأادة تطوار الجزاءا  بغرا الفعأاليأة فأ الرأأأأأأأأأأأأأأع يأة الأديمعراقيأة دل  المحكمأة الج أائيأ

 ة اسأأأأتهداا كل م    دو  نا  تحمل العسأأأأ  ااوفر م  المسأأأأاولية    انتهاكا  حعوق ا نسأأأأان التأ قالت اللج  
 دنها قد ترّكل جرائم ضد ا نسانية؛

ر الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأان فأ جمهوراة ك  ث أ -10  وراا الرأأأأأأأأع ية  ل  المعرِّ
قا  با م   نرأطة حت  ا ن ولجهودا المسأتمرة فأ ايضأطالى بوي تاال  ل  الرغم م   د    الديمعراقية لما

 دمكانية دخوا ال لد؛

http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
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 ؛(50)الما بتعرار المعرر   رحب -11 

ر  -12  ال  75/190بتوصأأيا  لج ة التحع ق وبالتوصأأيا  الواردة فأ قرار الجمعية العامة    حكِّّ
وااكد مجدداا   مية دبعاء الحالة المط رة لحعوق ا نسأأأأأأأان فأ جمهوراة كوراا الرأأأأأأأع ية الديمعراقية ضأأأأأأأم   

اا الدولأال بسأأ ل م ها مواصأألة  نرأأطة ايتصأأاا والد وة ومبادرا  التوعية وا رشأأادال   ولواا  جدوا اا م
 ا نسان تعزاز  حا اانرطة؛واطلب دل  مفوضية حعوق 

بالتعرار الحي قدمتا المفوضأأأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأامية دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان  مالا   رحب -13 
ال واث أ  ل   (51) تعلق بتعزاز المسأأأأأأأأأأأأأأاءلأة فأ جمهوراأة كوراأا الرأأأأأأأأأأأأأأع يأة الأديمعراقيأة ال فيمأا04/20 بعرارا

بحلتا حت  ا ن م  جهودال وارأّجعها  ل    فأ ذلك هيكلها الم دانأ فأ سأ واال لما ميةال بماالمفوضأية السأا
مع ا ليا  الوق ية   خح تجربة ا ليا  ااخرى ذا  الصأأأأأأأألة فأ ا تبار اال و ل  التفا ل والتعاون ب رأأأأأأأأاط  

 للمسأأأأاءلةال وفعاا لمعا  ر  وا قليمية والدوليةال حسأأأأب ايقت أأأأاءال فأ دقار جهود ا الرامية دل  تحد د اسأأأأتراتيجيا  
 العانون الدولأ؛

فأ ذلك هيكلها    ن  واصأأأألال لمدة سأأأأ ت  ال تعزاز قدرا  المفوضأأأأية السأأأأاميةال بما يعرر  -14 
فأ   المستعل   المع أ بالمساءلة ا  ذا  الصلة التأ قدمها فراق الم راء  الم دانأ فأ س واال لتيس ر ت ف ح التوصي 

تعراراال والرامية دل  تعزاز جهود الرصأأأأأأأأأأد والتوث ق الحاليةال و نرأأأأأأأأأأاء مسأأأأأأأأأأتودى مركزي للمعلوما  واادلةال  
 وتكليف خ راء فأ المسأأأأاءلة العانونية بتع يم جميع المعلوما  والرأأأأهادا ال بهية وضأأأأع اسأأأأتراتيجيا  ممك ة

 يستمدامها فأ  ي  ملية م   مليا  المساءلة مستع الا؛

دل  المفوضأأأأأة السأأأأأامية  ن تعدِّ  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأان فأ دورتا التاسأأأأأعة   يطلب -15 
و ن تعدِّ  دليا فأ دورتا الثانية والممسأأ   تعراراا    الوااربع   تحد ثاا شأأفوااا    التعد  المحرو فأ  حا الصأأدد

 توصيا ؛كامالا    ت ف ح ال

ر المأا  المع أ بحأالأة حعوق   يعرر  -16  ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان فأ جمهوراأة كوراأا  تمأد أد وييأة المعرِّ
 واحد؛ ال لفترة  ا 37/28الرع ية الديمعراقيةال وفعاا لعرار مجلس حعوق ا نسان 

رار الحي سأأأأأأأأأأأيعد  دل  مجلس حعوق دل  المفوضأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأامية  ن تدرج فأ التع  يطلب -17 
خيارا  دضأأأأافية لتعزاز العمل المتعلق بالمسأأأأاءلة فأ جمهوراة كوراا  فأ دورتا الثانية والممسأأأأ     ا نسأأأأان

 الرع ية الديمعراقية و ضفاء الطابع الماسسأ  ليا والم أ قدماا فأ ال هوا با؛

و نرأطة التوعية مع ال أحايا    دل  المفوضأية السأامية  ن ت ظم سألسألة م  المرأاورا    يطلب  - 18 
 الجها  المع ية ااخرى ذا  الصلةال بهية ددراج آرائهم فأ س ل المساءلة؛ والمجتمعا  المت ررة و 

فأ ذلأأك   ئأأا  اامم المتحأأدةال ال ظر   مرة  خرى بجميع ااقراا المع يأأةال بمأأا   ه أأب -19 
معالجة حالة حعوق ا نسأأأأأأان المزراة فأ  وصأأأأأأيا  المعدَّمة م  لج ة التحع ق فأ تعرار اال بهيةفأ ت ف ح الت

 اا الرع ية الديمعراقية؛جمهوراة كور 

الهيكل الم دانأ للمفوضأأأية السأأأامية فأ سأأأ وا  ل  مواصأأألة مسأأأاعياال وارحِّب  يرأأأجع -20 
السأأأأأأأأامية دل   ن تعدِّ  دل  المجلس    بتعديما تعارار م تظمة دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأانال واد و المفوضأأأأأأأأة

 لديمعراقية؛   حالة حعوق ا نسان فأ جمهوراة كوراا الرع ية ا تحد ثا  م تظمة

  

(50) A/HRC/46/51إ 
(51) A/HRC/46/52إ 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
http://undocs.org/ar/A/RES/75/190
http://undocs.org/ar/A/RES/40/20
http://undocs.org/ar/A/RES/40/20
http://undocs.org/ar/A/RES/37/28
http://undocs.org/ar/A/RES/37/28
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/51
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/52
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بالدوا كافة العمل  ل  ضأأأأأمان  داء الهيكل الم دانأ للمفوضأأأأأية السأأأأأامية  ملا   ه ب -21 
عاون الكامل م  الدوا اا  أأاء   داءا مسأأتعالاال وتزوادا بموارد كافية لالضأأطالى بوي تاال وحصأأولا  ل  الت

 تهد دا ؛ ا اي   ماا انتعامية  والمع يةال و د  تعّرض

دل  المفوضأأأية السأأأامية  ن ت لس  ما ت حلا م  جهود متابعة فأ التعرار السأأأ وي    يطلب -22 
ية  العادي الحي يعدما اام   العا  دل  الجمعية العامة    حالة حعوق ا نسأأأأأان فأ جمهوراة كوراا الرأأأأأع 

 الديمعراقية؛

ر المأأا  تعأأد يطلأأب -23  لس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان و ل   يم تعأأارار م تظمأأة دل  مجدل  المعرِّ
 فأ ذلك    الجهود الم حولة فأ متابعة ت ف ح توصيا  لج ة التحع ق؛  الجمعية العامة    ت ف ح وي تاال بما

المسأأأأأأتمرال  ل  حكومة جمهوراة كوراا الرأأأأأأع ية الديمعراقيةال    قراق الحوار   يح  -24 
ر ال ا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأأةال يد وة جميع المكّلف   والمكلفا  بويي ما ال والتعاون  سأأأأأيما المعرِّ

ر المأأا  والموظف   الأأدا م   م  واأأارة ال لأأد دون ق ودال وتزواأأد م بجميع  التأأا  معهمال و ل  تمك   المعرِّ
 و ل  تعزاز التعاون التع أ مع المفوضية السامية؛المعلوما  الالومة لتمك  هم م  دنجاو  حا الوييةال 

حكومة جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقية دل  توجيا د وة دل  المفوضأأأأأأأأأأأأأية     د و -25 
 السامية لزاارة ال لد؛

حكومة جمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقية  ل  تعديم معلوما  شأأأأاملة   اا يرأأأأجع  ي أأأأ -26 
ي الراملال و ل  مواصلة     ت ف ح التوصيا  التأ ق لتها فأ الجولت   الثانية والثالثة م  ايستعراا الدور 

توسأأأأيع نطاق التعاون مع آليا  اامم المتحدة ااخرى لحعوق ا نسأأأأان م   جل التصأأأأدي لجميع انتهاكا   
 حعوق ا نسان وتجاوواتها فأ ال لد؛

ف ها وكايتها المتمصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأةال والدواال والم ظما    م ظومة اامم المتحدةال بما  يرأأأأأأأأأأأأأجع  -27 
لماسأأأأأأأأسأأأأأأأأا  المهتمةال والم راء المسأأأأأأأأتعل  ال والم ظما  غ ر الحكوميةال  ل  دقامة  الحكومية الدولية ا قليميةال وا 

ر المأا ال والهيكأل  ف   بوييأا  فأ حوار وتعأاون ب أاء   مع المكلّ  دقأار ا جراءا  المأاصأأأأأأأأأأأأأأةال بم  ف هم المعرِّ
 الم دانأ للمفوضية السامية؛

لمتمصأصأة المع يةال والم ظما   فأ ذلك وكايتها ا  جميع الدواال واامم المتحدةال بما  يرأجع  -28 
ية ا قليميةال وم ظما  المجتمع المدنأال والماسأأأأأأأسأأأأأأأا  الم راةال وماسأأأأأأأسأأأأأأأا  اا ماا  والمحافل الحكومية الدول 

ت ف ح لم أ قدماا فأ  التجاراة المهتمة والجها  المع ية ااخرى التأ وّجهت دل ها لج ة التحع ق توصيا ال  ل  ا 
  حا التوصيا ؛

فأ ذلك وكايتها المتمصأأصأأة المع يةال   جميع الدواال واامم المتحدةال بما  يرأأجع  ي أأاا  -29 
  والم ظما  والمحافل الحكومية الدولية ا قليميةال وم ظما  المجتمع المدنأال والماسأسأا  الم راةال وماسأسأا 

فا ل  اخرى  ل  د م الجهود الرامية دل  تحسأأأأأأأأأأ   الحوار والتاا ماا التجاراة المهتمة والجها  المع ية ا
فأ ذلك  مليا  ايختطاا الدوليةال فأ جمهوراة   ال بما تعلق بالوضأأع ا نسأأانأ وحالة حعوق ا نسأأان فيما

 فأ ذلك الحوار ب   الكورات  ؛ كوراا الرع ية الديمعراقيةال بما

ايمت اى    اسأأأأأأأأأأأتمدا  العوة المم تة جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأأأع ية الديمعراقية  ل    يح  -30 
فأ ذلأك   المجتمع الأدولأال بمأا  مأاك   خرىال والعمأل مع العوة المفرقأة  ل  حأدود أا وفأوغ ر أا م   نواى 

ال وتيسأأأأأأ ر الظروا الالومة لتمفيف معاناة مواق أ جمهوراة 19- م ظومة اامم المتحدةال فأ سأأأأأأياق وباء كوف د 
جتمع الدولأ م  تعديم    للموظف   الدول    بالعمل فأ ال لدال حت   تمك  الم كوراا الرأأأأأأأأع ية الديمعراقية والسأأأأأأأأما 
فأ مراكز   فأ ذلك احتياجا  الفئا  المسأأأأت أأأأعفة  لمسأأأأتعلة لالحتياجا ال بما المسأأأأا دة  ل   سأأأأاس التع يما  ا 
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جلس اام   ايحتجاوال وقدرة  ل  الرصأأأأدال تماشأأأأياا مع المعا  ر الدولية والمبادئ ا نسأأأأانية ووفعاا لعرارا  م
 ذا  الصلة؛

دة ة برمتها  ل  مواصأأأأألة  م ظومة اامم المتحد يرأأأأأجع -31  عة وموحَّ التصأأأأأدي بطراعة م سأأأأأَّ
لحالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان المط رة فأ جمهوراة كوراا الرأأأأأأأأأع ية الديمعراقيةال بسأأأأأأأأأك ل م ها  را الحالة  ل   

 مجلس اام ؛

جميع الدوا التأ لها  القا  مع جمهوراة كوراا الرأأأأع ية الديمعراقية  ل   ن   يرأأأأجع -32 
راة ت أع حداا لجميع انتهاكا  حعوق ا نسأان وتجاوواتهاال  ا  ل  اتماذ خطوا  فو سأتمد  نفوذ ا لترأجيعهت

ج  السياسأ و جراء دصالحا  ماسسية  ميعة؛  بوسائل م ها دغالق معسكرا  السَّ

ر الما  والمفوضأية السأاميةال فيما  يطلب -33   تعلق بالهيكل   دل  اام   العا   ن  زّود المعرِّ
فأ ذلك د م مسأأأأأأأأتودى   الضأأأأأأأأطالى بالويية  ل  نحو فعااال بمافية وبالد م الالو  ل دانأال بالموارد الكاالم

 المعلوما  واادلةال و ن يكفل تلعأ المكّلر بالويية الد م م  المفوضية السامية؛

ر الما  دل  جميع اله ئا  ذا  الصأأأأأأأألة فأ اامم المتحدة  يعرر  -34   دحالة جميع تعارار المعرِّ
 بإتماذ ا جراء الم اسو ل  اام   العا  ي

 49الجلسة 
 2021آذار/مارس  23

 ]ا تكمد م  دون تصواتإ[

 حالة حقوق اإلنسان في جم ورية إيران اإلسالمية -46/18  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

بم ثاق اامم المتحدةال وا  الن العالمأ لحعوق ا نسانال والعهد   الدول    الماص      دذ يسترشد 
 وغ ر ذلك م  صكوك حعوق ا نسان الدولية ذا  الصلةال بحعوق ا نسانال

  12/19ال و2011آذار/مارس   24المارخ    9/16دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان   و ذ يرأأأأأأأأأ ر  
  آذار/  28المارخ   24/25ال و2013آذار/مأأارس    22المارخ  23/22ال و2012نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأأل    3المارخ  

ال  2016آذار/مأأأأأارس    23المارخ    19/31ال و2015آذار/مأأأأأارس    27المارخ    21/28ال و2014 رسمأأأأأا
  22المارخ    18/40ال و2018آذار/مأارس   23المارخ   30/37ال و2017آذار/مأارس   24المارخ   23/34و

الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة  2020حزاران/ ونيأأأأا    22المارخ    24/43ال و2019آذار/مأأأأارس     191/75ال و ل  قرار 
ال وجميع العرارا  السأأابعة الصأأادرة    الجمعية العامة برأأفن حالة  2020كانون ااوا/ديسأأم ر   16المارخ  

نسأأأأان فأ جمهوراة د ران ا سأأأأالميةال و ذ يعرل     سأأأأفا لعد  تعاون جمهوراة د ران ا سأأأأالمية  حعوق ا 
 فيما يمص قلبا  المجلس والجمعية العامة الواردة فأ تلك العرارا ال

ة د ران ا سأأأأأأأأأأأالمية  بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ جمهورابتعرار المعرر الما  المع أ   و ذ  رحب 
ال و ذ يعرل    قلعا الرأأأد د دواء التطورا  المرأأأار دل ها فأ ذلك  (52)وتوصأأأياتا دل  مجلس حعوق ا نسأأأان

 التعرار و د  السما  للمعرر الما  بالسفر دل  جمهوراة د ران ا سالميةال

  

(52) A/HRC/46/50إ 

http://undocs.org/ar/A/RES/16/9
http://undocs.org/ar/A/RES/19/12
http://undocs.org/ar/A/RES/22/23
http://undocs.org/ar/A/RES/25/24
http://undocs.org/ar/A/RES/28/21
http://undocs.org/ar/A/RES/31/19
http://undocs.org/ar/A/RES/34/23
http://undocs.org/ar/A/RES/37/30
http://undocs.org/ar/A/RES/40/18
http://undocs.org/ar/A/RES/43/24
http://undocs.org/ar/A/RES/75/191
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/50
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برفن مدونة    2/5برفن ب اء ماسسا  المجلس و  1/5مجلس حعوق ا نسان    دل  قراري  و ذ ير ر  
  حزاران/ 18قوا أد السأأأأأأأأأأأأأألوك اصأأأأأأأأأأأأأأحأال الوييأا  فأ دقأار ا جراءا  المأاصأأأأأأأأأأأأأأأة للمجلسال المارخ     

 اا للعرارا  ومرفع همااللمكلفا  بوييا  بواجباتهم وفعيردد  ل   ن ي طلع المكلفون واال و ذ 2007  ونيا

تمأد أد وييأة المعرر المأا  المع أ بحأالأة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان فأ جمهوراأة د ران    يعرر  -1 
ا سأالمية لمدة سأ ة دضأافيةال واطلب دل  المعرر الما   ن يعد  تعراراا    ت ف ح وي تا دل  مجلس حعوق  

 ع   و ل  الجمعية العامة فأ دورتها السادسة والسبع  ؛ا نسان فأ دورتا التاسعة واارب

بحكومة جمهوراة د ران ا سأأأأأأأأأأأأالمية  ن تتعاون تعاوناا كامالا مع المعرر الما     ه ب -2 
 و ن تسمب لا بزاارة ال لد وتزودا بجميع المعلوما  ال روراة لتمك  ا م  ايضطالى بوي تا؛

 الضطالى بوي تاإعرر الما  بما  لز  م  موارد لدل  اام   العا   ن  زود الم  يطلب -3 

 49الجلسة 
   2021مارس /آذار  23

  أأأأواا    التصأأأأواتإ وكانت   14صأأأأوتاا وامت اى   12صأأأأوتاا معابل    21]ا تمد بتصأأأأوات مسأأأأجل بفغل ية 
 نتيجة التصوات كما  لأا

 االماادون 

اأاال بول أداال ترأأأأأأأأأأأأأأيكيأاال جزر اارج ت  ال دراتراأاال  لمأانيأاال  وكرانيأاال ديطأاليأاال البحرا ال بلغأار 
كورااال الدانمركال فرنسأأأأأأأأأاال فيجأال المكسأأأأأأأأأيكال مالويال  ال هاماال جزر مارشأأأأأأأأأااال جمهوراة 

 المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان

 المعارضونا

 -فيا )دولة  ايتحاد الروسأأأأأال  رم  ياال دندونيسأأأأياال  ووبكسأأأأتانال باكسأأأأتانال ب غالدي ال بولي
 ال وليفاراة(ال كوباال اله د –ال )جمهوراة المتعددة العوميا (ال الص  ال الفل   ال ف زوا

 االممت عون    التصوات

 وروغوايال ال راوالال بورك  ا فاسأأأأأأأأأأوال توغوال السأأأأأأأأأأ غااال السأأأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأأأومااال غابونال  
 [الكام رونال كو  ديفوارال ل  ياال موراتانياال نام  ياال ن باا

 ق في الغذاءلحا -46/19  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

دل  جميع العرارا  السأأأأأأأابعة للجمعية العامة ومجلس حعوق ا نسأأأأأأأان برأأأأأأأفن الحق فأ   دذ يرأأأأأأأ ر  
 الغحاءال و ل  جميع قرارا  لج ة حعوق ا نسان برفن  حا المسفلةال

لحق  دل  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأانال الحي   ص  ل   ن لكل شأأأأمص او ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا   
ا فأ ذلك الغحاءال و ل  ا  الن العالمأ للع أأاء  ل   فأ مسأأتوى معيرأأة يكفأ ل أأمان صأأحتا ورفا اال بم

م  اا داا ا نمائية لأللفية    1الجوى وسوء التغحيةال و  الن اامم المتحدة برفن االفيةال وبماصة الهدا  
ال  2030سأأأأأأأأأأأأأتدامة لعا   ت مية المال وخطة ال2015المتعلق بالع أأأأأأأأأأأأأاء  ل  الفعر المدقع والجوى بحلوا  ا   

ية المسأأأتدامة المتعلعة بالع أأأاء  ل  الجوى وتحع ق اام  الغحائأ والتغحية المحسأأأ ة  وبماصأأأة   داا الت م
 وتعزاز الزرا ة المستدامة والع اء  ل  الفعر بجميع  شكالا فأ كل مكانال

http://undocs.org/ar/A/RES/5/1
http://undocs.org/ar/A/RES/5/2
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يجتماعية والثعافيةال التأ  دل   حكا  العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأادية وا  و ذ يرأ ر كحلك 
 لكل شمص فأ العي  فأ مفم  م  الجوىال يكعترا ف ها بالحق ااساسأ

 ن جميع حعوق ا نسأأان حعوق  المية وغ ر قابلة للتجزئة ومترأأابكة ومترابطةال و نا    و ذ  اكد مجدداا  
 لعدر نفسا م  اي تما ال عالمأ بطراعة  ادلة ومتكافئةال و ل  قد  المساواةال وبا يجب ت اولها  ل  الصع د ال 

د الن روما برأأفن اام  الغحائأ العالمأ وخطة  مل ماتمر العمة العالمأ    و ذ ي أأع فأ ا تبارا 
ر ال و  الن ماتم1996لألغحية اللح   ا تكمِّدا فأ ماتمر العمة العالمأ لألغحية فأ ترأأأأأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر  

ال و  الن  2002حزاران/ ونيأا  13حي ا تكمأد فأ  العمأة العأالمأ لألغأحيأةا خمس سأأأأأأأأأأأأأأ وا  بعأد اينععأادال الأ
ال و ذ  اكأد  2009ترأأأأأأأأأأأأأأرا  الثأانأ/نوفم ر   16ماتمر العمأة العأالمأ حوا اام  الغأحائأال الأحي ا تكمأد فأ  

 تزاما  الواردة ف هاالمجدداا مبادئ روما الممسة م   جل  م  غحائأ  المأ مستدا ال والتوصيا  وايل

للأح   ا تكمأدا فأ الماتمر الأدولأ الثأانأ  التغأحيأة و قأار  ملأاال ا  ميأة د الن رومأا       و ذ  اكأد 
 ال2014تررا  الثانأ/نوفم ر  21المع أ بالتغحيةال المععود فأ روما فأ 

بأأفن الحق فأ الغأأحاء معترا بأأا  ل   نأأا حق كأأل فرد فأ  ن تتأأا  لأأاال بمفردا  و مع    و ذ يعر  
ال بما  تفق مع  غ راال السأأ ل المادية وايقتصأأادية للحصأأوا فأ جميع ا اوقا   ل  غحاء كاٍا ومالئم ومغحٍّ

 حا الغحاء واكسأتهل ك    ك ت   ل   ن جملة  مور م ها ثعافة الفرد ومعتعداتا وتعال دا و اداتا الغحائية وخياراتاال  
 ما يحفظ دمكانية الحصوا  ل  الغحاء لألجياا المع لةالببركل مستدا ال 

ية مواتية يسأأود ا السأأال  وايسأأتعرارال ة واجتماعية واقتصأأاد ن وجود ب ئة سأأياسأأي  و ذ  اكد مجدداا  
م  الغحائأ والع اء   ل  الصع د   الوق أ والدولأال  و الرك زة ااساسية التأ ستمّك  الدوا م  د الء اا

  ل  الفعر  ولواةا م اسبةال

و تعد  ك  ر  ل  اتماذ خطوا  جد دة للم أأأأأأ قكدماا بالتزا  المجتمع الدولأ بإحرا  وتصأأأأأميماا م ا 
صأل فأ مجاا التعاون والت أام  الدول    م  فأ د ماا الحق فأ الغحاء    قراق بحا جهد متزا د ومتوا

 ةال جل ب اء مستع ل مرترك لإلنساني

ما ورد فأ د الن روما برفن اام  الغحائأ العالمأ و  الن ماتمر العمة العالمأ    و ذ يكرر تفك د 
عادال بفن الغحاء ي   بغأ  ن يكستمد   داةا لل غ  السياسأ  و ايقتصأاديال  لألغحيةا خمس س وا  بعد اينع

ضأأأرورة ا حجا     اتماذ تداب ر م  ة التعاون والت أأأام  الدول   ال و و ذ  اكد مجدداا فأ  حا الصأأأدد   مي
 للمطرال يجانب واحد ي تتفق مع العانون الدولأ وم ثاق اامم المتحدة وتكعرِّا اام  الغحائأ والتغحو 

 ن اام  الغحائأ مسأأاولية وق يةال و ن  ي خطة توضأأع لمواجهة تحديا  اام   و ذ  اكد مجدداا   
غتها وتصأأأميمها وملك تها وقيادتهاال و ن تك     ل  الترأأأاور  الغحائأ يجب  ن تكتسأأأأ قابعاا وق ياا فأ صأأأيا

  المتعأدد ااقراا فأ توجيأا  مع جميع الجهأا  المع يأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأةال و ذ  أدرك مأدى ايلتزا  بتعزاز ال ظأا
 الموارد وفأ تعزاز السياسا  المكرسة لمكافحة الجوى وسوء التغحيةال

الغحائأ وباحتماا تجدد ا نتيجةا لت أافر  دة  وامل  بالطابع المععد لحالة انعدا  اام     و ذ يسألم 
والتصأأأأأحر و ثر تغ ر الم اخ    رئيسأأأأأيةال م  ق  ل آثار ااومة المالية وايقتصأأأأأادية العالميةال والتد ور ال  ئأال

لع  العالمأال وكحلك الفعرال والكوارت الط يعيةال وال زا ا  المسألحةال والجفااال والتعلب المفرط فأ  سأعار السأ
و د  توافر التك ولوجيا المالئمة وايسأتثمارا  وتداب ر ب اء العدرا  الالومة لمواجهة ااثر ال اجم   ااسأاسأيةال

وي سأأأأأأأيما فأ ال لدان ال اميةال بما فأ ذلك ال لدان ال امية غ ر السأأأأأأأاحلية و قل     ها فأ الكث ر م  ال لدانال
رة تحع ق ايتسأأأاق والتعاون ب   الماسأأأسأأأا    ذ يسأأألم ب أأأرو ال لدان نمواا والدوا الجزراة الصأأأغ رة ال اميةال و 

 الدولية  ل  الصع د العالمأال
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   ال رأأأأأأأأأأأأأأاط البرأأأأأأأأأأأأأأري والكوارت    دواء  دد ونطأاق الكوارت ال أاجمأة  و ذ يعرل    قلعأا العم ق 
يعيأةال واامراا وا فأا ال وكأحلأك ا ثأار السأأأأأأأأأأأأأأل يأة لتغ ر الم أاخال وتفأاقم ا ثأار المترتبأة  ل  ذلأك فأ الط 

خ رةال مما  دىال بايقتران بعوامل  خرىال دل  خسأأائر ك  رة فأ ااروا  وسأأ ل المعيرأأة و رَّا  السأأ وا  اا
 حوي للمطرال وبماصة فأ ال لدان ال اميةالا نتاج الزرا أ واام  الغحائأ والتغ

( تادي دل  تفاقم انعدا   19-فأ  حا السأأأأأأأأأأياق بفن  ومة مرا ف روس كورونا )كوف د  و ذ يسأأأأأأأأأألم 
ال بفشأأأأأأأأأكاا م ها ما  ترتب  ل ها م  آثار مدمرة  ل  سأأأأأأأأأ ل معيرأأأأأأأأأة ال اسال والزرا ة ونظم  اام  الغحائأ

 غحيةال واام  الغحائأالااغحيةال وسالسل القيمةال و سعار ااغحيةال والت

ب أأرورة اتماذ خطوا   اجلة لمعالجة انعدا  اام  الغحائأ افعر فئا  السأأكان    و ذ يسأألم  ي أأاا  
وضأأأأع تداب ر ترمأ دل  توف ر الد م الفوري لتل ية احتياجا  السأأأأكان الغحائيةال    و كثر ا تهميرأأأأااال وب أأأأرورة

 ايقت اءال بما فأ ذلك توف ر المسا دة الغحائية والتغحواةال حسب

ضأأأرورة تعديم المسأأأا دةال  ل  وجا ايسأأأتعجااال دل  ال لدان المت أأأررة برأأأدة م  تغ ر   و ذ  اكد 
جوى الرأأأأأأد د والتهد دا  ذا  الصأأأأأألة بالمجا ة التأ يمك   ن تاثر الم اخ والتأ تواجا الجفاا وااوبئة وال

 فأ مال    ال اسال ومعظمهم م  ال ساء وااقفااال

صأأأأة للزرا ةال سأأأأواء بالقيمة  ة واادة ا ل  ضأأأأرور   و ذ يرأأأأدد  لمسأأأأا دة ا نمائية الرسأأأأمية الممصأأأأَّ
الحقيقية  و كحصأأأأأأة م  مجموى المسأأأأأأا دة ا نمائية الرسأأأأأأميةال و ذ يسأأأأأألم بحاجة المزار    م   صأأأأأأحال  

ل الحياوا  الصأأأأأأأأأأأأأأغ رة والمتوسأأأأأأأأأأأأأأطة الحجم فأ ال لدان ال امية دل  تلعأ الد م التع أ والد م فأ مجالأ نع
 ء العدرا الوجيا وب االتك ول

ل أأأأأأأمان  واسأأأأأأأتمداما المسأأأأأأأتدا   بف مية حماية الت وى ال  ولوجأ الزرا أ والحفاظ  ليا  و ذ يسأأأأأأألم   
 اام  الغحائأ والحق فأ الغحاء للجميعال

الدور الحي ت أأأأأأطلع با م ظمة ااغحية والزرا ة لألمم المتحدةال بوصأأأأأأفها وكالة    و ذ  اكد مجدداا  
لت مية الرافية والزراعيةال وبعملها فأ مجاا د م جهود الدوا اا  أأأأأأأأأاء  لمع ية بالرئيسأأأأأأأأأية ااامم المتحدة ا

الراميأة دل  كفأالأة ا  مأاا التأا  للحق فأ الغأحاءال بطرق م هأا تعأديم المسأأأأأأأأأأأأأأا أدة التع يأة دل  ال لأدان ال أامية  
 د ماا لت ف ح  قر ااولواا  الوق يةال

ال مثل التعاون الثالثأ ب   م ظمة  الوكاي  رأأأأأأأأأأأأأتركة ب  بمسأأأأأأأأأأأأأا مة ا ليا  المع ية الم و ذ يعر  
ااغحية والزرا ة لألمم المتحدة والم ظمة العالمية لصأأأأأأأأأأأحة الح وان وم ظمة الصأأأأأأأأأأأحة العالميةال فأ تعزاز 

 التعاون والتوجيا م   جل توف ر دمدادا  وممارسا  غحائية مفمونة ومستدامةال

ال  2021ةال المعرر  عدا فأ  ا     الغحائيبالم ظومادل  مسأأأا مة ماتمر العمة المع أ    و ذ  تطلع 
 فأ د ماا الحق فأ الغحاءال

 ن الجوى يرأأأأأأأأأأأكل د انة وانتهاكاا لكرامة ا نسأأأأأأأأأأأانال وم  ثم  تطلب ا تماد     اكد مجدداا  -1 
 تداب ر  اجلة  ل  الصع د الوق أ وا قليمأ والدولأ م   جل الع اء  ليا؛

ال بما  تفق ل  قعا  مالحصأأوا   حق كل فرد فأ   اكد مجدداا  ي أأاا  -2  فمون وكاٍا ومغحٍّ
مع الحق فأ الحصأأأوا  ل  غحاء كاٍا والحق ااسأأأاسأأأأ لكل فرد فأ  ن يكون فأ مفم  م  الجوىال لكأ  

  تمك  م  ال ماء نماءا كامالا والحفاظ  ل  قدراتا ال دنية والععلية؛

 اا دون س يا  ااقف ن يكعزى ما يعرل م  نصر جميع وف   رى  ن م  غ ر المع وا -3 
المامسأأأأأأأة دل  نعص التغحيةال  ل  نحو ما ترأأأأأأأ ر دليا تعد را  م ظمة اامم المتحدة للطفولةال و و ما  زاد  
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م  خطر تعرا ااقفاا للوفاة نتيجةا لإلصأأابة باامراا الرأأائعةال وازاد م  تواتر  حا الحاي  وحدتهاال  
 واادي دل  تفخ ر التعافأ م ها؛

ر  نهم يعأأانون م  الجوى  ال  انالعلق يعرل    بأأالس  -4  عأأدد ا جمأأالأ لل أأاس الأأح   يعأأدَّ
مل ون نسأمة   265دل     2019مل ون نسأمة فأ  ا     130ال م  19-الحاد قد ت أا ر بسأ ب جائحة كوف د

ال مع التسأأأأأأأليم بفن العالم كان قد تملر  صأأأأأأأالا    د ماا الحق فأ الغحاء د مايا  2020بحلوا نهاية  ا   
 حة؛ق ل ظهور الجائكامالا 

فأ المائة م    50ان ال سأأأأأأأأأاء يسأأأأأأأأأا م  فأ دنتاج  كثر م    يعرل    قلعا الرأأأأأأأأأد د -5 
فأ المائة م   دد الجياى فأ العالمال وان ال سأأأأأأأأاء والفتيا   تفثرن   70الغحاء فأ العالم ومع ذلك يرأأأأأأأأكل   

  ز المسأأأاواة والتمزئياا دل   د   برأأأكل غ ر مت اسأأأب بالجوى وانعدا  اام  الغحائأ والفعرال اسأأأبال تعزى ج
ب   الج سأأأأأأأأأأأأأأ  ال وان احتمأاي  وفأاة الفتيأا  م  سأأأأأأأأأأأأأأوء التغأحيأة و مراا الطفولأة التأ يمك  تج  هأا ت لس  
ضعر احتماي  وفاة الفتيان فأ كث ر م  ال لدانال وان التعد را  تر ر دل   ن  دد ال ساء اللواتأ يعان   

 ن م ا؛اا الح   يعانو م  سوء التغحية   ا ز ضعر  دد الرج

جميع الدوا  ل  تعميم مرا اة الم ظور الج سأأأأأأأأأأأانأ فأ برام  اام  الغحائأ  يرأأأأأأأأأأأجع  -6 
و ل  اتماذ دجراءا  للتصأدي لعد  المسأاواة ب   الج سأ   والتم  ز ضأد المر ةال بحكم العانون وبحكم الواقعال  

ماذ تداب ر  بسأأأأك ل م ها ات   سأأأأاء والفتيا الوي سأأأأيما فأ حاا دسأأأأها   د  المسأأأأاواة والتم  ز فأ سأأأأوء تغحية ال
لكفالة د ماا الحق فأ الغحاء د مايا كامالا ومتسأأأأأأأأاواااال وكفالة تمتع ال سأأأأأأأأاء والفتيا  بفر  متسأأأأأأأأاواة فأ 
الحصأأأأأأوا  ل  الحماية ايجتماعية والمواردال بما فأ ذلك الدخل وااراضأأأأأأأ والمياا والحق فأ امتالك تلك  

اية الصأأأأأأأأحية والتعليم والعلم والتك ولوجيا  لحصأأأأأأأأوا  ل  الر ومتسأأأأأأأأاواة فأ ا  المواردال وكحلك بفر  كاملة
لتمك  ه  م  دقعا   نفسأأه  و قعا   سأأر  ال وااكد فأ  حا الصأأدد ضأأرورة تمك   المر ة وتعزاز دور ا فأ 

  ملية اتماذ العرارا ؛

ظور  المعرر الما  المع أ بالحق فأ الغحاء  ل  مواصأأأأأأألة تعميم مرا اة الم يرأأأأأأأجع  -7 
ى بوي تاال وارأأأأأجع م ظمة ااغحية والزرا ة لألمم المتحدة وسأأأأأائر   ئا   أ سأأأأأياق ايضأأأأأطالالج سأأأأأانأ ف

وآليا  اامم المتحدة المع ية بمسأأأأفلتأ الحق فأ الغحاء وانعدا  اام  الغحائأ  ل  ددماج م ظور ج سأأأأانأ 
 ق ذلك    الغحاءال وتط فأ سأأأأأأأياسأأأأأأأاتها وبرامجها و نرأأأأأأأطتها ذا  الصأأأأأأألة فيما  تعلق بفر  الحصأأأأأأأوا  ل

 تط يعاا فعايا؛ الم ظور 

الحي يسأأأل     (53)بتعرار المعرر الما  المع أ بالحق فأ الغحاء  يحي   لماا مع التعد ر  -8 
 ال وء  ل  مجاي  الترك ز المواضيعية للويية فأ الس وا  المع لة؛

المعرر الما   ل  مواصأأأأأأأأألة مرا اة الرواب  ب   م ظورا  حعوق ا نسأأأأأأأأأان  يرأأأأأأأأأجع  -9 
م ظما  الدولية ذا   سأأأأأأأأأأأا  التجاراة والم ظوما  الغحائية والحوكمة العالميةال و ل  التعاون مع الوالسأأأأأأأأأأأيا

 وجيا ال ظا  التجاري الدولأ والهيكل ايقتصادي العالمأ نحو د ماا الحق فأ الغحاء؛الصلة ل مان ت

ديعها  المعرر الما   ل  مواصلة تعاونا مع وكاي  اامم المتحدة وص ايرجع  ي اا   -10 
اونها م   جل ا سأأأأأها  فأ ضأأأأأمان مواصأأأأألة  وبرامجهاال ومع الماسأأأأأسأأأأأا  المالية الدوليةال و ل  تيسأأأأأ ر تع

تعزاز الحق فأ الغأحاء فأ دقأار  أحا الم ظمأا ال وفعأاا لوييأاتهأاال اغراا ترأأأأأأأأأأأأأأمأل ال هوا بأفصأأأأأأأأأأأأأأحأال  
  ل  حد سواء؛ الحياوا  الصغ رة والعماا الزرا     فأ ال لدان ال امية وفأ  قل ال لدان نمواا 

  

(53) A/HRC/46/33إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/33
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بف مية د الء اي تبار الواجب لما لتغ ر الم اخ م  تفث ر ضأأأأأأأأأار  ل  ا  ماا  يسأأأأأأأأألم   -11 
 الكامل للحق فأ الغحاء؛

 ن تحسأ   سأ ل الحصأوا  ل  الموارد ا نتاجية وايسأتثمار العا  المسأاوا    يكرر تفك د -12 
ظم ااغحيةال  تثمارا  المسأأأأأاولة فأ الزرا ة ونك فأ مجاا الت مية الرافيةال مع مرا اة المبادئ الماصأأأأأة بايسأأأأأ

 سأأأأاسأأأأأ للع أأأأاء  ل  الجوى والفعرال وي سأأأأيما فأ بالصأأأأيغة التأ  قرتها لج ة اام  الغحائأ العالمأال  مر  
ال لدان ال اميةال بطرق م ها ترأأجيع ايسأأتثمارال بما فأ ذلك ايسأأتثمار الما ال فأ التك ولوجيا  الم اسأأبة  

  نطاق صأأأغ ر م   جل الحد م  قابلية التفثر بحاي  الجفاا والتصأأأدي ل درة المياا  للري و دارة المياا  ل
 ؛واستمدامها المستدا   كظم ا يكولوجيةالحفاظ  ل  الضمان و 

ر المزار ة والفالح   فأ ال لدان  يسأأأأّلم   -13  بف مية دور  صأأأأحال الحياوا  الصأأأأغ رة وااكسأأأأ 
لمحلية ومجتمعا  الرأأأأأعول ااصأأأأأليةال فأ كفالة اام  الغحائأ  ال اميةال بما فأ ذلك ال سأأأأأاء والمجتمعا  ا
 وجيةال وب رورة المسا دة فأ ت م تهم؛والحد م  الفعر والحفاظ  ل  ال ظم ا يكول

ضأأأأرورة كفالة  ن تكون ال رام  الماصأأأأة بتوف ر غحاء مفمون وكاٍا ومغحٍّ     اكد مجدداا  -14 
رة  لألشما  ذوي ا  اقة؛ ومع وا ثعافياا برام  شاملة للجميع ومتيسِّّ

  الدوا  ل  تعزاز الظروا الالومة لكأ يكون كل شأأأمص فأ مفم  م  الجوىيرأأأجع  -15 
ولكأ  تمتع فأ  قرل وقت ممك  تمتعاا كامالا بالحق فأ الغحاءال و ل  ال ظرال   د ايقت أأأأأاءال فأ دنرأأأأأاء  

 آليا  ماسسية م اسبة وا تماد خط  وق ية لمكافحة الجوى؛

  الأحي  كحرو    قراق التعأاون ب   بلأدان الج ول والتعأاون الثالثأ فأ تعأدبأاليسأأأأأأأأأأأأأألم   -16 
يما  تصأأل باام  الغحائأ وت مية ا نتاج الزرا أ م   جل ا  ماا الكامل للحق  ال لدان والم اقق ال امية ف

 فأ الغحاء؛

ظم التعل دية  بف مية الممارسأأأا  الزراعية التعل دية المسأأأتدامةال وم  ب  ها ال ك   يسأأألم  ي أأأاا  -17 
  الرأأأأعول ااصأأأألية  حليااال بما فأ ذلك بال سأأأأبة للعد د ملإلمداد بال حورال والحصأأأأوا  ل  ال حور المكيَّفة م

 والمجتمعا  المحلية؛

 ن المسأأأأأأأأأأأأأاولية الرئيسأأأأأأأأأأأأأية الواقعة  ل   اتق الدوا  أ تعزاز الحق فأ الغحاء   اكد   -18 
ةال و ن المجتمع الدولأ   بغأ  ن  وفرال   ر اسأأأأأأأتجابة  وحما تاال بما فأ ذلك فأ حاي  الطوارئ ا نسأأأأأأأاني
لجهود الوق ية وا قليمية    قراق تعديم المسأأأأأأأأأأأأأأا دة  م سأأأأأأأأأأأأأأعة وب اءا  ل  الطلبال التعاون الدولأ د ماا ل

الالومة لزاادة ا نتاج الغحائأ وفر  الحصأأأأأأأأأأوا  ل  الغحاءال وبماصأأأأأأأأأأة    قراق المسأأأأأأأأأأا دة ا نمائية  
ياال والمسأأأأأأأأأا دة فأ تحسأأأأأأأأأ   غلة المحاصأأأأأأأأأ ل الغحائية والمعونة الغحائيةال وتحع ق  الزراعيةال ونعل التك ولوج

ايحتياجا  المحددة لل سأأاء والفتيا  ا تماماا خاصأأااال وتعزاز الد م الالو  لتطوار  اام  الغحائأال مع د الء  
 ل  خدما     تك ولوجيا  مكيَّفةال و جراء بحوت برأأأفن المدما  ايسأأأترأأأاراة الرافية وتعديم الد م للحصأأأوا

 التموالال وكفالة الد م الالو   نراء نكظم مفمونة لحياوة ااراضأ؛

 ن ت ظر فأ اسأأأأأأأأتعراا  ي سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة  و تدب ر يمك   ن يكون لا تفث ر بالدوا   ه ب  -19 
سأل أ فأ د ماا الحق فأ الغحاءال وي سأيما حق كل شأمص فأ  ن يكون فأ مفم  م  الجوىال ق ل ا تماد  

 حا التدب ر؛ حا السياسة  و  
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جتماى  دل  د الن اامم المتحدة برأأأفن حعوق الرأأأعول ااصأأألية والوثيعة المتامية لال يرأأأ ر  - 20 
ال واعر بفن الكث ر  ( 54) العا  الرفيع المسأأتوى للجمعية العامة المعروا بالماتمر العالمأ المع أ بالرأأعول ااصأألية 

فأ محافل ممتلفة    قلعهم العم ق دواء  م  م ظما  الرأأأأأأأأعول ااصأأأأأأأألية وممثلأ الرأأأأأأأأعول ااصأأأأأأأألية   ربوا  
فأ الغحاء تمتعاا كامالاال واه ب بالدوا  ن تتمح    لرأأأأأعول ااصأأأأألية بالحق العقبا  والتحديا  التأ تعترا تمتع ا 

 دجراءا  للتصدي لتلك العقبا  والتحديا  وللتم  ز المستمر الحي يمار س دواء الرعول ااصلية؛ 

ة وااسر المزار ة وغ ر م م  العامل    صحال الحياوا  الصغ ر بإسهاما  الفالح   و  يسلم   - 21 
لعأالم فأ  مليأة الت ميأةال وفأ كفأالأة الحق فأ الغأحاء واام  الغأحائأ اللأح    فأ الم أاقق الرافيأة فأ جميع  نحأاء ا 

 ؛ 2030يركالن   صرا   ساس    لتحع ق   داا الت مية المستدامةال وخطة الت مية المستدامة لعا   

دل  جميع الأأدوا والجهأأا  الفأأا لأأة فأ العطأأاى المأأا  والم ظمأأا  والوكأأاي    لأأبطي -22 
 الدوليةال فأ حدود ويياتهاال  ن ترا أ تماماا ضرورة تعزاز ا  ماا الفّعاا للحق فأ الغحاء للجميع؛

 نا   بغأ لجميع الدوا  ن ت حا قصأأأأأأارى جهد ا لكفالة  ي   جم    سأأأأأأياسأأأأأأاتها  اكد   -23 
طابع السأياسأأ وايقتصأاديال بما فأ ذلك اتفاقا  التجارة الدوليةال تفث ر سأل أ  ل  الحق فأ ال  الدولية ذا 

 الغحاء فأ ال لدان ااخرى؛

جميع الم ظمأأا  الأدوليأأة المع يأأةال بمأأا فأ ذلأك ال  أأك الأدولأ وصأأأأأأأأأأأأأأ أأدوق ال عأد   أد و   -24 
 فأ الغحاء؛حق الدولأال دل  تفادي اتماذ  ي دجراءا  يمك   ن تاثر سلباا فأ د ماا ال

دل  المعرر الما   ن يرأأأأأأارك فأ الحوارا  الدولية ذا  الصأأأأأألة وفأ م تديا   يطلب   -25 
م    داا    2ال مع د الء ا تما  خا  للهدا  2030السياسا  المتعلعة بت ف ح خطة الت مية المستدامة لعا   
 الت مية المستدامة المتعلق بالع اء التا   ل  الجوى؛

العا  ومفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن  واصأأأأال      دل  ااميطلب   -26 
 توف ر جميع الموارد البرراة والمالية الالومة لتمك   المعرر الما  م   داء مها  وي تا  ل  نحو فعاا؛

بجميع الحكومأا   ن تتعأاون مع المعرر المأا  وتسأأأأأأأأأأأأأأأا أدا    قراق توف ر     ه أب -27 
أ يطل هأأا المكلر بأأالوييأأةال و ن ت ظر جأأديأأاا فأ تل يأأة قلبأأا  المعرر المأا   التجميع المعلومأأا  الالومأأة  

 لزاارة بلدانها م   جل تمك  ا م   داء مها  وي تا بمزاد م  الفعالية؛

الحكوما ال ووكاي  اامم المتحدة وصأأأأأأأ اديعها وبرامجها ذا  الصأأأأأأألةال و  ئا    د و   -28 
ال بما فأ ذلك الم ظما  غ ر الحكوميةال والعطاى الما   المدنأ  المجتمعالمعا دا ال والجها  الفا لة فأ  

دل  التعأأاون تعأأاونأأاا كأأامالا مع المعرر المأأا  فأ سأأأأأأأأأأأأأأيأأاق  داء مهأأا  الوييأأةال بطرق م هأأا تعأأديم تعليعأأا   
 ومعترحا  برفن س ل ووسائل د ماا الحق فأ الغحاء؛

ة دل  مجلس حعوق الوييأ    ت ف أحدل  المعرر المأا   ن يعأد  تعراراا سأأأأأأأأأأأأأأ واأاا  يطلأب   -29 
 ا نسان والجمعية العامة وفعاا ل رنام   ملهما؛

مواصأأأأأأألة ال ظر فأ  حا المسأأأأأأأفلة فأ دقار ال  د نفسأأأأأأأا م  جدوا اا ماا وفعاا  يعرر  -30 
 ل رنام   ملاإ

 50الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

 ]ا تكمد م  دون تصواتإ[

  

 إ69/2قرار الجمعية العامة  (54)
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ت ابات الرئاسةية  ة التي سةبقت االنبيالروس في الفتر حالة حقوق اإلنسةان في   46/20
 والفترة التي تلت ا 2020لعام  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
بمعاصأأأأأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال وبفحكا  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأانال    دذ يسأأأأأأترشأأأأأأد 

 قالن الواجبة التط  والعهد   الدول    الماص   بحعوق ا نسانال وبغ ر ذلك م  صكوك حعوق ا نسا

 م اقرأأة  اجلة فأ دورتا المامسأأة وااربع   اجل بح  حالة حعوق ا نسأأان فأ ب الروس  وقد  جرى  
 والفترة التأ تلتهاال 2020فأ الفترة التأ سبعت اينتمابا  الرئاسية لعا  

دل  جميع العرارا  الصأأأأادرة    لج ة حعوق ا نسأأأأان والجمعية العامة ومجلس حعوق   و ذ يرأأأأ ر  
    لوا/  18المارخ    45/1ن حالة حعوق ا نسأأأأأأأأان فأ ب الروسال بما فأ ذلك قرار المجلس  ا نسأأأأأأأأان برأأأأأأأأف

 ال2020س تم ر  

ا نسأأأأان  دل  ال يان   اللح    دلت بهما مفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق    و ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا  
العا     ال و ل  ال يان الحي  دل  با مكتب اام  2021شأأأأأأأأأأأأباط/ف را ر   25و  2020آل/ غسأأأأأأأأأأأأطس    12 فأ
 ال وال يانا  المرأأتركة التأ  دل  بها المكلفون بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأة 2020آل/ غسأأطس    13 فأ 

 ال2020آل/ غسطس  9 لمجلس حعوق ا نسان م ح اينتمابا  الرئاسية التأ نكظمت فأ ب الروس فأ

لسأأأأأأأامية دل  مجلس  با حاقة الرأأأأأأأفواة الماقتة بالمسأأأأأأأتجدا  التأ قدمتها المفوضأأأأأأأة ا و ذ  رّحب 
ال وبالتعرار الالحق الحي قدمتا المفوضأأأأة السأأأأامية    2020كانون ااوا/ديسأأأأم ر   4حعوق ا نسأأأأان فأ  

2020حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ ب الروس فأ سأأأأأأأأأأأأأأياق اينتمابا  الرئاسأأأأأأأأأأأأأأية لعا   
ال وبالتوصأأأأأأأأأأأأأأيا   (55)

راء تحقيعا  مسأأأتعلة ونزاهة وسأأأراعة  الواردة فياال بما ف ها التوصأأأية بفن تكفل حكومة ب الروس دج وايسأأأت تاجا   
وفعالة وموثوقة وشأأأأفافة فأ جميع اد اءا  انتهاكا  حعوق ا نسأأأأان فأ سأأأأياق ايحتجاجا     ومسأأأأتفي أأأأة 

ااروا  و صأأأأابا  بجرو ال وتعح ب  و سأأأأوء معاملةال  ف ها تلك التأ ت طوي  ل  خسأأأأائر فأ  السأأأألميةال بما
 ة دل  العدالة ومحاس ت هم بركل م اسبال بما فأ ذلك   ماا الع ر الج سأال وتعديم  الج ا

ر م ظمة اام  والتعاون فأ  وروباال المع َّ  بموجب آلية موسأأأكوال الحي    و ذ يرأأأ ر   دل  تعرار معرِّ
ا نسأأان المد   ارتكابها خالا اينتمابا  الرئاسأأية التأ جر  فأ اسأأتك د دليا فيما  تعلق بانتهاكا  حعوق  

 ل  التوصيا  الواردة فياال و ال 2020آل/ غسطس  9ب الروس فأ 

دواء الحالة العامة لحعوق ا نسأأأأأأأان فأ ب الروس وتد ور ا فأ   يعرل    شأأأأأأأد د العلق -1 
 ال والفترة التأ تلتها؛2020طس آل/ غس 9الفترة التأ سبعت اينتمابا  الرئاسيةال التأ  جرات فأ 

فأ ب الروس فأ سياق  اينتهاكا  المط رة المتواصلة التأ قالت حعوق ا نسان   د   -2 
ال بما ف ها الحرمان الم هجأ م  حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأيةال وحاي   2020اينتمابا  الرئاسأية لعا   

     أأاء فأ المعارضأأة وصأأحف    و امل   فأ وسأأائ  ا  ال اي تعاا وايحتجاو التعسأأف    التأ اسأأتهدفت  
  احكا  ممارسأأأتهم حعوق  ا نسأأأان والحراا  ااسأأأاسأأأيةال وا  ومدافع      حعوق ا نسأأأان ومواق     موماا بسأأأ ب 

 بالسج  الصادرة فأ حق  امل   فأ وسائ  ا  ال  بس ب  دائهم واجباتهم المه ية؛

ان حكومة ب الروس لم تر بالتزاماتها فيما  تعلق بحق كل مواق    يعرِّل     سأأأأأأأأأأأفا -3 
زاهةال   بغأ  ن تكون بايقتراى العا  و ل  قد   فأ  ن يصأأأأأأأأأأّو  وفأ  ن  ك تم ب فأ انتمابا  دوراة حرة ون

  

(55) A/HRC/46/4إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/4
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ال وقبعاا يلتزاماتها بموجب المسأأأأأأأأأأأأأأاواةال وبايقتراى السأأأأأأأأأأأأأأريال بما ي أأأأأأأأأأأأأأم  حراة التع  ر    درادة ال اخ   
)ل( م  العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأأأأأياسأأأأأأأيةال كما يعرل    ااسأأأأأأأر لعد  ت ف ح 25 ةالماد

 معراقية وحعوق ا نسأأأانال التابع لم ظمة اام  ت سأأأابق مكتبك الماسأأأسأأأا  الدي ب الروس توصأأأيا  قدمها فأ وق 
لعد  تعاونها فأ توجيا د وة  والتعاون فأ  وروباال برأأأأأأأأأأأفن دجراء انتمابا  حرة ونزاهة تل أ المعا  ر الدوليةال و 

  رة؛الوقت الم اسبال مما حاا دون ديفاد ذلك المكتب بعثةا لمراقبة اينتمابا  الرئاسية ااخ فأ

دواء ورود تعارار تف د بفن انتهاكاٍ  لحعوق ا نسأأأأان قد ارتكك ت فأ    يعرل    بالس العلق -4 
وفأ الفترة التأ تلتهاال بما ف ها العد د م    2020  ب الروس فأ الفترة التأ سأأأأبعت اينتمابا  الرئاسأأأأية لعا 

 ا فأ ذلك قرد    أأأاء فأ مجلس   ماا التعح ب؛ وحاي  اختفاء قسأأأري؛ و مليا  اختطاا وقرد تعسأأأفأال بم 
بما فأ ذلك  الت سأأ ق م   راضأأأ ب الروس تعسأأفاا لدوافع سأأياسأأية؛ وحاي  اي تعاا وايحتجاو التعسأأف   ال  

 ل     اء   و فعاا   ر ج سأأ وج سأانأ؛ والحرمان التعسأفأ م  الحياة؛ واي تداء   ا تعاا واحتجاو قاصأرا ؛ 
 جلس الت سأأ قال ومدافعون    حعوق ا نسأأانال وممثلون   فأ المعارضأأة السأأياسأأيةال بم  ف هم    أأاء م

 المجتمع المدنأال وصأأأحف ون وغ ر م م  العامل   فأ وسأأأائ  ا  ال ال و شأأأما  سأأأا كون دل  ممارسأأأة حعوقهم 
لمدنية والسأأأأياسأأأأية سأأأألميااال وم أأأأايعتهم وتموافهم واحتجاو م تعسأأأأفاا؛ والحرمان م  الحق فأ حراة التجمع  ا

  حراة الر ي والتع  رال سأأواء  ل  شأأبكة ا نترنت  و خارجهاال بوسأأائل م ها اي تداء  السأألمأ؛ والحرمان م
المرأرو ة فأ سأياق التجمعا ال    بانتظا   ث اء ممارسأتهم وظائف هم   ل  وسأائ  ا  ال  وم أايعة الصأحف   

تعلةال و غالق     قراق دلغاء ا تماد العامل   فأ وسأأأائل ا  ال  ااج  يةال وحجب المواقع ا  المية المسأأأ
 شبكة ا نترنت؛

بوجا خا  دواء التعارار التأ تف د بارتكال العد د م   فعاا التعح ب    يعرل    العلق -5 
  العاسأأأأية  و الالدنسأأأأانية  و المه  ة م  قِّ ل موظفأ دنفاذ العانون وموظفأ   وغ را م  ضأأأأرول المعاملة  و الععوبة 

ال  ما يسأأأتد أ دجراء تحع ق مسأأأتعل  ل  وجا السأأأر ة  السأأأجونال حت  فأ السأأأجون ومراكز ايحتجاوال و و
يلتزاماتها بموجب تلك المعا دةال    واعرل    ااسأأأأأأأأأأر ان ب الروسال حسأأأأأأأأأأب التعارار الواردةال لم تمتثل

 يعكس  نماقاا قديمة ودائمة م  اينتهاكا  وا فال  م  الععال بركل م هجأ؛ مما

عوة المفرقة ضد المتظا را  السلم   ال  سلطا  ب الروس دل  الكر    استمدا  ال   د و -6 
و   التعح ب وغ را م  ضأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأية  و الالدنسأأأانية  و المه  ة وايختفاء العسأأأريال  

لكر    ت ف ح  مليا  ا تعاا واحتجاو وسأأأج  تعسأأأفاا فأ حق ااشأأأما  بسأأأ ب ممارسأأأتهم حعوق   و ل  ا
فراج فوراا ودون ق د  و شأأأأرط    جميع السأأأأج اء السأأأأياسأأأأ    ا نسأأأأانال واح  سأأأألطا  ب الروس  ل  ا 

  ا ضأأرالال والصأأحف    وغ ر م م  العامل   فأ وسأأائ  ا  ال ال والمدافع      حعوق ا نسأأانال و   أأاء لجان  
  والطاللال و ولئك الح   ا تكعلوا تعسأأأأأأأفاا فأ الفترة التأ سأأأأأأأبعت اينتمابا  الرئاسأأأأأأأية و ث اء تلك اينتمابا  وبعد ا 

 بس ب ممارستهم حعوق  ا نسان والحراا  ااساسية؛

سأأأأأأأأأأألطا  ب الروس دل  كفالة دجراء انتمابا  حرة ونزاهةال والدخوا فأ  د و  ي أأأأأأأأأأأاا   -7 
معارضأأة السأأياسأأيةال بما ف ها مجلس الت سأأ ق والمجتمع المدنأال م   جل اسأأتعادة سأأيادة  حوار حقيعأ مع ال

  ر حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان والحفأاظ  ل هأاال والتفأا أل مع م ظمأة اام   العأانون والأديمعراقيأة واحترا  قأانون ومعأا
 والتعاون فأ  وروبا تفا الا مجديااال توخياا لهحا الغاية؛

اديا الصأأأأأأحف ون والمجتمع المدنأال بم  ف هم المدافعون    بالدور الها  الحي    يسأأأأأأّلم -8 
ضطالى بالعمل الحي ي غ     ا حعوق ا نسانال وي سيما المدافعا     حعوق ا نسانال فأ مواصلة اي

 ا فأ فأ م دان حعوق ا نسأأأانال بوسأأأائل م ها توث ق ايد اءا  المتعلعة بانتهاكا  حعوق ا نسأأأان ورصأأأد
 تمابا  و ث اء ا وبعد ا؛ظروا صعبة ق ل اين
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سألطا  ب الروس  ل  الوفاء بالتزاماتها بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأانال  يح  -9 
ما  تعلق بحراة التجمع السأألمأ وتكوا  الجمعيا ال وحظر التعح ب وغ را م  ضأأرول المعاملة  وي سأأيما في

والتع  رال سأأواء  ل  شأأبكة ا نترنت  و خارجهاال  الععوبة العاسأأية  و الالدنسأأانية  و المه  ةال وحراة الر ي   و  
 بما فأ ذلك التزاماتها المتعلعة بحراة وسائ  ا  ال  وحراة ا  ال ؛

 ل  ضأأرورة المسأأاءلة    انتهاكا  حعوق ا نسأأانال التأ ي بد م ها لم ع وقوى   ددرأأي -10 
المزاد م  اينتهاكا ال واعرل    ااسأأأأأأأأأأأر انا ي  وجد حت  ا ن ما  دا  ل  دقامة د اوى ج ائية فأ 

ء ب الروس فأ   عال آيا الرأكاوى التأ قدمها م   ّد ون  نهم ضأحايا التعح ب  و غ رِّا م  ضأرول سأو 
 لمعاملةال  و  ل  توجيا تهم ج ائية فأ وفاة  ربعة  شما   ل  ااقل فأ سياق ايحتجاجا ؛ا

سأأأأألطا  ب الروس  ل  كفالة دجراء تحقيعا  مسأأأأأتعلة وشأأأأأفافة ونزاهة فأ جميع  يح  -11 
  عح ب الت انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأان التأ تف د التعارار بفنها ارتكك ت فأ سأأأأأأأأياق اينتمابا ال بما فأ ذلك اد اءا   

  وغ را م  ضأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأية  و الالدنسأأأانية  و المه  ة فأ حق محتجزا  ومحتّج   واد اءا  
لة الج اة مساءلة كاملة؛  ايختفاء العسريال و ل  ضمان وصوا ال حايا دل  العدالة واينتصااال ومساء 

ية بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأان  مع ب الروس  ل  التعاون التا  مع المعررة الماصأأأأأأأأة ال يح  -12 
فأ ب الروسال وي سأأأيما بتمك  ها م  الدخوا التا  وبحراة ودون  وائق دل  دقليم ال لدال بما فأ ذلك دخولها  

  ال كما يحثها  ل  التعاون الكامل مع ا جراءا  الماصأأأأأأة المواضأأأأأأيعيةدون  وائق دل  جميع  ماك  ايحتجاو 
 لمجلس حعوق ا نسان؛

اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأانال بمسأأأا دة الم راء المع     ضأأأة  دل  مفو   يطلب -13 
 والمكلف   بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصةال القيا  بما  لأا

رصد حالة حعوق ا نسان وا بالن   هاال و جراء دراسة شاملة لجميع ما  كدَّ   ارتكابا   ) ( 
  ال بما فأ ذلك اابعاد الج سأأأأأانية المحتملة2020ا و  ر/م يا  1م  انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأان فأ ب الروس م ح  

لهحا اينتهاكا ال و ثبا  الوقائع والظروا المحيطة باينتهاكا  المد اةال وجمع المعلوما  واادلة والتحعق  
م ها وحفظها وتحل لها بهية المسأا مة فأ مسأاءلة الج اة وتحع ق العدالة لل أحايا وتحد د  واة المسأاول  ال  

 ذلك؛ مك كّلما  

تعديم توصأيا   امة برأفن واادة احترا  حعوق ا نسأان وحما تهاال وتعديم التوجيا برأفن  )ل( 
 الوصوا دل  العدالة والمساءلةال حسب ايقت اء؛

 العمل مع سألطا  ب الروس وجميع الجها  المع يةال وي سأيما المجتمع المدنأ ال  الروسأأ  )ج( 
لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال ووكاي  اامم المتحدةال وم ظمة اام  والتعاون  ية  وا قليمأ والدولأال والم ظما  الدول

 فأ  وروباال والدوا المع يةال بهية تبادا المعلوما ال حسأأأأأأأأأأب ايقت أأأأأأأأأأاءال وتعديم الد م للجهود الوق ية وا قليمية 
 والدولية الرامية دل  تعزاز المساءلة    انتهاكا  حعوق ا نسان فأ ب الروس؛

 وري للويية؛الفالت ف ح  يطلب -14 

جميع الجهود الم حولة فأ سأأأ  ل توث ق انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأان فأ  يرأأأجع -15 
ق ل   ب الروسال بما ف ها جهود مجمو ا  المجتمع المدنأ ال  الروسأأأ والدولأال وي سأأيما م ها الجهود التأ بكحلت 

 تفع ل الويية المحكورة   الا؛

سأأانال فأ دورتا الثام ة وااربع  ال    دل  مجلس حعوق ا ندل  المفوضأأية  ن تعد  يطلب -16 
تعراراا شأأأأأأفوااا ماقتاا    آخر المسأأأأأأتجدا ال وتعراراا خطياا شأأأأأأامالاال فأ دورتا التاسأأأأأأعة وااربع  ال و ن تععكب  

 كل هما جلسةك تحاور؛
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 دل  دتاحة ايتصاا بالمفوضية  ل  نحو كامل وشفاا؛ب الروس   د و -17 

لعا   ن  زود المفوضأأأأأأأأية بكل ما  لز  م  د م دداري وتع أ ولوجسأأأأأأأأتأ  م   ا دل  اا   يطلب -18 
 وم  موارد لتمك  ها م  ايضطالى بوي تهاإ

 50الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

  أواا    التصأواتإ وكان   20صأوتاا معابل سأبعة  صأوا ال وامت اى   20]ا تكمد بتصأوات مسأجل بفغل ية  
 التصوات  ل  ال حو التالأا 

 اادون الما 
جمهوراة  اارج ت  ال  وروغوايال  لمانياال  وكرانياال ديطالياال بول داال جزر ال هاماال الدانمركال  

لرأأماليةال  و  رل دا اكورااال فيجأال فرنسأأاال المكسأأيكال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم   
 ال مساال  ول داال اليابان

 المعارضونا
  -ف زواال )جمهوراة    ال الص    ال ددة العوميا (المتع  -بوليفيا )دولة    ال دراتراا   ال ايتحاد الروسأ

 كوبا   ال الفل      الال وليفاراة(

 الممت عون    التصواتا 
 رم  ياال دندونيسأأأأأأأياال  ووبكسأأأأأأأتانال باكسأأأأأأأتانال البحرا ال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأوال توغوال  

ال السأودانال الصأومااال غابونال الكام رونال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال موراتانياال  السأ غاا 
   ياال ن بااال اله دإنام

 حالة حقوق اإلنسان في ميانمار -46/21  

 الفصل الثانأإلالقالى  ل  نص العرارال انظر 

 حالة حقوق اإلنسان في الجم ورية العربية السورية -46/22  

 لالقالى  ل  نص العرارال انظر الفصل الثانأإ

 حالة حقوق اإلنسان في جنوب السودان -46/23  

  نسانالدن مجلس حعوق ا 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

  با  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأانال والم ثاق اافراعأ لحعوق ا نسأأأأان والرأأأأعولال   و ذ يسأأأأترشأأأأد  ي أأأأاا  
 ومعا دا  حعوق ا نسان ذا  الصلةال

لكل دنسأأان حق   ن جميع ال اس  ولدون  حراراا ومتسأأاوا  فأ الكرامة والحعوق و ن   و ذ يع د تفك د 
 ن العالمأ لحعوق ا نسانالالتمتُّع بجميع الحعوق والحراا  المحكورة فأ ا  ال

  31/ 37ال و2017آذار/مارس   24المارخ    34/25دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأان   و ذ يرأأأأأ ر  
و2018آذار/مأأأأأأأارس    23الأأمأأارخ   و2019آذار/مأأأأأأأارس    22الأأمأأارخ    40/19ال    22الأأمأأارخ    43/27ال 

  1/ 26- د  ال و ل  الدورة ايسأأأتث ائية السأأأادسأأأة والعرأأأرا  للمجلسال بما ف ها قرار المجلس د2020حزاران/ ونيا  
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ال الحي  نرأأأأأأأأف  2016آذار/مارس    23المارخ    31/20ال و ل  قرارا  2016كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر   14المارخ  
جلس حعوق  اللج ة المع ية بحعوق ا نسأان فأ ج ول السأودانال وسأائر العرارا  السأابعة لمالمجلس بموجبا  

 ا نسان ومجلس اام  وال يانا  الرئاسية برفن ج ول السودانال

جميع العرارا  وال الغا  ذا  الصأأأأأأأأأأأألة الصأأأأأأأأأأأأادرة    ايتحاد اافراعأ واله ئة الحكومية    و ذ  الحظ  
  / ترأأأأأأأأأأأأأرا  الثأانأ   14المارخ    مجلس السأأأأأأأأأأأأألم واام  التأابع لالتحأاد اافراعأ الغأ  الأدوليأة المع يأة بأالت ميأةال وب 

ال اللح     اد ف هما مجلس السأأألم واام  الترأأأد دال فأ جملة  مور  2020كانون الثانأ/  ا ر   27و   2019نوفم ر 
جميع آليا    للتعج ل بإنرأأأأاء   مفوضأأأأية ايتحاد اافراعأ  خرىال  ل  قلبا الموجا دل  حكومة ج ول السأأأأودان و 

ال بما فأ ذلك  لسأأأودان ل زاى فأ جمهوراة ج ول ا ايتفاق الم رأأأ  لتسأأأواة ا العدالة اينتعالية الم صأأأو   ل ها فأ  
 ال   ئة التعواض وج ر ال رر ال و لج ة الحقيعة والمصالحة وا  الجرا  المحكمة الممتلطة لج ول السودانال و 

 ن الدوا تتحمل المسأاولية الرئيسأية    تعزاز حعوق ا نسأان وحما تهاال و ذ يرأ ر دل     و ذ  اكد 
مسأأاولية    حماية جميع سأأكانها م  ا بادة الجماعية وجرائم الحرل   ن حكومة ج ول السأأودان تتحمل ال

 والتطه ر ا ث أ والجرائم ضد ا نسانيةال

انون با تبار ما   صأأأرا   سأأأاسأأأ    م    اصأأأر    مية الحكم الرشأأأ د وسأأأيادة الع  و ذ  اكد  ي أأأاا  
ج ول   حكومة  ل   نم ع نرأأأأأأأأول ال زا ا  وحفظ السأأأأأأأأال  وتسأأأأأأأأواة ال زا ا  وب اء السأأأأأأأأال ال و ذ يرأأأأأأأأدد  

  بغأ  ن تحتر  وتحمأ حراة التع  ر والتجمع السأأأأألمأ وتكوا  الجمعيا ال و ن تتمح تداب ر لم ع    السأأأأأودان
الصأأحف    والعامل   فأ وسأأائ  ا  ال  وجمعيا  المجتمع المدنأ  اي تداءا  والم أأايعا  المرتكبة ضأأد  

 ة م فتحة وشاملة تد م السال  المستدا الوالمدافع      حعوق ا نسانال م   جل تعزاز ب ئة سياسي

بفن آليا  العدالة اينتعالية   اصأر  امة فأ  ي  ملية مصأالحة وق يةال اسأبال م ها    و ذ يسألم 
سأاءلة وج ر ال أرر وتعصأأ الحعائق وضأمانا   د  التكرارال و ذ  اكد   مية المبادئ   نها تعال  ق أايا الم

  لمحكمة الممتلطة لج ول السأأأودان ولج ة الحقيعة والمصأأأالحة عالية و نرأأأاء ا العدالة اينت   فيما يمص   المتفق  ل ها 
 اق الم رأأأأ  لتسأأأأواة وا  الجرا  و  ئة التعواض وج ر ال أأأأرر  ل  ال حو الم    فأ الفصأأأأل المامس م  ايتف 

ال زاى فأ جمهوراة ج ول السأأأأأأأودانال و ذ يرأأأأأأأدد  ل  الدور الحي يمك   ن تاديا آليا  المسأأأأأأأاءلة المحلية  
 وا قليمية والدولية فأ مسا دة ج ول السودان  ل  ضمان المساءلةال

كانون    12دل  التوقيع  ل  د الن روما برأأأأفن  ملية السأأأأال  فأ ج ول السأأأأودان فأ  و ذ يرأأأأ ر  
وااقراا غ ر الموقعة  ل  ايتفاق الم رأأأأأأأأّ  ايلتزا     ج ول  حكومة  فيا  جدد   ال الحي2020لثانأ/  ا ر  ا

كانون    21ا العتالية وحماية المدن    وتيسأأأأأأأ ر وصأأأأأأأوا المسأأأأأأأا دا  ا نسأأأأأأأانية المارخ  باتفاق وقر اا ما
مل المحادثا  الرأأأاملة  ال و ذ  ه ب بجميع ااقراا فأ  ملية روما  ن تسأأأتفنر بالكا2017ااوا/ديسأأأم ر  

مرة  التأ توسأأأطت ف ها جما ة سأأأانت ديج د وال و ذ يعرل فأ الوقت نفسأأأا    العلق دواء اينتهاكا  المسأأأت
  لوقر دقالق ال ار الدائم واتفاق وقر اا ماا العتالية وحماية المدن    وتيسأ ر وصأوا المسأا دا  ا نسأانيةال

   بالتزاماتها فأ  حا الصددالو ذ يح  جميع  قراا ال زاى  ل  الوفاء التا

دل  ترأأأأك ل حكومة ج ول السأأأأودانال و ذ يسأأأألم بفن ذلك يمثل خطوة  امة نحو   و ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا  
برأكل مسأتدا  فأ ج ول السأودانال  ت ف ح ايتفاق الم رأّ  وفرصأة  حالا السأال  وايسأتعرار وتحسأ   الحالة  

يما  تعلق بالعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان والتزاماتا  بسأأأ ل م ها الوفاء بتعهدا  ج ول السأأأودان والتزاماتا ف
 بموجب العانون الدولأ ا نسانأال

  وفأ مجاا ب اء العدرا  دل  ج ول السأأأودانال  ع يةالدولأ المسأأأا دة التبفن تعديم المجتمع    و ذ يسأأألم 
بمأا فأ ذلأك اسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة لطلبأا  م  حكومأة ج ول السأأأأأأأأأأأأأأودانال يظأل  مراا ح واأاا للجهود التأ ت أحلهأا جميع 

 الجها  الفا لة م   جل تحع ق السال  وايستعرار وتحس  مستدا  فأ حالة ج ول السودانال
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   حاجة دل  واادة نطاق وت سأأأأأ ق واتسأأأأأاق ونوعية جميع ما يكعد  دل رار الباسأأأأأتم  و ذ يسأأأأألم  ي أأأأأاا  
 ج ول السودان م  مسا دا  لت مية العدرا  وم  مسا دا  تع ية فأ مجاا حعوق ا نسانال

بعثة ال مثل العمل الحي ت أأأطلع با بالمسأأأا دة التع ية العائمة وجهود ب اء العدرا   و ذ يسأأألم كحلك 
مفوضية اامم  ال وبرنام  اامم المتحدة ا نمائأال وشرقة اامم المتحدةال و السوداناامم المتحدة فأ ج ول  

المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأان لتعديم المسأأأأأأأأا دة التع ية وفأ مجاا ب اء العدرا  دل  العوا  المسأأأأأأأألحة  
 وماسسا  الدولة ونظا  العدالة فأ ج ول السودانال

وبالمرأأأأأأأأأأأاورا  الجاراة لت ف ح  ظ   فأ جميع الوييا ال  المحافظ   ونوال المحافبتع     و ذ  رحب 
 جمعية الترراعية الوق ية اينتعاليةالد ادة ترك ل ال

( للجهود  19- دل  التحديا  ا ضأأأأافية التأ تطرحها جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د  و ذ يرأأأأ ر  
 لسودانالالمحلية وا قليمية والوق ية والدولية لل هوا بحالة حعوق ا نسان فأ ج ول ا

 ناال مع تحسأ  حالة حعوق ا نسأان فأ ج ول السأودانال سأيكون م  الم اسأب ال ظر  و ذ  الحظ   
 م  ب ود الدورا  المع لة لمجلس حعوق ا نسانال 10فأ  حا المسفلة فأ دقار ال  د 

بالمطوا  ااخ رة التأ اتمحتها حكومة ج ول السأأأأأأودان نحو وضأأأأأأع اللمسأأأأأأا     رحب -1 
ل الحكم فأ ج ول السأأأأأودانال واه ب بالحكومة  ن تواصأأأأأل دحراو تعد  فأ دنهاء وضأأأأأع  ااخ رة  ل  هياك

  حكم الدولة والحكم المحلأ و  ادة ترأأأك ل الجمعية الترأأأراعية الوق ية اينتعاليةال وفعاا لالتفاق  جميع قبعا
 الم ّر  لتسواة ال زاى فأ جمهوراة ج ول السودان؛

ا نسأأأأان وحما تهاال ية الرئيسأأأأية    تعزاز حعوق   ل   ن الدوا تتحمل المسأأأأاوليرأأأأدد   -2 
و ن  ل ها  ن تتمح التداب ر الالومة لم ع انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأان وتوف ر سأأأأ  ل انتصأأأأاا فعاا 

ارأأأأأأأ ر دل   ن حكومة ج ول السأأأأأأأودان مسأأأأأأأاولة    حماية جميع ل أأأأأأأحايا  حا اينتهاكا  والتجاووا ال و 
 ائم الحرل والتطه ر ا ث أ والجرائم ضد ا نسانية؛سكانها م  ا بادة الجماعية وجر 

التأ انتهت دل ها  ال تائ  السأأأأأأأابعة والحالية   مواجهة ل     ج ول السأأأأأأأودان  حكومة يح  -3 
التأ ترأأأأمل جرائم الفسأأأأاد والجرائم ايقتصأأأأاديةال مثل و   للج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأان فأ ج ول السأأأأودانالا

والرشأأأأأأوة؛ وتج  د ااقفاا واسأأأأأأتمدامهم فأ ال زاى المسأأأأأألب؛ وال زاى    التهرل م  ال أأأأأأرائب وت  يض اامواا
عمليا  قتل بد م م  الم ليريا  التابعة لعوا  الدفاى الرع أ لج ول السودان والجي   المحلأ الحي اتسم ب

  لسأأأأودان )فأ المعارضأأأأة(ال واختطاا السأأأأكان وتعح  هم وترأأأأراد مال ونهب الممتلكا  وتدم ر ا؛ الرأأأأع أ لتحرار ا 
 ل  ال  ية    والهجما   تمدا  التجواع كوسأأأأ لة م  وسأأأأائل الحرل؛ وم ع وصأأأأوا المسأأأأا دا  ا نسأأأأانيةاسأأأأو 

والعامل    التحتية المدنيةال وممارسأأأأة الع ر والتمواف ضأأأأد المجتمع المدنأ والمدافع      حعوق ا نسأأأأان 
الجما أ   ال وايغتصأأال فأ المجاا ا نسأأانأ والصأأحف   ؛ والع ر الج سأأأ والج سأأانأال بما فأ ذلك ايغتصأأ

 والترواا الج سأ والزواج العسري وايختطاا والتعح ب الج سأ والج سانأ؛

  تعزاز وحماية حعوق ا نسأأانلد ها ا رادة السأأياسأأية ل  ج ول السأأودان  حكومةفن  ب  يعترا -4 
 فأ دحراو تعد  ملموس وم ع وقوى مزاد م  انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسان؛ ةرابلاو 

 ل  وجول محاسأأأأأبة المسأأأأأاول      انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأان و     دديرأأأأأ -5 
  تصأأأأأأل دل  حد جرائم الحرل  و الجرائم وتجاووا   انتهاكا  العانون الدولأ ا نسأأأأأأانأال بما فأ ذلك  ي انتهاكا   

ق ل ضأد ا نسأانيةال مع توف ر ضأمانا  محاكمة  ادلة للمتهم   ود م ال أحايا وحماية الرأهود المحتمل    
 ا جراءا  العانونية و ث اء ا وبعد ا؛

برأأفن ال دء فأ دنرأأاء    ج ول السأأودان حكومة  ماخراا     با  الن الحي صأأدر   رحب -6 
  المحكمة الممتلطة لج ول السأأودان وغ ر ا م  آليا  العدالة اينتعالية الم صأأو   ل ها فأ الفصأأل المامس

  الومة  نرأأأاءمع ايتحاد اافراعأ يتماذ جميع المطوا  ال  م  ايتفاق الم رأأأَّ ال واح  الحكومة  ل  العمل
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كمة الممتلطة رسأأأأأأأأأميااال بما فأ ذلك    قراق ا تماد ال ظا  ااسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأ للمحكمة الممتلطة  وترأأأأأأأأأغ ل المح
  والتوقيع  ل  محكرة التفا م ذا  الصأأأألة كفولواة  اجلةال واتماذ جميع المطوا  الالومة  نرأأأأاء لج ة الحقيعة

 و  ئة التعواض وج ر ال رر؛ وا  الجرا والمصالحة 

ة فأ دقار خطة العمل الوق ية برأأأأأأأأفن الع ر الج سأأأأأأأأأ  بالجهود الجارا   رحب  ي أأأأأأأأاا  -7 
  ال وترأأك ل وترأأغ ل محكمة تتصأأدى للع ر الج سأأانأ فأ كانون الثانأ/2019والج سأأانأ الموقعة فأ  ا   

لمعارضأة( وقوا  الدفاى الرأع أ لج ول  ؛ وخط   مل الجي  الرأع أ لتحرار السأودان )فأ ا2021  ا ر 
؛ والجهود  2019لتصأأأأأدي للع ر الج سأأأأأأ والج سأأأأأانأ المرتب  بال زاىال التأ بد  ت ف ح ا فأ  ا   السأأأأأودان ل

لت ماخراا للتصأأدي للع ر الج سأأأ والج سأأانأ باسأأتمدا  المحاكم العسأأكراة المت علة   فأ ويية وسأأ   التأ بكحِّ
عزاز المسأأأأأأأاءلة    ة دل  التصأأأأأأأدي للع ر الج سأأأأأأأأ المرتب  بال زاى وتايسأأأأأأأتوائية؛ وارأأأأأأأجع الجهود الرامي

ر  ل  نطاق واسأع للتصأدي لإلفال    الجرائم الم طواة  ل  الع ر الج سأأ والج سأانأال التأ   بغأ  ن تككرَّ
 م  الععالال الحي ي  زاا واسع اينترار؛

سأية التأ تث ر العلق  و  د  الواضأب المحرو فأ ق أايا حعوق ا نسأان الرئيبفن التع يعر  -8 
   سأأبة اي تغ  ر مسأأتع لأ فأ ويية اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأان فأ ج ول السأأودانتعد  بالس اا مية بال

مة واطلب فأ  حا الصأأدد دل  مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان  ن تعتر ال بالتعاون مع حكو 
والسأأأأأأألطة الحكومية الدولية المع ية    ن فأ ج ول السأأأأأأأوداناللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأأأاج ول السأأأأأأأودان و 

بالت مية وايتحاد اافراعأ والدوا المع يةال خطة انتعالية واضأأأحة مع نعاط مرجعية ومعالم رئيسأأأية ليسأأأترشأأد  
 ؛10فأ دقار ال  د بها مجلس حعوق ا نسان مستع الا   د ال ظر فأ حالة ج ول السودان 

را  الجاراة فيما ب   حكومة ج ول مية  ن تيسأأأأأأر المرأأأأأأاو دل  المفوضأأأأأأية السأأأأأأا  يطلب -9 
والسأأأأأألطة الحكومية الدولية المع ية بالت مية    اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأودانو السأأأأأأودان  

 عالية المحكورة   الاال بعد وضعها؛برفن التعد  المحرو فيما  تعلق بت ف ح المطة اينت وايتحاد اافراعأ
لوجود  ملية شأأأأأأاملة للجميع م    مية مسأأأأأأتمرة للحوار الوق أ وا صأأأأأأال     ماب  يسأأأأأألم -10 

  الطوال  ل  المدى الالدسأأأأأتوري م   جل المسأأأأأا دة  ل  ضأأأأأمان  ن يحعق ايتفاق الم رأأأأأَّ  حكماا مسأأأأأتعراا 
الممثل  بفعالية مع مفوضأأأأأأأأأأأأأية ايتحاد اافراعأال و واح  جميع ااقراا والرأأأأأأأأأأأأأركاء الدول     ل  التعاون  

 ال والماسسا  الم رفة  مالا بايتفاق الم رَّ ؛راعأ فأ ج ول السودانلالتحاد ااف السامأ

 ل  الحاجة المستمرة دل  مراركة المر ة مراركة فعالة و ادفة فأ جميع المراحل    يردد -11 
ق  و ل  وفاء جميع  قراا ايتفاق بالتزاماتها فيما  تعل والهياكل الم صأأأأأأأأأأأو   ل ها فأ ايتفاق الم رأأأأأأأأأأأَّ ال  

فأ المائة المتعلعة بال وى ايجتما أ فيما يمص التع   ا    35بتمث ل المر ةال بما فأ ذلك ايمتثاا لحصأأأأأأة  
فأ الم اصأب الت ف حية حسأبما  و محدد فأ ايتفاقال ومرا اة الحاجة دل  ضأمان التواون فأ تمث ل الرأبال  

 تما أ والت وى الوق أ وا قليمأ فأ تع   اتها؛وال وى ايج

ذا  الصألةال بما فأ ذلك     ن تمتثل احكا  العانون الدولأج ول السأودان  حكومة  ب   ه ب -12 
ر وصأأأأوا موظفأ ا غاثة ومعداتهم    الا نسأأأأانأ والمبادئ ا نسأأأأانية الدولية   مبادئ العانون الدولأ  وتتيب وتيسأأأأِّّ

ون تمواف   لزو  لها ودرسو  وضرائب يالم وى لال دون  ي يعوقا  ائق  ولواومهم وصويا كامالا وآم اا وسراعاا 
 و م أأأايعةال دل  مال    ااشأأأما  الح    م بحاجة دل  المسأأأا دة ا نسأأأانية فأ ج ول السأأأودانال بم  ف هم  

لالجئونال و ن تمك  ااشأأأأما  المت أأأأررا  م  الحصأأأأوا  ل  المسأأأأا دة والحماية وفعاا  المرأأأأردون داخلياا وا
 ائية؛احكا  ايتفاق الم رَّ  واتفاق وقر اا ماا العد

  باسأأأأأتمرار الدور الها  لله ئة الحكومية الدولية المع ية بالت مية وبما ت حلا م  جهود  يسأأأأألم -13 
  ت ف ح ايتفاق الم رأأأَّ ال ود م دشأأأراك المجتمع المدنأفأ    قدماا   فأ جمع ااقراا للعمل معاا م   جل الم أأأأ 

 صال  الدستوري؛المفاوضا ال بما ف ها تلك المتعلعة با جميع وال ساء والربال فأ 
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بالدور الح وي الحي  اديا المدافعون    حعوق ا نسأان وال سأاء العامال     يسألم  ي أاا  -14 
م ظما  المجتمع المدنأ فأ تعزاز حعوق ا نسانال واسل  ال وء  فأ مجاا ب اء السال  ووسائ  ا  ال  و 

 ل  تعزاز وحماية   السأأأودانول  ج  حكومة   ل  اا مية البالغة لحراة التع  ر فأ ج ول السأأأودانال واح 
 الح ز السياسأ والمدنأ واحترا   حا الحراا ؛

باسأأأأأتمرار الدور الها  الحي ت أأأأأطلع با اللج ة المرأأأأأتركة للرصأأأأأد والتع يم    يسأأأأألم كحلك -15 
المعاد ترأأأأأأأأأأأأأك لها وآلية الرصأأأأأأأأأأأأأد والتحعق م  وقر دقالق ال ار والترت با  اام ية اينتعالية فأ د م ت ف ح 

العمل  الم رأَّ  و حكاما المتعلعة بوقر دقالق ال ارال واح  جميع ااقراا والرأركاء الدول     ل     ايتفاق
 ال ّ اء مع جميع اله ئا  الم رفة  مالا بايتفاق الم رَّ ؛

جميع ااقراا فأ خطأأة العمأأل الرأأأأأأأأأأأأأأأاملأأة  ل  دنهأأاء وم ع جميع اينتهأأاكأا    يحأأ  -16 
واتماذ خطوا  فوراة وفعالة نحو ت ف ح اال    قراق دجراءا     الجسأأأأأأأأيمة السأأأأأأأأتة المرتكبة ضأأأأأأأأد ااقفااال

فواال واتماذ التداب ر الالومة ل أأمان وصأأوا جميع ب  ها دقالق سأأرا  جميع ااق م  فاا الح   جك ِّّدوا واختكطِّ
المراعيأة لل وى    الأد م  خأدمأا  وغ ر أا م   وال فسأأأأأأأأأأأأأأأ  ال أاج   دل  العأدالأة وكأحلأك دل  خأدمأا  الأد م الط أ

 ل اجيا  م  الع ر الج سأ والج سانأ؛ل  أ والس ال بما فأ ذلكايجتما

ال  ( 56) بالتعرار الثال  لألم   العا     ااقفاا وال زاى المسأأأأأأأأأألب فأ ج ول السأأأأأأأأأأودان   رحب  - 71 
واعرل    قلعا البالس دواء ما توصل دليا م   ن ااقفاا ي  زالون ضحايا ينتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسانال  

ضأأأأأد ااقفااال واح  جميع  السأأأأأتة المحددة فأ التعرارال التأ ترتك ها جميع  قراا ال زاى   الجسأأأأأيمة   واينتهاكا  
دل   ن مصأأأأالب الطفل الف أأأأل    رأأأأ ر وا   ااقراا  ل  ضأأأأمان ت ف ح التوصأأأأيا  الواردة فأ التعرار ت ف حاا كامالاال 

 ؛ ج ول السودان   حكومة   تتمح ا   بغأ  ن تكون اي تبار ااوا فأ جميع ا جراءا  المتعلعة بااقفاا التأ  

دواء ال تائ  التأ توصأأأأأأأأأل دل ها فراق الم راء المع أ بج ول    والرأأأأأأأأأد د  قلعا المسأأأأأأأأأتمر    اكد  -18 
 ال وارجع  ل  التعاون ال  اء مع فراق الم راء؛ ( 57) ( 2018) 2428السودان المعدمة  مالا بعرار مجلس اام   

مفوضأية السأامية وبعثة اامم  لتعرار المرأترك لقلعا دواء ال تائ  الواردة فأ ال   اكد  ي أاا  -19 
  ول السأأودان المع ون احصأأوا ال اج   م  الع ر الج سأأأ المرتب  بال زاى فأ ج ول السأأودانالمتحدة فأ ج 

ر    ل  الر اية الصأأحيةاال    الحي يسأأت د دل  تعارار سأأابعةال بما فأ ذلك التعرار و ال  2020فأ  يار/ما و    الحي نكرأأِّ
دل    2018بال زاى فأ ويية وسأأأ  ايسأأأتوائيةا م    لوا/سأأأ تم ر  والتجاووا  المتصأأألة    المع ون ااينتهاكا 

اال برفن استمرار الع ر الج سأ والج سانأ المرتب  بال زاى المحلأ ضد ال ساء والرجاا  2019نيسان/ برال 
  ؛والفتيان والفتيا ال و د  مساءلة الج اةال ونعص الد م الصحأ لل اج 

  (58) بتعرار اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأأأودان   ع التعد ر يحي   لماا م -20 
 والتوصيا  الواردة فيا؛

دواء ال تائ  التأ توصأأأأأأأألت دل ها اللج ة فأ تعرار ا المتعلق بالع ر الواسأأأأأأأأع   يعرل    قلعا  - 21 
ك ف ها م ليرأأيا   اينترأأار والمسأأترأأري  ل  الصأأع د دون الوق أال وال زا ا  المحليةال التأ غالباا ما ترأأار 

  ال ( معارضأة فأ ال ) مسألحة م ظمة تابعة لعوا  الدفاى الرأع أ لج ول السأودان  و الجي  الرأع أ لتحرار السأودان  
رأأأأأأأأأأأأأمأل اختطأاا ااقفأاا والعتل  ت  أتايختطأااال ال   مليأا  بمأا فأ ذلأك اينتهأاكأا  ضأأأأأأأأأأأأأأد المأدن   ال مثأل

   قلعا دواء اي تعاا وايحتجاو التعسف     وايغتصأال وغ ر ذلك م   شأكاا الع ر الج سأأال واعرل  ي أاا  
 التجمع السلمأ؛راتهم فأ حون حراتهم فأ التع  ر  و  و ايختفاء العسري لألشما  الح   يمارس

  

(56) S/2020/1205. 
(57) S/2019/301إ 
(58) A/HRC/46/53. 

http://undocs.org/ar/S/2020/1205
http://undocs.org/ar/S/2019/301
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/53
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مع المفوضأأأأأأأية السأأأأأأأامية وا جراءا     ج ول السأأأأأأأودان حكومة  اسأأأأأأأتمرار تعاون  رحب ب -22 
الوفاء    عوق ا نسأأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأأودان فألمجلس حعوق ا نسأأأأأأأان واللج ة المع ية بحالتابعة  الماصأأأأأأأة  

ايجتما ا  وتوف ر المعلوما  ذا  الصلةال  ويياتهاال بوسائل م ها ا ذن بالسفر دل  ال لد وداخلاال وتيس ر ب
تعاون بركل كامل وب َّاء مع  حا الجها ال و ن تتيب لها ولبعثة اامم المتحدة  واصل الواه ب بالحكومة  ن ت

 ليا  ا قليمية ودون ا قليمية والدولية فأ الم دان دمكانية الوصوا دون  وائق؛فأ ج ول السودان وا 

ة ويية اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأأأأأأودانال مع   مي   اكد م  جد د -23 
الترأد د المسأتمر  ل  ضأرورة تحد د الوقائع والمالبسأا  المحيطة باينتهاكا  والتجاووا  المز ومة لحعوق  

نسأأأأأان بهية كفالة محاسأأأأأبة المسأأأأأاول     هاال وارحب بتوصأأأأأيا  اللج ة برأأأأأفن وضأأأأأع حد لإلفال  م  ا 
 ساءلة؛الععال وضمان الم

الدوا ومفوضأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأان واللج ة المع ية بحعوق  يح  -24 
صأأأأاحبة المصأأأألحة  ل     ا نسأأأأان فأ ج ول السأأأأودان ووكاي  اامم المتحدة المع ية وغ ر ا م  الجها 

فأ ال لدال بس ل  مواصلة د م الجهود التأ ت حلها حكومة ج ول السودان لزاادة تحس   حالة حعوق ا نسان  
 م ها الرد  ل  قلبا  الحكومة م   جل مزاد م  المسا دة التع ية وب اء العدرا ؛

نة م  ثالثة   تمد د ويية اللج ة المع ية بحعوق ا نسأان فأ ج ول السأودانال يعرر  -25  المكوَّ
 إذن م  مجلس حعوق ا نسانال واس د دل ها الويية التاليةا   اءال لمدة س ة واحدةال قابلة للتجد د ب

رصأأأأد حالة حعوق ا نسأأأأان فأ ج ول السأأأأودان وتعديم تعارار   هاال وتعديم توصأأأأيا    ) ( 
 دون تد ور الحالة سعياا دل  تحس  ها؛ للح لولة

نتهأاكأا  والتجأاووا  المز ومأة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان لمالبسأأأأأأأأأأأأأا  المتعلعأة بأاي تحأد أد الوقأائع وا  )ل(  
والجرائم ذا  الصأأأألةال بما فأ ذلك الع ر الج سأأأأأ والج سأأأأانأ والع ر ا ث أال وتعديم تعارار   هاال وجمع اادلة  

لمسأأأأأأأأأأاءلةال  ولية المترتبة  ل هاال بهية دنهاء ا فال  م  الععال وكفالة ا المتعلعة بها وحفظهاال وتوضأأأأأأأأأأيب المسأأأأأأأأأأا 
لجميع آليا  العدالة اينتعاليةال بما ف ها ا ليا  التأ سأأتك رأأف  مالا بالفصأأل المامس     ي أأاا   و تاحة  حا المعلوما  

 ايتحاد اافراعأ؛ م  ايتفاق الم ر ال وم ها المحكمة الممتلطة لج ول السودانال   د دنرائها بالتعاون مع  

  وا  الجرا ال   اليةال بما فأ ذلك المسأأاءلة والمصأأالحة توف ر ا رشأأادا  برأأفن العدالة اينتع )ج( 
حسأأب ايقت أأاءال وتعديم توصأأيا  برأأفن تعديم المسأأا دة التع ية دل  حكومة ج ول السأأودان م   جل د م  

 المساءلة والمصالحة وا  الجرا ؛

وبعثة    وا ليا  الدولية وا قليميةال بما ف ها اامم المتحدةال   سأأودان ج ول ال   حكومة   العمل مع  )د(  
ايسأأأأأأأأأأأأتفادة م   مل لج ة ايتحاد اافراعأ    بطرق م ها  عأال اامم المتحدة فأ ج ول السأأأأأأأأأأأأودانال وايتحاد اافرا 

ولية  لتعصأأأأأأأأأ الحعائق فأ ج ول السأأأأأأأأودانال واللج ة اافراقية لحعوق ا نسأأأأأأأأان والرأأأأأأأأعولال واله ئة الحكومية الد 
عاد ترأأأك لهاال والمجتمع  ج ة المرأأأتركة للرصأأأد والتع يم الم فأ ذلك م تدى الرأأأركاءال ورئيس الل  المع ية بالت ميةال بما 

 المدنأال فأ س  ل تعزاز المساءلة    انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسان التأ ارتك تها جميع ااقراا؛ 

ا ال بما فأ ذلك توصأيا  لماسأسأا   تعديم توصأيا  برأفن المسأا دة التع ية وب اء العدر  ) أ( 
ع ر  وق ا نسأأأأأان والحراا  ااسأأأأأاسأأأأأية وحما تهاال وارأأأأأمل ذلك التصأأأأأدي للدنفاذ العانونال برأأأأأفن تعزاز حع

 الج سأ والج سانأ؛

تعديم توصأأأأيا  برأأأأفن المسأأأأا دة التع ية وب اء العدرا  م   جل ت ف ح الفصأأأأل المامس   )و( 
 م  ايتفاق الم ر ؛

ا   توصأأأأأأأأيا  برأأأأأأأأفن  ملية متابعة م   جل توف ر المسأأأأأأأأا دة التع ية وب اء العدر تعديم   )و( 
 لج ول السودان؛
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دل  اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأأأأأودان  ن تععد حلعتأ  مل   يطلب -26 
 برفن العدالة اينتعالية بمراركة  صحال المصلحة المع    ؛

ق ا نسأأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأأودان  ن تتعاون مع دل  اللج ة المع ية بحعو   يطلب  ي أأأأأأأاا  -27 
 سان والرعولال بما فأ ذلك مع المعرر العطري لج ول السودان؛اللج ة اافراقية لحعوق ا ن

دل  المفوضأأأأأأأأية السأأأأأأأأامية  ن تعد  كل ما  لز  م  د م دداري وتع أ ولوجسأأأأأأأأتأ يطلب   -28 
ضأأأأطالى بوي تهاال بما فأ ذلك برمجيا   لتمك   اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأان فأ ج ول السأأأأودان م  اي

 مثلة فأ جمع اادلة؛حاسوبية لد م وظيفة اللج ة المت

  ج ول السودان  حكومة  المفوضية السأامية  ن تعد  المسأا دة التع ية دل   يطلب  ي أاا دل  -29 
 م   جل د م تحع ق الماشرا  الواردة فأ  حا العرار؛

لمفوضأية السأامية بجميع الموارد الالومة لتمك  ها م  دل  اام   العا   ن  زود ايطلب   -30 
 حعوق ا نسان فأ ج ول السودان؛المع ية بلج ة الد م دداري وتع أ ولوجستأ دل   تعديم ما  لز  م 

دل  اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأودان  ن تعد  تحد ثاا شأأأأأأفوااا يطلب   -31 
دورتا الثام ة وااربع  ال بما فأ ذلك تحد      التعد  المحرو فيما يمص  دل  مجلس حعوق ا نسأأان فأ  

افراعأال و ن تعد     الواردة فأ  حا العرارال خالا جلسأأأأأأة تحاور معزوة يرأأأأأأارك ف ها ممثلون لالتحاد اااحكا
 تعراراا كتابياا شامالا دل  المجلس فأ دورتا التاسعة وااربع   خالا جلسة للتحاور؛

 ن تعد  تعرار ا    المع ية بحعوق ا نسأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأودان  دل  اللج ة ي أأأأأأاا  يطلب   -32 
ا نسأانال ثم  ن ترأاركهما مع ايتحاد اافراعأ وجميع اله ئا  المع ية التابعة    صأياتها دل  مجلس حعوق وتو 

 لألمم المتحدةال بما فأ ذلك بعثة اامم المتحدة فأ ج ول السودان؛

  د نظراإدبعاء المسفلة ق يعرر  -33 

 51الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

  أأواا    التصأأواتإ وجاء     11صأأوتااال وامت اى   16عابل  اا مصأأوت  20]ا تكمِّد بتصأأوات مسأأجَّل بفغل ية 
 نتيجة التصوات كما  لأا

 الماادونا
اارج ت  ال  رم  يأأأاال  لمأأأانيأأأاال  وروغوايال  وكرانيأأأاال ديطأأأاليأأأاال بلغأأأاراأأأاال بول أأأداال ترأأأأأأأأأأأأأأيكيأأأاال  

ال هاماال جزر مارشأااال جمهوراة كورااال الدانمركال فرنسأاال فيجأال المكسأيكال المملكة   جزر 
 ة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابانالمتحد

 المعارضونا
  المتعددة العوميا (ال السأأأأأودانال   - ايتحاد الروسأأأأأأال دراترااال باكسأأأأأتانال البحرا ال بوليفيا )دولة  

كو     ال وليفاراة(ال الكام رونال كوباال   –  ال غابونال الفل   ال ف زواال )جمهوراة ال الص  الصوماا
 ا  ياال موراتانيديفوارال ل

 الممت عون    التصواتا
دندونيسأأأأأأأأياال  ووبكسأأأأأأأأتانال ال راوالال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأأوال توغوال السأأأأأأأأ غااال مالويال  

 [نام  ياال ن بااال اله د
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 الجوالن السوري المحتلحقوق اإلنسان في   -46/24  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

حتل بسأأأأأأأ ب انتهاك  راون فأ الجوين السأأأأأأأوري الملما يعانيا المواق ون السأأأأأأأو   دذ يسأأأأأأأاورا بالس العلق 
 ال1967دسرائ ل الم هجأ والمتواصل لحعوقهم ااساسية وا نسانية م ح ايحتالا العسكري ا سرائ لأ فأ  ا   

 ال1981كانون ااوا/ديسم ر  17( المارخ 1981)497دل  قرار مجلس اام   و ذ ير ر  

  13المارخ    74/90العرار  العامة ذا  الصألةال وآخر ا دل  جميع قرارا  الجمعية    و ذ يرأ ر  ي أاا  
ال التأ   ل ت ف ها  2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر    10المارخ    75/99والعرار    2019كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر  

  ( وقال تها باينسحال م  كل الجوين1981)497الجمعية العامة  ن دسرائ ل لم تمتثل قرار مجلس اام   
 السوري المحتلال

  2018كأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر   7المارخ    73/98دل  قراري الجمعيأة العأامأة    كأحلأكو ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر   
 ال2020كانون ااوا/ديسم ر  10المارخ  75/97ال و2019كانون ااوا/ديسم ر  13المارخ  74/88و

والمتعلق    1981كانون ااوا/ديسأأأم ر    14 د  شأأأرعية قرار دسأأأرائ ل المارخ    و ذ يع د مرة  خرى تفك د  
 فعليااال  دارتها  ل  الجوين السوري المحتلال مما  دى دل  ضم تلك ااراا ووي تها و بفرا قوان  ه

م أأد   أأد  جواو حيأأاوة اارا بأأالعوةال وفعأأاا لم ثأأاق اامم المتحأأدة ولمبأأادئ    و ذ  اكأأد م  جأأد أأد 
 دولأالالعانون ال

ممارسأأا  ا سأأرائ لية  بتعرار اللج ة الماصأأة المع ية بالتحع ق فأ ال  و ذ يحي   لماا مع بالس العلق 
ال و ذ يعرل  (59)رأعب الفلسأط  أ وغ را م  السأكان العرل فأ ااراضأأ المحتلةالتأ تمس حعوق ا نسأان لل

المحتلة و    سأفا لرفض دسأرائ ل   فأ  حا الصأدد    اسأت كارا لالسأتيطان ا سأرائ لأ فأ ااراضأأ العربية
 المستمر التعاون مع اللج ة الماصة واستقبالهاال

بااحكا  ذا  الصأأأأأأأأألة الواردة فأ م ثاق اامم المتحدة والعانون الدولأ وا  الن   رشأأأأأأأأأديسأأأأأأأأأت  و ذ 
فأ العالمأ لحعوق ا نسأأانال و ذ  اكد م  جد د انطباق اتفاقية ج يف المتعلعة بحماية ااشأأما  المدن     

الواردة فأ وااحكا  ذا  الصأأأأأأأأألة  )اتفاقية ج يف الرابعة(   1949آل/ غسأأأأأأأأأطس   12وقت الحرل المارخة  
  ل  الجوين السوري المحتلال 1907و 1899 ي اي لعامأ اتفاق تأ

  ميأأة  مليأأة السأأأأأأأأأأأأأأال  التأ بأأد   فأ مأأدراأأد  ل   سأأأأأأأأأأأأأأأاس قراري مجلس    و ذ  اكأأد م  جأأد أأد 
  ( الصأأأأادر فأ ترأأأأرا  ااوا/1973)338و  1967ترأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    22( المارخ  1967)242 اام 

و ذ يعرل    قلعا لتوقر  ملية السأأأال  فأ الرأأأرق ااوسأأأ   معابل السأأأال ال  ال وم د  اارا  1973 كتوبر  
(  1973)338( و1967)242حادثا  السأأأال   ل   سأأأاس الت ف ح الكامل للعرارا   و    ملا فأ اسأأأتئ اا م

 م   جل دحالا سال   ادا وشامل فأ الم طعةال

  لج ة حعوق ا نسأان ومجلس  العرارا  السأابعة ذا  الصألة الصأادرة    و ذ  اكد م  جد د  ي أاا  
  22المارخ    40/21وقرارا    2018آذار/مارس   23المارخ    37/33نال وآخر ا قرار المجلس  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأا

 ال2020حزاران/ ونيا  22المارخ  43/30ال و2019آذار/مارس 

بإسأأأأأأرائ لال السأأأأأألطة العائمة بايحتالاال  ن تمتثل قرارا  الجمعية العامة ومجلس    ه ب -1 
( الحي قرر 1981)497لس حعوق ا نسأان ذا  الصألة بالموضأوىال وخاصأة قرار مجلس اام   اام  ومج

  

(59) A/75/199إ 

http://undocs.org/ar/A/75/199
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ال فأ جملة  مورال  ن قرار دسرائ ل فرا قوان  ها ووي تها و دارتها  ل  الجوين السوري المحتل  فيا المجلس
  ل  الفور؛قرار يٍن وباقل وليس لأا  ثر قانونأ دولأال وقالب فيا دسرائ ل بفن تلغأ قرار ا  حا 

يسأأأأتمرار سأأأأياسأأأأا  وممارسأأأأا  ايسأأأأتيطان فأ الجوين السأأأأوري    يعرل    اسأأأأتيائا -2 
المحتلال بما فأ ذلك المط  التأ وكضأأأأأأأعت ماخراا  نرأأأأأأأاء مسأأأأأأأتوق ا  غ ر قانونية وتوسأأأأأأأيعهاال واطالب  

سأأأتيطان فأ دسأأأرائ لال السأأألطة العائمة بايحتالاال بفن تكر فوراا    جميع المط  واانرأأأطة المتصأأألة باي
 ل؛الجوين السوري المحت

  بإسأأرائ لال السأألطة العائمة بايحتالاال  ن تكر    تغ  ر الطابع العمرانأ والتكوا    ه ب -3 
  الديمغرافأ والهيكل الماسأسأأ والوضأع العانونأ للجوين السأوري المحتلال وااكد  ل  وجول السأما  لل اوح  

   ديار م واستعادة ممتلكاتهم؛م  سكان الجوين السوري المحتل بالعودة دل

بإسأأأأأأأأأأأأأرائ ل  ن تكر    فرا المواق   ة ا سأأأأأأأأأأأأأرائ لية وبطاقا  الهواة     ه ب  ي أأأأأأأأأأأأأاا  -4 
ا سأرائ لية  ل  المواق    السأورا   فأ الجوين السأوري المحتلال و   تداب ر ا العمعية ضأد م و   جميع 

  دية وايجتماعيةقهم المدنية والسياسية وايقتصا الممارسا  ااخرى التأ تعوق تمتعهم بحعوقهم ااساسية وحعو 
والثعافيةال والتأ  شأأأأ ر  دل  بع أأأأها فأ تعرار اللج ة الماصأأأأة المع ية بالتحع ق فأ الممارسأأأأا  ا سأأأأرائ لية 

 ؛(60)التأ تمس حعوق ا نسان للرعب الفلسط  أ وغ را م  السكان العرل فأ ااراضأ المحتلة

السأأأأوري المحتل بزاارة   فأ الجوين  ب للسأأأأكان السأأأأورا بإسأأأأرائ ل  ن تسأأأأم   ه ب كحلك -5 
  لهم و قربائهم فأ الوق  اا  سأأأأوراا    قراق مع ر الع يطرة وبإشأأأأراا اللج ة الدولية للصأأأأل ب ااحمرال  
و ن تلغأ قرار ا م ع  حا الزاارا  انا يرأأكل انتهاكاا صأأارخاا يتفاقية ج يف الرابعة والعهد الدولأ الما   

 لمدنية والسياسية؛بالحعوق ا

سأأرائ ل بوقر دجراءاتها العمعية ضأأد المواق    السأأورا   فأ الجوين السأأوري  د  يطالب -6 
 المحتلال وبا فراج الفوري    المعتعل   السورا   فأ السجون ا سرائ لية؛

لال  ن جميع التداب ر وا جراءا  الترأأأراعية وا داراة التأ اتمحتها  و سأأأتتمح ا دسأأأرائ   يعرر  -7 
دجراء اسأأتفتاء  ا     2010ترأأرا  الثانأ/نوفم ر    22السأألطة العائمة بايحتالاال بما ف ها قرار الك يسأأت فأ 

السأأوري المحتل    ق ل  ي انسأأحال م  الجوين السأأوري المحتل والعدس الرأأرقيةال بهدا تغ  ر قابع الجوين
 صأأأأأأأأارخاا للعانون الدولأ ويتفاقية ج يف ووضأأأأأأأأعا العانونأال  أ تداب ر و جراءا  ياية وباقلة وترأأأأأأأأكل انتهاكاا  

 الرابعةال وليس لها  ي  ثر قانونأ؛

  مرة  خرى بالدوا اا  أأأأاء فأ اامم المتحدة  ي تعترا بفي م  التداب ر الترأأأأراعية  ه ب  - 8 
 ها   الا؛ و ا داراة المرار دل 

عوق ا نسأأان م  ممارسأأا  سأألطا  ايحتالا ا سأأرائ لية التأ تمس ح   يعرل    اسأأتيائا -9 
   قراق   المحتلال بما فأ ذلك مصأأادرة الممتلكا  الماصأأة للسأأورا     للمواق    السأأورا   فأ الجوين السأأوري 

مرار ايسأأتغالا غ ر المرأأروى  فرا ما يسأأم  االوثائق ا سأأرائ ليةا  ل همال واعرل    بالس العلق دواء اسأأت
فأ  سأأأأأأأرائ لية  و ة التأ تتبعها قوا  ايحتالا ا ال وممارسأأأأأأأا  ورى االغا  غ ر المرأأأأأأأر (61)للموارد الط يعية

 الجوين السأأأأأأأأوري المحتلال واعرل  ي أأأأأأأأاا    قلعا البالس دواء  د  تعاون دسأأأأأأأأرائ ل مع مفوضأأأأأأأأية اامم المتحدة 
 السامية لحعوق ا نسان؛

  

  المرجع نفساإ (60)

 إA/HRC/46/64و A/HRC/46/65انظر  (61)

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/65
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/64
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م  الموافعة  ل  ال دء فأ   ماا ب اء مرأروى   فا  راحيةال   ي أاا اسأتيائا   يعرل    -10 
أ الجوين السأأأوري  م   ثر ا ال أأأار  ل  قائفة واسأأأعة م  حعوق ا نسأأأان للسأأأكان السأأأورا   ف   ل  الرغم

 المحتلال واه ب بإسرائ لال السلطة العائمة بايحتالاال  ن توقر فوراا جميع ا جراءا  المتعلعة بالمرروى؛

ممتصة  ل  اام   العا   ن  وجا نظر جميع الحكوما  و جهزة اامم المتحدة الد  يطلب -11 
لم ظما  ا نسانية الدولية دل   حا العرارال  والوكاي  المتمصصة والم ظما  الحكومية الدولية وا قليمية وا

فأ دورتا  و ن   رأأرا  ل   وسأأع نطاق ممك ال و ن يعد  تعراراا     حا المسأأفلة دل  مجلس حعوق ا نسأأان 
 التاسعة وااربع  ؛

المحتل فأ دورتا  ق ا نسأان فأ الجوين السأوري  مواصألة نظرا فأ انتهاكا  حعو  يعرر  -12 
 التاسعة وااربع  إ
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   أأأاء    التصأأأواتإ وكانت   3صأأأوتااال وامت اى   18صأأأوتاا معابل   26]ا تمد بتصأأأوات مسأأأجل بفغل ية  
 كما  لأانتيجة التصوات 

 االماادون 
البحرا ال  ندونيسأأأأياال  ووبكسأأأأتانال باكسأأأأتانال  ايتحاد الروسأأأأأال اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال د

ال السأأأأأأأأأأأأأأ غأااال  المتعأددة العوميأا (ال جزر ال هأامأا  - ب غالدي ال بورك  أا فأاسأأأأأأأأأأأأأوال بوليفيأا )دولأة  
ال وليفاراة(ال كوباال كو    –السأأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأأومااال الصأأأأأأأأأ  ال غابونال ف زواال )جمهوراة  

 ديفوارال ل  ياال المكسيكال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله د

 اضون عار الم
جمهوراة  لمانياال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال ترأيكياال توغوال جزر مارشأااال  
و  رل أأدا    كوراأأاال الأأدانمركال فرنسأأأأأأأأأأأأأأأاال الكأأام رونال مالويال المملكأأة المتحأأدة ل راطأأانيأأا العظم  

 الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان

 االممت عون    التصوات
 فيجأ[ال الفل   ال  وروغواي 

 حق الشعم الفلسطيني في تقرير المصير -46/25  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
م ا اللت      55و 1بمعاصأأأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال وبماصأأأأة  حكا  المادت     دذ يسأأأأترشأأأأد 

  تاكدان حق الرأأعول فأ تعرار مصأأ ر اال و ذ يع د تفك د ضأأرورة ايلتزا  الحاو  بم د  ايمت اى فأ العالقا 
ادئ العانون  الدولية    التهد د باسأأأأأأتعماا العوة  و اسأأأأأأتعمالهاال  ل  ال حو الم صأأأأأأو   ليا فأ د الن مب

الأدولأ المتعلعأأة بأالعالقأا  الوديأة والتعأأاون ب   الأدوا وفعأأاا لم ثأأاق اامم المتحأأدةال الأحي ا تمأأدتأا الجمعيأة  
ال و ذ  اكد  د  جواو ايسأأأأأأأت الء  1970ترأأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر   24( المارخ  25-)د2625العامة فأ قرار ا  

  ل  ااراضأ بالتهد د  و باستعماا العوةال

م  العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأادية وايجتماعية    1بفحكا  المادة     ي أأأأاا و ذ يسأأأأترشأأأأد   
م  العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأأأياسأأأأأيةال التأ تاكد حق جميع الرأأأأأعول   1والثعافيةال والمادة  

 تعرار مص ر االفأ 
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عالمأ لحعوق ا نسأانال  بالعهد   الدول    الماصأ   بحعوق ا نسأانال وا  الن ال  و ذ يسأترشأد كحلك 
م اال وبفحكا  د الن وبرنام    1و  الن م ب ايسأأأتعالا لل لدان والرأأأعول المسأأأتعمرةال وبماصأأأة المادة  

ال وي سأأأأيما 1993حزاران/ ونيا   25 مل ف   اال اللح   ا تمد ما الماتمر العالمأ لحعوق ا نسأأأأان فأ 
الرأأعول فأ تعرار مصأأ ر اال وخصأأوصأأاا الرأأعول  م  الجزء ااوا المتعلعتان بحق جميع    3و  2  الفعرتان 

 ايحتالا ااج  أال  الواقعة تحت
  ال1947تررا  الثانأ/نوفم ر    29( المارخ  2- لر وباء )د  181دل  قرار الجمعية العامة    و ذ ير ر  

ال و ل  سائر قرارا  اامم المتحدة ذا  الصلةال  1948كانون ااوا/ديسم ر    11  مارخ( ال3-)د194وقرار ا  
ف ها العرارا  التأ ا تمدتها الجمعية العامة ولج ة حعوق ا نسأأأأأأان ومجلس حعوق ا نسأأأأأأانال التأ تاكد  بما  

 وتكحّدد حعوق الرعب الفلسط  أ غ ر العابلة للتصراال وبماصة حعا فأ تعرار مص راال

ال  1967تررا  الثانأ/نوفم ر    22( المارخ  1967)242دل  قرارا  مجلس اام      ي اا  و ذ ير ر  
ال  2002آذار/مارس    12( المارخ  2002)1397ال و1973ترأرا  ااوا/ كتوبر   22( المارخ  1973)338و
 ال2002آذار/مارس  30( المارخ 2002)1402و
 ال2012انأ/نوفم ر   الثتررا 29المارخ  67/19دل  قرار الجمعية العامة  و ذ ير ر كحلك 

حق الرأأأأأأعب الفلسأأأأأأط  أ فأ تعرار مصأأأأأأ را وفعاا احكا  م ثاق اامم المتحدة    و ذ  اكد م  جد د 
وقرارا  اامم المتحدة و  الناتها ذا  الصأأأأألةال واحكا  العهود والصأأأأأكوك الدولية المتعلعة بالحق فأ تعرار 

العانون    و ذ  اكد  ن  حا العا دة ا مرة م  قوا دالمصأأأأأأ ر بوصأأأأأأفا م د  دولياا وحعاا لجميع شأأأأأأعول العالمال  
 الدولأ شرط مس ق  ساسأ للتوصل دل  سال   ادا ودائم وشامل فأ م طعة الررق ااوس ال

دواء مح ة مال    الالجئ   والمرأأأأأأأأأأرد   الفلسأأأأأأأأأأط      الح   اقتكلعوا م    و ذ يعرل    اسأأأأأأأأأأتيائا 
م ف  فأ   نصأأأأأر الفلسأأأأأط      ما والوا يعيرأأأأأون فأ الديار مال و ذ يعرل     سأأأأأفا الرأأأأأد د لكون  كثر م

 مميما  لالجئ   فأ جميع  نحاء الم طعة وفأ الرتا ال

انطباق م د  السأأيادة الدائمة  ل  الموارد الط يعية  ل  الحالة الفلسأأط  ية بوصأأفا جزءاا    و ذ  اكد 
 ي  تجز  م  حق تعرار المص رال

تموو/   9ة  ا ا المارخا محكمة العدا الدوليةال فأ فتو دل  ايسأأأأأأأأأأأت تاج الحي انتهت دلي و ذ يرأأأأأأأأأأأ ر  
ال وماداا  ن حق الرأعب الفلسأط  أ فأ تعرار المصأ رال و و حق قائم تجاا الكافةال تعيعا برأدة  2004 وليا  

 دسأأأرائ لال السأأألطة العائمة بايحتالاال بترأأأ  د ا الجدار فأ اارا الفلسأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأرقيةال 
  ية والتداب ر المتمحة سأأأأابعااال دل  انتهاكا  جسأأأأيمة للعانون  ل   ملية ايسأأأأتيطان ا سأأأأرائ ل   ديال  الوة و و ما  ا 

 الدولأ ا نسأأأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأانال بما فأ ذلك ترح ل الفلسأأأط      قسأأأراا واسأأأت الء دسأأأرائ ل  ل  
 ااراضأ الفلسط  يةال

نتهاك م  قِّ ل رار المصأأأأأأأأ ر  تعرا لمزاد م  اي ن حق الرأأأأأأأأعب الفلسأأأأأأأأط  أ فأ تع و ذ يعت ر  
 دسرائ ل بفعل وجود المستوق ا  وتوسيعها المتواصل فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال 

ة   اماا  زاد تفك د المسأاولية الدولي  50 ن ا خفاق فأ وضأع حد لالحتالا بعد م أأ   و ذ  الحظ 
الرأأد د لكون الع أأية الفلسأأط  ية ي تزاا الفلسأأط  أال و ذ يعرل     سأأفا     د م حعوق ا نسأأان للرأأعب  

 ( برفن التعسيمال2-)د181 اماا  ل  صدور قرار الجمعية العامة  73م  دون حل بعد مرور 

  لع ية ن اامم المتحدة ستواصل العمل برفن ق ية فلسط   دل   ن تكحل  حا ا  و ذ  اكد م  جد د 
 عانون الدولأالبجميع جوان ها وفعاا لل

حق الرأأأأأعب الفلسأأأأأط  أ غ ر العابل للتصأأأأأرا والدائم وغ ر المرأأأأأروط     اكد م  جد د -1 
تعرار مصأأأأأأأأأأأأأأ راال بمأا فأ ذلأك حعأا فأ العي  فأ ظأل الحراأة والعأدالأة والكرامأةال وحعأا فأ دقأامأة دولأة   فأ

 فلسط   المستعلة؛
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ودائم لل زاى  ضأأأأأأأرورة التوصأأأأأأأل دل  حل سأأأأأأألمأ  ادا وشأأأأأأأامل     اكد م  جد د  ي أأأأأأأاا  -2 
 ا سأأأأأأأأأأأأرائ لأ الفلسأأأأأأأأأأأأط  أال وفعاا للعانون الدولأ وغ را م  المعا  ر المتفق  ل ها دوليااال بما فأ ذلك جميع قرارا  

 اامم المتحدة ذا  الصلة؛

لفلسأط  ية  دسأرائ لال السألطة العائمة بايحتالاال بفن ت هأ فوراا احتاللها لألرا ا  يطالب -3 
 حل العائم  ل  وجود دولت  ال  ما فلسأأأط   و سأأأرائ لال رقيةال وااكد م  جد د د ما لل المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأ

 تعيران ج باا دل  ج ب فأ سال  و م ؛

دواء  ي دجراء  كتَّمح خالفاا للعرارا  ذا  الصأأأألة بالعدس الصأأأأادرة    يعرل    قلعا البالس -4 
 س اام ؛   الجمعية العامة ومجل

دواء تفت ت اارا الفلسط  ية المحتلةال بما فأ ذلك العدس    يعرل    قلعا البالس  ي اا  -5 
الرأرقيةال والتغ را  فأ ترك  تها الديمغرافيةال ال اجم      اسأتمرار دسأرائ ل فأ ب اء المسأتوق ا  وتوسأيعها  

لسأأأأط  ية  ل   حا ال حوال بما يعوا  وترح ل الفلسأأأأط      قسأأأأراا وب اء الجدارال وااكد  ن تفت ت اارا الف
 الفلسأأأأأأط  أ  ل  د ماا حعا فأ تعرار مصأأأأأأ راال  ت اف  مع معاصأأأأأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال   الرأأأأأأعب قدرة  

وارأأأّدد فأ  حا الصأأأدد  ل  ضأأأرورة احترا  وصأأأون الوحدة ا قليمية لألرا الفلسأأأط  ية المحتلةال بما ف ها  
 سالمتها ا قليمية؛العدس الررقيةال وتواصلها الجغرافأ و 

 أ فأ السيادة الدائمة  ل  ثرواتا ومواردا الط يعية يجب عب الفلسط  ن حق الر   اكد -6 
  ن يكستمد  لتحع ق ت م تا الوق ية ورفا ا و ن يكون جزءاا م  د ماا حعا فأ تعرار مص را؛

   تعأأديم    بجميع الأأدوا  ن تكفأأل الوفأأاء بأأالتزامأأاتهأأا بعأأد  اي تراا وايمت أأاى   ه أأب -7 
نون الدولأ ا مرةال وي سأأيما التزامها  بممالفا  دسأأرائ ل الجسأأيمة لعوا د العا العون  و المسأأا دة فيما  تصأأل

بحظر ايسأأت الء  ل  اارا باسأأتمدا  العوةال م   جل ضأأمان ممارسأأة الحق فأ تعرار المصأأ رال واه ب  
نونيةال دل  وضأأأأأع حد لهحا الممالفا   بها  ي أأأأأاا  ن تم أأأأأأ فأ التعاون م   جل التوصأأأأألال بالوسأأأأأائل العا

 ر المررو ة؛يمة و بطاا سياسا  وممارسا  دسرائ ل غ الجس

جميع الدوا  ل  اتماذ تداب ر حسأأأب معت أأأ  الحاا لتعزاز د ماا حق الرأأأعب   يح ّ  -8 
ّلف  ت  الفلسط  أ فأ تعرار مص راال وتعديم المسا دة لألمم المتحدة فأ سياق اضطال ها بالمساوليا  التأ كك

 لحق؛بها بموجب الم ثاق بمصو  د ماا  حا ا

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -9 
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   صأأأوا ال وامت اى   أأأوا     التصأأأواتإ وكانت نتيجة  3صأأأوتاا معابل   42]ا تكمد بتصأأأوات مسأأأّجل بفغل ية 
 التصوات كما  لأا

 الماادونا 
 غوايال  ووبكسأأأأأأأأأأأتانال اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال  لمانياال دندونيسأأأأأأأأأأأياال  ورو ايتحاد الروسأأأأأأأأأأأأال  

 وكرانياال ديطالياال باكسأأأأتانال البحرا ال ال راوالال بلغارااال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأوال بول داال  
الأأدانمركال  المتعأأددة العوميأأا (ال توغوال جزر ال هأأامأأاال جمهوراأأة كوراأأاال   -بوليفيأأا )دولأأة 

  – اة  )جمهور  ف زواالالصأأأأومااال الصأأأأ  ال غابونال فرنسأأأأاال الفل   ال  السأأأأ غااال السأأأأودانال  
ال مسأأأأأأأأأأاال ن بااال   ل وليفاراة(ال فيجأال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال المكسأأأأأأأأأيكال موراتانياال نام  ياال ا 

  اله دال  ول داال اليابان
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 المعارضونا 
 ال جزر مارشااال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةتريكيا 

 ممت عون    التصواتا ال
 ال مالويإ[الكام رون 

سةةةرائيلية في األرا الفلسةةةطينية المحتلة، بما في ا القدس  طنات اإلالمسةةةتو  -46/26
 الشر ية، وفي الجوالن السوري المحتل

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمبادئ م ثاق اامم المتحدةال وااكد  د  جواو اكتسال ااراضأ بالعوةال دذ يسترشد 

عوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأان والحراأأا    ن  ل  جميع الأأأدوا التزامأأأاا بتعزاز وحمأأأايأأأة ح و ذ  اكأأأد م  جأأأد أأأد 
لت فأ ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان والعهد   الدول    الماص    ااساسيةال كما ورد  فأ   الم ثاق وفكصِّّ

 سان وغ ر ذلك م  الصكوك الواجبة التط  قالبحعوق ا ن

بجميع العرارا  ذا  الصأأألة الصأأأادرة    لج ة حعوق ا نسأأأان ومجلس حعوق ا نسأأأان    و ذ  حّكر  
سأأأأأأأأأأأأأأرائ ليأة فأ لس اام  والجمعيأة العأامأةال التأ تع أد تأفك أد  مور م هأا  أد  قأانونيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتوق أا  ا ومج

 الااراضأ المحتلةال بما ف ها العدس الررقية

بجميع تعارار اامم المتحدة ذا  الصأأأأأأأأألةال بما ف ها تعارار آليا  مجلس حعوق    و ذ  حّكر  ي أأأأأأأأأاا  
متابعة ت ف ح التوصأيا   دل  العمل  ل   ة و  ئا  اامم المتحدة  ا نسأانال و ذ  ه ب بجميع الجها  المسأاول

 الواردة ف هاال

نسأأأأأأأأأأأأأان و ل  ايتفاقيا   ان أأأأأأأأأأأأأما  دولة فلسأأأأأأأأأأأأأط   دل   دد م  معا دا  حعوق ا   و ذ  الحظ 
دل  نظا  روما ااساسأ    2015كانون الثانأ/  ا ر    2ااساسية المتعلعة بالعانون ا نسانأال وان مامها فأ 

 الج ائية الدوليةال للمحكمة

انطبأاق اتفأاقيأة ج يف برأأأأأأأأأأأأأأفن حمأايأة ااشأأأأأأأأأأأأأأمأا  المأدن    فأ وقأت الحرلال    و ذ  اكأد مجأدداا  
)اتفاقية ج يف الرابعة(ال  ل  اارا الفلسأأأأأأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها    1949آل/ غسأأأأأأأأأأأأأطس    12المارخة  

 العدس الررقيةال و ل  الجوين السوري المحتلال

ااقراا المتعأاقأدة السأأأأأأأأأأأأأأاميأة فأ اتفأاقيأة ج يف   ا تكمأد  فأ ماتمري بأا  النأا  التأ   و ذ  أحّكر  
ال  2014كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأم ر    17و  2001كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأم ر    5الرابعة اللح    كعدا فأ ج يف فأ 

  اكد مجدداا  ن الدوا ي   بغأ  ن تعت ر وضعاا ناشئاا    دخالا بالعوا د ا مرة للعانون الدولأ قانونيااال  و ذ

 ن نعأل سأأأأأأأأأأأأأألطأة ايحتالا مجمو أا  م  سأأأأأأأأأأأأأأكأانهأا المأدن    دل  اارا التأ تحتلهأا    اكأدذ  و  
العرفأ ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأأةال بمأأا ف هأأا ااحكأأا  المأأدونأأة فأ خرق يتفأأاقيأأة ج يف الرابعأأة واحكأأا  العأأانون   و

 ال روتوكوا ا ضافأ ااوا يتفاقيا  ج يف ااربعال

محكمة العدا الدولية برأأأأأأأأأأأفن ا ثار   2004ليا  و/ و تمو  9بالفتوى التأ  صأأأأأأأأأأأدرتها فأ   و ذ  حّكر  
بعراري الجمعية العامة  العانونية ال اشأأأأئة    ترأأأأ  د جدار فأ اارا الفلسأأأأط  ية المحتلةال و ذ  حّكر  ي أأأأاا  

 ال2006كانون ااوا/ديسم ر  15المارخ  10/17-وداط 2004تموو/ وليا  20المارخ  10/15-داط

دسرائ ل فأ ب اء الجدار داخل اارا الفلسط  ية المحتلةال  تمرار م  اس  و ذ يعرل    قلعا البالس 
أال و ذ يعرل    قلعا خصأأأأأأوصأأأأأأاا م  بما فأ ذلك داخل العدس الرأأأأأأرقية وحولهاال فأ انتهاٍك للعانون الدول

ال بح   ي أأأأأأأأأأأم الغال ية العظم  م  المسأأأأأأأأأأأتوق ا   1949مسأأأأأأأأأأأار الجدار الم حرا    خ  الهدنة لعا   
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دنسأأأأانية وفأ   الفلسأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةال مّما  تسأأأأ ب فأ مرأأأأعةا سأأأأرائ لية فأ اارا  
عيرأأأأها الرأأأأعب الفلسأأأأط  أال وارأأأأتت وحدة اارا  تد ور خط ر للظروا ايجتماعية وايقتصأأأأادية التأ ي

 الفلسأأأأأأأأأط  ية واعوا معوما  بعائهاال وافرا  مراا واقعاا  ل  اارا يكاد يعادا ضأأأأأأأأأّماا بحكم الواقع يح د
 ال فيجعل ت ف ح حل الدولت   مستح الا  ل   را الواقعال1949   خ  الهدنة لعا  

ور م ها  ن دنراء المستوق ا  ا سرائ لية   ن محكمة العدا الدولية قد خلصت دل   مو ذ  الحظ   
 فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال  و خرق للعانون الدولأال

م   ي دجراء تتمحا  ي   ئةال حكومية كانت    غ ر حكوميةال يرأأأأأأأأأكل   البالسو ذ يعرل    قلعا  
 جمعية العامةالخرقاا للعرارا  المتعلعة بالعدس الصادرة    مجلس اام  وال

دواء ال داءا  التأ وجهها المسأأأأأأأأأأأاولون ا سأأأأأأأأأأأرائ ل ون ل أأأأأأأأأأأم    و ذ يعرل    قلعا البالس  ي أأأأأأأأأأأاا  
 فلسط  يةال   راا

ط  وت فح وتد م وترأأأأأجع دنرأأأأأاء وتوسأأأأأيع المسأأأأأتوق ا  فأ ما فتئت تم  ن دسأأأأأرائ ل  و ذ  الحظ 
ال بوسأأأأأأأأائل م ها م ب مزايا وحوافز 1967اارا الفلسأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأأأرقيةال م ح  ا   

 للمستوق  ا  والمستوقِّ   ال

لمحتلةال  لفلسأأأأأط  ية ا ن السأأأأأياسأأأأأا  والممارسأأأأأا  ايسأأأأأتيطانية ا سأأأأأرائ لية فأ اارا ا  و ذ  اكد 
ف ها العدس الرأأأرقيةال تهدد تهد داا خط راا معوما  اسأأأتمرار حل الدولت  ال وتعوا م  ثم دمكانية د مالا   بما

  ل   را الواقعال وتكرس واقع الدولة الواحدة الم  ية  ل   د  المساواة فأ الحعوقال

ك العدس  ال بما فأ ذل أفة الغربيةفأ  حا الصأدد  ن المسأتوق ا  ا سأرائ لية تكجزِّئ ال  و ذ  الحظ 
الررقيةال دل  وحدا  جغرافية معزولةال مما يركل تعوا اا شد داا لممارسة الرعب الفلسط  أ حعا فأ تعرار 
المصأأ رال و ذ يسأأاورا بالس العلق دواء ضأأمامة ال رأأاط ايسأأتيطانأ واسأأتمرارا وقابعاال مما  وحأ ب ية جعل 

 راضأ باستمدا  العوةالر اكتسال اانتهاكاا لحظ حا ايحتالا دائمااال و و ما يرّكل ا

 ن مرأأروى ايسأأتيطان وا فال  م  الععال المعترن باسأأتمرارا وتوسأأعا والع ر    و ذ  الحظ  ي أأاا  
المصأأأأاحب لا  مور ي تزاا ترأأأأكل السأأأأ ب الجحري وراء العد د م  انتهاكا  حعوق ا نسأأأأان للفلسأأأأط     ال  

ائأ لألرا الفلسط  يةال بما ف ها العدس الررقيةال  سرائ ل العديم احتالا دكما تركل العوامل الرئيسية التأ تد
 ال1967م ح  ا  

قيا  دسأأأرائ ل ب  اء مسأأأتوق ا  وتوسأأأيعها داخل العدس الرأأأرقية المحتلة    و ذ يرأأأجب بوجا خا  
الهادفة دل  الرب  ب   مسأأأأأأأأتوق اتها غ ر العانونية حوا العدس    1-وحولهاال بما ف ها ما يسأأأأأأأأم  المطة  اء

ال واسأأأتمرار  د  ب و  الفلسأأأط      وقرد ااسأأأر الفلسأأأط  ية  ة  حا الم طعةالمحتلة و ل  واادة  زلالرأأأرقية  
م  المد  ةال و لغاء حعوق الفلسأأأأط      فأ ا قامة فأ المد  ةال واانرأأأأطة ايسأأأأتيطانية الجاراة فأ ال أأأأفة  

اارا الفلسأط  ية المحتلة    الغربيةال بما فأ ذلك العدس الرأرقيةال و أ  مور تزاد جميعاا م  تمزاق  وصأاا
 وتعواض تواصلها الجغرافأال

ر  ب والع ر والتدم ر والم أأايعة وايسأأتفزاو والتحراض  م  جميع   ماا التو ذ يسأأاورا قلق بالس   
التأ  رتك ها المسأتوق ون ا سأرائ ل ون المتطرفون وجما ا  المسأتوق    المسألح   فأ اارا الفلسأط  ية  

دس الرأأأأأأرقيةال فأ حق المدن    الفلسأأأأأأط      بم  ف هم ااقفااال وفأ حق ممتلكاتهمال  المحتلةال بما ف ها الع
هم وتيسأ رك توسأيع المسأتوق ا ال و ذ يرأدد  و أ ظا رة قاا    مد ا وم  غاياتها ترأرادك السأكان المحتلة  رضأك

  ل  ضرورة تحع ق دسرائ ل فأ جميع  حا اا ماا وضمان مساءلة مرتك  هاال

تملفا المسأأأأأتوق ا  ا سأأأأأرائ لية  ل  الموارد الط يعية الفلسأأأأأط  ية   أأأأأار الحي  ااثر ال  و ذ  درك 
لط يعية العربيةال خاصةا نتيجة لمصادرة ااراضأال ورفض وصوا المزار    وايست الء  وغ ر ا م  الموارد ا

همال وتحوال الموارد المائية بالعوةال وتدم ر البسأأأأأأأأأأات   والمحاصأأأأأأأأأأ ل واسأأأأأأأأأأت الء   ل ل  راضأأأأأأأأأأ هم ومحاصأأأأأأأأأأ
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يااال  اجتماعياا واقتصأأأأأأادمسأأأأأأتوق    ا سأأأأأأرائ ل     ل  آبار الميااال وما  ترتب  ل  ذلك م   واقب وخيمة  ال
بما فأ ذلك فعدان سأأأأ ل العي  فأ العطاى الزرا أال اامر الحي يحوا دون قدرة الرأأأأعب الفلسأأأأط  أ  ل   

 ممارسة سيادتا الدائمة  ل  مواردا الط يعيةال

ممارسا  ا سرائ لية المتعلعة بال راط ايستيطانأ فأ السياسا  وال   ن العد د م   و ذ  درك  ي اا  
بما ف ها العدس الرأرقيةال يرأكل تم  زاا صأارخااال بوسأائل م ها دنرأاء نظا  يم ب   اارا الفلسأط  ية المحتلةال

ان  المستوق  ا  والمستوقِّ    ا سرائ ل    امتياوا   ل  حسال الرعب الفلسط  أال مما   تهك حعوق ا نس
 لهحا الرعبال

تأ ت أأأع  ل   اتق  بالمبادئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأانال ال  و ذ  حّكر  
جميع ماسأأسأأا  اا ماا مسأأاولية احترا  حعوق ا نسأأان بوسأأائل م ها ايمت اى    ا سأأها  فأ انتهاكا   

لكافية لماسأأسأأا  اا ماا لتع يم  مسأأا دة اتعديم الدل   حعوق ا نسأأان ال اشأأئة    ال زا ا ال وته ب بالدوا  
رة بال زا ا ال بوسأائل م ها كفالة فعالية سأياسأاتها  ومعالجة مماقر اينتهاكا  الم أا فة فأ الم اقق المتفث

وترأأأأأراعاتها و نظمتها وتداب رِّ دنفاذ ا الحالية فأ درء خطر دسأأأأأها  اا ماا التجاراة فأ انتهاكا  جسأأأأأيمة  
 لحعوق ا نسانال

دل   ن ماسأسأا  اا ماا   بغأ  ن تحتر  معا  ر العانون الدولأ ا نسأانأ فأ حاي     ر و ذ يرأ 
مسأأألبال و ذ يسأأأاورا العلق م   ن بعض ماسأأأسأأأا  اا ماا مّك ت م  ب اء المسأأأتوق ا  ا سأأأرائ لية  ال زاى ال

 غ ر مباشرةال وت ام ها فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال واّسرتهما وحععت  رباحاا م هما بصفة مباشرة  و

تثاا العانون   ل    مية تصأأأأأأأأأأرُّا الدوا وفعاا لترأأأأأأأأأأراعاتها الوق ية المتعلعة بتعزاز ام  و ذ يرأأأأأأأأأأدد 
 الدولأ ا نسانأ فيما يمص اانرطة التجاراة التأ تف أ دل  انتهاكا  لحعوق ا نسانال

ر توسأيع المسأتوق ا  وترسأيمها  و ذ يسأاورا العلق  ال و ذ  درك  ن  م   ن اانرأطة ايقتصأادية تيسأّ
رد الط يعية   طوي  ل   مور م ها اسأأأأأأأأأتغالا المواظروا حصأأأأأأأأأاد و نتاج الم تجا  داخل المسأأأأأأأأأتوق ا  ت

لألرا الفلسأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأرقيةال و ذ  ه ب بجميع الدوا  ن تحتر  التزاماتها العانونية  
  يف الرابعةالفأ  حا الرفنال بما ف ها التزامها ب مان احترا  اتفاقية ج

ق بها بطاقا  معلوما     و ذ  درك   ن الم تجا  التأ ت ت   كلياا  و جزئياا فأ المسأأأأأأأأتوق ا  تلصأأأأأأأأ 
ترأ ر دل   ن م رأف ا دسأرائ لال و ذ يسأاورا العلق م  الدور الك  ر الحي  اديا دنتاج تلك الم تجا  وتجارتها  

 فأ المسا دة  ل  د م المستوق ا  وا بعاء  ل هاال

يا  فراد خوا  وجمعيا  وماسأأأأسأأأأا  خ راة فأ دوا ثالثة مم  الدور الحي  اد  ك  ي أأأأاا و ذ  در  
يرأأأأاركون فأ تموال المسأأأأتوق ا  ا سأأأأرائ لية والكيانا  التأ تتمح م  المسأأأأتوق ا  معراا لهاال فيسأأأأا مون  

 بحلك فأ ا بعاء  ل  المستوق ا  وفأ توسيعهاال

سأتوق ا  ا سأرائ لية  ينسأحال م   القا  بالم ن  دداا م  ماسأسأا  اا ماا قرر ا  و ذ  الحظ 
  و م   نرطة مرتبطة بها بس ب المماقر الكام ة فأ تلك العالقا  واانرطةال 

م   د  تعاون دسرائ لال سلطة ايحتالاال تعاوناا تاماا مع آليا  اامم المتحدة   و ذ يعرل    قلعا 
فلسأأأأأأأأأط  ية المحتلة  ا نسأأأأأأأأأان فأ ااراضأأأأأأأأأأ ال  المع يةال وي سأأأأأأأأأيما مع المعرر الما  المع أ بحالة حعوق 

 ال1967 ا   م ح

فأ اارا الفلسط  ية    1967 ن المستوق ا  ا سرائ لية الم رفة م ح  ا      اكد مجدداا  -1 
المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأأأأأرقيةال وفأ الجوين السأأأأأأأأأأوري المحتل  أ مسأأأأأأأأأأتوق ا  غ ر قانونية بموجب 
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   و ما  تحع ق سأأأال   ادا ودائم وشأأأاملال و ما   ة  ما  تحع ق حل الدولتالعانون الدولأال وترأأأكل  قبة ك  ر 
 تحع ق الت مية ايقتصادية وايجتماعية؛

 ل  اارا  الرابعأأأة  ن تع أأأل اينطبأأأاق العأأأانونأ يتفأأأاقيأأأة ج يف     ه أأأب بأأإسأأأأأأأأأأأأأأرائ أأأل -2 
تمتثل بدقة  حكا   الفلسأأأأأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأأأأأأأرقيةال و ل  الجوين السأأأأأأأأأأأأوري المحتلال و ن 

م هاال و ن تفأ بجميع التزاماتها بمعت أأأ  العانون الدولأال و ن تكر فوراا      49اقيةال وي سأأأيما المادة  ايتف
اتماذ  ي دجراء م  شأأفنا  ن  تسأأ ب فأ تغ  ر قابع اارا الفلسأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأرقيةال  

 نية؛عانونأ وترك  تها السكاوالجوين السوري المحتلال وفأ تغ  ر وضعها ال

دسأأأأرائ لال سأأأألطة ايحتالاال بفن توقر  ل  الفور جميع  نرأأأأطتها ايسأأأأتيطانية    يطالب -3 
  فأ جميع  نحاء اارا الفلسأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأرقيةال وفأ الجوين السأأأأأأوري المحتلال واد و ا 

(  1979)446ا العرارا   م  ذا  الصلة وم  جملته حا الصدد دل  الت ف ح التا  لجميع قرارا  مجلس اا فأ
و1979آذار/مأأأأأأأارس    22 الأأأمأأأارخ الأأأمأأأارخ  1979)452ال  و1979تأأأمأأأوو/ أأأولأأأيأأأأأأأا    20(  (  1980)465ال 
و1980آذار/مأأأأأأأارس   1 الأأأمأأأارخ الأأأمأأأارخ  1980)476ال  و1980حأأأزاأأأران/ أأأونأأأيأأأأأأأا    30(  (  1981)497ال 
ال  2003نوفم ر   أ/الثان ترأأأأأأأأأأأرا   19( المارخ  2003)1515ال و1981كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأم ر   17 المارخ

 ؛2016كانون ااوا/ديسم ر  23( المارخ 2016)2334و

دسأرائ لال سألطة ايحتالاال بفن تفأ وفاءا تاماا بالتزاماتها العانونيةال الم  َّ ة   يطالب  ي أاا  -4 
ال بمأأأأا ف هأأأأا الوقر الفوري  2004تموو/ وليأأأأا    9فأ الفتوى الصأأأأأأأأأأأأأأأأأادرة    محكمأأأأة العأأأأدا الأأأأدوليأأأأة فأ  

ر داخل اارا الفلسأأأأأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما فأ ذلك داخل العدس الرأأأأأأأأأأأأرقية وحولهاال  د الجدا  ترأأأأأأأأأأأأ ا ماا
والتفكيك الفوري للهيكل ا نرأأأأأأأأأأأأأأائأ المعا    اكال و لغاء جميع الترأأأأأأأأأأأأأأراعا  واللوائب الت ظيمية المتعلعة با 

ااشأأأأأأأأما    ل  الفورال ودفع تعوا أأأأأأأأا     ال أأأأأأأأرر ال اجم    ب اء الجدار لجميع   دبطاا مفعولها  و
 اي تبارا  ؛ لط يع     وا

اسأأأأأتمرار ايسأأأأأتيطان ا سأأأأأرائ لأ واانرأأأأأطة المرتبطة باال بما فأ ذلك نعل مواق أ     د   -5 
دسأأرائ ل دل  اارا المحتلةال وب اء المسأأتوق ا  وتوسأأيعهاال ونزى ملكية ااراضأأ وضأأمها بحكم الواقعال و د   

رة  سأأأأأأأ ل عي  ااشأأأأأأأما  المرأأأأأأأمول   بالحمايةال ومصأأأأأأاد   الم اوا والهياكل ااسأأأأأأأاسأأأأأأأية المجتمعيةال وتعط ل
الممتلكا  وتدم ر اال بما ف ها شأأأأأأأأح ا  ا غاثة ا نسأأأأأأأأانيةال وترح ل المدن    الفلسأأأأأأأأط      قسأأأأأأأأراا  و تهد د م  
بالترح لال بم  ف هم مجتمعا  محلية بكاملهاال وشأأأأق قرق التفافية تغ ر المعالم المادية والترك بة السأأأأكانية فأ  

وريال و و ما   تهك العانون الدولأ ا نسانأال وي سيما  محتلةال بما ف ها العدس الررقية والجوين السااراضأ ال
 الدولت  ؛ م  اتفاقية ج يف الرابعةال والعانون الدولأ لحعوق ا نسانال واعوا دمكانية تط  ق حل  49المادة  

 مما  لأ وا ادي بوقفاا يعرل    قلعا البالس -6 

ف ها العدس الرأأأأأأأأرقيةال  الفلسأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما   اقتصأأأأأأأأادية فأ اارات ف ح  نرأأأأأأأأطة   ) ( 
 لصالب مرروى ايستيطان واانرطة المرتبطة با؛ 

قيا  دسرائ ل ب زى ملكية ااراضأ م  الفلسط     ال و د  م اولهمال و صدار  وامر الهد    )ل( 
دا  ا نسأأأأانية و تالفهاال بما فأ و مليا  ا خالء العسأأأأري وخط  اد ادة التوق  اال و  اقة وصأأأأوا المسأأأأا 

ع الممولأة م  المجتمع الأدولأال وخلق ب ئأة م  العهر وظروا عي  ي تكطأاق فأ الم أاقق  ذلأك المرأأأأأأأأأأأأأأأارا
د  ل  اء وتوسأأأيع المسأأأتوق ا ال وممارسأأأا   خرى ترمأ دل  ترح ل السأأأكان المدن    الفلسأأأط        التأ حكدِّ

جملتها رفض  الا    ت ف ح مزاد م   نرأأطة ايسأأتيطانال وم   قسأأرااال بم  ف هم مجتمعا  ال دو والر اةال ف أأ
دسأأأأرائ ل حصأأأأوا الفلسأأأأط       ل  الماء وغ را م  المدما  ااسأأأأاسأأأأية فأ اارا الفلسأأأأط  ية المحتلةال  

ف ها العدس الرأأأأأأأرقيةال وي سأأأأأأأيما فأ الم اقق التأ  كّ  ت لتوسأأأأأأأيع المسأأأأأأأتوق ا   ل هاال وارأأأأأأأمل ذلك   بما
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اضأأأأ الدولةاال وام اقق  سأأأكراةا    الفلسأأأط  ية بوسأأأائل م ها د الن ما يسأأأم  ا ر ايسأأأت الء  ل  الممتلكا
مواقع  ثراةاال وذلك بغرا تيسأأأ ر توسأأأيع  و ب اء المسأأأتوق ا  وما  رتب  بها  امغلعةال وامت ز ا  وق يةا و

الدولأ    م  هياكل  سأأاسأأية و تاحة التعد  فأ ذلكال و و ما يرأأكل انتهاكاا يلتزاما  دسأأرائ ل بموجب العانون 
 نسان؛ا نسانأ والعانون الدولأ لحعوق ا 

التداب ر التأ تتمح ا دسرائ ل فأ شكل سياسا  وقوان   ممارسا   تجل   ثر ا فأ م ع  )ج( 
مرأاركة الفلسأط      الكاملة فأ الحياة السأياسأية وايجتماعية وايقتصأادية والثعافية فأ اارا الفلسأط  ية  

 الغربية وفأ قطاى غزة؛لررقيةال وم ع اود ار م الكامل فأ ال فة المحتلةال بما ف ها العدس ا

 بإسرائ لال سلطة ايحتالاال  ن تعو  بما  لأا  ه ب -7 

  ال و و ما قد  تعارا 1967دنها  ا م  دون تفخ ر احتالل ها لألراضأأأأأأأأأ التأ تحتلها م ح  ا    ) (  
ضأأأأأأأ المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأأأرقية  مع العانون الدولأال والرجوى    سأأأأأأياسأأأأأأتها ايسأأأأأأتيطانية فأ اارا

الفوري لتوسأأأأأأأأيع المسأأأأأأأأتوق ا  العائمةال بما فأ ذلك ما يسأأأأأأأأم  ال مو الط يعأ  والجوين السأأأأأأأأوريال والوقر  
 ي توق     طانأال وم عواانرأطة ذا  الصألةال با تبار ذلك خطوة  ول   ل  قراق تفكيك المرأروى ايسأتي

 ؛1- اء ف ها العدس الررقيةال والتملأ  ما يسم  المطة جد د للمستوق    فأ ااراضأ المحتلةال بما

وضأأأأأأأأأأأع حد نهائأ لجميع انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان المرتبطة بوجود المسأأأأأأأأأأأتوق ا ال   )ل( 
تع أأأ بتوف ر سأأ  ل انتصأأاا  سأأيما انتهاكا  الحق فأ تعرار المصأأ رال والوفاء بالتزاماتها الدولية التأ   وي

 فعاا لل حايا؛

والممارسأأأأأا  التأ تم ز فأ حق السأأأأأكان    اة لحظر جميع السأأأأأياسأأأأأا اتماذ تداب ر فور  )ج( 
الفلسأأأأط      فأ اارا الفلسأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةال وتاثر ف هم برأأأأكل غ ر مت اسأأأأبال  

صأأأأألة الممصأأأأأصأأأأأة حصأأأأأراا يسأأأأأتمدا  المسأأأأأتوق     والع أأأأأاء  ل ها بوسأأأأأائل م ها دنهاء نظا  الطرق الم ف
ة المععدة م  الع ود  بصأورة غ ر قانونية فأ اارا المحكورةال و نهاء العمل بالمجمو   ا سأرائ ل    المقيم  

المفروضأأأأأأة  ل  الت عل المتمثلة فأ الجدار الفاصأأأأأألال والحواجز الطرقيةال ونظا  التصأأأأأأاراب الحي ي يط َّق  
ر دنرأأأأأأاء المسأأأأأأتوق ا  وتوح  ل  السأأأأأأكان الفلسأأأأأأط  ديّ  د اال و نهاء      ال وتط  ق نظا  قانونأ مزدوج يسأأأأأأَّ

 اينتهاكا  و شكاا التم  ز الماسسأ ااخرى؛

الكر    مصأادرة ااراضأأ الفلسأط  ية وسأائر  شأكاا ايسأت الء غ ر المرأروى  ل هاال   )د( 
توق ا ال ووقر م ب المزايا  بما فأ ذلك ما يكسأأأأأمَّ  بفراضأأأأأأ الدولة وتمصأأأأأيصأأأأأها  نرأأأأأاء وتوسأأأأأيع المسأأأأأ

 والحوافز للمستوق  ا  والمستوق   ؛

وضأأأأأع حد لجميع الممارسأأأأأا  والسأأأأأياسأأأأأا  التأ تادي دل  تفت ت اارا الفلسأأأأأط  ية   ) أ( 
المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأرقيةال وتعزا المجتمعا  المحلية الفلسأأأط  ية فأ شأأأكل ج ول م فصأأألةال وتغّ ر 

 را الفلسط  ية المحتلة؛ مداا الترك بة السكانية لأل

 ائيةال بهدا ف ها مصأأأأأأأأأأادرة ااسأأأأأأأأأألحة و نفاذ  عوبا  جاتماذ وت ف ح تداب ر جديةال بما  )و( 
ضأأأأأأمان المسأأأأأأاءلة الكاملة    جميع   ماا الع ر التأ  رتك ها المسأأأأأأتوق ون ا سأأأأأأرائ ل ون وم ع وقو هاال  

والممتلكا  الفلسأأأأأأأأط  ية فأ اارا    واتماذ تداب ر  خرى ل أأأأأأأأمان سأأأأأأأأالمة وحماية المدن    الفلسأأأأأأأأط     
 ا العدس الررقية؛الفلسط  ية المحتلةال بما ف ه

وقر جميع اا ماا الم أأأأرة بال  ئةال بما ف ها المرتكبة م  المسأأأأتوق    ا سأأأأرائ ل   ال   )و( 
وم  جملتهأا دلعأاء ال فأايأا  بجميع  نوا هأا فأ اارا الفلسأأأأأأأأأأأأأأط  يأة المحتلأةال بمأا ف هأا العأدس الرأأأأأأأأأأأأأأرقيأةال  
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ما الط يعيةال وي سأأأأيما الموارد م  الجوين السأأأأوري المحتلال و و ما يرأأأأكل خطراا جسأأأأيماا  ل  موارد  وفأ
 السكان المدن    وصحتهم ومرافعهم الصحية؛ المياا وااراال واهدد ب ئة

الكر    اسأأأأأأتغالا الموارد الط يعية فأ اارا الفلسأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس   ) ( 
 أأأأوبهاال والكر    الجوين السأأأأوري المحتلال و   ا ضأأأأرار بها والتسأأأأ ب فأ فعدانها  و نالرأأأأرقيةال وفأ  

 تعرا ها للمطر؛

بأأا تمأأاد ايتحأأاد ااوروبأ المبأأادئ  التوج هيأأة المتعلعأأة بمأأدى   ليأأة الكيأأانأأا      رحأأّب -8 
فادة م  الم ب  ال لالسأأأأأت1967ا سأأأأأرائ لية و نرأأأأأطتها فأ ااراضأأأأأأ التأ تحتلها دسأأأأأرائ ل م ح حزاران/ ونيا  

 ؛2014اوروبأ م ح  ا  والجوائز واادوا  المالية التأ يمّولها ايتحاد ا

جميع الدوا والم ظما  الدولية  ل  ضأمان  د  اتماذ ا دجراءاٍ  ترأكل ا ترافاا   يح  -9 
ع المسأأأأتوق ا   و دقامة الجدار فأ اارا الفلسأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةال  و ت رأأأأكل بتوسأأأأّ

ٍة سياسا  تكفل احترا  التزاماتها بموجب  وناا  و مسا دة  ل  ذلكال كما يحثها  ل  مواصلة انتهاجها بهمّ 
علق بهحا الممارسأأأا  وبجميع الممارسأأأا  والتداب ر غ ر العانونية ااخرى التأ تتّبعها العانون الدولأ فيما  ت

 الررقية؛دسرائ ل فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس 

فأ الفتوى الصادرة    محكمة العدا  جميع الدوا بالتزاماتها العانونية كما ورد     حّكر  -10 
برأأأأأأفن ا ثار العانونية ال اشأأأأأأئة    ترأأأأأأ  د جدار فأ اارا الفلسأأأأأأط  ية    2004تموو/ وليا   9 الدولية فأ

الجدارال و د  تعديم المعونة   المحتلةال بما فأ ذلك  د  اي تراا بالوضأأع غ ر العانونأ ال اشأأا    ترأأ  د
 اشأأأا    ترأأأ  د الجدارال وضأأأمان امتثاا دسأأأرائ ل العانون الدولأ   و المسأأأا دة فأ الحفاظ  ل  الوضأأأع ال

 سانأ كما  و مجسد فأ اتفاقية ج يف الرابعة؛ا ن

 بجميع الدوا  ن تعو  بما  لأا  ه ب -11 

ة دسأأأأأأأأرائ ل وااراضأأأأأأأأأ المحتلة م ح التم  زال فأ تعامالتها ذا  الصأأأأأأأألةال ب   دقليم دول ) ( 
 مها تحد داا اغراا ذا  صأأألة بالمسأأأتوق ا  رائ ل  ي مسأأأا دة يسأأأتمدا ال بما فأ ذلك  د  م ب دسأأأ1967  ا  

تعت أأيا التزاماتكها   فأ  حا ااراضأأأ فيما  تعلق بجملة  مور م ها مسأأفلة التجارة مع المسأأتوق ا ال وفعاا لما
 بموجب العانون الدولأ؛

ص اارا  ت ف ح المبادئ التوج هية برأأأأأأأفن اا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأأأان فيما يم )ل( 
 اسأأأبة تسأأأا د  ل  ضأأأمان امت اى ماسأأأسأأا   الفلسأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأرقيةال واتماذ تداب ر م

 ماا التأ  اا ماا الموجودة معارُّ ا فأ دقليمها و/ و الماضأأأأعة لوي تها الع أأأأائيةال بما ف ها ماسأأأأسأأأأا  اا
للفلسأأأط       و    ا سأأأها  فأ ارتكابها    تمتلكها  و تسأأأيطر  ل هاال    ارتكال انتهاكا  لحعوق ا نسأأأان

ايسأأأأأأأأأأأأأتفادة م  ذلكال وفعاا لمعيار السأأأأأأأأأأأأألوك المتوقع فأ المبادئ التوج هية    و    التمك   م  ارتكابها  و
لا باتماذ المطوا  المالئمة فأ ضأأأأأأأأأأأأوء ق يعة المحكورة وللعوان   والمعا  ر الدولية ذا  الصأأأأأأأأأأأألةال وذلك ك

 ف م   ثر ا السل أ  ل  حعوق ا نسان؛ نرطتها التأ ي يمك  التمفي

تعديم درشأأأأأأأأأادا  دل  اافراد وماسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأا  اا ماا برأأأأأأأأأفن المماقر المالية والعانونية   )ج( 
عانونية    التورط فأ والمماقر  ل  السأأأأمعةال بما ف ها دمكانية  ن تعع  ل   اتق الرأأأأركا  المسأأأأاولية ال

لحعوق اافرادال وتتمثل  حا المماقر فأ التورط فأ ارتكال انتهاكا  جسأأأأأأأيمة لحعوق ا نسأأأأأأأان وانتهاكا   
انال    قراق  مور م ها المعامال  المالية وايسأأأأأتثمارا  والمعت يا  واسأأأأأت راد   نرأأأأأطة متصأأأأألة بايسأأأأأتيط

ا  والقيا  بفنرأأأأأطة اقتصأأأأأادية ومالية  خرى فأ م تجا  المسأأأأأتوق ا  والمرأأأأأتراا  والعروا وتعديم المدم
تسأأأأتف د م ها  حا المسأأأأتوق ا ال و  ال  ماسأأأأسأأأأا  اا ماا بهحا المماقر فأ   المسأأأأتوق ا  ا سأأأأرائ لية  و

سأأأأأأياق وضأأأأأأع خط   ملها الوق ية لت ف ح المبادئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأأانال  
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 لك تها و نظمتها وتداب ر ا نفاذ لد ها تصأأأأدياا فعايا لما   طوي  ليا ترأأأأغوكفالة تصأأأأدي سأأأأياسأأأأاتها وترأأأأراعا
 ال م  مماقر ك  رة؛مرروى تجاري فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقية

 واادة رصد الع ر الحي  رتكبا المستوق ون بعصد تعزاز المساءلة   ا؛ )د( 

ميع التداب ر ال أأأأروراة كأ ت هض بمسأأأأاولياتها  بماسأأأأسأأأأا  اا ماا  ن تتمح ج  ه ب -12 
لدولية  لمتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان وبموجب العوان   والمعا  ر ابموجب المبادئ التوج هية ا

ذا  الصأأأألة بمصأأأأو   نرأأأأطتها فأ المسأأأأتوق ا  ا سأأأأرائ لية  و  نرأأأأطتها المتصأأأألة بهحا المسأأأأتوق ا   
لمحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةال وكأ تتجّ ب ااثر السأأأأل أ الحي تملفا وبالجدار فأ اارا الفلسأأأأط  ية ا

 سأأأرائ لية  و ا بعاء  ل ها  تلك اانرأأأطة  ل  حعوق ا نسأأأانال وتتالف  ا سأأأها  فأ دنرأأأاء المسأأأتوق ا  ا
 تطوار ا  و توح د ا  و فأ استغالا الموارد الط يعية فأ اارا الفلسط  ية المحتلة؛  و

ال فأ  ئأأا  اامم المتحأأدة المع يأأة  ن تتمأأح جميع التأأداب ر وا جراءا  الالومأأةبه   ه أأب -13 
  حزاران/  16ال المارخ  17/4وق ا نسان  نطاق ويياتهاال ل مان ايحترا  وايمتثاا الكامل   لعرار مجلس حع

  العوان    ال برأأفن المبادئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأانال وغ ر ذلك م2011 ونيا 
لمتحدة المع ون االحماية وايحترا  واينتصأاااال  والمعا  ر الدولية ذا  الصألةال و ن تكفل ت ف ح دقار اامم ا

ميأاا يحترا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان فيمأا  تصأأأأأأأأأأأأأأأل بأفنرأأأأأأأأأأأأأأطأة اا مأاا التجأاراأة المرتبطأة  الأحي  وفر معيأاراا  أال
 بما ف ها العدس الررقية؛بالمستوق ا  ا سرائ لية فأ اارا الفلسط  ية المحتلةال 

 حعوق ا نسأأأأان  ن تعد  دل  مجلس حعوق دل  مفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية ل  يطلب -14 
 ا نسانال فأ دورتا التاسعة وااربع  ال تعراراا    ت ف ح  حكا   حا العرار؛

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -15 

 51الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

ت     أأاء    التصأأواتإ وكان  8 صأأوا ال وامت اى    3صأأوتاا معابل   36]ا تكمد بتصأأوات مسأأجلال بفغل ية 
 انتيجة التصوات كما  لأ

 الماادونا
ايتحاد الروسأأأأأال اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال  لمانياال دندونيسأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأتانال  

المتعددة    –ديطالياال باكسأأأأأأأأتانال البحرا ال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأأوال بول داال بوليفيا )دولة  
نال الصأأأأومااال الصأأأأ  ال غابونال  العوميا (ال جمهوراة كورااال الدانمركال السأأأأ غااال السأأأأودا

ال وليفأأاراأأة(ال فيجأال كوبأأاال كو  ديفوارال ل  يأأاال    –فل   ال ف زواال )جمهوراأأة  فرنسأأأأأأأأأأأأأأأاال ال
 المكسيكال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله دال  ول داال اليابان

 المعارضونا
 تريكياال جزر مارشااال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرمالية

 اتا   التصو  الممت عون 
 ال راوالال بلغارااال توغوال جزر ال هاماال الكام رونال مالويال ال مسا[ وكرانياال 
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مكافحة التعصةم والقولبة النمطية السةلبية والوصةم والتمييز والتحريل ةلا  -46/27
 المعتقد العنف وممارسته ضد أش اص بسبم الدين أو

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

مم المتحأدة بأفن تعزو وترأأأأأأأأأأأأأجع احترا  الجميع  موجأب م ثأاق اا ع الأدوا ب تعهأد جمي  دذ  اكأد م  جأد أد  
 المعتعدال  لحعوق ا نسان والحراا  ااساسية كافةا ومرا اتهم لها م  دون تم  ز اسبال م  جملتها الد    و 

ال  2011آذار/مارس    24المارخ    18/ 16 قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأان رقم   و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأأاا  
  28المارخ    34/ 25ال و 2013آذار/مأأأأارس    22المارخ    31/ 22ال و 2012آذار/مأأأأارس    23ارخ  لم ا   25/ 19و 

ال  2016آذار/مأأأأأارس    24المارخ    26/ 31ال و 2015آذار/مأأأأأارس    27المارخ    29/ 28ال و 2014آذار/مأأأأأارس  
  22المارخ    25/ 40ال و 2018آذار/مأأأأارس    23المارخ    38/ 37ال و 2017آذار/مأأأأارس    24المارخ    32/ 34و 

رقم 2020حزاران/ ونيأأأأأا    22لمارخ  ا   34/ 43و ال  2019آذار/مأأأأأارس   العأأأأأامأأأأأة  الجمعيأأأأأة    167/ 66 ال وقرارا  
  169/ 68ال و 2012كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   20المارخ    178/ 67ال و 2011كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   19 المارخ 

  157/ 70ال و 2014كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   18المارخ    174/ 69ال و 2013كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   18المارخ  
  196/ 72ال و 2016كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   19المارخ    195/ 71ال و 2015وا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر ن اا كانو   17المارخ  
  163/ 74ال و 2018كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   17المارخ    164/ 73ال و 2017كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر   19المارخ  
 ال 2020كانون ااوا/ديسم ر    16المارخ    187/ 75ال و 2019كانون ااوا/ديسم ر    18المارخ  

المعتعد وت ف ح   التم  ز  ل   سأأأأأأأأأاس الد    و واجب الدوا حظرك  ن م    لكجد د كحو ذ  اكد م   
 الالفعليةتداب ر ت م  المساواة فأ الحماية العانونية 

 ن العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأياسأأأية   صال فيما   ص  لياال    و ذ  اكد م  جد د 
إ وارأأمل ذلك حراتا فأ  ن  د   بد    تعدالمع و    د   ل   ن لكل دنسأأان حق فأ حراة الفكر والوجدان وال

ماال وحراتا فأ ا ت اق  ي د    و معتعد يمتاراال وحراتا فأ دظهار د  ا  و معتعدا بالتع د و قامة الرأأأأأأأأعائر  
  الوالممارسة والتعليمال بمفردا  و مع جما ةال و ما  المأل  و  ل  حدة

ممارسأأأأأأأأأأأة الحق فأ حراة الر ي  تاديا   يمك   نالدور ا يجابأ الحي    و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأأأأأأأأاا  
والتع  ر وايحترا  الكأامأل لحراأة التمأاس المعلومأا  وتلع هأا ونرأأأأأأأأأأأأأأر أا فأ ترسأأأأأأأأأأأأأأيخ الأديمعراقيأة ومكأافحأة 
التعصأأب الد  أال وكحلك  ن ممارسأأة الحق فأ حراة التع  ر ت طوي  ل  واجبا  ومسأأاوليا  خاصأأة وفعاا  

 والسياسيةال المدنيةالحعوق م  العهد الدولأ الما  ب 19للمادة 

دواء اا ماا التأ تد و دل  الكراهية الد  ية وتادي بالتالأ دل  تعواض    و ذ يعرل    بالس العلق 
 رو  التسامبال

ا ر الال بجميع  شأأأأأأأأأأأكالا ومظا راال بفي د      ا ي يمك ال بل ي   بغأ رب  ن  و ذ  اكد م  جد د 
 جما ة دث يةال ح ارة  و ج سية  و  و
يجوو مطلعاا  ن يكون رداا مع ويا  ل    ماا التعصأأأأأأأأأأب    ن الع ر ي  ي أأأأأأأأأأاا جد د    اكد م و ذ   

 المعتعدال العائمة  ل   ساس الد    و

الدور ا يجابأ الحي يمك   ن تاديا ممارسأأأأأأأأة الحق فأ حراة الر ي والتع  ر    و ذ  اكد م  جد د كحلك  
 فأ ترسيخ الديمعراقية ومكافحة التعصب الد  أال وايحترا  الكامل لحراة التماس المعلوما  وتلع ها ونعلها  

  الدور ا يجابأ للتثقيف والتدراب فأ مجاا حعوق ا نسان فأ تعزاز التسامب  و ذ  اكد م  جد د 
 و د  التم  ز والمساواةال

دواء حوادت التعصأب والتم  ز والع ر التأ تسأتهدا  شأماصأاا  ل   سأاس    و ذ يسأاورا بالس العلق 
  م فأ جميع  نحاء العالمالمعتعد د  هم  و
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 المعتعدال الع ر  ل   ساس الد    و م   ي د وة دل  التم  ز  و و ذ يعرل    استيائا 

س م  جميع   ماا الع ر التأ تسأأتهدا  شأأماصأأاا  ل   سأأاس د  هم  البال و ذ يعرل    اسأأتيائا 
مدارسأأأأهم   ممتلكاتهم  و  و  اةالتجار   مرأأأأأاراعهم معتعد مال وم   ي   ماا م  ذاك الع  ل تمس ب وتهم  و  و
 عبادتهمالدكور  مراكز م الثعافية  و  و

بسأأأ ب د  هم    اسأأأتهداا اافراد التوترا   وتتعّمد اسأأأتغالا دواء ا جراءا  التأ    و ذ يسأأأاورا العلق 
 معتعد مال  و

مظا ر التعصأأأأأأأأأأأأأأب والتم  ز و  ماا الع ر فأ  نحاء شأأأأأأأأأأأأأأت  م  العالمال    و ذ  الحظ ببالس العلق 
ل  الصأأأأورة السأأأأل ية    ها حاي  دافِّعها التم  ز ضأأأأد  شأأأأما    تمون دل   قليا  د  يةال دضأأأأافة دف  بما

 معتعد مال و نفاذ تداب ر تمّ ز تحد داا ضد  شما  بس ب د  هم  و تباى الديانا  

المعتعد التأ يمك   دواء تزا د مظا ر التعصأأأأأأأب العائم  ل   سأأأأأأأاس الد    و  و ذ يعرل    العلق 
خط رة  ل     الكراهيأة والع ر ب   اافراد م  شأأأأأأأأأأأأأأت  اامم وداخلهأاال وامك   ن تترتأب  ل هأا آثأار    ن تولّأد

يرأأأأأأأأأدد فأ  حا الصأأأأأأأأأدد  ل    مية احترا  الت وى الد  أ والثعافأ   ا قليمأ والدولأال و ذالصأأأأأأأأأع د الوق أ و 
 اد والمجتمعا  وااممالوالحوار ب   ااديان والثعافا  بهدا تعزاز ثعافة التسامب وايحترا  ب   اافر 

البرأأأراة  المعتعدا  دل    بالمسأأأا مة القيمة التأ يعدمها ااشأأأما  م  جميع ااديان  و  و ذ يسأأألم 
والمسا مة التأ يمك   ن يعدمها الحوار ب   المجمو ا  الد  ية فأ واادة الو أ بالقيم المرتركة ب   جميع 

 البرر وتحس   فهمهاال

 ف ح ال كظم العانونية العائمة التأ تحمأ اافراد م  جرائم  عاا لتحسأأأ   تبفن العمل م  و ذ يسأأألم  ي أأأاا  
التثقيف فأ مجاا حعوق    قا دة  لتواصأأأأأل ب   ااديان والثعافا ال وتوسأأأأأيعالتم  ز والكراهيةال ولتعزاز جهود ا

   ا نسأأانال يمثل خطوة  ول  مهمة فأ مكافحة مظا ر التعصأأب والتم  ز والع ر التأ تسأأتهدا اافراد  ل 
 المعتعدال  ساس الد    و

الع يفاال    المع ون انحو  الم    ح الع ر والتطرا  68/127دل  قرار الجمعية العامة    و ذ يرأأأأأأ ر  
 رحأب بأالأدور الرائأد الحي   ال و ذ2013كأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر    18الأحي ا تمأدتأا الجمعيأة بتوافق ا راء فأ 

فة فأ ترأجيع الحوار ب   الثعافا ال وبالعمل الحي يعو   ت أطلع با م ظمة اامم المتحدة للتربية والعلم والثعا
آنا ل  د للحوار ب   الثعافا  فأ  وروبا والبحر   ع لألمم المتحدة وماسأأسأأةبا كل م  تحالر الح أأارا  التاب

اابيض المتوسأأأأأأأأأأأأأ ال وبالعمل الحي يعو  با مركز الملك   د ي ب    د العزاز الدولأ للحوار ب   ااديان  
برأأأأأأأأفن  سأأأأأأأأ وى    2010ترأأأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر   20المارخ    65/5فأ ف   اال وبعرار الجمعية العامة  والثعافا   

 اديان الحي اقترحا الملك   د ي الثانأال  ا ل ااردنالالوئا  العالمأ ب   ا

فأ  حا الصأأأأأأأأأأأأدد بجميع المبادرا  الدولية وا قليمية والوق ية الرامية دل  تعزاز الوئا    و ذ  رحب 
  فأ ذلك المعتعدال بما ديان والثعافا  والمعتعدا  ومكافحة التم  ز ضأأأأأد اافراد  ل   سأأأأأاس الد    وب   اا

اسأط  وا لمكافحة التعصأب والتم  ز والتحراض  ل  الكراهية و/ و الع ر  ل   سأاس الد      دقالق  ملية
فأ سأياق موضأوى االوحدة فأ   يرأ ر دل  مبادرة الرئاسأة االبانية للج ة ووراء مجلس  وروبا المعتعدال و ذ  و

لد وة دل  الكراهية  دقار الت وىاال وبمبادرة مفوضأأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأان برأأأأأأفن حظر ا
 الع رال العداء  و الد  ية التأ تركل تحرا اا  ل  التم  ز  و العرقية  و العومية  و

مثلأة فأ ت مي  اافراد بأدافع دواء اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار الحأاي  المط رة المت يعرل    بأالس قلعأا -1 
المط  التأ ت فح ا  معتعد مال و واء ال رام  و  اء وتصأأأأأأ يفهم السأأأأأأل أ ووصأأأأأأمهم  ل   سأأأأأأاس د  هم  وايودر 

الم ظما  والجما ا  المتطرفة بهدا خلق قوالب نمطية سأأأأل ية    المجمو ا  الد  ية و دامتهاال خاصأأأأة 
   دما تتغاض    ها الحكوما ؛
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دواء الزاادة المسأأأأأأأأأأأتمرة فأ مظا ر التعصأأأأأأأأأأأب والتم  ز بسأأأأأأأأأأأ ب الد      يعرل    قلعا -2 
معتعد مال فأ ممتلر  نحاء   ية لألفراد بسأأأأأأ ب د  هم  و تصأأأأأأل بحلك م    رال والعولبة ال مطية السأأأأأأل  وما

العالمال واد   فأ  حا السأأأأأياق  ي د وة دل  الكراهية الد  ية ضأأأأأد  شأأأأأما  ترأأأأأكل تحرا أأأأأاا  ل  التم  ز  
لع رال واحأأأ  الأأأدوا  ل  اتمأأأاذ تأأأداب ر فعأأأالأأأةال  ل  ال حو الم    فأ  أأأحا العرارال وفعأأأاا  ا العأأأداء  و  و

 ون الدولأ لحعوق ا نسانال بهية التصدي لهحا المظا ر ومكافحتها؛يلتزاماتها بموجب العان

العداء    ي د وة دل  الكراهية الد  ية ترأأأأأأأأأأأأكل تحرا أأأأأأأأأأأأاا  ل  التم  ز  و  د   برأأأأأأأأأأأأدة -3 
ا لكترونية   السأأأأأأأأأمعية البصأأأأأأأأأراة  و كان ذلك    قراق وسأأأأأأأأأائ  ا  ال  المط و ة  والع رال سأأأأأأأأأواء    و
 ا م  الوسائل؛غ ر   و

بأأالمبأأادرا  الأأدوليأأة وا قليميأأة والوق يأأة الراميأأة دل  تعزاز الوئأأا  ب   ااديأأان     رحأأب -4 
سيما سلسلة اجتما ا    المعتعدال وي والثعافا  والمعتعدا  ومكافحة التم  ز ضد اافراد  ل   ساس الد    و

أ دقار  ملية  الم راء المععودة فأ واشأأأأأ ط  العاصأأأأأمة ول دن وج يف والدوحة وجّدة وسأأأأأ غافورة وي ايال ف
 ؛16/18دسط  وا لم اقرة مسفلة ت ف ح قرار مجلس حعوق ا نسان 

  بالجهود التأ ت حلها مفوضأأأية اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان وبععد  يحي   لماا  -5 
 فصأأأأألة و ن كانت مترابطةال   ربع حلعا   مل دقليميةال فأ تا ل د وشأأأأأ لأ وك  يا وال مسأأأأأاال برأأأأأفن مسأأأأأائل م

ر وبحلعة العمل ااخ رة المععودة فأ المغرلال وبوثيعتها المتامية المتمثلة فأ خطة  مل الرباط برأأأأأأأفن حظ
الع رال   العداء  و  ل  التم  ز  و الد  ية التأ ترأأأأأأأأكل تحرا أأأأأأأأاا  العرقية  و الد وة دل  الكراهية العومية  و

 ت م تا م  است تاجا  وتوصيا ؛ وما

بفن م اقرأة اافكار م اقرأةا  امة وصأراحةال والحوار ب   ااديان والثعافا ال  ل    يسأّلم -6 
 ن يرأأأأأأكال وسأأأأأأ لت   م   ف أأأأأأل وسأأأأأأائل الحماية م  التعصأأأأأب  الصأأأأأأع د المحلأ والوق أ والدولأال يمك  

اقت أا أا بأفن راا ديجأابيأاا فأ تعزاز الأديمعراقيأة ومكأافحأة الكراهيأة الأد  يأةال واعرل     الأد  أال و ن  اديأا دو 
 مواصلة الحوار برفن  حا الع ايا يمك   ن تسا د فأ التغلب  ل  التصورا  الماقئة العائمة؛

بالمطال الحي  لعاا اام   العا  لم ظمة الماتمر ا سأالمأ فأ الدورة المامسأة    يحي   لماا  -7 
رة لمجلس حعوق ا نسأأأأأانال واسأأأأأت د دل  م اشأأأأأدتا الدوا اتماذ ا جراءا  التالية فأ سأأأأأ  ل ته ئة ب ئة رأأأأأ 

 محلية يسود ا التسامب الد  أ والسال  وايحترا ا

يخ التفا م وتعزاز الحوار والحفز  ل  العمل  الترأجيع  ل  دنرأاء شأبكا  تعاونية لترسأ ) ( 
  تائ  ملموسأأأأةال م  ق  ل مرأأأأاراع السأأأأياسأأأأة العامة والسأأأأعأ دل  تحع ق ن  ال  اء لتحع ق   داا مرأأأأتركة فأ مجاا 

تعديم المدما  فأ مجاي  التعليم والصأأأأأأحة وم ع نرأأأأأأول ال زا ا  والعمالة وا دماج والتثقيف    قراق  
 وسائ  ا  ال ؛

لة  الحكوما  للقيا  بفمور م ها تحد د مجاي  التوتر المحتم  ل  نطاق  آليا  مالئمة    دنرأأاء  )ل(  
 ب    فراد الطوائر الد  ية الممتلفة ومعالجتها والمسا دة  ل  م ع نرول ال زا ا  و ل  الوساقة؛

 ترجيع تدراب الموظف   الحكوم     ل  استراتيجيا  فعالة للتوعية؛ )ج( 

  لتأ   حلها العادة داخل قوائفهم لم اقرأة  سأبال التم  ز ووضأع اسأتراتيجيا ترأجيع الجهود ا  )د( 
 اسبال؛لهحا ا للتصدي

 فيا الد وة دل  الكراهية الد  ية التأ ترأأأأأكل تحرا أأأأأاا  ل   المجا رة برفض التعصأأأأأبال بما  )ه( 
 الع ر؛ العداء  و التم  ز  و

 المعتعد؛ الوشيك  ل   ساس الد    وا تماد تداب ر لتجرام التحراض  ل  الع ر  )و( 
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فأ قوالب نمطية د  ية سأل ية والتحراض  ددراك الحاجة دل  مكافحة تحع ر ال اس وتصأ يفهم  )و(  
 هية الد  يةال وذلك بوضأأأأع ايسأأأأتراتيجيا  وت سأأأأ ق ا جراءا   ل  الصأأأأع د المحلأ والوق أ وا قليمأ  ل  الكرا 

 والدولأ بوسائل م ها التثقيف والتوعية؛

التسأأأأأليم بفن م  شأأأأأفن م اقرأأأأأة اافكار م اقرأأأأأةا صأأأأأراحة وبّ اءة وقائمة  ل  ايحترا ال   ) (  
 لحوار ب   ااديان والثعافا   ل  المسأأأأتوى المحلأ والوق أ والدولأال  ن  اديا دوراا ديجابياا فأ مكافحة الكراهية ا و 

 الد  ية والتحراض والع ر؛
  لأا بجميع الدوا  ن تعو  بما  ه ب -8 

اتماذ تداب ر فعالة تكفل  د  ممارسأأأأأأأأأأأة الموظف   الحكوم   ال  ث اء اضأأأأأأأأأأأطال هم بواجباتهم   ) (  
 المعتعد؛ ال التم  ز ضد اافراد  ل   ساس الد    والعامة 

  ترأأأأأأأأأأأأأجيع الحراة الد  ية والتعددية الد  ية    قراق تعزاز قدرة  فراد جميع الطوائر الد  ية )ل( 
  النيةا و ل  قد  المساواة مع غ ر م فأ المجتمع؛  ل  المجا رة بد  هم وا سها 

ل ظر  لمجدية فأ جميع قطا ا  المجتمعال بغض اترأأأأأأأجيع تمث ل اافراد ومرأأأأأأأاركتهم ا )ج( 
    د  هم؛

تكثيف الجهود لمكافحة الت مي  الد  أال الحي يكعصأأأأأأأأأأأأأأد با ايسأأأأأأأأأأأأأأتمدا  البهيض للد     )د( 
 م  دجراءا  التحري فأ سياق دنفاذ العانون؛ كمعيار فأ  مليا  ايستجوال والتفتي  وغ ر ا

  لصأأأأأأأأدد محّدثة    الجهود الم حولة فأ  حا ا الدوا  ل  ال ظر فأ تعديم معلوما    يرأأأأأأأأجع  -9 
 فأ دقار العملية المستمرة لتعديم التعارار دل  المفوضية السامية؛

العبادة والمواقع  بالدوا  ن تعتمد تداب ر وسأأأأأياسأأأأأا  لتعزاز ايحترا  التا  اماك     ه ب -10 
فأ الحاي  التأ تكون ف ها  حا    الد  ية والمعابر وااضأأأأأأأأأرحة وترأأأأأأأأأد د حما تهاال و ن تتمح التداب ر الالومة

 التدم ر؛ المواقع  رضة للتمراب  و

بأأالتعرار الأأحي قأأدمتأأا المفوضأأأأأأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأأاميأأة  مالا بعرار مجلس حعوق   يحي   لمأأاا  -11 
ال واحي   لماا  ي أأأأأاا باسأأأأأت تاجا  (62)والحي لمصأأأأأت فيا المسأأأأأا ما  الواردة م  الدوا  43/34 ا نسأأأأأان

 ا ما ؛التعرار المست دة دل  تلك المس
 7 ل  الحاجة الملّحة دل  ت ف ح جميع   اصأأأأر خطة العمل الواردة فأ الفعرت      يرأأأأدد -12 
 ب الد  أ؛  الاال ب فس العدر م  الترك ز واي تما  م   جل التصدي للتعص 8و

  دل  المفوضة السأامية  ن تعّد وتعد  دل  مجلس حعوق ا نسأانال فأ دورتا التاسعة  يطلب -13 
امالا  ت أأأم  اسأأأت تاجا  مفصأأألة اسأأأت اداا دل  المعلوما  الواردة م  الدوا    عرار متابعة شأأأوااربع  ال ت

  الاال وآراء   8و 7ل ها فأ الفعرت    الجهود التأ ت حلها والتداب ر التأ تتمح ا لت ف ح خطة العمل المرأأأأأأأأأأأأار د
 برفن تداب ر المتابعة الممك ة لمواصلة تحس   ت ف ح تلك المطة؛

تكثيف الجهود الدولية فأ سأأأ  ل قيا  حوار  المأ لتعزاز ثعافة التسأأأامب والسأأأال     ل  د    د و  -14 
 والمعتعدا إ ل  جميع المستواا ال است اداا دل  احترا  حعوق ا نسان وت وى ااديان 

 51الجلسة 
 2021مارس /آذار  24

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

  

(62) A/HRC/46/67إ 
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 قوق اإلنسان في ماليالمساةدة التقنية وبناء القدرات يف ميدان ح -46/28  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأان وغ را م  الصأأأأأأأأكوك الدولية ذا  الصأأأأأأأألة    و ذ  اكد م  جد د 
 بحعوق ا نسانال

 ال2006آذار/مارس  15المارخ  60/251قرار الجمعية العامة  دل و ذ ير ر  

برأأفن مدونة قوا د السأألوك    5/2برأأفن ب اء ماسأأسأأا  المجلس و  5/1دل  قراراا    يرأأ ر  ي أأاا    ذو  
 ال2007حزاران/ ونيا  18ا جراءا  الماصة للمجلسال المارخ   للمكلف   بوييا  فأ دقار 

برأأأفن حالة حعوق ا نسأأأان فأ  2012تموو/ وليا    6المارخ    20/17دل  قراراتا   و ذ يرأأأ ر كحلك 
برأفن دنرأاء ويية خ  ر مسأتعل مع أ بحالة حعوق ا نسأان   2013آذار/مارس   21المارخ    22/18مالأال و

  34/39ال و2016آذار/مأأارس    24المارخ   31/28ال و2014آذار/مأأارس   28المارخ   25/36فأ مأأالأال و
آذار/    22المارخ    40/26ال و2018آذار/مأأأأارس    23المارخ    37/39ال و2017آذار/مأأأأارس    24المارخ  
 ال التأ مّدد بموج ها ويية الم  ر المستعلال2020حزاران/ ونيا  22المارخ  43/38وال 2019مارس 

ن الدوا تتحّمل المساولية الرئيسية    تعزاز وحماية و  ماا حعوق ا نسان     و ذ  اّكد م  جد د 
اصأأأأ    والحراا  ااسأأأأاسأأأأية المكّرسأأأأة فأ الم ثاق وا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأان والعهد   الدول    الم

 بحعوق ا نسان والصكوك الدولية ااخرى ذا  الصلة بحعوق ا نسان التأ  أ  قراا ف هاال

 التزاما بسيادة مالأ واستعاللها ووحدتها وسالمتها ا قليميةال م  جد د  ي اا  و ذ  اّكد 

 ال(63)بتعرار الم  ر المستعل المع أ بحالة حعوق ا نسان فأ مالأ و ذ يحي   لماا بارتيا  

دواء تعط ل ال ظا  الدسأأأتوري فأ مالأال و ذ  الحظ دنرأأأاء الهيكل اينتعالأ    يسأأأاورا بالس العلق   ذو  
فأ مالأال م  خالا تع    رئيس ونائب رئيس ورئيس للووراءال وحكومة انتعاليةال ف أأأأأأالا    مجلس وق أ  

السأأأأأأأأأأأأأأراع فأ ت ف أح    انتعأالأال ونرأأأأأأأأأأأأأأر م ثأاق انتعأالأال و ذ  أد و دل   مليأة انتعأاليأة شأأأأأأأأأأأأأأاملأة للجميع وال أدء
صأأأالحا  المعل    ها فأ خطة  مل الحكومةال وي سأأأيما تلك التأ تسأأأمب بإجراء انتمابا  حرة ونزاهة  ا 

 ال م   جل استعادة ال ظا  الدستوريال2022وشفافة فأ  ا  

دواء اسأتمرار تد ور ااوضأاى اام ية فأ مالأال وبماصأة فأ شأماا   و ذ يسأاورا بالس العلق  ي أاا  
عال لد و  اانرأأأأأطة ا ر ابيةال وتصأأأأأا د التطّرا الع يف والع ر الطائفأال وانترأأأأأار   وسأأأأأطاال وي سأأأأأيما توسأأأأأّ

ااسأأأأأأأأأأألحة المفيفةال وايتجار بالممدرا  والمهاجرا ال وايتجار بالبرأأأأأأأأأأأرال وغ ر ذلك م   شأأأأأأأأأأأكاا الجرامة  
 الم ظمة   ر الوق يةال

فأ ذلك  ان والمسأأأأأأأأاس بهاال بما  دواء اسأأأأأأأأتمرار انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأ  و ذ ي  زاا يسأأأأأأأأاورا العلق 
التجاووا  وضأأأرول الع ر الج سأأأأ المرتبطة بال زاى واينتهاكا  المرتكبة ضأأأد ااقفاا والفئا  ال أأأعيفة  
ااخرىال وانتهاكا  العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأأأانأال و ذ يسأأأأأأأأأأأأاورا العلق كحلك دواء ب ء التعد  المحرو فأ ت ف ح 

ي سأأأأيما فيما  تعلق با جراءا  التأ  والمصأأأأالحة فأ مالأال و بعض ااحكا  ذا  الصأأأألة م  اتفاق السأأأأال   
  بغأ اتماذ ا فأ مجاا العدالة والمصأأأأأأأالحةال الم صأأأأأأأو   ل ها فأ الفصأأأأأأأل المامس م  ايتفاقال و واء  

 تفخر د ادة توف ر المدما  العامة وحصوا السكان  ل  المدما  ايجتماعية ااساسيةال

  

(63) A/HRC/46/68إ 
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ا نسأأأانية التأ يعان ها اا الأ المت أأأررون  ااومة الغحائية و اء  دو   و ذ ي  زاا يسأأأاورا العلق  ي أأأاا  
م  ال زاىال بم  ف هم المرّردون داخليااال و واء انعدا  اام  الحي ي  زاا يعوق ديصاا المسا دا  ا نسانيةال  
  و ذ  اّكد  ن ال سأأأأاء والفتيا   ت أأأأّررن  كثر م  غ ر   م  تد ور الوضأأأأع ا نسأأأأانأال و ذ  د   الهجما 

 جاا ا نسانأال ل  العامل   فأ الم

فأ  حا الصأدد دل    مية مسأاءلة جميع مرتك أ  حا اا مااال و ذ يرأ ر  ي أاا دل   ن   و ذ يرأ ر  
  16المأدعيأة العأامأة للمحكمأة الج أائيأة الأدوليأةال ب أاءا  ل  قلأب السأأأأأأأأأأأأأألطأا  اينتعأاليأة فأ مأالأال فتحأت فأ 

جرائم فأ  راضأأأأأأأأأأأأأأأ مأالأ م أح كأانون    الءا  المتعلعأة بأارتكأتحقيعأاا فأ ايد أا 2013كأانون الثأانأ/  أا ر  
 ال2012الثانأ/  ا ر 

تمسأك السألطا  اينتعالية فأ مالأ والجما ا  الموقعة باتفاق السأال  والمصأالحة فأ   و ذ  الحظ 
مالأال و ذ يعرل    قلعا دواء التفّخر فأ  ملية السأأأال ال وارأأأّجع جميع ااقراا  ل  مواصأأألة الحوار فأ 

 ال و ل  الوفاء بالتزاماتها بموجب ايتفاقاللج ة متابعة ايتفاق دقار 

  11باسأأأأأأأأأأأتئ اا  ملية السأأأأأأأأأأأال  بععد دورة جد دة للج ة متابعة ايتفاق فأ ك دااال فأ  و ذ  رحب 
 ال2021شباط/ف را ر 

واادة  دد ال سأأأأأأأأأأأأأاء المرأأأأأأأأأأأأأاركا  فأ   ماا لج ة متابعة ايتفاق وا  الن       و ذ  الحظ بارتيا   
الوق ية الجد دة برفن  مرأاركة ال سأاء تلكال وي سأيما فأ اللجان الفرعيةال ف أالا    ا تماد خطة العمل    تعزاز 

 ال2023-2019ال للفترة 2000تررا  ااوا/ كتوبر  31( المارخ 2000)1325ت ف ح قرار مجلس اام  

دماج الفعلأ  بالتعد  المحرو فأ  ملية نزى السأأأأأأأأأال  والتسأأأأأأأأأراب و  ادة ا دماجال وبا   و ذ يرأأأأأأأأأ د 
  أأأأأأواا سأأأأأأابعاا م     أأأأأأاء الجما ا  المسأأأأأألحة فأ قوا  الدفاى واام  الماليةال وبعملية د ادة   1  730 ل

 ا وغاو وتمبكتوالال رر الجاراة للعوا  المسلحة المالية المعاد ترك لهاال وي سيما فأ ك داا وم  اك

ال الحي  2017م ر  ا/سأأأأأأأأأأأأأأ ت  لو  5( المارخ  2017)2374بعرار مجلس اام      ي أأأأأأأأأأأأأأاا  و ذ  رّحب 
يع أأأ بوضأأع نظا  جزاءا  يسأأتهدا بوجا خا  الجها  التأ تعرقل ت ف ح اتفاق السأأال  والمصأأالحة فأ 

لحعوق ا نسأأأأأأأان  و  مالأ وكحلك الجها  ال أأأأأأأالعة فأ تمطي   و توجيا  و ارتكال  فعاا ترأأأأأأأكل انتهاكاا  
اا ماا الموجهة ضأأد السأأكان المدن   ال بم  مسأأاسأأاا بهاال  و ت تهك العانون الدولأ ا نسأأانأال بما فأ ذلك  

  تمأأأأاد مجلس اام  مجمو ت   م  الجزاءا  فأ كأأأأانون ااوا/ف هم ال سأأأأأأأأأأأأأأأأأاء وااقفأأأأااال و ذ  الحظ ا 
 ال2019وتموو/ وليا  2018 ديسم ر 

 ز  مالأال حكومةا وشأأأأأأأأأأأعبااال فأ م اسأأأأأأأأأأأبا  شأأأأأأأأأأأت ال بما ف ها ماتمر التفا م الوق أ    و ذ  الحظ 
 رامل والمراورا  الوق يةال  ل  د طاء ااولواة للحوار والمصالحة فأ حل ااومةالوالحوار الوق أ ال

السأأأأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ دل  تكثيف جهود ا م   جل اسأأأأأأأأأأتعادة سأأأأأأأأأأيادة العانون    و ذ  د و 
  فال  م  الععال بفعاليةالومكافحة ا

ذلك مرأأأأأأأأأأأأأأاركة مالأ فأ بتعأاون مالأ مع ا ليأا  الدوليأة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال بمأا فأ  و ذ  رحب 
ال وكحلك توجيا د وا  دل  المكلف   بوييا   2018الرأأأأامل فأ  ا   الجولة الثالثة م  ايسأأأأتعراا الدوري  

 مالأ لل داء م   جل العمل ا نسانأال فأ دقار ا جراءا  الماصة للمجلسال و ذ  رحب  ي اا بتف  د

ال الأحي   رل فيأا    قلعأا (64)ة فأ مأالأبأالتعرار ااخ ر لألم   العأا     الحأالأ  و ذ يحي   لمأاا  
دواء تد ور الوضأأع اام أ فأ شأأماا مالأ ووسأأطهاال وكحلك الوضأأع ا نسأأانأال و واء تزا د انتهاكا  حعوق  

  

(64) S/2020/1281إ 
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فأ مالأ دل  اتماذ جميع التداب ر فأ  حا الصأددال و ذ يرأ ر دل   ن  ا نسأانال و ذ  د و السألطا  اينتعالية  
فأ مالأ وتوق د ا ليا  والماسأأأسأأأا  لحماية حعوق ا نسأأأان فأ ال لد  ما    ت ف ح اتفاق السأأأال  والمصأأأالحة

 تعاليةالم   ولواا  المرحلة اين

وال زاى المسأأألب برأأأفن اسأأأت تاجا  فراق مجلس اام  العامل المع أ بااقفاا    و ذ  الحظ با تما  
 ال(65)الحالة فأ مالأ

لمماسأأية لم طعة السأأاحل بمرا اة سأأياسأأة بحا  بالتزا  العوة المرأأتركة التابعة للمجمو ة ا و ذ  رحب 
ع اية الواجبة فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأأان فأ حاا د م اامم المتحدة قوا   م  غ ر تابعة لهاال و ذ  رحب ال

أ المجمو ة المماسأأأأأأية والعوة المرأأأأأأتركة الرامية دل  ت ف ح دقار امتثاا   ي أأأأأأاا بمبادرا  الدوا اا  أأأأأأاء ف
ولأ ا نسأأأانأ المموا م  ايتحاد ااوروبأ ودولا اا  أأأاءال و ذ يرأأأجع جميع حعوق ا نسأأأان والعانون الد
 د ا ل مان الت ف ح الكامل لهحا ا قارالااقراا  ل  مواصلة جهو 

انتهاكا  حعوق ا نسان والمساس بهاال وانتهاكا  العانون الدولأ ا نسانأال   د   بردة -1 
وق المر ة والمسأأأأأأاس بهاال بما يرأأأأأأمل الع ر الج سأأأأأأأ  و  بما فأ ذلك اا ماا التأ ت طوي  ل  انتهاك حع

تمدامهمال فأ انتهاك للعانون  الج سأأأأانأال وانتهاك حعوق الطفل والمسأأأأاس بهاال وبماصأأأأة تج  د ااقفاا واسأأأأ
لدولأال وكحلك ا  دا  خارج نطاق الع أأأأأأأأاء وبإجراءا  موجزةال وايختفاء العسأأأأأأأأريال واي تعاا وايحتجاو ا

 ملة السج اءال والعتلال والتروااال وكحلك الهجما   ل  المدارس والمسترفيا ؛التعسف   ال و ساءة معا

لأأأدولأ  دل  جميع ااقراا  ن تحتر  الطأأأأابع المأأأأدنأ للمأأأأدارس وفعأأأأاا للعأأأأانون ا  يطلأأأأب -2 
ا نسأانأال و ن تكر    احتجاو ااقفاا بتهمة المسأاس باام  العومأال فأ انتهاك للعانون الدولأ الساريال  

ااقراا دل  وضأأأأأأع حد لهحا اينتهاكا  والتجاووا  والوفاء بايلتزاما  التأ يفرضأأأأأأها  ل ها    واه ب بجميع
نسأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأانأال وارّحب فأ  ذلك العانون الدولأ لحعوق ا   العانون الدولأ السأأأأأاريال بما فأ

ّجعها  ل  تجسأ دا بسأك ل  د الن المدارس ا م ة وارأ  2019 حا الصأدد بتف  د سألطا  مالأ فأ شأباط/ف را ر  
 ها وضع قائمة بالمدارس المغلعة بس ب التهد دا  المباشرة  و انعدا  اام ؛م 

ك أ  حا اافعاا  ما  المحاكم  فأ  حا الصأأأأأأأأدد دل  وجول محاسأأأأأأأأبة جميع مرت يرأأأأأأأأ ر  -3 
 الممتصةال  ل  الصع د   الوق أ والدولأ؛

يةال التأ اسأأأأأأأأتهدفت المدن   ال وممثلأ  الهجما ال بما ف ها الهجما  ا ر اب  د   برأأأأأأأأدة -4 
الماسأأسأأا  المحلية وا قليمية والمركزاةال وكحلك قوا  الدفاى واام  الماليةال وبعثة اامم المتحدة المتكاملة  

رخانال وااّكد  المتعددة اابعاد لتحع ق ايسأأأأأأأأتعرار فأ مالأال والعوا  الفرنسأأأأأأأأية الم ترأأأأأأأأرة فأ دقار  ملية با
والممولأة لهأا دل  العأدالأةال واه أب بأالحكومأة   ا الهجمأا  والجهأا  الم ظمأة والراعيأة  ميأة تعأديم مرتك أ  أح

 اينتعالية فأ مالأ دل  تكثيف جهود ا م   جل كفالة مالحعة مرتك أ  حا اافعااال حسب ايقت اء؛

اضأأأية فأ وسأأأ  ال لدال واد و  اسأأأتمرار الع ر الطائفأ خالا السأأأ ة الم   د   برأأأدة  ي أأأاا  -5 
م م  بعثأة اامم المتحأدة المتكأاملأة المتعأددة اابعأاد لتحع ق  ينتعأاليأة فأ مأالأ دل   ن تكثرال بأد الحكومأة ا

ايسأأتعرار فأ مالأ والمجتمع الدولأال جهود ا الرامية دل  تحع ق المصأأالحة الوق ية و ل  م ع الع ر فأ بار  
   بإنراء لجان مجتمعية للمصالحة؛الجهود الم حولة لتسواة  حا ال زا االتوتر المحددةال واالحظ بارتيا  

 ن اسأأأأتعرار الوضأأأأع فأ وسأأأأ  مالأ ي يمك   ن  تحّعق دي بمطة متكاملة تماماا     اّكد -6 
تتوّخ  فأ آن واحد مواصأأأأأألة التعّد  فأ مجاي  اام  والحوكمة والت مية والمصأأأأأأالحةال ف أأأأأأالا    احترا   

 ما تها وتعزاز ا؛حعوق ا نسان وح

  

(65) S/AC.51/2020/11إ 
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الفوري ينتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأان والمسأأأأأأأاس بهاال وينتهاكا     ل  الوقرد وتا د يكّرر  -7 
  حكا  العانون الدولأ ا نسانأال و ل  التعّ د الصار  باحترا  حعوق ا نسان والحراا  ااساسية؛

انية ا م  دل  جميع ااقراا  ن تكفل دمكانية وصوا م ظما  المسا دة ا نس  يطلب -8 
ر وائقال وفعاا احكا  العانون الدولأ  والتا  والفوري م  دون   ا نسأانأ السأاراة وللمبادئ ا نسأانيةال و ن تيسأّ

حراة مرور المسأأأا دة ا نسأأأانية برأأأكل آم  ودون ق ود كيما  تسأأأ   توواعها بسأأأر ة  ل  جميع المحتاج    
الرأأأأاون    دن    الح    تلعون المسأأأأا دة وموظفأدل ها فأ جميع  راضأأأأأ مالأال و ن ت أأأأم   م  وحماية الم

   العامل   فأ مالأ؛ا نسانية والموظف   الصح  

السأأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ  ل  مواصأأأأأأأألة ت ف ح التوصأأأأأأأأيا  التأ قك لت فأ  يرأأأأأأأأجع -9 
الجولة الثالثة م  ايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل لمالأال واد و بوجا خا  دل  ا تماد قانون مكافحة الع ر  

 الرامية دل  مكافحة الرق؛الج سانأ ف الا    مواصلة الجهود 

 ما لجهود السلطا  اينتعالية وااقراا المالية  المجتمع الدولأ  ل  مواصلة د يرجع -10 
فأ سأأأأأأأأأياق واادة مرأأأأأأأأأاركة المر ة فأ  ملية المصأأأأأأأأأالحة الوق ية وفأ جميع هياكل اتماذ العرارا  المتعلعة  

اا ال وارأأأأأجع  ي أأأأأاا السأأأأألطا  اينتعالية  بعملية السأأأأأال ال ف أأأأأالا    تمك  ها سأأأأأياسأأأأأياا  ل  جميع المسأأأأأتو 
 جهود ا فأ  حا المجاا؛ وااقراا المالية  ل  تعزاز 

جميع ااقراا الموقعة  ل  اتفاق السأأأأأأأأأال  والمصأأأأأأأأأالحة فأ مالأ دل  ت ف ح  حكاما     د و  - 11 
وبإ ادة نرأأأر العوا   كاملةاال بما ف ها ااحكا  المتعلعة ب زى سأأأال  المعاتل   السأأأابع   وتسأأأراحهم و  ادة ددماجهمال  

ى نه  الالمركزاةال ومكافحة ا فال  م  الععالال و داء السأأأأأأألطا   المسأأأأأأألحة المالية فأ جميع  نحاء ال لدال وباتبا 
ا داراة الماقتة فأ شأأأأأماا ال لد   مالهاال ومرأأأأأاركة المر ةال وارّحب فأ  حا الصأأأأأدد باتماذ خطوة  امة تتمثل فأ  

 اق؛ اقال وار د بتعاون مركز كارتر بوصفا مراقباا مستعالا لت ف ح ايتف ددماج ال ساء فأ لج ة متابعة ايتف 

السأأأأأأأأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ  ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة لم ع تج  د  يرأأأأأأأأأأأأأأّجع -12 
ااقفاا واسأتمدامهم فأ انتهاٍك للعانون الدولأال ووضأع حد لهحا الممارسأا ال وت ف ح برام  مسأتدامة   ادة  

 حماية الطفل؛تف  ل ترا أ ف ها جملة  مور م ها البعد الج سانأال وا تماد قانون ا دماج وال

السأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ  ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة يمتثاا   يرأأأأأجع  ي أأأأأاا  -13 
ال روتوكوا ايختياري يتفاقية حعوق الطفل برأفن اشأتراك ااقفاا فأ الم او ا  المسألحةال وارأجعها بوجا 

سأأأأأأأأأأأرا  وتسأأأأأأأأأأأليم ااقفاا       ل  تعزاز التداب ر م   جل مواصأأأأأأأأأأألة ت ف ح ال روتوكوا برأأأأأأأأأأأفن دقالقخا
ال  2013المرتبط   بأالعوا  والجمأا أا  المسأأأأأأأأأأأأأألحأة الأحي وقعأت  ليأا اامم المتحأدة وحكومأة مأالأ فأ  أا   
دل  د م  ف أأأأأأأأأأأأأأالا    تعزاز برام  تدراب قوا  الدفاى واام  المأاليأة فأ  حا المجأااال واد و الرأأأأأأأأأأأأأأركاء  

ا دل  العدالة والمدما  ايجتماعية  السأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ م   جل ضأأأأأمان تحسأأأأأ   سأأأأأ ل الوصأأأأأو 
 والط ية وال فسية ايجتماعية لجميع ال اجيا  وال اج   م  الع ر الج سانأ؛

ال  2013فتب المأأدعيأأة العأأامأأة للمحكمأأة الج أأائيأأة الأأدوليأأةال فأ كأأانون الثأأانأ/  أأا ر     الحظ  - 14 
ال واالحظ  ي ااال م  جهة  ول ال  ن  2012لجرائم المرتك بة  ل   راضأ مالأ م ح كانون الثانأ/  ا ر اا فأ ا تحقيع 

حكماا يع أأ بإدانة شأمص بارتكال جرامة حرل بسأ ب تعمُّدا    2016  لوا/سأ تم ر    27المحكمة  صأدر  فأ  
محأأاكمأأة   2020و/ وليأأا  مو ت   14فأ  ت ف أأح  جمأأا   ل  مبأأان ذا  قأأابع د  أ وتأأارامأ فأ تمبكتوال وبأأد   

شأأأأأمص بتهم ارتكال جرائم حرل وجرائم ضأأأأأد ا نسأأأأأانيةال واالحظال م  جهة  خرىال  ن جميع ااقراا المع ية  
 فأ مالأ قرر   ن تساند المحكمة وتتعاون معها؛ 
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فأ  حا الصأأأأأأأأأأأأأدد الجهود التأ ت حلها السأأأأأأأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ لتعديم جميع    ااّد -15 
عوق ا نسأأأأأأأأان وتجاوواتها و   انتهاكا  العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأانأ دل  محاكم  هاكا  ح   انت  المسأأأأأأأأاول  

 محا دة ومستعلةال واحّ  السلطا  اينتعالية  ل  تكثيف دجراءاتها فأ مجاا مكافحة ا فال  م  الععال؛

 السأأأأأأأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ  ل  الحر   ل   ن تكون التداب ر المتمحة م  يح  -16 
فاق الوق أ شأأأأأأأأأأأأأاملة للجميع و ن ترأأأأأأأأأأأأأرك المجتمع المدنأ    كثبال ب أأأأأأأأأأأأأمان المالحعة  ع ق الو  جل تح

 الع ائية  ل   خطر الجرائم وم ب ال حايا تعوا ا  كافية؛

د دا  مدن    بإجراءا  موجزةال وارأأأأّجع السأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ  ل    د   برأأأأدة -17 
فت ب م   جل تعديم المسأأأأاول       حا اينتهاكا  الجسأأأأيمة دتما  التحقيعا  الع أأأأائية المفتوحة والتأ سأأأأتك 

ا  محكمة الج ايا  فأ موبتأ فأ ق أأأأأأايا  لحعوق ا نسأأأأأأان دل  العدالةال وارحب بفتب دجراءا  ق أأأأأأائية  م
ا ر الال وبالتحع ق الجاري فأ ق أأأأأأأأايا ترأأأأأأأأمل   اصأأأأأأأأر م  العوا  المسأأأأأأأألحة وقوا  اام  العاملة  ما   

 فأ موبتأ وباماكوال  ل  دثر اد اءا  تتعلق بانتهاكا  حعوق ا نسان؛المحكمت   العسكرات   

 جل  ال التأ  نرأأأأف ا اام   العا  م  (66)بتعرار لج ة التحع ق الدولية برأأأأفن مالأ رّحب  -18 
التحع ق فأ اينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأيمة للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأانأال بما  

ايد اءا  المتعلعة بالع ر الج سأأأأأأأأأأأأأأانأ فأ حاي  ال زاىال المرتكبة فأ  راضأأأأأأأأأأأأأأأ مالأ فأ الفترة  فأ ذلك  
واح  السأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ    ال2018كانون الثانأ/  ا ر   19دل     2012كانون الثانأ/  ا ر    1 م 

  ل  دنراء آليا  م اسبة لمتابعة توصيا  اللج ة؛

اا لج ة الحقيعة والعدالة  مالأ  ل  مواصأأأأأألة د م   مالسأأأأأألطا  اينتعالية فأ   يرأأأأأأجع -19 
دفادة م  ضأأأأأأأأأحايا فأ  دة م اقق فأ مالأ وبععد    19  800والمصأأأأأأأأأالحةال التأ سأأأأأأأأأمحت بتلعأ  كثر م  

ال وارأأأّجعها 2020كانون ااوا/ديسأأأم ر   5و  2019كانون ااوا/ديسأأأم ر   8 ل  ت   فأ  جلسأأأتأ اسأأأتماى 
الوسأأأأائل الالومة حت  تتمك  م  الوفاء بوي تها المتمثلة فأ ا بكفالة تزواد  ل  ضأأأأمان اسأأأأتعالا اللج ة و 
 د م ضحايا ااوما  فأ مالأ؛

لفا لة ا قليمية والدولية  السأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ وجميع الجها  ا  يرأأأأأأأّجع  ي أأأأأأأاا  -20 
  ل  مواصلة جهود ا م   جل دحالا السال  واام  فأ مالأ؛

تكاملة المتعددة اابعاد لتحع ق ايسأأتعرار  عثة اامم المتحدة المبالد م الحي تعّدما ب   رّحب -21 
فأ مالأ لجهود السأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ الرامية دل  د ادة بسأأأأ  سأأأألطة الدولة وسأأأأيادة العانون فأ ال لدال  

 التأ تتكّ د ا البعثة؛ولت ف ح اتفاق السال  والمصالحة فأ مالأال واعرل     سفا للمسائر فأ ااروا  

العوة المرأتركة التابعة للمجمو ة المماسأية لم طعة السأاحل دل  مواصألة جهود ا     د و -22 
م   جل ت ف ح دقار امتثاا حعوق ا نسأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأانأ المموا م  ايتحاد ااوروبأ ودولا  

وراا  سأأأاسأأأياا لكفالة  تابعة لها التأ تادي داا  أأأاءال وذلك بوسأأأائل ترأأأمل ضأأأمان فعالية آليا  المسأأأاءلة ال
لتحع ق السأأأأأأأأأراع وال زاا والمسأأأأأأأأأتعل والمتعّمق فأ كل حادت يسأأأأأأأأأع  فيا ضأأأأأأأأأحايا مدن ون  و   طوي  ل   ا

انتهاكا  مّد اة لحعوق ا نسان  و  ل  مساس بهحا الحعوق  و انتهاكا  احكا  العانون الدولأ ا نسانأال  
 ال حسب ايقت اء؛المرتبا فأ مساول تهم حق الوحدا   و اافرادوكفالة اتماذ تداب ر فوراة فأ 

دل  جميع ااقراا  ن تحتر  حعوق ا نسأأأأأأأأان وتسأأأأأأأأهر  ل  ايمتثاا الصأأأأأأأأار     يطلب -23 
للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأانأال وارّحب فأ  حا الصأأأأدد بإنرأأأأاء وحدا  شأأأأرقة  

  

(66) S/2020/1332المرفقإ ال 
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قار العوا  العسأأأكراة  الرأأأرقة الع أأأائيةال فأ دالدركال كلهم م  ضأأأباط     سأأأكراة ماّلفة م   فراد فأ قوا 
 المراركة فأ  مليا  مكافحة ا ر ال؛

السأأأأأأأأأأأأأألطأا  اينتعأاليأة فأ مأالأ  ل  التعج أل بعودة ا دارةال وي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا ااجهزة  يحأ  -24 
 مع وا؛الع ائيةال والمدما  ااساسية دل  وس  ال لد وشمالا والعمل  ل  استعادة مستوى  م أ 

ان الصأأأأأأديعة والم ظما  الرأأأأأأراكة التأ تعّهد  بت ر ا  فأ الماتمرا   ال لددل     يطلب -25 
المتعاقبة المع ية بت مية مالأ دل  الوفاء بتعهداتها لمسأأأأأأأأا دة السأأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ  ل  ا سأأأأأأأأراى  

 بت ف ح اتفاق السال  والمصالحة فأ مالأ ت ف حاا فعايا وكامالا؛

فافة وشأأأأأاملة للجميع تمه داا يسأأأأأتعادة  تمابية نزاهة وحرة وشأأأأأدل  ااخح بعملية ان   د و -26 
 ؛2022ال ظا  الدستوري بعد المرحلة اينتعالية فأ الفصل ااوا م   ا  

تعاون السأأأأأأأأألطا  اينتعالية المالية الوث ق مع الم  ر المسأأأأأأأأأتعل المع أ     الحظ بارتيا  -27 
لِّر بهاال واد أ فأ دقار اضأأطال ا بالويبحالة حعوق ا نسأأان فأ مال و السأألطا  اينتعالية دل   ية التأ كك

 ت ف ح توصياتا؛

تمد د ويية الم  ر المسأأأأأأتعل المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأان فأ مالأ سأأأأأأ ة واحدة   يعّرر  -28 
فأ   كأ  تسأأأأأأأ   لا مواصأأأأأأألة تع يم حالة حعوق ا نسأأأأأأأان فأ ال لد ومسأأأأأأأا دة السأأأأأأألطا  اينتعالية فأ مالأ

 وحما تها و  مالها وتوق د سيادة العانون؛ مان تعزاز حعوق ا نسان الجهود التأ ت حلها ل

جميع ااقراا فأ مالأ دل  التعاون الكامل مع الم  ر المسأأأتعل ومسأأأا دتا فأ    د و -29 
 ايضطالى بوي تا؛

دل  الم  ر المسأأتعل  ن يعملال فأ دقار وي تاال بتعاون وث ق مع جميع   ئا  اامم    يطلب  - 30 
لسأأأأأأأأاحل  وايتحاد اافراعأال والجما ة ايقتصأأأأأأأأادية لدوا غرل  فراقياال والمجمو ة المماسأأأأأأأأية لم طعة ا   المتحدةال 

 مدنأ فأ مالأ؛ ودولها اا  اءال والدوا المجاورةال و ي م ظمة دولية  خرى مع يةال وكحلك مع المجتمع ال 

بع   تعراراا    دل  الم  ر المسأأأأتعل  ن يعّد  دليا فأ دورتا التاسأأأأعة واار   يطلب  ي أأأأاا  -31 
 حالة حعوق ا نسان؛

 عد جلسأأة تحاور فأ دورتا التاسأأعة وااربع   بح أأور الم  ر المسأأتعل وممثلأ   يعّرر  -32 
الحكومة اينتعالية فأ مالأ م   جل تع يم تطور حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ ال لدال مع الترك ز بوجا خا   

   والمدافعا     الحعوق؛ ل  مسفلة الح ز المتا  للمجتمع المدنأ وللمدافع 

  ومفوضأأة اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان دل  مواصأألة تزواد اام   العا   د و -33 
 الم  ر المستعل بكل ما يحتاج دليا م  مسا دة للوفاء بوي تا  ل   كمل وجا؛

 دة  دل  مفوضأأأية اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان  ن تواصأأأل تعديم المسأأأا   يطلب -34 
 أ مالأ بهية تعزاز قدرا  اللج ة الوق ية لحعوق ا نسان فأ مالأ؛ التع ية التأ تلتمسها الحكومة اينتعالية ف

المجتمع الدولأ  ل  مواصأأأأأأأأأألة تعديم ما  لز  م  مسأأأأأأأأأأا دة دل  مالأ ل أأأأأأأأأأمان   يح  -35 
حز ال مما يرأأأأأأأأأجع اسأأأأأأأأأتعرار ا م   جل تعزاز احترا  جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأان ومكافحة ا فال  م  الععال ب

   ايجتما أ؛المصالحة الوق ية والسال  والوئا

 دبعاء  حا المسفلة ق د نظراإيعّرر  -36 

 51الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

 [إدون تصواتم  ]ا تكمد 
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 المساةدة التقنية وبناء القدرات لجنوب السودان -46/29  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 لمتحدة ومبادئاالبمعاصد م ثاق اامم ا دذ يسترشد 

  با  الن العالمأ لحعوق ا نسأأانال والم ثاق اافراعأ لحعوق ا نسأأان والرأعولال  و ذ يسأأترشأأد  ي أأاا  
 ومعا دا  حعوق ا نسان ذا  الصلةال

   ل   ن جميع ال اس  ولدون  حراراا ومتسأأأأأأأاوا  فأ الكرامة والحعوقال و ل   ن لكل  و ذ يع د التفك د  
 فأ ا  الن العالمأ لحعوق ا نسانالالحعوق والحراا  المحكورة دنسان حق التمتُّع بجميع 

الصأأادر    26/31دل  جميع قرارا  مجلس حعوق ا نسأأان ذا  الصأألةال بما ف ها العرار   و ذ يرأأ ر  
ال برأأأأأأأأفن تعديم المسأأأأأأأأا دة  2015تموو/ وليا   2الصأأأأأأأأادر فأ   29/13والعرار    2014ونيا حزاران/   27فأ 

 ل السودان فأ م دان حعوق ا نسانالالتع ية وب اء العدرا  لج و 

 ل   ن الدوا تتحمل فأ المعا  ااوا المسأأأأأأأأأأأاولية    تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان    و ذ يرأأأأأأأأأأأدد  
وحما تهاال و ذ يرأأأأ ر دل   ن حكومة ج ول السأأأأودان تتحمل المسأأأأاولية    حماية جميع سأأأأكانها م  

 الجرائم ضد ا نسانيةال 

وحراة ال الحي يكفل حراة التع  ر  2013ا  ال  لعا   دصأأأأأأأأدار قانون   ئة   و ذ  الحظ مع التعد ر  
م    25وكالة د المية وما يعرل م   100التجمع السألمأال والحي يسأت د دليا فأ  داء  ملا حالياا  كثرك م   

 العوى السياسية الممتلفة فأ ج ول السودانال

ت ف ح الفصأأأأأأأأأأأل  ال فرقة   مل ل2020بإنرأأأأأأأأأأأاء ووارة العداال فأ كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأم ر    و ذ يعترا 
واة ال زاى فأ جمهوراة ج ول السأأأأودانال  ي دنرأأأأاء لج ة تتوخ  الحقيعة  لمامس م  ايتفاق الم رأأأأَّ  لتسأأأأا

 والمصالحة وا  الجرا ال و  ئة للتعواض وج ر ال ررال ومحكمة ممتلطة لج ول السودانال

  كانون الثانأ/  12دل  د الن روما برفن  ملية السال  فأ ج ول السودانال الموقع فأ   و ذ ير ر  
حكومة ج ول السأأأودان و قراا غ ر موقعة  ل  ايتفاق الم رأأأَّ  ايلتزا      ال والحي  اود  فيا2020  ا ر 

  21باتفاق وقر اا ماا العدائية وحماية المدن    وتيسأأأأأ ر وصأأأأأوا المسأأأأأا دا  ا نسأأأأأانيةال الصأأأأأادر فأ 
ة  روما دل  اسأأأأتئ اا المحادثا  الرأأأأامل ال و ذ  د و جميع ااقراا فأ  ملية  2017كانون ااوا/ديسأأأأم ر  

بف أأأأأل وسأأأأأاقة جما ة سأأأأأانت ديج د وال واعرل فأ الوقت ذاتا    العلق دواء اسأأأأأتمرار انتهاكا   للجميع  
 وقر دقالق ال ار الدائم واتفاق وقر اا ماا العدائية وحماية المدن    وتيسأأأأ ر وصأأأأوا المسأأأأا دا  ا نسأأأأانيةال 

 فاء التا  بتعهداتهم فأ  حا الصددالواح   قراا ال زاى جميعهم  ل  الو 

طةال و ذ يسألم بفن ذلك يرأكل   لو ذ يعر      تعد را لترأك ل حكومة الوحدة الوق ية اينتعالية الم رأَّ
خطوة  امة باتجاا ت ف ح ايتفاق الم رأأأأَّ  وفرصأأأأة لتحع ق السأأأأال  وايسأأأأتعرار وتحسأأأأ   الوضأأأأع فأ ج ول  

ما  تعلق بالعانون    فِّح ج ول السأأأأأودان تعهداتا والتزاماتا في السأأأأأودان  ل  نحو مسأأأأأتدا ال بوسأأأأأائل م ها  ن
 الدولأ لحعوق ا نسان والعانون ا نسانأ الدولأال

ال و ذ يعّدر المرأاورا  الجاراة اجل 2021بترأك ل حكوما  الوييا  فأ شأباط/ف را ر  و ذ  رحب 
 ت ف ح د ادة ترك ل الجمعية الترراعية الوق ية اينتعاليةال

لتعاون حكومة ج ول السأأأأأودان مع مفوضأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأامية       تعد را  رليع -1 
لحعوق ا نسأأان وا جراءا  الماصأأة لمجلس حعوق ا نسأأان ولج ة حعوق ا نسأأان فأ ج ول السأأودان فأ 

 يجتما ا  ت ف ح ويياتهاال وم   وجا ذلك التعاون م حها ا ذن بالسأأأأأأفر للمجأء دل  ال لد والت عل داخلاال وتوف ر ا 
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ج ول    لمعلوما  ذا  الصأأأأألةال و تاحة الوصأأأأأوا دون  وائقال وا ذن بالسأأأأأفر كحلك لبعثة اامم المتحدة فأوا
 السودانال وا ليا  ا قليمية ودون ا قليمية وغ ر ا م  ا ليا  الدولية فأ ج ول السودان؛

له ئأة اافراعأ وا   بجميع العرارا  وال يأانأا  الصأأأأأأأأأأأأأأادرة فأ  أحا الرأأأأأأأأأأأأأأفن    ايتحأاد   رحّأب  - 2 
ترأأأأأأأأأرا    14الحكومية الدولية المع ية بالت ميةال وب يانأ مجلس السأأأأأأأأأال  واام  التابع لالتحاد اافراعأ المارخ    

ال اللأأح     أأاد ف همأأا المجلس تأأفك أأد  مور م  جملتهأأا  2020كأأانون الثأأانأ/  أأا ر    27و  2019الثأأانأ/نوفم ر  
لتعج ل بإنرأأأأأاء جميع آليا  العدالة اينتعالية  ل   د اافراعأ اقلبا دل  حكومة ج ول السأأأأأودان ولج ة ايتحا

ال حو الم صأأو   ليا فأ ايتفاق الم رأأَّ  برأأفن حل ال زاى فأ جمهوراة ج ول السأأودانال بما فأ ذلك لج ة  
 لتوخأ الحقيعة والمصالحة وا  الجرا ال وسلطة للتعواض والج رال ومحكمة ممتلطة لج ول السودان؛

بالمطوا  التأ اتمحتها حكومة ج ول السأأأأأأأأأأأودان ماخرا اجل وضأأأأأأأأأأع    اا  رّحب  ي أأأأأأأأأأأ -3 
اللمسأأأأأأا  ااخ رة  ل  هياكل الحكم فأ ج ول السأأأأأأودانال وا اشأأأأأأد الحكومة  ن تواصأأأأأأل التعد  فأ وضأأأأأع  
  اللمسأا  ااخ رة  ل  جميع مسأتواا  الحكم فأ الدولة وفأ الحكوما  المحلية و  ادة ترأك ل الجمعية الترأراعية

 نتعاليةال وفعاا لالتفاق الم ر ؛يالوق ية ا

 ل   ن المسأاولية    تعزاز حعوق ا نسأان وحما تها تعع فأ المعا  ااوا  ل    يرأدد -4 
 اتق الدواال و ل   نا   بغأ لها  ن تتمح تداب ر لم ع انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأان ولتوف ر سأأأأأأ  ل 

 ر دل   ن حكومة ج ول السأأأأودان مسأأأأاولة    ارأأأأانتصأأأأاا فعاا ل أأأأحايا  حا اينتهاكا  والتجاووا ال و 
 حماية سكانها م  ا بادة الجماعية وجرائم الحرل والتطه ر العرقأ والجرائم ضد ا نسانية؛

بتوّفر ا رادة السأأأأأأأياسأأأأأأأية لدى حكومة ج ول السأأأأأأأودان لتعزاز حعوق ا نسأأأأأأأان   يسأأأأأأألم -5 
 مزاد م  انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأأأانال   وت وحما تها كما يسأأأأأأأأّلم برغ تها فأ دحراو تعد  ملموس وم ع حد 

  و و ما  اكدا تع    لج ة سأأأأال  رفيعة المسأأأأتوى لمعالجة الع ر الطائفأ بما يف أأأأأ دل  تجراد سأأأأكان اارااا 
 م  ااسلحة الصغ رة وااسلحة المفيفة والحد م  الع ر بركل ك  ر؛

كة للرصأأأأأأأد والتع يم المعاد  تر بالدور الها  الحي ت أأأأأأأطلع با اللج ة المرأأأأأأأ  يسأأأأأأأّلم  ي أأأأأأأاا  -6 
ترأأأأأأأأأأأك لها وآلية الرصأأأأأأأأأأأد والتحعق م  وقر دقالق ال ار والترت با  اام ية اينتعالية فأ د م ت ف ح ايتفاق  
الم رأأ  وت ف ح  حكاما المتعلعة بوقر دقالق ال ارال واح  جميع ااقراا والرأأركاء الدول     ل  التفا ل  

 بايتفاق الم ر ؛ ال ّ اء مع جميع اله ئا  الم رفة  مالا 

بف مية  ن تكون  ملية الحوار الوق أ وت ف ح ايتفاق الم رأأأأأأأأأأأ  شأأأأأأأأأأأاملة   يسأأأأأأأأأأأّلم كحلك -7 
للجميعال واحأ  جميع ااقراا والرأأأأأأأأأأأأأأركأاء الأدول     ل  التفأا أل ال  ّأاء مع مفوضأأأأأأأأأأأأأأيأة ايتحأاد اافراعأال  

 مالا بايتفاق الم رَّ ؛والممثل السامأ لالتحاد اافراعأ فأ ج ول السودانال والماسسا  الم رفة  

رال وفعاا لمبادئ العانون ا نسأأأانأ الدولأال وصأأأوا   ه ب -8  بجميع ااقراا  ن تتيب وتيسأأأّ
المسا دة ا نسانية بركل آم  وبال ق ود  و  وائقال حت   تس   توواعها بسر ة  ل  المدن    فأ الم اقق  

 اثة ا نسانيةال وا م  سالمة  ملياتهم فأ ا قليم؛ التأ تحتاج دل هاال بما يكفل حماية العامل   فأ مجاا ا غ 

و ادفة   ل  ضرورة  ن تكفل حكومة ج ول السودان مراركة المر ة مراركة فعالة    يرّدد -9 
فأ ايتفاق     ث اء جميع المراحل وفأ جميع الهياكل المتوخاة فأ ايتفاق الم ر ال و ل  ضرورة  ن تفأ ااقراا 

بتمث ل المر ة و ن تكفل التواون فأ تمث ل الربال ونوى الج س والت وى الوق أ    جميعها بتعهداتها ذا  الصلة
 وا قليمأ فيما تعو  با م  تع   ا ؛

بالتداب ر التأ اتمحتها حكومة ج ول السأودان اجل حماية وتعزاز الحق فأ حراة  يعر  -10 
فأ م دان حعوق ا نسأانال واجل ضأمان  التع  ر والتجمع السألمأ وتكوا  الجمعيا  وفعاا يلتزاماتها الدولية  

  ن  تمك     اء م ظما  المجتمع المدنأ ووسائ  ا  ال  م  العمل بحراة وبال تر  ب؛
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بإ الن حكومة ج ول السأأأأأأأأأودان ماخراا برأأأأأأأأأفن بدء دنرأأأأأأأأأاء المحكمة الممتلطة    رّحب -11 
صأأأأأأأأأأأأل المامس م  ايتفاق  لج ول السأأأأأأأأأأأأودان وآليا  العدالة اينتعالية ااخرى الم صأأأأأأأأأأأأو   ل ها فأ الف

الم رأأأأَّ ال واح  الحكومة  ل  العمل مع ايتحاد اافراعأ اجل اتماذ جميع المطوا  ال أأأأروراة  نرأأأأاء  
محكمة الممتلطة رسأأميااال بوسأأائل م ها ا تماد ال ظا  ااسأأاسأأأ للمحكمة الممتلطة والتوقيع  ل   وترأأغ ل ال

جلةال و ل  اتماذ جميع المطوا  الالومة  نرأأأأاء لج ة محكرة التفا م ذا  الصأأأألة  ل  سأأأأ  ل ااولواة العا
 الحقيعة والمصالحة وا  الجرا  وسلطة التعواض وج ر ال رر؛

الجهود المتواصأأأأأأأألة فأ دقار خطة العمل الوق ية برأأأأأأأأفن الع ر الج سأأأأأأأأأ ب    رّحب  ي أأأأأأأأاا  - 12 
ت ت فأ ق أأأأايا الع ر العائم   ال وبترأأأأك ل وترأأأأغ ل محكمةٍ 2019والع ر العائم  ل  نوى الج س الموقَّعة فأ  ا   

ال وبمكط   مل الجي  الرأع أ لتحرار السأودان )فأ المعارضأة(  2021 ل  نوى الج س فأ كانون الثانأ/  ا ر 
رى  و  قوا  الدفاى الرأأع أ لج ول السأأودان المراد بها التصأأدي للع ر الج سأأأ والج سأأانأ المرتب  بال زاىال التأ شأأك

بكحلت ماخراا فأ سأأأأأأأأ  ل التصأأأأأأأأدي للع ر الج سأأأأأأأأأ والع ر العائم  ل  نوى  ال وبالجهود التأ  2019ف ها فأ  ا   
ائيةال وارأأأأأأجع الجهود الم حولة فأ سأأأأأأ  ل الج س باسأأأأأأتمدا  المحاكم العسأأأأأأكراة المت علة فأ ويية وسأأأأأأ  ايسأأأأأأتو 

  التصأأأدي للع ر الج سأأأأ المرتب  بال زاى وترأأأد د المسأأأاءلة    الجرائم التأ ت طوي  ل  الع ر الج سأأأأ والع ر 
 العائم  ل  نوى الج سال التأ  تع   تكرار بحلها  ل  نطاق واسع تصدياا لإلفال  م  الععال؛ 

مر ة فأ ب اء السأأأال ال واعدر الجهود التأ ت حلها حكومة بالدور الها  الحي تاديا ال  يسأأأّلم -13 
وحل ال زا ا ال  ج ول السأأودان فأ سأأ  ل حماية وتعزاز حعوق المر ة وتمك  ها ومرأأاركتها فأ ب اء السأأال ال  

( الصأأأأأأادر  2000)1325و مليا  ما بعد انتهاء ال زاىال وايسأأأأأأتجابا  ا نسأأأأأأانيةال وفعاا لعرار مجلس اام   
والعرارا  الالحعة برأأأأأأأأأأأفن المر ةال والسأأأأأأأأأأأال  واام ال بما ف ها قرار    2000ترأأأأأأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر    31فأ  

( الصأأأأأأادر  2019)2493رارا  وق  2015ترأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر    13( الصأأأأأأادر فأ  2015)2242 المجلس
 ؛2019تررا  ااوا/ كتوبر    29 فأ

بفنا ي  زاا م  المهم  ن تكون  ملية الحوار الوق أ وا صأال  الدسأتوري    يسأّلم  ي أاا  -14 
 شاملة للجميع بهية المسا دة فأ ضمان  ن يحعق ايتفاق الم رَّ  استعرار الحكم فأ ااجل الطوال؛

ثمة حاجة دل  مرأأأأأاركة المر ة مرأأأأأاركة فعالة و ادفة فأ جميع  ل   نا ي تزاا    يرأأأأأدد -15 
ع الهياكل المتوخاة فأ ايتفاق الم ر ال كما يردد  ل  ضرورة وفاء ااقراا فأ ايتفاق  المراحل وفأ جمي

فأ المائة م  التع   ا    35جميعها بتعهداتها ذا  الصأأألة بتمث ل المر ةال بما ف ها التع د بتمصأأأيص حصأأأة 
تمث ل الرأأبال ونوى    لل سأأاء  ل  ال حو الم    فأ ايتفاقال ومرا اة الحاجة دل  ضأأمان التواون فأالت ف حية  

 الج س والت وى الوق أ وا قليمأ فأ تلك التع   ا ؛

بأأالأأدور الهأأا  الأأحي ي  زاا م وقأأاا بأأاله ئأأة الحكوميأأة الأأدوليأأة المع يأأة بأأالت ميأأة  يسأأأأأأأأأأأأأأّلم -16 
جمع ااقراا معاا م   جل الم أأأأأأأ قدماا فأ ت ف ح ايتفاق الم رأأأأأأ ال ود م   ت حلا  حا اله ئة م  جهود فأ  وبما 

 دشراك المجتمع المدنأ والمر ة والربال فأ جميع المفاوضا ال بما ف ها المفاوضا   ل  ا صال  الدستوري؛ 

جميع ااقراا فأ خطة العمل الرأأأاملة  نهاء وم ع جميع اينتهاكا  الجسأأأيمة  يح  -17 
تها دقالق سأأأأرا  رتكب فأ حق ااقفاا  ل  اتماذ دجراءا  فوراة وفعالة لت ف ح اال وم  جملالسأأأأتة التأ تك 

جميع ااقفاا الح   جكّ دوا واختكطفواال واتماذ التداب ر الالومة ل أأأأأأأأأأأمان وصأأأأأأأأأأأوا جميع ال اج  ال بم  ف هم  
 ر المدما  الط ية  ال اجون م  الع ر الج سأ والع ر العائم  ل  نوى الج سال دل  العدالةال ف الا    توف

 وى الج س؛وال فسية وغ ر ا م  خدما  الد م التأ ترا أ الس  ون

م   جل التصأدي للرأواغل المتعلعة    2020با تماد خطة العمل فأ شأباط/ف را ر   يرأ د -18 
 بااقفاا المرتبط   بال زا ا  المسلحة  ل  نحو فعااال واد و دل  ت ف ح ا؛
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وبالتوصأأيا     (67)المع ية بحعوق ا نسأأأان فأ ج ول السأأأودانبتعرار اللج ة    يحي   لماا  -19 
 الواردة فيا؛ 

الجهود التأ ت حلها حكومة ج ول السأأأأودانال    قراق ووارة الرأأأأاون الج سأأأأانية  يعّدر  -20 
والطفأل والر أايأة ايجتمأاعيأة لأد هأاال اجأل مكأافحأة اينتهأاكأا  والتجأاووا  التأ تكرتكأب فأ حق ال سأأأأأأأأأأأأأأأاء  

 ما الع ر الج سأ والج سانأ؛وااقفااال وي سي

  مية مواصأأألة الترأأأد د  ل  ضأأأرورة دثبا  وقائع ومالبسأأأا  انتهاكا      اكد م  جد د -21 
وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأان المد   ارتكابهاال بهية ضأأأأأأمان محاسأأأأأأبة المسأأأأأأاول     هاال وارّحب بتوصأأأأأأيا   

م  الععال وضأأأأأمان المسأأأأأاءلةال    اللج ة المع ية بحعوق ا نسأأأأأان فأ ج ول السأأأأأودان برأأأأأفن دنهاء ا فال 
امم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأان تعديم المسأأأأأأأأا دة التع ية دل  حكومة ج ول  واطلب دل  مفوضأأأأأأأأة ا

السأأودان فأ مجايٍ  سأأتعّ  ها الحكومة وماسأأسأأا   خرى مع ية بحعوق ا نسأأان فأ ج ول السأأودانال بهية 
كا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأأأان المد   ارتكابهاال  واادة قدرتها  ل  رصأأأأأأأأد و ثبا  وقائع ومالبسأأأأأأأأا  انتها

ف  مالا بالفصأأأأل  و   تاحة  حا المعلوما   ي أأأأأاا لجميع آليا  العدالة اينتعاليةال بما ف ها ا ليا  التأ سأأأأأتك رأأأأأ 
المامس م  ايتفاق الم رأأأأأأأأأأَّ ال بما ف ها المحكمة الممتلطة لج ول السأأأأأأأأأأودانال التأ  كنرأأأأأأأأأأئت بالتعاون مع  

 هدا ضمان محاسبة المساول     ها؛ايتحاد اافراعأ ب

  المفوضأأأأأأأأأأية  ن تعد ال بالتعاون مع حكومة ج ول السأأأأأأأأأأودان وآليا  ايتحاد  دل  يطلب -22 
اافراعأ ذا  الصأأأأأألةال المسأأأأأأا دة العاجلة لج ول السأأأأأأودان فأ تمطأ ما يعترضأأأأأأا م   قبا  فأ م دان  

 اق القيا  بما  لأاحعوق ا نسان فأ المرحلة اينتعالية بعد انتهاء ال زاىال    قر 

ن فأ ج ول السأأأأودان وتعديم تعارار   هاال وتعديم توصأأأأيا   رصأأأأد حالة حعوق ا نسأأأأا ) ( 
 درءاا لتد ور الوضع وسعياا دل  تحس  ا؛

تع يم احتياجا  ج ول السأأأأأأأأأأأودان م  المسأأأأأأأأأأأا دة التع ية وب اء العدرا  بالترأأأأأأأأأأأاور مع  )ل( 
 المع ية؛حكومة ج ول السودان وآليا  ايتحاد اافراعأ 

 ية وب اء قدرا ال ي سأيما فيما  تعلق بت ف ح ايتفاق  تعديم ما  و مطلول م  مسأا دة تع )ج( 
 الم رَّ ؛

تعديم ا رشأأأاد برأأأفن العدالة اينتعاليةال بما فأ ذلك المسأأأاءلة والمصأأأالحة وا  الجرا ال   )د( 
 دة التع ية د ماا للمسأأأاءلة  حسأأأب ايقت أأأاءال وتعديم توصأأأيا  برأأأفن دمداد حكومة ج ول السأأأودان بالمسأأأا

 جرا ؛والمصالحة وا  ال

العمل مع حكومة ج ول السأأأأأأأأودانال وا ليا  الدولية وا قليميةال بما ف ها اامم المتحدة   ) أ( 
وبعثة اامم المتحدة فأ ج ول السأأأأأأأأأأأودان وايتحاد اافراعأال بوسأأأأأأأأأأأائل م ها ايسأأأأأأأأأأأتفادة مما  نجزا ايتحاد  

ا نسأأأأأأأان والرأأأأأأأعول واله ئة  سأأأأأأأان فأ ج ول السأأأأأأأودان واللج ة اافراقية لحعوق  اافراعأ ولج ة حعوق ا ن
الحكومية الدولية المع ية بالت ميةال بما فأ ذلك م تدى الرأأأأأأركاء ورئاسأأأأأأة اللج ة المرأأأأأأتركة للرصأأأأأأد والتع يم  
  المعاد ترأأأأأأك لها والمجتمع المدنأال بهدا ترأأأأأأجيع المسأأأأأأاءلة    انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأان التأ

 ارتك ها جميع ااقراا؛

  

(67) A/HRC/43/56إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/56
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ن المسأأأأا دة التع ية وب اء العدرا ال بما ف ها توصأأأأيا  لماسأأأأسأأأأا   تعديم توصأأأأيا  برأأأأف )و( 
دنفاذ العانونال برأفن تعزاز حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية وحما تهاال تت اوا  موراا م ها التصأدي للع ر  

 الج سأ والج سانأ؛

ية وب اء العدرا  اجل ت ف ح الفصأأأل المامس م  تعديم توصأأأيا  برأأأفن المسأأأا دة التع  )و( 
 ايتفاق الم ر ؛

تعديم توصأيا  برأفن  ملية متابعٍة تمص تعديم المسأا دة التع ية وب اء العدرا  لج ول   ) ( 
 السودان؛

دل  المفوضأأأأية  ن تعد  المسأأأأا دة التع ية دل  ج ول السأأأأودان اجل  عد حلعتأ   يطلب -23 
 اليةال بمراركة الجها  المع ية؛ مل برفن العدالة اينتع

دل  المفوضأأية  ن تتعاون مع اللج ة اافراقية لحعوق ا نسأأان والرأأعولال    يطلب  ي أأاا  -24 
 بما فأ ذلك مع المعرر العكطري لج ول السودان؛

دل  المفوضأأأأأأأأأية  ن تعد  دل  حكومة ج ول السأأأأأأأأأودان المسأأأأأأأأأا دة التع ية   طلب كحلكي -25 
 را  الم مَّ ة فأ  حا العرار؛الالومة لد م تحع ق الماش

دل  اام   العا   ن  وفر جميع الموارد ال أأأأروراة لتمك   المفوضأأأأية م  تعديم    يطلب -26 
 ما  لز  م  د م دداري وتع أ ولوجستأ لت ف ح  حكا   حا العرار؛

دل  المفوضأأأأأأأة السأأأأأأأامية  ن تعد  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأانال فأ دورتا الثام ة    يطلب -27 
راا م ها ما يكون قد  كحرو م  تعد  برأأفن ااحكا  الواردة    ال دحاقة شأأفواة بالمسأأتجدا ال تت اوا  مو وااربع

فأ  حا العرارال وذلك  ث اء جلسأأأأأأأأأأأة تحاور معزوةال بمرأأأأأأأأأأأاركة ممثل      ايتحاد اافراعأال و ن تعد  تعراراا  
   التحاور؛خطياا وافياا دل  المجلس فأ دورتا التاسعة وااربع    ث اء دحدى جلسا

السأأأأامية  ن تكطلع ايتحاد اافراعأ وجميع  جهزة اامم المتحدة    دل  المفوضأأأأة   يطلب  ي أأأأاا  - 28 
 المع يةال بما ف ها بعثة اامم المتحدة فأ ج ول السودانال  ل  التعرار المحكور   الا والتوصيا  الواردة فيا؛ 

 دبعاء المسفلة ق د نظراإ يعرر  -29 

 51الجلسة 
 2021رس آذار/ما 24

 إ[دون تصواتم  ]ا تكمد 

 التعاون مع جورجيا -46/30  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

 ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان وغ را م  صكوك حعوق ا نسان الدولية ذا  الصلةال   و ذ يع د تفك د  

ذا  الصأأألةال وي سأأأيما ايتفاقية ااوروبية لحماية حعوق   الصأأأكوك ا قليمية  و ذ ي أأأع فأ ا تبارا 
 ا نسان والحراا  ااساسيةال

جورجيا ضأأأد  بالحكم الصأأأادر    المحكمة ااوروبية لحعوق ا نسأأأان فأ ق أأأية   و ذ يحي   لماا  
 (ال2)روسيا 
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ال  2017ارس  آذار/م 24ال الصأأأأأأأأأادر فأ 34/37دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان   و ذ يرأأأأأأأأأ ر  
  43/37ال و2019آذار/مارس   22الصأأأادر فأ    40/28ال و2018آذار/مارس   23الصأأأادر فأ    ال37/40و

 ال2020حزاران/ ونيا  22الصادر فأ 

م   أأأد  ت ف أأأح  حكأأأا  العرارا  المأأأحكورة   الا فيمأأأا  تعلق بأأأفبمأأأاواأأأاال    و ذ يعرل    بأأأالس قلعأأأا 
 بجورجياال وم طعة تسم  فالأ/ وس تيا الج وبيةال بجورجياال

 التزاما بسيادة جورجيا واستعاللها وسالمتها ا قليمية داخل حدود ا المعترا بها دوليااال   فك د و ذ يع د ت  

المعا  ااوا    تعزاز وحماية حعوق ا نسأان والحراا     مسأاولية الدوا فأ  و ذ يع د  ي أاا تفك د 
 ااساسيةال

  12ال ار الم ر  فأ بف مية مباحثا  ج يف الدولية المسأأأأأأأأأت دة دل  اتفاق وقر دقالق    و ذ يسأأأأأأأأألم 
ال با تبار ا  داة لت اوا ق أأأأايا اام  وايسأأأأتعرار وحعوق ا نسأأأأان والع أأأأايا ا نسأأأأانية 2008آل/ غسأأأأطس  

 الم دانالالماثلة فأ 

 ل  الدور الحي ت طلع با آل تا م ع الحوادت ومواجهتها فأ غالأ و رغ  تأ فأ ديجاد    و ذ يردد 
 ررا  م  ال زاى فأ الم دان دل  السالمة والمسا دة ا نسانيةالحلوا دائمة لتل ية حاجة ااشما  المت 

عوق ا نسأأأأأان ومكت ها  بتعاون حكومة جورجيا مع مفوضأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأامية لح و ذ  رحب 
 فأ ت ليسأ ومع غ ر ما م  آليا  حعوق ا نسان الدولية وا قليمية والجها  الفا لة ذا  الصلةال

ة التع ية المسأأتمرة التأ تعدمها المفوضأأية السأأامية لحعوق ا نسأأان    بالمسأأا د  و ذ  رحب  ي أأاا  
 قراق مكت ها فأ ت ليسأال

ال و ذ  الحظ التوصيا   (68)المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان  بف مية تعارار مفوضأة اامم  و ذ يسألم 
 المعدمة ف هاال

اال التأ تاكِّد ف ها مسأاولية   ل  ال تائ  التأ توصألت دل ها المفوضأة السأامية فأ تعارار   و ذ يرأدد 
ال السأأألطا  التأ تمارس سأأأيطرة فعلية فأ  بماوااال بجورجياال وم طعة تسأأأم  فالأ/ وسأأأ تيا الج وبيةال بجورجيا

   صأأأأون الحراا  ااسأأأأاسأأأأية وحعوق ا نسأأأأان المكفولة لجميع ااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون ف هماال وتعرل  
اال بجورجياال و ل  م طعة تسم  فالأ/ وس تيا الج وبيةال  ف ها     سفها لرفض الجها  المسيطرة  ل   بماوا

سأأأأأان بالوصأأأأأوا دل  كلتا  بجورجياال السأأأأأما  لموظفأ المفوضأأأأأية السأأأأأامية وآليا  اامم المتحدة لحعوق ا ن
 الم طعت   م  دون  وائقال

دواء اسأأأأأأتمرار  ملية ترك ب ااسأأأأأأالك الرأأأأأأائكة وتعدُّمهاال و واء ممتلر    و ذ يعرل    قلعا البالس 
الحواجز المصأأأأأأأأأط عة التأ توضأأأأأأأأأع ب   فترة و خرى  ل  قوا خ  الحدود ا داراة فأ  بماوااال بجورجياال 

ةال بجورجيأاال والم أاقق المجأاورةال بمأا فأ ذلأك خالا جأائحأة مرا  وم طعأة تسأأأأأأأأأأأأأأم  فأالأ/ وسأأأأأأأأأأأأأأ تيأا الج وبيأ
 (ال19-ف روس كورونا )كوف د

ا اام   العأأأا  م   جأأل وقر فوري   نأأا  ل  الرغم م  ال أأأداء الأأحي وجهأأأ و ذ  الحظ مع العلق 
ج ت  ال   قالق ال ار  ل  الصع د العالمأال فإن حالة حعوق ا نسان قد اوداد  تد وراا فأ الم طعت   الجور 

 وي سيما بس ب اينتهاكا  المتزا دة والع ود المفروضة  ل  وصوا المسا دا  ا نسانيةال

  

(68) A/HRC/36/65و الA/HRC/39/44ال وA/HRC/42/34ال وA/HRC/45/54إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/36/65،
http://undocs.org/ar/A/HRC/36/65،
http://undocs.org/ar/A/HRC/36/65،
http://undocs.org/ar/A/HRC/39/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/54
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بلِّس   ا م  تم  ز ضأد ااشأما  الم حدرا  م   دواء تعدد  شأكاا ما  ك   و ذ يعرل    قلعا البالس 
 ل  شأمصأاال والحق  ا ث ية الجورجيةال وم  انتهاكاٍ  للحق فأ الحياةال وحق الفرد فأ الحراة وفأ اامان  

فأ   ل  مسأأأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأأأحةال وحعوق الملكيةال و واء حاي  ايختطااال والع ود المفروضأأأأأأأة  ل   
 طعت   الجورج ت  ال واسأأأأأأأأأأأتمرار ممارسأأأأأأأأأأأة  د  ما تبع  م  الم اوا المملوكة  التعليم باللغة اا  فأ كلتا الم

 جورجياالللمررد   داخلياا فأ م طعة تسم  فالأ/ وس تيا الج وبيةال ب

دواء ا ثار السأأأأأأأأل ية لإلغالق المطوا لما يسأأأأأأأأم  ب عاط الع ور    و ذ يعرل    قلعا البالس  ي أأأأأأأأاا  
سأأأأأيما م ع السأأأأألطا  التأ تمارس السأأأأأيطرة الفعلية لعمليا  ا جالء    والع ود المتزا دة  ل  حراة الت علال وي

اادة  زلة  ات   الم طعت  ال وفاقم  الط أ م  الم طعت  ال اامر الحي  سأأأأأأأأأأأأأأهم فأ وقوى  دد م  الوفيأا  وو 
 ال19-بالتالأ الحالة  ا نسانية وايجتماعية وايقتصادية العائمة التأ تععد  بس ب جائحة كوف د

دواء  د  المسأاءلة      ماا العتل غ ر المرأروى اشأما  م       قلعا البالس كحلكو ذ يعرل   
و و  مر ما واا يسأأأأأأهم فأ ا فال  م  الععال فأ ال  2019و  2014ا ث ية الجورجية فأ الفترة ب    امأ  

 كل م   بماوااال بجورجياال وم طعة تسم  فالأ/ وس تيا الج وبيةال بجورجياال

اسأأأأأأتمرار حرمان المرأأأأأأرد   داخلياا والالجئ   م  الحق فأ العودة بفمان    دواء و ذ يعرل    قلعا 
 لأ/ وس تيا الج وبيةال بجورجياالوكرامة دل  ديار م فأ  بماوااال بجورجياال وفأ م طعة تسم  فا

مع التعد ر بما ت حلا حكومة جورجيا م  جهود لتوق د د ائم الديمعراقية وسيادة العانون    و ذ يسلم 
ا نسأأأأان وحما تهاال و ذ  رحبال فأ  حا السأأأأياقال بتعاون الحكومة مع اامم المتحدة وا ليا   وتعزاز حعوق  

 ا قليمية لحعوق ا نسانال

ة فعليأأة فأ  أأات   الم طعت    ان السأأأأأأأأأأأأأألطأأا  التأ تمأأارس سأأأأأأأأأأأأأأيطر   و ذ يعرل    قلعأأا البأأالس 
بمأا فأ ذلأك آليأا  اامم المتحأدة   الجورج ت   رف أأأأأأأأأأأأأأت مراراا وتكراراا دخوا المراق    الأدول    وا قليم   ال

 لحعوق ا نسانال دل هماال

فأ  حا السأأأأياق بما تكتسأأأأيا التعارار الدوراة الصأأأأادرة    المفوضأأأأية السأأأأامية لحعوق    و ذ يسأأأأّلم 
الحاجة دل ها فأ تع يم حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ  ات   الم طعت   الجورج ت   تع يماا ا نسأأأأأأأأأان م    مية وب

 الموضوعياا ومحا داا 

دل  مفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان  ن تواصأأأل تعديم المسأأأا دة    يطلب -1 
 التع ية    قراق مكتب مفوضية اامم المتحدة لحعوق ا نسان فأ ت ليسأ؛

سأأما  للمفوضأأية السأأامية وآليا  حعوق ا نسأأان الدولية وا قليمية بالوصأأوا  بال  يطالب -2 
 ااال بجورجياال و ل  م طعة تسم  فالأ/ وس تيا الج وبيةال بجورجيا؛فوراا ودون  وائق دل   بماو 

  1/ 5دل  المفوضأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأامية  ن تعد  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأانال وفعاا لعرارا    يطلب -3 
ثأة    متأابعأة  أحا العرار فأ دورتأا السأأأأأأأأأأأأأأأابعأة  2007حزاران/ ونيأا   18المارخ   ال معلومأا  شأأأأأأأأأأأأأأفواأة محأدَّ

سال فأ دورتا الثام ة وااربع  ال تعراراا مكتوباا    التطورا  المتصأأأأأأأأأأألة بهحا  وااربع  ال و ن تعد  دل  المجل
 العرار وت ف حاإ

 51الجلسة 
 2021آذار/مارس  24

وكانت    أأواا    التصأأواتإ    19 صأأوا ال وامت اى    8صأأوتاا معابل   19]ا تكمِّد بتصأأوات مسأأجَّل بفغل ية 
  نتيجة  التصوات كما  لأا
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  الماادون ا
 لمانياال  وكرانياال ديطالياال بلغارااال بول داال ترأأأيكياال جزر ال هاماال جزر مارشأأأااال الدانمركال  
الصأأأأأأأومااال فرنسأأأأأأأاال فيجأال ل  ياال المكسأأأأأأأيكال مالويال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم   

 و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان

 المعارضون ا
المتعددة العوميا (ال الصأأأأأأ  ال الفل   ال ف زواال   -يتحاد الروسأأأأأأأال دراترااال بوليفيا )دولة  ا

 ال الكام رونال كوباال وليفاراة( –)جمهوراة 

  الممت عون     التصواتا
اارج ت  ال دندونيسأأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأأتانال باكسأأأأأأتانال البحرا ال ال راوالال ب غالدي ال  

سوال توغوال جمهوراة كورااال الس غااال السودانال غابونال كو  ديفوارال موراتانياال  بورك  ا فا
 نام  ياال ن بااال اله د[
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 المقررات -باء 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: بيالروس -46/101  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا     2020تررا  الثانأ/نوفم ر   2فأ      الروسالمتعلق بايستعراا   وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

الفراق العأأأامأأأل المع أ  ال و أ تتأأأفلر م  تعرار    الروسنتيجأأأة ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق ب  يعتمأأأد 
  و/ و ايسأأأت تاجا  المعدمةال  ال وآراء الدولة برأأأفن التوصأأأيا(69)ب الروس     بايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل

ال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلة  و المسأأأائل  فأ الجلسأأأة العامةية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة  والتزاماتها الطوع
 إ (70)التأ لم تعال  معالجة كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العامل

 36الجلسة 
 2021آذار/مارس  16

 تإ[دون تصوام  ]ا تكمد 

 الشامل: ليبيانتيجة االستعراا الدوري  -46/102  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007  حزاران/ ونيأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011مارس  /آذار  25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    11فأ   ل  ياايسأأأأأأأتعراا المتعلق ب  وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

ال و أ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايستعراا  ل  يانتيجة ايستعراا المتعلق ب  يعتمد 
ال وآراء الدولة برأأفن التوصأأيا  و/ و ايسأأت تاجا  المعدمةال والتزاماتها الطوعية  (71)ل  ياالدوري الرأأامل    

  

(69) A/HRC/46/5 إ 
(70) A/HRC/46/5/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 
(71) A/HRC/46/17 إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/5/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/5/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/5/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/17


A/76/53 

155 GE.21-11677 

لة  و المسأأأأأأأأائل التأ لم تعال   وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأأأأأأة العامةال م  ردود برأأأأأأأأفن ااسأأأأأأأأئ
 إ (72)معالجة كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العامل

 36الجلسة 
 2021ارس آذار/م  16

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: مالوي  -46/103  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007  حزاران/ ونيأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 وري الراملال والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الد

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    3ايسأأأأأتعراا المتعلق بمالوي فأ   وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

الف  يعتمأأأأد  ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بمالويال و أ تتأأأأفلر م  تعرار  راق العأأأأامأأأأل المع أ  نتيجأأأأة 
ال وآراء الدولة برأأأأأفن التوصأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأت تاجا  المعدمةال  (73)بايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل    مالوي

والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلة  و المسأأأائل  
 إ (74)لمععودة فأ دقار الفراق العاملالتأ لم تعال  معالجة كافية خالا جلسة التحاور ا

 36الجلسة 
 2021رس آذار/ما 16

 دون تصواتإ[م  ]ا تكمد 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: بنما -46/104  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007 حزاران/ ونيأأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    3ايسأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق ب  ما فأ   وقد  جرى  
 ال5/1أ مرفق قرار المجلس ذا  الصلة الواردة ف

  

(72) A/HRC/46/17/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 
(73) A/HRC/46/7 إ 
(74) A/HRC/46/7/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/17/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/17/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/17/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/7
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/7/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/7/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/7/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
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ق العامل المع أ بايستعراا  نتيجة ايستعراا المتعلق ب  ماال و أ تتفلر م  تعرار الفرا  يعتمد 
ال وآراء الدولة برأأفن التوصأأيا  و/ و ايسأأت تاجا  المعدمةال والتزاماتها الطوعية  (75)الدوري الرأأامل    ب ما

مةال م  ردود برأأأأأأأأفن ااسأأأأأأأأئلة  و المسأأأأأأأأائل التأ لم تعال   وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأأأأأأة العا
 إ (76)عودة فأ دقار الفراق العاملمعالجة كافية خالا جلسة التحاور المع

 37الجلسة 
 2021آذار/مارس  16

 دون تصواتإ[م  ]ا تكمد 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: منغوليا -46/105  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا    امتثايا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007 حزاران/ ونيأأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 بعملية ايستعراا الدوري الراملال  صلةوالممارسا  المت

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    4فأ   م غولياايسأأأأتعراا المتعلق ب  وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بم غوليأأأأاال و أ تتأأأأفلر م  تعرار    يعتمأأأأد  الفراق العأأأأامأأأأل المع أ  نتيجأأأأة 
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدمةال  (77)   م غوليا  اا الدوري الرأأأأاملبايسأأأأتعر 

ة  و المسأأأائل  ال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلفأ الجلسأأأة العامةوالتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة  
 إ (78)عاملالتأ لم تعال  معالجة كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق ال

 37الجلسة 
 2021آذار/مارس  16

 دون تصواتإ[م  ]ا تكمد 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: ملديف -46/106  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007  حزاران/ ونيأأأا  18المارخ   5/1سأأأأأأأأأأأأأأأأأان  ال ولعراري مجلس حعوق ا ن2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

  

(75) A/HRC/46/8 إ 
(76) A/HRC/46/8/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 
(77) A/HRC/46/9 إ 
(78) A/HRC/46/9/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/8
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/8/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/8/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/8/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/9
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
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جميع ااحكا   وفعاا ل 2020ترأأأأرا  الثانأ/نوفم ر   4ايسأأأأتعراا المتعلق بملديف فأ    وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بملأأأأديفال و أ تتأأأأفلر م  تعرار الف  يعتمأأأأد  راق العأأأأامأأأأل المع أ  نتيجأأأأة 
ال وآراء الدولة برأأأأأفن التوصأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأت تاجا  المعدمةال  (79)بايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل    ملديف

ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلة  و المسأأأائل    والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال
 إ (80)لمععودة فأ دقار الفراق العاملالتأ لم تعال  معالجة كافية خالا جلسة التحاور ا

 37الجلسة 
 2021آذار/مارس  16

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 أندورانتيجة االستعراا الدوري الشامل:  -46/107  

 لس حعوق ا نسانالدن مج 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007  حزاران/ ونيأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر   5فأ   فندوراايسأأأأأأأتعراا المتعلق ب  وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بأأأأ  يعتمأأأأد  الفراق العأأأأامأأأأل المع أ  ال و أ تتأأأأفلر م  تعرافنأأأأدورانتيجأأأأة  ر 
ال وآراء الدولة برأأأأأأفن التوصأأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأأت تاجا  المعدمةال  (81) ندورابايسأأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأأامل    

والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلة  و المسأأأائل  
 إ (82)اور المععودة فأ دقار الفراق العاملكافية خالا جلسة التحالتأ لم تعال  معالجة 

 37الجلسة 
 2021آذار/مارس  16

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 هندوراسنتيجة االستعراا الدوري الشامل:  -46/108  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007  حزاران/ ونيأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006ارس  آذار/مأأأ

  

(79) A/HRC/46/10إ 
(80) A/HRC/46/10/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/46/2 الفصل السادسإال 
(81) A/HRC/46/11إ 
(82) A/HRC/46/11/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/46/2 الفصل السادسإال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/10
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/10/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/11
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/11/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
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ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا     2020تررا  الثانأ/نوفم ر    5ه دوراس فأ بايستعراا المتعلق    وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

الفراق العأأأامأأأل المع أ    نتيجأأأة ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق به أأأدوراسال و أ تتأأأفلر م  تعرار   يعتمأأأد 
لمعدمةال  ال وآراء الدولة برأأأفن التوصأأأيا  و/ و ايسأأأت تاجا  ا(83)  دوراسبايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل    

والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلة  و المسأأأائل  
 إ (84)التحاور المععودة فأ دقار الفراق العاملالتأ لم تعال  معالجة كافية خالا جلسة 

 37الجلسة 
 2021آذار/مارس  16

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 بلغاريااالستعراا الدوري الشامل: نتيجة  -46/109  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007  حزاران/ ونيأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1الرئيس    ال ول يان2011آذار/مارس   25 المارخ

 بعملية ايستعراا الدوري الراملال  والممارسا  المتصلة

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر   6فأ   ب لغاراا  ايسأأأأأتعراا المتعلق  وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأ  يعتمأأأأد  ال و أ تتأأأأفلر م  تعرار الفراق العأأأأامأأأأل المع أ  ب لغأأأأاراأأأأاتعراا المتعلق  نتيجأأأأة 
ال وآراء الدولة برأأأأأفن التوصأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأت تاجا  المعدمةال  (85)بلغاراابايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل    

  والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلة  و المسأأأائل
 إ (86)كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العامل التأ لم تعال  معالجة

 38الجلسة 
 2021آذار/مارس  17

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

  

(83) A/HRC/46/12إ 
(84) A/HRC/46/12/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 
(85) A/HRC/46/13 إ 
(86) A/HRC/46/13/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/12
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/13
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/13/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/13/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/13/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
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 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: جزر مارشال -46/110  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15 المارخ  60/251معية العامة فأ قرار ا  للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجامتثايا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007 حزاران/ ونيأأأأا  18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 ملال والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الرا

وفعاا لجميع    2020ترأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر   9ايسأأأأأأتعراا المتعلق بجزر مارشأأأأأأاا فأ    وقد  جرى  
 ال5/1ااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

تعرار الفراق العامل المع أ   نتيجة ايسأأأأأأأأتعراا المتعلق بجزر مارشأأأأأأأأااال و أ تتفلر م   يعتمد 
ال وآراء الدولة برأأأأأأفن التوصأأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأأت تاجا   (87)رشأأأأأأاابايسأأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأأامل    جزر ما

المعدمةال والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأأأأأة العامةال م  ردود برأأأأأأأفن ااسأأأأأأأئلة  
 إ (88)خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العاملالمسائل التأ لم تعال  معالجة كافية   و

 38 الجلسة
 2021آذار/مارس  17

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: الواليات المتحدة األمريكية -46/111  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا   دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا 

  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ن  ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأا2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

  2020نوفم ر  ترأأأأأأرا  الثانأ/ 9ايسأأأأأأتعراا المتعلق بالوييا  المتحدة اامراكية فأ    وقد  جرى  
 ال5/1وفعاا لجميع ااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

المتحأدة اامراكيأةال و أ تتأفلر م  تعرار الفراق العأامل    نتيجأة ايسأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بأالوييأا    يعتمأد  
صأأأأأأأيا  و/ و  ال وآراء الدولة برأأأأأأأفن التو ( 89) المع أ بايسأأأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأأأامل    الوييا  المتحدة اامراكية 

برأأأأأأأأفن ايسأأأأأأأأت تاجا  المعدمةال والتزاماتها الطوعية وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأأأأأأة العامةال م  ردود  
 إ  ( 90) ااسئلة  و المسائل التأ لم تعال  معالجة كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العامل 

 38الجلسة 
 2021آذار/مارس  17

 صواتإ[ت ]ا تكمد م  دون 
  

(87) A/HRC/46/14إ 
(88) A/HRC/46/14/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/46/2 الفصل السادسإال 
(89) A/HRC/46/15إ 
(90) A/HRC/46/15/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/46/2 الفصل السادسإال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/14
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/14/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/15
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/15/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
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 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: كرواتيا -46/112  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

  15المارخ    60/251التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  للويية    دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا امتثايا  
  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأرا  الثانأ/نوفم ر    10ايسأتعراا المتعلق بكرواتيا فأ   وقد  جرى  
 ال5/1س ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجل

 نتيجة ايسأأأأأتعراا المتعلق بكرواتياال و أ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايسأأأأأتعراا   يعتمد  
  ال وآراء الدولة برأأفن التوصأأيا  و/ و ايسأأت تاجا  المعدمةال والتزاماتها الطوعية (91)الدوري الرأأامل    كرواتيا 

  ة  و المسأأأائل التأ لم تعال  معالجةبرأأأفن ااسأأأئل  وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود
 إ (92)كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العامل

 38الجلسة 
 2021آذار/مارس  17

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: ليبريا -46/113  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

  15المارخ    60/251لتأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  للويية ا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا امتثايا  
  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ
 يستعراا الدوري الراملال والممارسا  المتصلة بعملية ا

وفعاا لجميع ااحكا    2020ترأأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر   2ايسأأأأأأأأتعراا المتعلق بل  راا فأ    وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

 لفراق العامل المع أ بايسأأأأأأأأتعراا نتيجة ايسأأأأأأأأتعراا المتعلق بل  رااال و أ تتفلر م  تعرار ا   يعتمد  
ال وآراء الدولة برأفن التوصأيا  و/ و ايسأت تاجا  المعدمةال والتزاماتها الطوعية  (93)مل    ل  رااالدوري الرأا

 وما قدمتاال ق ل ا تماد ال تيجة فأ الجلسأأأأأأة العامةال م  ردود برأأأأأأفن ااسأأأأأأئلة  و المسأأأأأأائل التأ لم تعال  معالجة 
 إ (94)ر المععودة فأ دقار الفراق العاملكافية خالا جلسة التحاو 

 39ة الجلس
 2021آذار/مارس  17

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

  

(91) A/HRC/46/16إ 
(92) A/HRC/46/16/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال  
(93) A/HRC/46/6إ 
(94) A/HRC/46/6/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/46/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/16
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/16/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/16/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/16/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/6
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/6/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/6/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/6/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،


A/76/53 

161 GE.21-11677 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: جامايكا -46/114  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
 15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا    دذ  تصأأأأأأأرا 

  16/21و  2007حزاران/ ونيأأا    18خ  المار   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

  ا وفعاا لجميع ااحك   2020ترأأأأرا  الثانأ/نوفم ر    11ايسأأأأتعراا المتعلق بجامايكا فأ    وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

 نتيجة ايسأأأتعراا المتعلق بجامايكاال و أ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايسأأأتعراا   يعتمد  
  ال وآراء الدولة برأفن التوصأيا  و/ و ايسأت تاجا  المعدمةال والتزاماتها الطوعية (95)الدوري الرأامل    جامايكا 

  ة  و المسأأأائل التأ لم تعال  معالجة تماد ال تيجة فأ الجلسأأأة العامةال م  ردود برأأأفن ااسأأأئلوما قدمتاال ق ل ا 
 إ (96)كافية خالا جلسة التحاور المععودة فأ دقار الفراق العامل

 39لجلسة ا
 2021آذار/مارس  17

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

ة إلنشةاء صةندوق  حلقة نقاش رفيعة المسةتوى بمناسةبة الذكرى السةنوية العاشةر  46/115
المسةةاةدة التقنية لدةم مشةةاركة أقل البلدان نمواا  التبرةات االسةةتئماني لتقديم  

 والدول الجزرية الصغيرة النامية في أةمال مجلس حقوق اإلنسان

ال ا تماد ال ص  2021آذار/مارس    24المععودة فأ   50قرر مجلس حعوق ا نسأأأأانال فأ جلسأأأأتا  
 الوارد  دنااا

  نسانالدن مجلس حعوق اا 

ال الحي حدد فيا مجلس حعوق ا نسأأان  2012آذار/مارس   23المارخ    19/26دل  قرارا    دذ يرأأ ر  
اختصأأأاصأأأا  صأأأ دوق الت ر ا  ايسأأأتئمانأ لتعديم المسأأأا دة التع ية لد م مرأأأاركة  قل ال لدان نمواا والدوا  

 الالجزراة الصغ رة ال امية فأ   ماا مجلس حعوق ا نسان

برأفن  عد حلعة نعا  رفيعة   2016آذار/مارس    23المارخ    31/115ل  معررا دو ذ يرأ ر  ي أاا   
المسأأتوى بم اسأأبة الحكرى السأأ واة العاشأأرة لمجلس حعوق ا نسأأان والقيمة التأ تكول  لمرأأاركة جميع الدوا  

 اا  اء فأ اامم المتحدة فأ   ماا المجلسال

ر ا   برأأفن تعزاز صأأ دوق الت  2017آذار/مارس   24المارخ    34/40دل  قرارا و ذ يرأأ ر كحلك   
ايسأأأأأأأتئمانأ لتعديم المسأأأأأأأا دة التع ية لد م مرأأأأأأأاركة  قل ال لدان نمواا والدوا الجزراة الصأأأأأأأغ رة ال امية فأ 

 ال  ماا مجلس حعوق ا نسان

  

(95) A/HRC/46/18إ 
(96) A/HRC/46/18/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/46/2 الفصل السادسإال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/18/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/2،
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بالجهود التأ بحلها الصأأأ دوق ايسأأأتئمانأ اداء وي تا بالكامل وبالت ر ا  المعدمة م    و ذ  رحب 
 جميع الدوا  ل  تعديم  حا الت ر ا ال  الص دوق ايستئمانأال وارجعالدوا دل  

بمسأأأأأا مة الصأأأأأ دوق ايسأأأأأتئمانأ فأ ايحتفاا بالحكرى السأأأأأ واة العاشأأأأأرة لمجلس حعوق   و ذ يعر  
 ا نسان فأ دورتا الثانية والثالث  ال التأ مكثلت ف ها جميع الدوا اا  اء فأ اامم المتحدة اوا مرةال

ا الحكرى السأأأأ واة العاشأأأأرة  نرأأأأاء الصأأأأ دوق  سأأأأيصأأأأاد  2022شأأأأهر آذار/مارس     نو ذ  الحظ   
 ايستئمانأال

و بتدعيم قدرة وفود  قل ال لدان نمواا و ذ يعّر   والدوا الجزراة    بفن المرأأأأأأأأأأأاركة العالمية والهادفة تعزَّ
جها   الصأأأأأأغ رة ال امية  ل  المرأأأأأأاركة فأ  نرأأأأأأطة مجلس حعوق ا نسأأأأأأانال و ذ  رحب بمسأأأأأأا مة جميع ال

 الالمع ية فأ  حا الصدد

و ذ  اكد   ن الحكرى السأأأ واة العاشأأأرة تتيب فرصأأأة قيمة  براو و  ادة تفك د   مية مرأأأاركة جميع   
  الدوا اا  اء فأ اامم المتحدة فأ   ماا مجلس حعوق ا نسانال

ة وااربع  ال حلعة نعا    ن يععدال خالا الجزء الرفيع المسأأأأأتوى م  دورتا التاسأأأأأع يعرر  -1 
رفيعة المسأأأأتوى بم اسأأأأبة الحكرى السأأأأ واة العاشأأأأرة  نرأأأأاء صأأأأ دوق الت ر ا  ايسأأأأتئمانأ لتعديم المسأأأأا دة  

  الا نسأأأأأأان التع ية لد م مرأأأأأأاركة  قل ال لدان نمواا والدوا الجزراة الصأأأأأأغ رة ال امية فأ   ماا مجلس حعوق  
  مجلس    ماا فأ  المتحدة  اامم فأ  اا  أأأأاء  الدوا  لجميع  ادفةواله  العالمية  المرأأأأاركة  فوائد   ل   بالترك ز 

 نسانال و ن تكون الم اقرة متاحة تماماا لألشما  ذوي ا  اقة؛ ا  حعوق 

دل  مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان  ن ت ظم حلعة ال عا ال و ن   يطلب -2 
فل مرأأأأأأاركتها ف هاال آخحة فأ ا تبار ا الت وى  تجري اتصأأأأأأاي  مع الدوا وغ ر ا م  الجها  المع ية كأ تك

 الجغرافأ؛

و ن دل  المفوضأية  ن تعد تعراراا    نتائ  حلعة ال عا  فأ شأكلِّ موجزال    ي أاا   يطلب -3 
 تعدما دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الممس  ؛

ا  دل  المفوضأأية  ن تكفلال م  خالا الصأأ دوق ايسأأتئمانأال مرأأاركة الدو   كحلك  يطلب -4 
اا  أأأأأأأأأأأاء التأ ليس لها بعثة مقيمة دائمة فأ ج يفال حت   تسأأأأأأأأأأأ   لجميع الدوا اا  أأأأأأأأأأأاء فأ اامم  

  لمجلس حعوق ا نسأأأأأأانال بما فأ ذلك المرأأأأأأاركة فأ حلعة  المتحدة المرأأأأأأاركة فأ الدورة التاسأأأأأأعة وااربع 
 اال عا  الرفيعة المستوىإ

 [إ]ا تكمد م  دون تصوات
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 ورة االستثنائية الثالثينقرار معتمد في الد –سادساا  

ضةمان احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسةان والقانون الدولي اإلنسةاني  -30/1-دإ
 المحتلة، بما في ا القدس الشر ية، وفي إسرائيلفي األرا الفلسطينية 

 دن مجلس حعوق ا نسانال  

 ا نسانال بمعاصد ومبادئ م ثاق اامم المتحدة وا  الن العالمأ لحعوق  دذ يسترشد 

 ن  ل  جميع الأأأدوا التزامأأأاا بتعزاز وحمأأأايأأأة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأان والحراأأا    و ذ  اكأأأد م  جأأأد أأأد 
ااسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيةال  ل  ال حو الماكد فأ الم ثاق وفأ ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان والعهد   الدول     

 الماص   بحعوق ا نسان وغ ر ذلك م  الصكوك الواجبة التط  قال 

لأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأانأال  انطباق العانون الدو   د  ي أأأأأأأأأأاا و ذ  اكد م  جد  
  ال1949  غسأطس /آل  12سأيما اتفاقية ج يف برأفن حماية ااشأما  المدن    فأ وقت الحرلال المارخة   وي

  ل  اارا الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال

تعاقدة السأأأأأأأأأأأأأأامية فأ اتفاقية ج يف الرابعة ملزمة   ن جميع ااقراا الم  و ذ  اكد م  جد د كحلك 
باحترا  وضأأأأأأأأأأمان احترا  ايلتزاما  ال اشأأأأأأأأأأئة     حا ايتفاقية فيما  تعلق باارا الفلسأأأأأأأأأأط  ية المحتلةال  

فيما يمص الععوبا     148و  147و  146ف ها العدس الرأأأأأرقيةال و ذ يرأأأأأ ر دل  التزاماتها بموجب المواد   بما
 مط رةالزائية واينتهاكا  الالج

دل  جميع العرارا  ذا  الصأأأألة الصأأأأادرة    مجلس حعوق ا نسأأأأان والجمعية العامة   و ذ يرأأأأ ر  
 ومجلس اام ال

  20/ 10-دل  تعرار اام   العا  المعد  دل  الجمعية العامة  مالا بعرار ا دد  و ذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأأأأأأاا  
2018حزاران/ ونيا  13المارخ 

 لواردة فياال ال و ل  ضرورة تفع ل خيارا  الحماية ا(97)

دل  المبادئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأانال التأ ت أأأأع    و ذ يرأأأأأ ر كحلك 
   ا سأأأها     ايمت اى ل   اتق جميع ماسأأأسأأأا  اا ماا مسأأأاولية احترا  حعوق ا نسأأأانال بوسأأأائل م ها  

 ئة    ال زا ا الفأ انتهاكا  حعوق ا نسان ال اش

بفن العدالة واحترا  سأأأأأيادة العانون وحعوق ا نسأأأأأان  ما ااسأأأأأاسأأأأأان    ا الراسأأأأأخو ذ يعرل    اقت ا  
اللحان ي غ     هما لتحع ق السال ال و ذ  اكد  ن ا فال  الم هجأ م  الععال  ل  انتهاكا  العانون الدولأ  

ل  التوصل دل   الحماية وقوا جميع الجهود الرامية د  م ح  مد بع د قد  حب  العدالة و دى دل   ومة فأ مجاا
 الصلةال حل  ادا وسلمأ   رر اتماذ دجراءا  تتماش  مع العانون الدولأ وقرارا  اامم المتحدة ذا 

 ن   رأأأأأأأا  ل  وجا السأأأأأأأر ة لج ة تحع ق دولية مسأأأأأأأتعلة مسأأأأأأأتمرة يكعّ  ها رئيس  يعرر  -1 
الرأأأأأأأأأرقيةال وداخل  الفلسأأأأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان للتحع ق داخل ااراضأأأأأأأأأأ  

دسأأأأأأرائ ل فأ جميع اينتهاكا  المز ومة للعانون الدولأ ا نسأأأأأأانأ وجميع اينتهاكا  والتجاووا  المز ومة  
ووقعت م ح  حا التاراخال وجميع   2021نيسأأأأأأأأأأأان/ برال   13للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان التأ سأأأأأأأأأأأبعت 

تعرار و قالة  مد ال زاىال بما فأ ذلك التم  ز  ااسأأأأأأأأأأأبال الجحراة الكام ة وراء التوترا  المتكررة و د  ايسأأأأأأأأأأأ
 والعمع الم هجيان  ل   ساس الهواة الوق ية  و ا ث ية  و العرقية  و الد  ية؛

  

(97) A/ES-10/794إ 

http://undocs.org/ar/A/ES-10/794
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  ن ت طلع لج ة التحع ق بما  لأا يعرر  ي اا  -2 

تحد د الوقائع والظروا التأ قد ترق  دل  مسأتوى  حا اينتهاكا  والتجاووا  والوقوا   ()  
 لجرائم المرتكبة؛  ل  ا

جمع وتوح أد وتحل أل اادلأة  ل   أحا اينتهأاكأا  والتجأاووا  والجرائم المرتكبأةال والعمل   )ل( 
فأ ذلك المعابال  وشأأأأهادا    ل  نحو م هجأ  ل  تسأأأأج ل وحفظ جميع المعلوما  والوثائق واادلةال بما  

م   جل ال هوا دل   قصأأأ  حد بإمكانية    الرأأأهود ومواد ايسأأأتديا الج ائأال وفعاا لمعا  ر العانون الدولأال
 ق ولها فأ ا جراءا  العانونية؛

امتالك العأدرة  ل  توث ق المعلومأا  واادلأة ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأة والتحعق م هأاال بطرق م هأا  )ج( 
 ن مع الكيانا  الع ائية والكيانا  ااخرىال حسب ايقت اء؛العمل الم دانأ والتعاو 

  واة المساول   بهية ضمان مساءلة مرتك أ اينتهاكا ؛   العملال مت   مك ال  ل  تحد د  )د(  

تحد د  نماط اينتهاكا  بمرور الوقت بتحل ل  وجا الترأأأأأأأابا فأ ال تائ  التأ  توصأأأأأأأل دل ها   )ه(  
 ولجان التحع ق التابعة لألمم المتحدة المع ية بالحالة وفأ التوصيا  الم  ثعة   ها؛ جميع بعثا  تعصأ الحعائق  

وصأيا ال وي سأيما برأفن تداب ر المسأاءلةال وكل ذلك بهية تج ب و نهاء ا فال   تعديم ت )و( 
 حا   م  الععال وضأأأمان المسأأأاءلة العانونيةال بما فأ ذلك المسأأأاولية الج ائية الفردية ومسأأأاولية العادةال   

 اينتهاكا ال وتمك   ال حايا م  الوصوا دل  العدالة؛ 

  بغأ  ن تتمح ا الدوا الثالثة ل أأأأأأأأأأمان احترا     تعديم توصأأأأأأأأأأيا  برأأأأأأأأأأفن التداب ر التأ )و( 
المرأأأتركة    1العانون الدولأ ا نسأأأانأ فأ اارا الفلسأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأرقيةال وفعاا للمادة  

الرابعأةال بطرق   م  اتفأاقيأة ج يف 148و  147و 146ب   اتفأاقيأا  ج يفال ووفأاءا بأالتزامأاتهأا بموجأب المواد  
 ديم  ونها  و مسا دتها فأ ارتكال  فعاا غ ر مررو ة دولياا؛م ها ضمان  د  تع

 2تعديم تعرار سأأأ وي     نرأأأطتها الرئيسأأأية دل  مجلس حعوق ا نسأأأان فأ دقار ال  د   ) ( 
 والسبع  ؛م  جدوا اا ماا ابتداءا م  دورتا الممس  ال و ل  الجمعية العامة ابتداءا م  دورتها السابعة 

التحع ق و ن بجميع ااقرا   ه أأأأأب -3  لج أأأأأة  ا المع يأأأأأة  ن تتعأأأأأاون تعأأأأأاونأأأأأاا كأأأأأامالا مع 
 وصولها؛ تيسر 

بجميع الدوا  ن تتعاون تعاوناا تاماا مع لج ة التحع قال وارأأأأأأأأجع المجتمع المدنأ    ه ب -4 
 ل  نحو فعااال    ووسأأأأأأأأائ  ا  ال  وسأأأأأأأأائر الجها  المع ية  ل   ن تتعاون معهاال لكأ ت أأأأأأأأطلع بوي تها

   ن تزود اللج ة  ل  وجا المصأأأأأأأأأأأأأأو  بفي معلوما  ووثائق قد تكون فأ حووتها فأ واحثها جميعاا  ل
 الحاضر  و المستع لال وبفي شكل آخر م   شكاا المسا دة المتصلة بويية كل م ها؛

ناا كامالا  بفجهزة م ظومة اامم المتحدة و  ئاتها ووكايتها المع ية  ن تتعاون تعاو   ه ب -5 
تسأأأأأأتج ب اسأأأأأأتجابة سأأأأأأراعة اي قلب تعدما اللج ةال وم  ذلك ما  تعلق بالحصأأأأأوا  مع لج ة التحع ق و ن  

  ل  جميع المعلوما  والوثائق؛

دل  اام   العا   ن يمصأأأأأأأأص الموارد الالومة لت ف ح  حا العرارال ولتمك   مفوضأأأأأأأأية    يطلب  - 6 
 التحع ق؛  ومة لد م  مل لج ة اامم المتحدة السامية لحعوق ا نسان م  تعديم الموارد اللوجستية والتع ية الال 

  ق يأة الأدوا كأافأة  ل  ايمت أاى    نعأل ااسأأأأأأأأأأأأألحأة   أدمأا ترىال وفعأاا لإلجراءا  الو  يحأ   - 7 
  وايلتزاما  والمعا  ر الدولية الم طبعةال خطراا واضأأأأأأأحاا م  احتماا اسأأأأأأأتمدا   حا ااسأأأأأأألحة يرتكال  و تيسأأأأأأأ ر 

 أ لحعوق ا نسان  و انتهاكا  خط رة للعانون الدولأ ا نسانأ؛ تجاووا  خط رة للعانون الدول  ارتكال انتهاكا   و 
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المانحة ااخرى  ن تحرأأأأأأأأأأأأأأد  ل  وجا   بجميع الدوا والوكاي  الدولية والجها   ه ب -8 
السأأأأأأر ة الد م ا نسأأأأأأانأ للسأأأأأأكان المدن    الفلسأأأأأأط      فأ اارا الفلسأأأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس  

تهم الماثلةال واه ب بإسأأأأأأرائ لال قوة ايحتالاال  ن تكفل ديصأأأأأأاا تلك المسأأأأأأا دة  الرأأأأأأرقيةال و ن تل أ احتياجا
 ا نسانية دون  وائق؛

دل  مفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن تعد  تحد ثاا شأأأأفوااا      يطلب -9 
  التعد  المحرو فأ ت ف ح  حا العرار دل  مجلس حعوق ا نسانال فأ دورتا الثام ة وااربع  ؛

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإيعرر  -10 

 الجلسة الثانية
 2021 يار/ما و  27

  أأأأواا    التصأأأأواتإ وكانت    14 صأأأأوا  وامت اى   9صأأأأوتاا معابل   24]ا تكمد بتصأأأأوات مسأأأأجل بفغل ية  
 نتيجة التصوات كما  لأا 

   الماادونا 
دندونيسياال  ووبكستا دراترااال  اارج ت  ال  رم  ياال  الروسأال  البحرا ال  ايتحاد  باكستانال  نال 

السودانال الصومااال  المتعددة العوميا (ال الس غااال    -ب غالدي ال بورك  ا فاسوال بوليفيا )دولة  
)جمهوراة   ف زواال  الفل   ال  غابونال  ل  ياال    –الص  ال  ديفوارال  كو   كوباال  ال وليفاراة(ال 

 المكسيكال موراتانياال نام  يا 

 المعارضونا 
بلغارااال   المتحدة   لمانياال  وروغوايال  المملكة  مالويال  الكام رونال  مارشااال  جزر  تريكياال 

 ال مسا ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال  

   الممت عون    التصواتا
 وكرانياال ديطالياال ال راوالال بول داال توغوال جزر ال هاماال جمهوراة كورااال الدانمركال فرنساال  

 فيجأال ن بااال اله دال  ول داال اليابان[ 
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 دورة السابعة واألربعون ال -سابعاا  

 القرارات  –ألف 

 الروهينغيا وغيرهم من األقليات في ميانمارحالة حقوق اإلنسان لمسلمي   -47/1  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

الما  بالحعوق  يرأأأأأأأأ ر دل  العهد الدولأ    ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأانال و ذ  و ذ يع د تفك د 
وايجتماعية والثعافيةال واتفاقية حعوق  المدنية والسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأادية  

الطفلال واتفاقية الع أاء  ل  جميع  شأكاا التم  ز ضأد المر ةال وايتفاقية الدولية للع أاء  ل  جميع  شأكاا  
 لحعوق ا نسان ذا  الصلةال التم  ز الع صريال وغ ر ذلك م   حكا  العانون الدولأ

ا نسأأأان ذا  الصأأألةال وآخر ا قرار الجمعية    دل  قرارا  الجمعية العامة ومجلس حعوق  و ذ يرأأأ ر  
ال  2021  حزاران/ ونيا  18المارخ    75/287وقرار ا    2020كانون ااوا/ديسم ر    31المارخ    75/238العامة  

المجلس   و2015تموو/ وليأأأأأأأا    3المارخ    29/21وقرارا   ال  2017آذار/مأأأأأأأارس    24المارخ    34/22ال 
  22المارخ    40/29ال و2018  لوا/سأأ تم ر   27المارخ    39/2ال و2018آذار/مارس    23المارخ    37/32و

ال  2020حزاران/ ونيا    22المارخ    43/26ال و2019  لوا/س تم ر    26المارخ    42/3ال و2019آذار/مارس  
ال ومعرر 2017ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر   كأأأانون   5المارخ   27/1-ال ودد2021آذار/مأأأارس   24المارخ    46/21و

 ال2017  لوا/س تم ر  29المارخ  36/115المجلس 

بتعارار مفوضة اامم المتحدة السامية لحعوق ا نسان    ااسبال الجحراة ينتهاكا    و ذ  رحب 
حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان وتجأاوواتهأا التأ  واجههأا الرو   هيأا وغ ر م م  ااقليأا  فأ ميأانمأارال المعأد  دل  مجلس  

 ح توصأأأيا  بعثة تعصأأأأ الحعائق المسأأأتعلة المع ية  و   ت ف ال(98)ق ا نسأأأان فأ دورتا الثالثة وااربع  حعو 
بميانمارال بما فأ ذلك توصأأأأأيا  المسأأأأأاءلةال و   التعد  المحرو فأ حالة حعوق ا نسأأأأأان فأ ميانمارال بما  

دورتأأأا المأأأامسأأأأأأأأأأأأأأأأة  فأ ذلأأأك حعوق مسأأأأأأأأأأأأأألمأ الرو   هيأأأا وغ ر م م  ااقليأأأا ال المعأأأد  دل  المجلس فأ  
 الكامالا  جة الملحة دل  ت ف ح التوصيا  الواردة فأ كال التعرارا  ت ف حاا و ذ يع د تفك د الحا ال(99)وااربع  

  مل المعرر الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأأان فأ ميانمار وتعاراراال و ذ يفسأأأأأأأر  و ذ  الحظ 
الوييةال ولم ع الوصأأأأوا دل  ميانمار م ح  برأأأأدة فأ الوقت نفسأأأأا يسأأأأتمرار  د  تعاون حكومة ميانمار مع 

 ال و ذ يح  حكومة ميانمار  ل  التعاون الكامل مع المعرر الما ال2017كانون ااوا/ديسم ر 

بعمل المبعوثة الماصأأأأأأأة لألم   العا  المع ية بميانمارال و ذ يرأأأأأأأجعها  ل  المزاد م    و ذ  رحب 
لمع يةال بما ف ها المجتمع المدنأ والفئا  السأأأأأأأأكانية  التفا ل والتحاور مع حكومة ميانمار وسأأأأأأأأائر الجها  ا

 المت ررةال مثل مسلمأ الرو   هيا فأ ميانمارال

   با ا لية المستعلة لميانمار وبتعارار ا الس واةالبالعمل الجاري الحي تعو  و ذ  رحب  ي اا  

ئق فأ العمل المهم الحي اضأأأأأأأأأطلعت با البعثة الدولية المسأأأأأأأأأتعلة لتعصأأأأأأأأأأ الحعادل   رأأأأأأأأأ ر  و ذ ي 
والورقا  المتعلعة بالمصأأأأالب ايقتصأأأأادية لجي     (100)ميانمار وبجميع تعارار اال بما فأ ذلك تعرار ا ال هائأ

  

(98) A/HRC/43/18إ 
(99) A/HRC/45/5إ 

(100) A/HRC/42/50إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/43/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/45/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/50
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  ال ( 102) أ والج سأأأأانأ فأ ميانمار وا ثار المج سأأأأ ة  ل  ال زا ا  العرقية فأ ال لد وبالع ر الج سأأأأ  (101)ميانمار 
 يانمار مع بعثة تعصأ الحعائقالو ذ يعرل  الوة  ل  ذلك    بالس  سفا لعد  تعاون حكومة م

انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأان وتجاوواتها الجسأأأأأأيمة التأ ترتك ها قوا  اام  والعوا    و ذ  د   برأأأأأأدة 
المسأأأألحة لميانمار فأ حق مسأأأألمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا ال كما  ت أأأأب م  ال تائ  التأ توصأأأألت  

أ لبعثة تعصأأأأأأأ  يانمارال والتأ ت أأأأأأأا أ بال شأأأأأأأكال وفعاا دل ها البعثة الدولية المسأأأأأأأتعلة لتعصأأأأأأأأ الحعائق فأ م
  الحعائقال  خطر الجرائم فأ دقار العانون الدولأال و ذ يفسأأأأأر يسأأأأأتمرار ميانمار فأ المراء فأ ته ئة الظروا

م  ب غالدي  دل    المواتية للعودة الطوعية وا م ة والكرامة والمسأأتدامة لمسأألمأ الرو   هيا المرأأرد   قسأأراا 
  بروتا بعثة تعصأ الحعائقال ميانمارال كما

دواء تصأأأأأأأأأأأا د الع ر وانتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان وتجاوواتها    ل    قلعا العم قو ذ يكرر ا  را 
حياا مسأأأأأأألمأ الرو   هيا واسأأأأأأأتمرار الترأأأأأأأراد العسأأأأأأأري للمدن   ال بم  ف هم مسأأأأأأألمو الرو   هيا وغ ر م م  

  ة الطوعية وا م ة والكرامة والمسأأأأأأأأأأأتدامة لجميعااقليا  ا ث يةال و و ما يجعل الظروا غ ر مالئمة للعود
 دل  ميانمارال بم  فأ ذلك مسلمو الرو   هياال الالجئ   والمررد   قسراا 

مما تطرحا التطورا  ااخ رة ال اشأئة    د الن جي  ميانمار حالة الطوارئ   و ذ يعرل    قلعا 
 تدامة للمسأأألم   الرو   هيا المرأأأرد   قسأأأراا م  تحديا  خط رة  ما  العودة الطوعية وا م ة والكرامة والمسأأأ

ال و ذ يرأأأدد فأ  حا الصأأأدد  ل   2021شأأأباط/ف را ر   1ال بم  ف هم المرأأأردون م ح  ميع المرأأأرد   داخلياا وج
ضأأأأأرورة معالجة ااسأأأأأبال الجحراة لألومة فأ ويية راخ  ال و ذ يع د تفك د ضأأأأأرورة التوقر  ل  الفور    

هيا وغ ر م م  ااقليا ال  شأأفنا  ن  ادي دل  واادة ترأأراد مسأألمأ الرو     اسأأتمدا  العوة العسأأكراة الحي م 
 و  ر الحدودال داخلياا 

دواء الع ود المفروضأة  ل  المجتمع المدنأ والصأحف    والعامل   فأ وسأائ     و ذ يعرل    قلعا  ي أاا  
 ا ث ية فأ ميانمارال   ا  ال ال و أ ق ود قد تزاد م  تفاقم مح ة مسلمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  

لرأأأعب ميانمار وتطلعاتا الديمعراقيةال ولعملية اينتعاا الديمعراقأ    تف  دا الصأأأرابو ذ يعرل      
فأ ميانمارال وكحلك للحاجة دل  تدعيم الماسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأا  والعمليا  الديمعراقية وايمت اى    الع ر واحترا   

 الكامالا  اا حعوق ا نسان والحراا  ااساسية وسيادة العانون احترام

الملحة دل  ضأأمان محاسأأبة جميع المسأأاول      الجرائم المتعلعة بانتهاكا   الحاجة    و ذ يع د تفك د 
وتجأاوواتأا فأ جميع  نحأاء ميأانمأارال بمأا فأ ذلأك العأانون الأدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان والعأانون    العأانون الأدولأ 

  بالمصداقية  الة وق ية  و دقليمية  و دولية تتسمالدولأ ا نسانأ والعانون الج ائأ الدولأال    قراق آليا   د
 فأ الوقت ذاتا دل  سلطة مجلس اام  فأ  حا المصو ال وايستعالاال مر راا 

بالعمل التكم لأ والمتآور الحي ي أأأأأأأأأأأأطلع با ممتلر ا ليا  والمكلف   بالوييا  فأ   و ذ يسأأأأأأأأأأأألم 
تحسأأأأأ    لدولية العاملة برأأأأأفن ميانمار م   جلدقار اامم المتحدةال بما فأ ذلك آليا  العدالة والمسأأأأأاءلة ا

الحالة ا نسأأأانية وحالة حعوق ا نسأأأان فأ ال لدال و ذ  الحظ بعلق  د  دتاحة وصأأأوا كاٍا دل  المسأأأا دا   
ا نسانيةال ي سيما فأ الم اقق التأ  وجد ف ها مرردون داخلياا والم اقق المت ررة التأ ي  زاا الكث ر م  

وا  رأأأةال مثل مسأأألمأ الرو   هياال و و ما  سأأأراا واعي  ف ها كث رون آخرون فأ ظر ال اس يرأأأردون م ها ق
  تس ب فأ تفاقم ااومة ا نسانيةال

  

(101) A/HRC/42/CRP.3متا  فأ ال:  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/ListReports.aspx إ 

(102) A/HRC/42/CRP.4متا  فأ ال:  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/ListReports.aspx إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.3،
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.3،
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.3،
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/ListReports.aspx
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.4،
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.4،
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.4،
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/ListReports.aspx
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دل  العمليا  الجاراة ل أأأأأمان العدالة والمسأأأأأاءلة فيما  تعلق بالجرائم المد   ارتكابها    و ذ يرأأأأأ ر  
 فأ حق مسلمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  ا ث ية فأ ميانمارال

دوليأأة قأأد  ذنأأت لمأأد  هأأا العأأا  بأأالتحع ق فأ الجرائم المأأد     ن المحكمأأة الج أأائيأأة الأأ  و ذ  الحظ 
الحالة فأ جمهوراة ب غالدي  الرأأأأأأأأع ية/جمهوراة  بارتكابها التأ تدخل فأ اختصأأأأأأأأا  المحكمة وتتصأأأأأأأأل 

 الاتحاد ميانمار 

الحي  شأار    2020  ا ر  / كانون الثانأ  23باامر الصأأادر    محكمة العدا الدولية فأ    و ذ  رحب 
باتماذ تداب ر تحفظية فأ الع أأأأأأأية التأ رفعتها غام يا ضأأأأأأأد ميانمار برأأأأأأأفن تط  ق اتفاقية م ع جرامة ا بادة  
الجماعية والمعاقبة  ل هاال والحي جاء فيا  ن للمحكمةال م دئيااال اختصأأأأأأأا  ال ظر فأ الع أأأأأأأيةال وخلص دل   

م     2ولة بالحماية“ بالمع   المعصأأأود فأ المادة  ”مجمو ة مرأأأم ن الرو   هيا فأ ميانمار يرأأأكلون فيما   دو  
ايتفاقيةال و ل  وجود خطر حقيعأ ووشأأيك بإلحاق ضأأرر ي يمك  ج را بحعوق قائفة الرو   هيا فأ ميانمارال  

 و ذ يحي   لماا بالتعارار التأ قدمتها ميانمار استجابة دل   مر المحكمة فأ  حا المصو ال

ئ   و  مية  ن  تمك  جميع المرأأرد   م  العودة دل  ديار مال  جميع الالج حق  و ذ  اكد م  جد د 
و ن تكون  مليا  العودة  حا آم ة وكرامة وتجري بطراعة قوعية ومسأأأأأأأأأأأأأأتدامةال و ذ  د و المجتمع الدولأ  

 فأ الم طعةال دل  تحمل المساولية الجماعية فأ التعامل مع المررد   قسراا 

 قّر     2018تموو/ وليا   30لمسأأأأأأتعلة التأ  نرأأأأأأفتها حكومة ميانمار فأ   ن لج ة التحع ق ا   و ذ  الحظ  
فأ الموجز الت ف حي لتعرار ا ال هائأال الحي لم  ك رأأأأر  ل اا فأ مجملا بعدال و ل  الرغم م  حدود اختصأأأأاصأأأأاتها  

 تال و ن  ون المحلأ قد ارتكك و سأأأأال ب  ملهاال بفن جرائم حرل وانتهاكا  جسأأأأيمة لحعوق ا نسأأأأان وانتهاكا  للعان 
   اك  سباباا مععولة تد و دل  ا تعاد  ن  فراداا م  قوا  اام  فأ ميانمار متوّرقون فأ ذلكال 

  مية اللج ة ايسأأأأأأأأأترأأأأأأأأأاراة المع ية بويية راخ   ووجا ة توصأأأأأأأأأياتها فأ وقت تعديمهاال    و ذ  اكد 
سأأأأأأترأأأأأأاراة التأ ي تزاا ح توصأأأأأأيا  اللج ة ايوارأأأأأأدد  ل  الحاجة الملحة دل  بحا المزاد م  الجهود لت ف 

وج هة والعمل  ل  معالجة ااسأأأأأأأأأأأبال الجحراة لألومةال بما فأ ذلك دنهاء اضأأأأأأأأأأأطهاد مسأأأأأأأأأأألمأ الرو   هيا  
وم حهم الج سأأأيةال وحراة الت علال والع أأأاء  ل  الفصأأأل الم هجأ وجميع  شأأأكاا التم  زال ووصأأأوا الجميع  

موال دال بالترأأأأأأأأأاور الكامل مع  فراد جميع التعليمال وتسأأأأأأأأأج ل ال ل  قد  المسأأأأأأأأأاواة دل  المدما  الصأأأأأأأأأحية و 
 ااقليا  العرقية وااشما  ضعاا الحااال بم  ف هم مسلمو الرو   هياال

 ل    مية دتاحة دمكانية الوصأأوا فأ الوقت الم اسأأب وبطراعة م صأأفة ودون ق د دل     و ذ يرأأدد 
ا  الر اية الصأأأأأأأأأحية    م تجا  وتك ولوجيما  لز  م   دواة ولعاحا  وترأأأأأأأأأميصأأأأأأأأأا  و الجا  وغ ر ا م

(  19-المفمونة والمتيسأأأأأأأرة التكلفة والفعالة والج دة ل أأأأأأأمان التصأأأأأأأدي لجائحة مرا ف روس كورونا )كوف د
  ل  نحو مالئم وفعااال بال سبة دل  فئا  م ها مسلمو الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  ا ث ية فأ ميانمارال

ة ب   ميأأأانمأأأار وبرنأأأام  اامم المتحأأأدة ا نمأأأائأ  كرة التفأأأا م الموقعأأأالحأأأاجأأأة دل  ت ف أأأح مأأأح   و ذ  اكأأأد  
ومفوضأأأأأية اامم المتحدة لرأأأأأاون الالجئ   برأأأأأفن المسأأأأأا دة فأ  ملية د ادة جميع المرأأأأأرد   م  ويية راخ  ال  

وكأاي   ال و ذ  أد و ميأانمأار دل  م ب ف هم مسأأأأأأأأأأأأألمو الرو   هيأاال و ل  متأابعأة حأالأة ت ف أح  أحا المأحكرة يحعأاا  بم  
 دمكانية الوصوا دون ق ود دل  شماا راخ   حت   تس   لها المراركة فأ العملية مراركة فعليةال   المتحدة  اامم 

بالجهود ا نسانية الملحوظة الم حولة وبالتعهدا  التأ قدمتها حكومة ب غالدي  دل  م    و ذ ير د 
مم المتحأأدة  فروا م  انتهأأاكأأا  وتجأأاووا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان فأ ميأأانمأأارال وذلأأك بأأالتعأأاون مع وكأأاي  اا

 والمجتمع الدولأال
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حأالأة فأ وييأة راخ  ال  حقيقيأة لمعأالجأة ال  دواء  أد  بأحا ميأانمأار جهوداا  و ذ يعرل    بأالس قلعأا 
يتفاقاتها    بما فأ ذلك الرأأأروى فأ  ملية ا  ادة دل  الوق  بطراعة قوعية وآم ة وكرامة ومسأأأتدامةال قبعاا 

 الث ائية مع ب غالدي ال

فأ   لملحأة لت ف أح ايسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة الوق يأة  غالق مميمأا  المرأأأأأأأأأأأأأأرد   داخليأاا الحأاجأة او ذ  اكأد   
الكامل مع وكاي  اامم المتحدة والجها  الفا لة فأ المجاا ا نسأأأأأانأ    ميانمار بصأأأأأورة دائمةال بالترأأأأأاور 

معا  ر  لل  وا نمائأ والمرأأأأأرد   ل أأأأأمان  ودتهم الطوعية وا م ة والكرامة والمسأأأأأتدامة و  ادة توق  هم وفعاا 
الدولية وضأأأأمان دمكانية حصأأأأولهم  ل  الج سأأأأية دون تم  زال و  ادة تفك د سأأأأيطرة  ايء ااشأأأأما   ل   

راضأأأأأأأ هم ااصأأأأأأألية وسأأأأأأأالمتهم و م همال وحراة الت علال والوصأأأأأأأوا بال  وائق دل  سأأأأأأأ ل العي  والمدما    
 لمسائرالااساسيةال بما فأ ذلك المدما  الصحية والتعليم والمفوىال والتعواض    جميع ا

دل   ن الدوا تتحمل المسأأأأأاولية الرئيسأأأأأية    احترا  حعوق ا نسأأأأأان وحما تهاال و نها   و ذ يرأأأأأ ر  
اولة    الوفاء بالتزاماتها ذا  الصأأأأأأألة بمصأأأأأأأو  معاضأأأأأأأاة المسأأأأأأأاول      الجرائم الم طواة  ل   مسأأأأأأأ

لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال و     انتهاكا  للعانون الدولأال بما فأ ذلك العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأأأأأانأ والعانون الدولأ
ص ت تهك تجاووا  لعانون حعوق ا نسأأأأأأانال كما  نها مسأأأأأأاولة    توف ر سأأأأأأ  ل انتصأأأأأأاا فعاا اي شأأأأأأم

حعوقاال مثل رد الحق والتعواض ورد اي تبار والترضأأأأأية وضأأأأأمانا   د  التكرارال بهدا وضأأأأأع حد لحالة  
 ا فال  م  الععال وضمان المساءلة والعدالةال

مهم الحي ت أأأأطلع با الم ظما  ا قليميةال وبماصأأأأة رابطة  مم ج ول شأأأأرق  بالدور ال  و ذ يسأأأألم 
مار تكون مواتية للعودة ا م ة والطوعية والكرامة والمسأتدامة للمرأرد    آسأياال فأ تيسأ ر ته ئة ب ئة فأ ميان

ق  ال بم  ف هم مسأأأأأأأأأأألمو الرو   هياال دل  ميانمارال و ذ  اكد م  جد د الحاجة دل  العمل بت سأأأأأأأأأأأ ق وث  قسأأأأأأأأأأأراا 
وبترأأاور كامل مع مسأألمأ الرو   هيا وكحلك مع جميع وكاي  اامم المتحدة الممتصأأة والرأأركاء الدول     

وي الصأأأأألة لمعالجة ااسأأأأأبال الجحراة لألومة والترأأأأأراد حت   تسأأأأأ   للمجتمعا  المت أأأأأررة  ن تع د ب اء  ذ
 حياتها بعد  ودتها دل  ميانمارال

ة  مم ج ول شأأأأرق آسأأأأيا برأأأأفن اجتماى العادة المععود  بال يان الصأأأأادر    رئيس رابط و ذ  رحب 
فأ جاكرتاال الحي شأأأأأأأأجع فيا الرئيسال فأ جملة  مورال م أأأأأأأأأ اام   العا     2021نيسأأأأأأأأان/ برال   24فأ 

للرابطة فأ تحد د المجاي  الممك ة التأ م  شأأأأأأأأفنها  ن تسأأأأأأأأهل بفعالية  ملية د ادة المرأأأأأأأأرد   م  ويية  
   مية الجهود الم حولة لمعالجة ااسبال الجحراة للحالة فأ ويية راخ  ال ل   اخ   دل  ديار مال مردداا ر 

دل  ج ب مع الجهود الدولية ذا    بالجهود التأ ت حلها م ظمة التعاون ا سأأأأأأأأأأأالمأال ج باا  و ذ يعرّ  
  ةالماصأأأأأأأأ  ةمل المبعوثالصأأأأأأأألةال بهدا دحالا السأأأأأأأأال  وتحع ق ايسأأأأأأأأتعرار فأ ويية راخ  ال بطرق م ها  

 بميانمارال ةلعا  المع يام  ها ا

دواء اسأأأأأأأأتمرار ورود تعارار    انتهاكا  وتجاووا  خط رة لحعوق      بالس قلعا  يعرل -1 
ا نسأأأأأأان فأ ميانمارال ي سأأأأأأيما فأ حق مسأأأأأألمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا ال بما فأ ذلك اي تعاي   

معاملة  و الععوبة العاسأية  و الالدنسأانية  وال والتعح ب وغ را م  ضأرول الالتعسأفيةال والوفيا   ث اء ايحتجا
 و المه  ةال وتعمد قتل ااقفاا وترأواههمال والعمل الج ريال واسأتمدا  المبانأ المدرسأية اغراا  سأكراةال  

  ايجتما أوالعصأر العرأوائأ فأ الم اقق المدنيةال وتدم ر المبانأ والم اوا والممتلكا  المدنيةال وايسأتغالا  
اد العسأأأأأريال وخطال الكراهية والتحراض  ل  البغ أأأأأاءال والع ر الج سأأأأأأ والج سأأأأأانأ  وايقتصأأأأأاديال والترأأأأأر 

وااقفااال وكحلك الع ود المفروضة  ل  ممارسة الحق فأ حراة الد    و المعتعدال والتع  ر والتجمع    بال ساء 
  س ومانداييال اياال وكا    وفأ م طعتأ سأأاغ   السأألمأال ي سأأيما فأ وييا  راخ  ال وترأأ  ال وكاترأأ  ال وشأأانال وك 

 المستمرة؛ 19-حت  خالا جائحة كوف د
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 1فأ  برأأأأأأأأأفن ااشأأأأأأأأأما  الح   احتجزوا  و اتهموا  و ا تعلوا تعسأأأأأأأأأفاا يعرل    قلعا   -2 
 وفأ   عابا؛ 2021شباط/ف را ر 

 رادة ومصأأالب شأأعب   دل  المرأأاركة فأ حوار ومصأأالحة ب اء   وسأألم   ال وفعاا    د و -3 
 الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  ا ث ية؛ ميانمارال بما فأ ذلك مسلمو

جميع انتهاكا  حعوق ا نسأأان وتجاوواتها فأ ميانمارال واد و ميانمار دل     د   برأأدة -4 
هاكا  العانون الدولأ فأ ميانمارال و ل  ضأأأأأأأأأأأمان الحماية  وضأأأأأأأأأأأع حد  ل  الفور لجميع   ماا الع ر وانت

ع ااشأأأأما  فأ ميانمارال بم  ف هم مسأأأألمو الرو   هيا  الكاملة لحعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية لجمي
وغ ر م م  ااقليا ال بطراعة متسأأأأأأأأأأأأاواة وغ ر تم  زاة وكرامة م   جل م ع تفاقم  د  ايسأأأأأأأأأأأأتعرار وانعدا   

اةال و ل  معأالجأة ااسأأأأأأأأأأأأأأبأال الجأحراأة لألومأةال بطرق م هأا دلغأاء  و دصأأأأأأأأأأأأأأال  جميع اام  وتمفيف المعأانأ
صأأأأأأأأياغة حل دائم وثابت وقابل للتط  ق لألومة م  خالا ضأأأأأأأأمان العودة دل     الترأأأأأأأأراعا  التم  زاةال و ل 

هاء  الوق ال و ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة لتوف ر العدالة لل أأأأأحاياال و ل  ضأأأأأمان المسأأأأأاءلة الكاملةال و ن
  ا فال  م  الععال  ل  جميع انتهاكا  حعوق ا نسأأان بإجراء تحع ق كامل وشأأفاا ومسأأتعل فأ التعارار 

 المتعلعة بجميع انتهاكا  العانون الدولأ لحعوق ا نسان والعانون الدولأ ا نسانأ؛

  مية دجراء تحقيعا  دولية مسأأأأأأأأأأأأأتعلة ونزاهة وشأأأأأأأأأأأأأفافة فأ اينتهاكا      اكد م  جد د -5 
تجاووا  الجسأأيمة لحعوق ا نسأأان فأ ميانمارال بما ف ها تلك الم طواة  ل    ماا   ر وا تداء ج سأأأ وال

انأ فأ حق ال سأأأاء وااقفاا وجرائم حرل مز ومةال و  مية محاسأأأبة جميع المسأأأاول    ل  اا ماا  وج سأأأ
 جل تحع ق العدالة    الوحرأأية والجرائم المرتكبة فأ حق جميع ااشأأما ال بم  ف هم مسأألمو الرو   هياال م 

والدولية الم اسأأبةال بما فأ  لل أأحايا باسأأتمدا  جميع الوسأأائل العانونية وا ليا  الع أأائية المحلية وا قليمية
 ذلك محكمة العدا الدولية والمحكمة الج ائية الدوليةال حسب ايقت اء؛

 2020ر  كانون الثانأ/  ا   23باامر الصأأأأأأأأأأأأأأادر    محكمة العدا الدولية فأ   رحب -6 
 تعلق  الحي  شأأأأأأأأأأأأأأار باتماذ تداب ر تحفظيةال واح  حكومة ميانمار  ل   ن تتمحال وفعاا امر المحكمة فيما 

بأففراد الرو   هيأا الموجود   فأ دقليمهأاال جميع التأداب ر الم أدرجأة فأ حأدود سأأأأأأأأأأأأأألطتهأا لم ع ارتكأال جميع 
بادة الجماعية والمعاقبة  ل هاال وضأأأأأأأأأأأأمان  م  اتفاقية م ع جرامة ا  2اافعاا التأ ت درج فأ نطاق المادة  

راة و ية وحدا  مسأألحة غ ر نظامية قد   د  ارتكال  ي م   حا اا ماا  و غ ر ا  ل   د وحداتها العسأأك
تكون موجهة  و مد ومة م  جان ها و ي م ظما   و  شأما  قد يكونون خاضأع   لسأيطرتها  و توج هها 

هاال و بالن المحكمةال وفق ما  مر  باال بجميع التداب ر المتمحة   و نفوذ اال وم ع تدم ر اادلة وضأمان حفظ
 لت ف ح اامر؛

ان مسأأأأأألمأ الرو   هيا فأ ميانمارال بم  ف هم ال سأأأأأأاء وااقفااال   يعرل    بالس قلعا -7 
ما ولوا يعانون م   مليا  العتل المسأأأأأأتهدِّا والع ر العرأأأأأأوائأ وا صأأأأأأابا  المط رةال بما فأ ذلك ال  ران  

ية  و العصأأأر  و االغا  اارضأأأية  و الحخائر غ ر الم فجرةال رغم التداب ر التحفظية التأ  مر  بها  العرأأأوائ
 ؛2020كانون الثانأ/  ا ر  23مة العدا الدولية فأ محك

دل  وقر العتأاا واا مأاا العأدائيأة  ل  الفورال و ل  وضأأأأأأأأأأأأأأع حأد يسأأأأأأأأأأأأأأتهأداا     أد و -8 
المدن    ولجميع انتهاكا  وتجاووا  العانون الدولأ لحعوق ا نسان والعانون الدولأ ا نسانأال و قامة حوار 

مع   وشأامل   للجميعال مع ضأمان مرأاركة جميع الفئا  ا ث ية سأياسأأ وق أ و ملية مصأالحة وق ية جا
مرأأأأاركة كاملة وفعالة ومجديةال بم  فأ ذلك مسأأأألمو الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا ال وال سأأأأاءال والرأأأأبالال  
وااشأأأأأما  ذوو ا  اقةال ف أأأأأالا    المجتمع المدنأ والز ماء الد    ال بهدا تحع ق سأأأأأال  دائمال واد و  

 ة؛صل دل  حل سلمأ    قراق الحوار م   جل تحع ق الوحدة الوق يدل  التو   ي اا 
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د وتأأا الملحأأة دل   ن تتمأأح ميأأانمأأار التأأداب ر الالومأأة لأأد م ددمأأاج جميع ال أاس    يكرر  -9 
الح   يعيرأأأأأأأأون فأ ميانمار وتعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأان لهايء ال اس وكرامتهمال والتصأأأأأأأأدي ينترأأأأأأأأار التم  ز  

 ث ية والد  يةال  مصأأأأأأأأداقية  نهاء التم  ز العانونأ والوقائعأ ضأأأأأأأأد ااقليا  ا  والتح زال واتماذ خطوا  ذا 
 بم  فأ ذلك مسلمو الرو   هيا؛

بحكومأأة ميأأانمأأار  ن تعمأأل  ل  مكأأافحأأة التحراض  ل  البغ أأأأأأأأأأأأأأأاء وخطأأال    ه أأب -10 
عوان   الالومة  الكراهية تجاا مسأأأأأأأأألمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  بإدانة  حا اا ماا  النية وبسأأأأأأأأأّ  ال

لأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال وبتعزاز الحوار ب   ااديان بالتعاون مع  لمكافحة خطال الكراهيةال وفعاا للعانون الدو 
المجتمع الدولأال وارأأأأأجع الز ماء السأأأأأياسأأأأأ    والد      وقادة المجتمعا  المحلية فأ ال لد  ل  العمل م  

  جل ب اء الوحدة الوق ية    قراق الحوار؛

 ن ترفع بالكامل دغالق خدما  ا نترنت وايتصأأأأأأأأأأأاي  السأأأأأأأأأأألكية    ي أأأأأأأأأأأاا بميانمار   ب  ه  - 11 
م  قانون ايتصأأأاي  السأأألكية    77والالسأأألكية فأ جميع م اقق ميانمارال بما ف ها ويية راخ  ال و ن تلغأ المادة  

  وخ ق الحق فأ حراة اي قطع آخر للوصأأأوا دل  ا نترنت وايتصأأأاي  السأأألكية والالسأأألكية   والالسأأألكية تج باا 
 للعانون الدولأ لحعوق ا نسان؛   الر ي والتع  رال بما فأ ذلك حراة التماس المعلوما  وتلع ها ونعلهاال وفعاا 

كحلك بميانمار  ن تحمأ حعوق جميع ااقفااال بم  ف هم  قفاا الرو   هياال فأ   ه ب -12 
مار بموجب اتفاقية  يلتزاما  ميان  اا الحصأأأأأأأوا  ل  الج سأأأأأأأية م   جل الع أأأأأأأاء  ل  انعدا  الج سأأأأأأأيةال وفع

 لتج  د ااقفاا واسأتمدامهم   حعوق الطفلال و ن تكفل حماية جميع ااقفاا فأ ال زا ا  المسألحةال و ن ت أع حداا 
 فأ العمل الج ري بصورة غ ر قانونية؛

حكومأة ميأانمأار  ل   ن تتعأاون تعأاونأاا تأامأاا مع جميع المكلف   بأالوييأا  وآليأا   يحأ  -13 
عوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ دقار اامم المتحدةال بم  فأ ذلك المعرر الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان فأ ح

حعوق    ميانمارال والمبعوثة الماصأأأأأأأأة لألم   العا  المع ية بميانمارال وا لية المسأأأأأأأأتعلة التأ  نرأأأأأأأأف ا مجلس
لية باسأأأأأأأأأأأم آلية التحع ق  ال والتأ  شأأأأأأأأأأأار دل ها اام   العا  فأ دقارا المرجعأ لآل39/2ا نسأأأأأأأأأأأان فأ قرارا 

المسأأأأأأأأتعلة لميانمارال ومع وكاي  اامم المتحدة ذا  الصأأأأأأأألة واله ئا  الدولية وا قليمية لحعوق ا نسأأأأأأأأانال  
يا  برصأد مسأتعل لحالة حعوق ا نسأانال و ن  والسأما  لهم بالوصأوا الكامل وبال ق ود وي رقابةال م   جل الق

  مع  أحا ا ليأا  ودون خوا م  اينتعأا   و التمواف  و اي تأداءال  تكفأل قأدرة اافراد  ل  التعأاون دون  وائق 
واعرل    بالس قلعا ان الوصأأأوا الدولأ دل  الم اقق المت أأأررةال بما ف ها ويية راخ   الرأأأماليةال ي  زاا 

اا فيمأأا يمص المجتمع الأأدولأال بمأأا فأ ذلأأك وكأأاي  اامم المتحأأدة والجهأأا  الفأأا لأة  مع أأداا تع  أأداا شأأأأأأأأأأأأأأأد أأد
 نسانية ووسائ  ا  ال  الدولية؛ا 

ال  2/ 39بعمل ا لية المسأتعلة لميانمار التأ  نرأف ا مجلس حعوق ا نسأان فأ قرارا     رحب -14 
الدولأ    جمع وت سأأأأأأأأأأأأأ ق وحفظ وتحل ل اادلة المتعلعة بفخطر الجرائم الدولية وانتهاكا  العانون فأ سأأأأأأأأأأأأأ  ل 

ال وخاصأأة فأ وييا  راخ   وكاترأأ   وشأأانال مع اسأأتمدا  المعلوما   2011المرتكبة فأ ميانمار م ح  ا   
اع دقامة د اوى  التأ سأأأأأألمتها البعثة الدولية المسأأأأأأتعلة لتعصأأأأأأأ الحعائقال و  داد ملفا  بهية تسأأأأأأه ل وتسأأأأأأر 

الوق ية  و ا قليمية  و الدولية التأ لد ها  ج ائية  ادلة ومسأأأتعلةال وفعاا لمعا  ر العانون الدولأال فأ المحاكم  
 و قد يكون لد ها فأ المستع ل اختصا  لل ظر فأ  حا الجرائمال وفعاا للعانون الدولأال كما  رحب بالتعارار  

 ؛نسانالتأ قدمتها ا لية دل  مجلس حعوق ا 

التحقيعأا    دل  التعأاون الوث ق ب   ا ليأة المسأأأأأأأأأأأأأأتعلأة المع يأة بميأانمأار و ي م   أد و -15 
الجأاراأة  و المع لأة م  جأانأب المحأاكم  و اله ئأا  الع أأأأأأأأأأأأأأأائيأة الوق يأة  و ا قليميأة  و الأدوليأة فيمأا  تعلق  

 بالجرائم الدولية وانتهاكا  العانون الدولأ المط رة فأ ميانمار؛

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/2
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ا  دة  ن تكفل م ب ا لية المسأأأأأأأأأأتعلة لميانمار المرونة التأ تحتاج دل ه باامم المتح  ه ب -16 
م  ح   مالك الموظف   والموقع والحراة الترأأأأأغ لية حت  يمك ها  ن ت جز وي تها بفقصأأأأأ  قدر ممك  م  
  الفعالية؛ واح  ميانمار والدواال ي سأأيما دوا الم طعةال والسأألطا  الع أأائية والكيانا  الماصأأة  ل  التعاون 

 نواى المسا دة فأ ت ف ح وي تها؛الكامل مع ا ليةال بطرق م ها م حها دمكانية الوصوا وتزواد ا بكل  

  مية ت ف ح التوصأيا  الواردة فأ تعارار البعثة الدولية المسأتعلة لتعصأأ     اكد م  جد د -17 
 دد؛الحعائقال واح  ميانمار والمجتمع الدولأ  ل  د الء اي تبار الواجب فأ  حا الص

ترأأأأأأأاراة المع ية بويية   مية ت ف ح جميع توصأأأأأأأيا  اللج ة ايسأأأأأأأ   ي أأأأأأأاا    اكد م  جد د -18 
راخ   ت ف حاا كامالا لمعالجة ااسأأبال الجحراة لألومةال بما فأ ذلك التوصأأيا  المتعلعة بالحق فأ الحصأأوا  

م هجأ والتم  ز بجميع  ل  ج سأأأية والمسأأأاواة فأ الحصأأأوا  ل  المواق ةال وحراة الت علال و نهاء الفصأأأل ال
سأأأأأتفادة م  المدما  الصأأأأأحية والتعليمال وتسأأأأأج ل  شأأأأأكالاال وحصأأأأأوا الجميع  ل  فر  متسأأأأأاواة فأ اي

الموال دال وذلك بالترأأأأأاور الكامل مع جميع ااقليا  ا ث ية والد  ية وااشأأأأأما  ضأأأأأعاا الحااال بم  ف هم  
 مسلمو الرو   هياال وكحلك مع المجتمع المدنأ؛

  جأديأة م   جأل الع أأأأأأأأأأأأأأأاء  ل  حأاي  انعأدا   بحكومأة ميأانمأار  ن ت أحا جهوداا   ه أب -19 
الج سأأأأية والتم  ز الم هجأ والماسأأأأسأأأأأ ضأأأأد  فراد ااقليا  ا ث ية والد  يةال وخاصأأأأة فيما  تعلق بمسأأأألمأ  

ع  ال الأأحي  ّدى دل  الحرمأأان م  التمت 1982الرو   هيأأاال بطرق م هأأا دلغأأاء وتعواض قأأانون المواق أأة لعأأا   
ل اس كافة فأ بحعوق ا نسأأأأأان؛ وضأأأأأمان حق الجميع فأ الحصأأأأأوا  ل  ج سأأأأأية وتكافا فر  حصأأأأأوا ا

ميانمارال ي سأيما مسألمأ الرو   هياال  ل  المواق  ة الكاملة باتّباى دجراءا  شأفافة وقوعية ي سأهل الوصوا  
اتأ؛ وتعد ل  و دلغاء  دل هاال و ل  جميع الحعوق المدنية والسأأأأأأأأياسأأأأأأأأية م  خالا السأأأأأأأأما  بتحد د الهواة الح

حكا  التم  زاة الواردة فأ مجمو ة اقوان   حماية جميع الترأأأأأأراعا  والسأأأأأأياسأأأأأأا  التم  زاةال بما فأ ذلك اا
والتأ تت أأاوا تغ  ر الأأد  ال والزواج ب    تبأأاى  ديأأان ممتلفأأةال   2015العرق والأأد  ا التأ سأأأأأأأأأأأأأأك أأَّت فأ  أأا  

ل وفأ  والزواج بأأامر ة واحأأدةال والت ظيم السأأأأأأأأأأأأأأكأأانأ؛ و  لغأأاء ااوامر المحليأأة التأ تع أأد الحق فأ حراأأة الت عأأّ
 ا  التسج ل المدنأ والمدما  الصحية والتعليم وس ل العي ؛الوصوا دل  خدم

بميانمار  ن ت فح بسأر ة توافق ا راء ذي ال عاط الممس المتوصأل دليا فأ    ه ب  ي أاا  -20 
لتيسأأأأ ر التوصأأأأل دل  حل  2021نيسأأأأان/ برال    24اجتماى قادة رابطة  مم ج ول شأأأأرق آسأأأأيا المععود فأ 

ماا الع ر  ل  الفور لمصألحة شأعب ميانمار وسأ ل عيرأاال بم  فأ سألمأ بواسأطة حوار شأامل ووقر   
و   هيا وغ ر م م  ااقليا  ا ث يةال وفأ  حا الصأأأأأأأأأددال  ه ب بجميع الجها  المع ية فأ ذلك مسأأأأأأأأألمو الر 

 ميانمار  ن تتعاون مع الرابطة والمبعوت الما  لرئيسهاال واعرل    د ما لهحا الجهود؛

 ل  مواصأأأأأألة مرأأأأأأاركتها فأ  المع ية بميانمار  لألم   العا المبعوثة الماصأأأأأأة   يرأأأأأأجع -21 
  وجميع الجها  المع ية ااخرىال بم  فأ ذلك المجتمع المدنأ والسأكان المت أررونال مثل  الحوار مع ميانمار 

 مسلمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  فأ ميانمارال بهدا التوصل دل  حل مبكر لألومة فأ ميانمار؛

 ل  قانون   2018ر  ل  مراجعة و لغاء التعد ال  التأ  كدخلت فأ  ا   ميانما يرأأأأجع -22 
ددارة ااراضأأ الرأاغرة وال ور والبكرال و ل  وضأع دقار شأامل  دارة ااراضأأال و ل  تسأواة ق أايا حياوة 
ااراضأأأأأأأأال بالترأأأأأأأاور الكامل مع السأأأأأأأكان المت أأأأأأأّررا ال بم  فأ ذلك مجتمعا  ااقليا  ا ث ية والد  يةال  

 يما مسلمأ الرو   هيا؛س ي

التداب ر الالومة ل عض وترك السأأأأأأأأياسأأأأأأأأا  والتوج ها    ميانمار  ل  اتماذ جميع  يح   - 23 
مسأأأأأألمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا ال وم ع تدم ر  ماك  العبادة والمعابر والهياكل    والممارسأأأأأأا  التأ تهمِّّ 

يع ال اسال وضمان قدرة جميع المررد  ال بم  ف هم مسلمو  ااساسية والمبانأ التجاراة  و السك ية التأ يملكها جم 
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رو   هيأأا و فراد ااقليأأا  ااخرى فأ وييأأة راخ   وفأ جميع  نحأأاء ميأأانمأأارال بم  ف هم مسأأأأأأأأأأأأألمو الرو   هيأأا  ال 
ال  ل   2012شأأأأأأأأأأأأمص والمعزول   فأ مميما  فأ وسأأأأأأأأأأأأ  راخ   م ح  ا     128  000والكامان البالس  دد م  

سأأأأأأأأأأ ل العي  والمدما     متلكاتهم وضأأأأأأأأأأمان حراتهم فأ الت عل والوصأأأأأأأأأأوا دون  وائق دل  العودة دل  ديار م وم 
 ااساسيةال واستعراا العوان   ذا  الصلةال ومعالجة ااسبال الجحراة ل عر  حوالهم وترراد م العسري؛ 

لجدوا وم أ  فأ ويية راخ   وفعاا   بميانمار  ن تفكك مميما  المرأأأأأأأأأرد   داخلياا   ه ب -24 
للمعا  ر الدولية والممارسأأأأأأا     فعاا و  ادة توق  هم و   ع ضأأأأأأأمان  ن تجري  ودة المرأأأأأأأرد   داخلياا واضأأأأأأأبال م

الف أأل ال بما فأ ذلك الممارسأأا  المحددة فأ المبادئ التوج هية المتعلعة بالترأأراد الداخلأال وذلك بالتعاون  
 مع اامم المتحدة والمجتمع الدولأ؛

لصأأأأأكوك الث ائية المتعلعة با  ادة دل  الوق  التأ  بميانمارال تمرأأأأأياا مع ا   ه ب  ي أأأأأاا  -25 
وقعتها ب غالدي  وميانمارال  ن تتمح خطوا  ملموسأأأأأأأأأأأأأة م   جل ته ئة ب ئة مواتية للعودة الطوعية وا م ة  

قيم    والكرامة والمسأتدامة لألشأما  المرأرد   قسأراا م  مسألمأ الرو   هيا وغ ر م م   قليا  ميانمار الم
غالدي ال و ن ت رأأأأأأأأأر معلوما  حقيقيةال فأ دقار شأأأأأأأأأراكة مع اامم المتحدة والجها   بصأأأأأأأأأفة ماقتة فأ ب 

الفا لة المع ية ااخرىال برأأأأأأفن الظروا السأأأأأأائدة فأ ويية راخ  ال م   جل معالجة الرأأأأأأواغل ااسأأأأأأاسأأأأأأية  
 للرو   هيا معالجة مععولة؛

بأالمميمأا  فأ   مأ الرو   هيأا العأاق   بميأانمأار  ن ت  أ الثعأة ب   مسأأأأأأأأأأأأأأل   ه أب كأحلأك -26 
ب غالدي  لته ئة  ودتهم دل  ميانمار بواسأأطة تداب ر ب اء الثعةال بما فأ ذلك ايتصأأاا المباشأأر ب   ممثلأ  
الرو   هيا وسأأأأأأأألطا  ميانمارال وبترت ب واارا  لممثلأ الرو   هيا دل  ويية راخ   لمعا  ة الوضأأأأأأأأع   اكال  

 ؛دل  مواق هم فأ ميانمار وم  ثم ترجيعهم  ل  العودة 

فأ  مليأأأة العودة و  أأأادة ا دمأأأاج الطوعيأأأة وا م أأأة    ميأأأانمأأأار  ل  ال أأأدء فوراا   يحأأأ  -27 
م  مسأأألمأ الرو   هيا وغ ر م م  ااقليا  م  ب غالدي  دل     والكرامة والمسأأأتدامة لجميع المرأأأرد   قسأأأراا 

وضأأية اامم المتحدة  مم المتحدةال ي سأأيما مفميانمارال بطرق م ها التعاون الكامل مع حكومة ب غالدي  واا
لرأاون الالجئ  ال وحسأب ايقت أاءال مع مركز ت سأ ق المسأا دة ا نسأانية برأفن ددارة الكوارت التابع لرابطة  
 مم ج ول شأأأأأأأرق آسأأأأأأأياال مع ضأأأأأأأمان توف ر حراة الت عل للعائد   ووصأأأأأأأولهم بال  وائق دل  سأأأأأأأ ل العي   

 م والمفوىال وتعوا هم    جميع المسائر؛المدما  الصحية والتعليوالمدما  ايجتماعيةال بما فأ ذلك 

باامم المتحدة  ن تعد  كل الد م الالو  دل  حكومة ب غالدي  وميانمار وارأأأجع   ه ب -28 
الوكاي  الدولية ااخرى  ل  القيا  بحلك للتعج ل بالعودة الطوعية وا م ة والكرامة والمسأأأتدامة للمرأأأرد    

 ؛ااقليا  م  ميانمارال بم  ف هم المرردون داخلياا  أ الرو   هيا وغ ر م م م  مسلم قسراا 

دواء اسأتمرار الع ود المفروضأة  ل  وصأوا المسأا دة ا نسأانيةال      قلعا البالس  يعرل -29 
ي سأأيما فأ وييا  راخ   وترأأ   وكاترأأ   وشأأان وكايا وكا   ال واه ب بحكومة ميانمار  ن ت أأم  احترا   

وتتيب للعامل   فأ مجاا المسأأأأأأأأا دة ا نسأأأأأأأأانية دمكانية الوصأأأأأأأوا    كامالا   لدولأ ا نسأأأأأأأأانأ احتراماا العانون ا
الكامل وا م  وبال  وائق دل  جميع الم اقق فأ ميانمارال و ن تعد  المسأأأأأأأأأأأا دة ا نسأأأأأأأأأأأانيةال بما فأ ذلك  
المسأأأأأا دة المسأأأأأتج بة دل  ا تبارا  السأأأأأ  ونوى الج سال ف أأأأأالا    ديصأأأأأاا ا مدادا  والمعدا ال لتمك   

  م   داء مهامهم بكفاءة فأ مسأأأأأأا دة السأأأأأأكان المدن    المت أأأأأأررا ال بم  ف هم المرأأأأأأردون  العامل    ايء
داخليااال وارأأأأأجع الحكومة  ل  السأأأأأما  بدخوا    أأأأأاء السأأأأألك الدبلوماسأأأأأأ والمراق    المسأأأأأتعل   وممثلأ  

 وسائ  ا  ال  المستعلة الوق ية والدوليةال دون خوا م  اينتعا ؛

سأأأأأأأأتمرار الت عل البحري غ ر ال ظامأ لمسأأأأأأأألمأ الرو   هياال الح    دواء ا  ايعرل    قلع -30 
يماقرون بحياتهم فأ ظروا محفوفة بالمماقر  ل    دي المهرب   ايسأأتغالل    والمتجرا  بالبرأأرال مما  
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  رو وضأأأأأعهم اليائس والحاجة الملحة دل  معالجة ااسأأأأأبال الجحراة لمح تهمال واه ب بالمجتمع الدولأ  ن  
  ية لهحا الت عال  البحراة غ ر ال ظامية لمسأأأأألمأ الرو   هياال بالتعاون مع وكاي  اامم المتحدةدى بفعال تصأأأأأ

  ذا  الصأألةال و ن يكفل تعاسأأم ااعباء والمسأأاوليا   ل  الصأأع د الدولأال وي سأأيما م  جانب الدوا ااقراا
 الماصة بوضع الالجئ  ؛ 1951فأ اتفاقية  ا  

ايسأأأأأأأأتمرارال بالرو  الصأأأأأأأأادقة للتكامل وتعاسأأأأأأأأم ااعباء    دولأ  ل المجتمع ال يرأأأأأأأأجع -31 
والمساوليا ال فأ د انة ب غالدي   ل  تعديم المسا دة ا نسانية دل  المررد   قسراا م  مسلمأ الرو   هيا  
وااقليا  ااخرى حت   ودتهم دل  ميانمارال و ل  د انة ميانمار  ل  تعديم المسا دة ا نسانية دل  جميع 

ردوا داخلياا فأ ميانمارال بما فأ ذلك ويية راخ  ال آخحاا   لمت أأأررا ا   م  جميع المجتمعا  المحلية الح   شأأأك
 فأ الحسبان ضعر  حواا ال ساء وااقفاا والمس    وااشما  ذوي ا  اقة؛

جميع ماسأسأا  اا ماا التجاراةال بما ف ها الرأركا    ر الوق ية والماسأسأا    يرأجع -32 
 ميانمارال  ل  ت ف ح المبادئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسان؛املة فأ المحلية الع

دل  مفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان  ن ترصأد وتتابع ت ف ح التوصأيا     يطلب  - 33 
وتواصأأأأل تتبع تعد  حالة    التأ قدمتها البعثة الدولية المسأأأأتعلة لتعصأأأأأ الحعائقال بما ف ها تلك المتعلعة بالمسأأأأاءلةال 

م  ااقليا ال بد م م  خ راء    حعوق ا نسأأأأان فأ ميانمارال بما ف ها الحالة المتصأأأألة بمسأأأألمأ الرو   هيا وغ ر م 
   ذلك    شأأأفوااا  متمصأأأصأأأ   وبالتكامل مع  مل ا لية المسأأأتعلة لميانمار وتعارار المعرر الما ال وتعد  تحد ثاا 

م هما    دليا فأ دورتا الثانية والممسأأأأ  ال تععب كالا  كتابياا   لممسأأأأ   وتعراراا دل  مجلس حعوق ا نسأأأأان فأ دورتا ا 
 دل  الجمعية العامة فأ دورتها السابعة والسبع  ؛  بياا كتا   جلسة تحاورال وتعراراا 

 عد حلعة نعا  برأفن ااسأبال الجحراة ينتهاكا  حعوق ا نسأان وتجاوواتها المرتكبة  يعرر  - 34 
الممسأأ  ال واطلب دل  المفوضأأة السأأامية    يا وغ ر م م  ااقليا  فأ ميانمار فأ دورتا فأ حق مسأألمأ الرو   ه 

 حلعة ال عا  دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الثانية والممس  إ        ن تعد  تعراراا 

 35الجلسة  
 2021تموو/ وليا    12

 مد م  دون تصواتإ[ ]ا تك 

 حالة حقوق اإلنسان في إريتريا -47/2  

 العوق ا نساندن مجلس ح 

العهد   الدول    الماص    وبم ثاق اامم المتحدةال وا  الن العالمأ لحعوق ا نسانال  دذ يسترشد   
 ال وسائر الصكوك الدولية لحعوق ا نسان ذا  الصلةالبحعوق ا نسان

ال وقراري مجلس  2006آذار/مأارس   15المارخ    60/251دل  قرار الجمعيأة العأامأة  و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر   
حعوق  للج أة اافراقيأة ل  91ال والعرار  2007حزاران/ ونيأا   18  ال المارخ   معأاا 5/2و  5/1سأأأأأأأأأأأأأأان حعوق ا ن

ال وجميع قرارا  المجلس السأأأأأأأأأأابعة  428/12و  275/2003و  250/2002ا نسأأأأأأأأأأان والرأأأأأأأأأأعول ومعرراتها  
 المتعلعة بحالة حعوق ا نسان فأ دراترااال

خ رة وا ثار المترتبة   هاال بما فأ ذلك  التطورا  ا قليمية التأ شأأأأأأهدتها ااشأأأأأأهر ااو ذ  الحظ   
 دراترااالآثار ا  ل  حعوق ا نسان فأ 



A/76/53 

175 GE.21-11677 

  سأأأأأأأأأت تاجا بايو   (103)بتعرار المعرر الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ دراترااو ذ  رحب  
 االالتأ ضّم ها في

لما    انال وفعاا دواء اينتهاكا  والتجاووا  المسأتمرة التأ تطاا حعوق ا نسأ  و ذ يعرل    بالس قلعا 
  وردا المعرر الما  فأ تعراراال 

لحعوق ا نسأأأان  ن تعد  دل  مجلس حعوق   السأأأامية  امم المتحدةدل  مفوضأأأية ايطلب   -1 
بآخر المسأأأأأتجدا  المتعلعة بالتعد  المحرو فأ التعاون    شأأأأأفوااا   ا نسأأأأأان فأ دورتا التاسأأأأأعة وااربع   تعراراا 

 حالة حعوق ا نسان فأ دراتراا؛ب   دراتراا والمفوضيةال و ثرا  ل  

الما  المع أ بحالة حعوق ا نسأان فأ دراتراا سأ ةا  خرىال تمد د ويية المعرر يعرر و -2 
ومواصأأأأأأأأألة تع يم حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان وتعديم تعارار   ها فأ دقار متابعة تعرار المعرر الما ال واطلب  

نسأأان فأ دورتا التاسأأعة وااربع    ث اء دحدى  دل  المعرر الما  تعديم تعرار شأأفوي دل  مجلس حعوق ا 
   ت ف ح الويية دل  المجلس فأ دورتا     ن يعد   ث اء دحدى جلسأأأأأأأأأأأأا  التحاور تعراراا جلسأأأأأأأأأأأأا  التحاورال و 

 الممس   و ل  الجمعية العامة فأ دورتها السادسة والسبع  ؛

المأأا ال    قراق  مع المعرر    كأأامالا  دل  حكومأأة دراتراأأا  ن تتعأأاون تعأأاونأأاا  يطلأأبو -3 
ال لد وايلتزا  بإحراو تعد  برأأأأأأأأأأأأأأفن المعا  ر التأ اقترحتها القيا  بفمور م  ب  ها السأأأأأأأأأأأأأأما  لا بالدخوا دل   

 ؛(104)المكلفة السابعة بالويية

م  اام   العأأا   ن  زود المعرر المأأا  بجميع المعلومأأا  والموارد الالومأأة     رجوو -4 
 لالضطالى بوي تا؛

 بعأ المسفلة ق د نظراإ ن   يعرر و -5 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

   التصأواتإ وكانت    أواا    13صأوتااال مع امت اى    13صأوتاا معابل  21]ا تكمد بتصأوات مسأجل بفغل ية  
 نتيجة التصوات كما  لأا

  الماادونا

داال ترأأأأأأأأأأأأأيكياال  ارج ت  ال  رم  ياال  لمانياال  وروغوايال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول ا
كورااال الدانمركال فرنسأأأأاال فيجأال المكسأأأأيكال المملكة  جزر ال هاماال جزر مارشأأأأااال جمهوراة  

 المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان
 المعارضونا

نال  المتعددة العوميا (ال السأأأأأودا   - ايتحاد الروسأأأأأأال دراترااال باكسأأأأأتانال البحرا ال بوليفيا )دولة  
 ال وليفاراة(ال الكام رونال كوباال اله د   – ال الفل   ال ف زواال )جمهوراة  الص   الصومااال  

 ا    التصوات الممت عون 

ونال كو  ديفوارال  دندونيسأأأياال  ووبكسأأأتانال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأوال توغوال السأأأ غااال غاب
 إ[ل  ياال مالويال موراتانياال نام  ياال ن باا

  

(103) A/HRC/47/21إ 
 إ82-78الفعرا  ال A/HRC/41/53نظر ا (104)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/21
http://undocs.org/ar/A/HRC/41/53،
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الطريق إلا االنتعةةاش والةةدور 19-المةةدني: كوفيةةدالحيز المتةةال للمجتمع   -47/3  :
 األساسي للمجتمع المدني

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال  دذ يسترشد 

  با  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأانال و  الن وبرنام   مل ف   اال والعهد   الدول      و ذ يسأأأأترشأأأأد  ي أأأأاا  
 وغ ر ذلك م  صكوك حعوق ا نسانال الماص   بحعوق ا نسانال 

ال برأأأفن الح ز  2013  لوا/سأأأ تم ر    27المارخ    21/ 24دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأان  و ذ يرأأأ ر   
    لوا/   26المارخ    31/ 27المتأا  للمجتمع المأدنأا ته ئأة ب ئأة آم أة ومواتيأة والحفأاظ  ل هأاال قانوناا وممأارسأأأأأأأأأأأأأةاال و 

  6المارخ    12/ 38و   ال برأأفن الحّ ز المتا  للمجتمع المدنأ   2016ليا تموو/ و   1المارخ    31/ 32و   2014سأأ تم ر  
 ز المتا  للمجتمع المدنأا العمل مع الم ظما  الدولية وا قليميةال   برفن الح    2018تموو/ وليا 

التفك د  ن جميع حعوق ا نسأأأأأان والحراا  ااسأأأأأاسأأأأأية  أ حعوق وحراا   المية غ ر  و ذ يكرر  
ومترأأأأأابكةال وا بغأ تعزاز ا وت ف ح ا بطراعة  ادلة وم صأأأأأفةال دون ا خالا بإ ماا    قابلة للتجزئة ومترابطة

 لحعوق والحراا ال  ي م   حا ا

دواء المسأأأأائر فأ ااروا  وسأأأأ ل العي  وايضأأأأطرال الحي سأأأأ  تا جائحة و ذ يسأأأأاورا بالس العلق   
التمتع بحعوق ا نسأأأأان فأ  ( لالقتصأأأأادا  والمجتمعا ال و ثر ا السأأأأل أ فأ19-وباء ف روس كورونا )كوف د

 جميع  نحاء العالمال

تديم  وجا  د  المسأأاواة العائمة وتزاد م  تفاقمهاال   19- لكون جائحة كوف د   و ذ يسأأاورا بالس العلق  ي أأاا  
 ة والتهمي ال  اش ولكون ااشما  ااكثر  رضة للمطر  م ااشما  الح   يعيرون فأ  وضاى الهر 

يجب  ن    19- طوارئ التأ تتمح ا الحكوما  للتصأأأأأأأأأأأدي لجائحة كوف د  ن تداب ر ال   و ذ  اكد م  جد د  
 اسأأأبة مع المماقر المقيَّمة و ن تكط َّق بطراعة غ ر تم  زاةال و ن تكون محددة الترك ز والمدةال  تكون ضأأأروراة ومت 

 و ن تكون متفعة مع التزاما  الدولة بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسان الواجب التط  قال  

ة  بفن المجتمع المأدنأال الحي يعمأل  ل  ا نترنت وخارجا  ل  المسأأأأأأأأأأأأأأتواا  المحليم  و ذ يسأأأأأأأأأأأأأأل 
والوق يأة وا قليميأة والأدوليأةال ذو   ميأة بأالغأة فأ توف ر معلومأا  دقيعأة    الحأالأة وايحتيأاجأا   ل   را  

 ر التأ ا تمدتها  الواقعال وتصأأأميم تداب ر متجاوبة شأأأاملة للجميع وآم ة وتمك  يةال والمسأأأا مة فأ ت ف ح التداب
تداب ر ا نعا  وايسأأأأأتجابةال والسأأأأأعأ دل   السأأأأألطا ال وتوف ر المدما  ااسأأأأأاسأأأأأية والتغحية المرتدة برأأأأأفن 

 تحع ق الرفافية والمساءلةال 

بفن الجائحة قد  د  دل  تفاقم وتسأأراع التحديا  العائمةال  ل  ا نترنت وخارجها   و ذ يسأألم  ي أأاا  
متا  للمجتمع المدنأال بما يرأأمل المدافع      حعوق ا نسأأانال بما فأ ذلك  بال سأأبة للح ز الالسأأواءال   ل   

 أد  ت وى المرأأأأأأأأأأأأأأأاركأة؛ والهجمأا  واا مأاا اينتعأاميأة و  مأاا التر  أبال بمأا فأ ذلأك حمال  الترأأأأأأأأأأأأأأه ر  
العانونية  واسأأأأأأتمدا  خطال الكراهية؛ و وجا العصأأأأأأور فأ  مليا  الوصأأأأأأوا واي تماد؛ واسأأأأأأتمدا  التداب ر  

راة لتع  د نرأأأأأاط المجتمع المدنأ؛ والع ود المفروضأأأأأة  ل  الوصأأأأأوا دل  الموارد؛ والع ود المفروضأأأأأة  وا دا
  ل  الحق فأ حراة التجمع السلمأ وتكوا  الجمعيا  وحراة التع  ر؛ وواادة تفث ر الفجوة الرقميةال 

 نسان فأ تعزاز الدور المهم الحي ت طلع بأأأأا الماسسأأأأا  الوق  أأأأة لحعوق او ذ  اكد م  جد د   
حعوق ا نسأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأاسأأأأأأية وحما تهاال وتمت   المرأأأأأأاركةال وي سأأأأأأيما مرأأأأأأاركة م ظما  المجتمع  
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المدنأال وال هوا بسأأأأأأأأأأأأأأيادة العانونال وتطوار الو أ العا  بتلك الحعوق والحراا  ااسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأية و ذكائاال  
 ا مة فأ م ع انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسانال والمس

ال  19-الحاجة دل  مرأأأأاركة جميع الجها  صأأأأاحبة المصأأأألحة فأ ايسأأأأتجابا  لكوف دبو ذ يسأأأألم   
وحصأأأأأأولها  ل  معلوما  دقيعة فأ الوقت الم اسأأأأأأب  ل  ا نترنت وخارجهاال و شأأأأأأراكها فأ العرارا  التأ  

 لمجتمع المدنأ وكحا العطاى الما  فأ  حا ايستجابا التمسهاال وكحلك بالحاجة دل  تيس ر مسا ما  ا

 ن ته ئة ب ئة آم ة وتمك  يةال  ل  ا نترنت وخارجها  ل  السأأأأأواءال يمك     اكد م  جد د  -1 
م  العوائق واسأأأأأأأأود فيا اام  والحفاظ  ل  تلك ال  ئةال تسأأأأأأأأا د  يملو  ف ها للمجتمع المدنأ  ن يعمل فأ جو  

ايال ذلك ي عر بردة  بالتزاماتها وتعهداتها الدولية العائمة فأ مجاا حعوق ا نسانال و ن  الدوا  ل  الوفاء  
 المساواة والمساءلة وسيادة العانون مع ما   جم    ذلك م  آثار  ل  المستواا  الوق أ وا قليمأ والدولأ؛

ة  بعمل مفوضأأأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأان وا جراءا  الماصأأأأأأ يرأأأأأأأ د -2 
 ل  ا نترنت وخارجها  ل  السأواءال  لمجلس حعوق ا نسأان لتعزاز وحماية الح ز المتا  للمجتمع المدنأال  

 بما فأ ذلك  ملهما  ل  توسيع الح ز الديمعراقأال واد و ما دل  مواصلة جهود ما فأ  حا الصدد؛ 

نسأأأأأأأأأان    بتعرار مفوضأأأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأأأامية لحعوق ا   مع التعد ر   يحي   لماا  -3 
عأأا  دل  العمأأل م   جأأل حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانال  ال ود وة اام   ال(105)العمأأل مع الم ظمأأا  الأأدوليأأة وا قليميأأة

 ومحكرة اامم المتحدة التوج هية برفن حماية ح ز المجتمع المدنأ وتعزازا؛ 

بإرشأادا  مفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان برأفن   يحي   لماا مع التعد ر  -4 
  19-  العا  برأأأأفن كوف دالممتثلة لحعوق ا نسأأأأان وموجز سأأأأياسأأأأا  اام   19-ايسأأأأتجابا  لجائحة كوف د

 وحعوق ا نسان المع ون ا حا اامر  هم ا جميعااا؛ 

لمدنأال مع الترك ز الدوا  ل  اغت ا  كل فرصأأأأة لد م ت وى مرأأأأاركة المجتمع ا  يرأأأأجع -5 
بصأفة خاصأة  ل  شأرائب المجتمع المدنأ الممثلة تمث الا ناقصأااال بم  ف ها ال سأاء وااقفاا والرأبال وكبار  

شأأأأأأأأأأأأأأمأأا  ذوو ا  أأاقأأةال والم تمون دل  ااقليأأا  ا ث يأأة والأأد  يأأة والعوميأأة واللغواأأة والعرقيأةال  السأأأأأأأأأأأأأأ  واا
 الرأأأعول ااصأأألية وا خرون غ ر المرتبط   بم ظما   والمهاجرونال والالجئونال وغ ر مال وبم  ف ها  ي أأأاا 

 غ ر حكومية  و غ ر الم تظم   ف ها؛ 

راة لم ع التهد دا  واي تداءا  والتم  ز  الدوا  ل  اتماذ جميع المطوا  ال أأأأأأرو   يح  -6 
 ب التأ  واي تعاا وايحتجاو التعسأأأأف     و غ ر ذلك م   شأأأأكاا الم أأأأايعة واا ماا اينتعامية و  ماا التر 

تمارس ضد الجها  الفا لة فأ المجتمع المدنأال بما ف ها المدافعون    حعوق ا نسانال للتحع ق فأ  ي م   
وضأمان سأ ل ايحتكا  دل  الع أاء والمسأاءلةال ووضأع حد لإلفال  م  الععال ح ثما     حا اافعاا المز ومةال 

ن   والسأأأأياسأأأأا  والماسأأأأسأأأأا  وا ليا  ذا   تحدت  حا اينتهاكا  والتجاووا ال بوسأأأأائل م ها اسأأأأتحدات العوا 
أ جّو يملو  الصأأأأأأأأأألة لته ئة ب ئة آم ة ومواتيةال  ل  اانترنت وخارجهاال يمك   ن يعمل ف ها المجتمع المدنأ ف

 م  العوائق واسودا اام  وي يمر  فيا م  اا ماا اينتعامية والحفاظ  ل   حا ال  ئة؛ 

ية مسأأأا مة المجتمع المدنأال وم ا المدافعون     ل  التسأأأليم بف م   ي أأأاا الدوا   يح  -7 
ته ئة ب ئة   حعوق ا نسأأأأان والصأأأأحاف ون والعاملون فأ وسأأأأائ  ا  ال ال فأ تعزاز حعوق ا نسأأأأانال وكفالة

  ؛آم ة تمك هم م   داء  ملهمال  ل  شبكة ا نترنت وخارجها  ل  حد سواء

  

(105) A/HRC/44/25إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/25
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دل  الترك ز  ل  المجتمع المدنأ فأ تعرار المفوضأأأة السأأأامية برأأأفن  ثر  بتعد ر  يرأأأ ر  -8 
 ل  التمتع بحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان فأ جميع  نحاء العالمال بما فأ ذلك الممارسأأأأأأأأأأأأأا  الج دة    19-جائحة كوف د

 ال كوس لة ا  ادة ال  اء  ل  نحو  ف لا؛ (106)  اي تما  العائمةومجاي

اد تعرارال  ت اوا بالتفصأأأأ ل التحديا  الرئيسأأأأية التأ  دل  المفوضأأأأة السأأأأامية د د  يطلب -9 
 ف أأأل الممارسأأأا ال واطلب     واجهها المجتمع المدنأال  ل  ا نترنت وخارجها  ل  السأأأواءال وات اوا  ي أأأاا 

امية  ن تعتمدال لدى د داد التعرارال  ل  آراء الدوا والم ظما  غ ر الحكومية  دل  المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأ   ي أأأأأأأأاا 
وق ا نسأأأأأأأان وغ ر ا م   صأأأأأأأحال المصأأأأأأألحة المع    ال بما فأ ذلك المكلفون  والماسأأأأأأأسأأأأأأأا  الوق ية لحع

 بوييا  ا جراءا  الماصةال وتعديم التعرار دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الحادية والممس  ؛ 

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ رر يع -10 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

 إدارة النظافة الصحية في فترات الطمث، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين  - 4/ 47

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة مبادئاال دذ يسترشد 

ال  2019كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر    18الصأأأأأأأأادر فأ   74/141العامة    دل  قرار الجمعيةو ذ يرأأأأأأأأ ر  
بفن انعدا  سأأأأ ل الحصأأأأوا  ل  خدما  المياا والصأأأأرا الصأأأأحأ الكافيةال  الحي  قر  فيا الجمعية العامة  

بما فأ ذلك  دارة ال ظافة الصأأأأأأأأأأأأأحية  ث اء فترا  الطم ال ي سأأأأأأأأأأأأأيما فأ المدارس و ماك  العمل والمراكز  
مةال  اثر سأأألباا  ل  المسأأأاواة ب   الج سأأأ   وتمك   ال سأأأاء والفتيا  وتمتعه  بحعوق  الصأأأحية والمرافق العا

 انال بما فأ ذلك الحق فأ التعليم والحق فأ التمتع بف ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععليةالا نس

صأألة  دل  جميع العرارا  السأأابعة لمجلس حعوق ا نسأأان والجمعية العامة ذا  الو ذ يرأأ ر  ي أأاا   
ث اء فترا   بحق ا نسأأأان فأ مياا الرأأأرل المفمونة وخدما  الصأأأرا الصأأأحأ وحعا فأ ال ظافة الصأأأحية  

ال  2015كأأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر    17الصأأأأأأأأأأأأأأأأادر فأ   70/169الطمأأأ ال بمأأأا ف هأأأا قرار الجمعيأأأة العأأأامأأة  
نون  كا  18الصأأأأادر فأ   74/126وقرار ا   2017كانون ااوا/ديسأأأأم ر    19الصأأأأادر فأ   72/178 وقرار ا

  8/ 39ال وقرارا  2016  لوا/سأأأأ تم ر    29الصأأأأادر فأ   33/10ال وقرار مجلس اام   2019ااوا/ديسأأأأم ر  
 ال2020تررا  ااوا/ كتوبر  6الصادر فأ  45/8وقرارا  2018  لوا/س تم ر  27الصادر فأ 

 ن ا  الن العأالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال والعهأد الأدولأ المأا  بأالحعوق   و ذ ي أأأأأأأأأأأأأأع فأ ا تبأارا 
جتماعية والثعافيةال واتفاقية الع أاء  ل   نية والسأياسأيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأادية وايالمد

ايتفاقية الدولية للع أأأاء  ل  جميع  شأأأكاا التم  ز الع صأأأريال واتفاقية جميع  شأأأكاا التم  ز ضأأأد المر ةال و
دوليأأة لحمأأايأة حعوق جميع العمأاا  حعوق ااشأأأأأأأأأأأأأأمأأا  ذوي ا  أاقأةال واتفأأاقيأأة حعوق الطفأألال وايتفأأاقيأأة الأأ

  جميعها ضأأأأأمانا  لكفالة تمتع ال سأأأأأاء والرجاا والفتيا  والفتيان بحعوق  المهاجرا  و فراد  سأأأأأر مال تت أأأأأم
 ا نسان  ل  قد  المساواةال

  

(106) A/HRC/46/19إ 
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دل  د الن وبرنام   مل ف   اال اللح    اكدان م  جد د  ن جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأانال    و ذ يرأأأأأأأأأأأأ ر  
 ل  برنأام   مأل يأةال  أ حعوق  أالميأة وغ ر قأابلأة للتجزئأة ومترابطأة ومتأداخلأةال و ف هأا الحق فأ الت م بمأا

 الماتمر الدولأ للسكان والت ميةال و  الن وم هاج  مل بيج  ال

دل  قوا د اامم المتحدة لمعاملة السأأأج  ا  والتداب ر غ ر ايحتجاواة للمجرما     و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا  
 )قوا د بانكوك(ال

اتحواأل   ال المع ون 2015  لوا/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر   25المارخ    70/1ر الجمعيأة العأامأة  قرا  و ذ يع أد تأفك أد 
اال الحي ا تمد  فيا الجمعية العامة مجمو ة شأأأأأأأأأاملة وبع دة  2030 الم اا خطة الت مية المسأأأأأأأأأتدامة لعا   

المدى م  اا داا والغايا  العالمية التأ ترّكز  ل  ال اس وتف أأأأأأأأأأ دل  التحّواال و ذ يع د  ي أأأأأأأأأاا تفك د  
 يلتزا  بعد  ترك  حد خلر الركبالا

ال الحي  2016كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأم ر    21المارخ    71/222دل  قرار الجمعية العامة   و ذ يرأأأأأأأأأأأ ر  
 عأداا دوليأاا للعمألال تحأت شأأأأأأأأأأأأأأعأار االمأاء م   جأل   2028دل    2018  ل أت فيأا الجمعيأة العأامأة الفترة م  

 الت مية المستدامةاال 

الصرا الصحأ  سان فأ مياا الررل المفمونة وحعا فأ خدما   دل   ن حق ا ن  و ذ ير ر  ي اا  
نابعان م  الحق فأ مسأأأأأأأتوى معيرأأأأأأأأ م اسأأأأأأأبال وارتبطان ارتباقاا وثيعاا بالحق فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأتوى 

 ممك  م  الصحة ال دنية والععلية وبالحق فأ الحياة والكرامة ا نسانيةال

مك  م  الصأأأأأأأأأحة ال دنية والععلية يرأأأأأأأأأمل دل   ن الحق فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأأأتوى مو ذ يرأأأأأأأأأ ر  
  ل  الر اية الط ية واادواة لتحد د ومعالجة المسأأأأأائل الصأأأأأحية  و ا ي  ال اجمة    الطم ال  الحصأأأأأوا  

 و مكانية  ايقالى  ل  المعلوما  المتعلعة بإدارة ال ظافة الصحية  ث اء فترا  الطم ال

ا   الصأأأحية المتصأأألة بال ظافة الصأأأحية  ث اء فتر   دواء ا ثار السأأأل ية للع أأأايا و ذ يعرل    قلعا 
 الطم ال و واء انعدا  دمكانية الحصوا  ل  المعلوما  والعالجا  الم اسبة فأ  حا الصددال

ان  د  توافر دمكانية الحصأوا  ل  ما يكفأ م  خدما  المياا والصرا    و ذ يسأاورا بالس العلق 
الر اية  ا  الطم ال فأ المدارس و ماك  العمل ومراكز  الصأأأأأأحأال ي سأأأأأأيما  دارة ال ظافة الصأأأأأأحية فأ فتر 

الصحية والمرافق والمبانأ العامةال  اّثر سلباا  ل  المساواة ب   الج س   و ل  تمتع ال ساء والفتيا  بحعوق  
ا نسأأأأأأانال بما ف ها الحق فأ التعليم والحق فأ الصأأأأأأحة والحق فأ ظروا  مل آم ة وصأأأأأأحية والحق فأ 

 العامةال  المراركة فأ الراون 

ل سأأأأاء بالمدارس ورضأأأأا   الوظيفأ يمك   ن  تفثرا باينطبا ا   بفن التحاق الفتيا  وا  و ذ يسأأأألم 
السأأأأأأأأأل ية    الطم  وباافكار التم  زاةال وبايفتعار دل  الوسأأأأأأأأأائل الالومة للحفاظ  ل  ال ظافة الصأأأأأأأأأحية  

فأ المدارس وب ئا  العملال    الرأأأأمصأأأأية المفمونةال مثل المياا ومرافق الصأأأأرا الصأأأأحأ وال ظافة الصأأأأحية
ذلك  اثر  ي أأأأأأأأأأأاا تفث راا شأأأأأأأأأأأد داا  ل  كرامته  ورفا ه   كل جا  الفتيا  والمعّلما ال وبفن  التأ تل أ احتيا

 و ل  حعه  فأ التعليم والعملال

بفن المرأأأأأأاركة الكاملة والمجدية والفعالة لل سأأأأأأاء م  جميع اا مار وفأ جميع  و ذ يسأأأأأألم  ي أأأأأأاا   
واا  صأأأأ ع العرار فأ العطا    العا   ذلك مرأأأأاركة ال سأأأأاء فأ القيادة  ل  جميع مسأأأأتالمجاي ال بما فأ 

والما ال  مر  سأأاسأأأ   ماا جميع حعوق ا نسأأان الماصأأة به  وتحع ق الت مية ايقتصأأادية والسأأياسأأية 
 ا السال ال وايجتماعية والثعافية لل لدان بصورة تامة وكاملةال و يجاد حلوا دائمة للتحديا  العالمية و حال

  راا م  ال سأأأأأأأأأاء والفتيا ال وي سأأأأأأأأأيما ال سأأأأأأأأأاء والفتيا  ذوا    ن  دداا ك  و ذ  الحظ مع ااسأأأأأأأأأر 
ا  اقةال الالتأ  واجه  مسأتواا    ل  م  التم  زال وال سأاء الالتأ يعرأ   وضأا اا  رأةال ما ول   تعرض   
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الصأأأأعب  ل ه  ددارة نظافته   للتم  ز  ل   سأأأأاس معا  ر اجتماعية ضأأأأارة وقوالب نمطيةال مما يجعل م  
 الطم  بفمان وكرامةال الصحية فأ فترا 

ان قلة المرافق الم اسأأبة والمتوافرة بسأأهولة التأ تكسأأتمد  للصأأرا الصأحأ    و ذ يسأأاورا بالس العلق 
ال وم   انوال ظافة الصأأأأأحية تزاد م  تعرا ال سأأأأأاء والفتيا  للع رال بما فأ ذلك الع ر والتحر  الج سأأأأأي

 ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسريال تعرضه  لزواج

 ن الصأمت والوصأم والمفاهيم الماقئة والمحرما  المحيطة بالطم ال و د   و ذ ي أع فأ ا تبارا   
فسأأأأب المجاا للحصأأأأوا  ل  ما يكفأ م  م تجا  ال ظافة الصأأأأحية المسأأأأتمدمة فأ فترا  الطم   و م  

ترا  الطم ال  ل الصأأأأحية المتعلعة بال ظافة الصأأأأحية  ث اء فالر اية الط ية واادواة لتحد د ومعالجة المسأأأأائ
وايال المعلوما  وسأ ل التثقيف الم اسأبة المتعلعة بإدارة ال ظافة الصأحية  ث اء فترا  الطم  تمّس بكرامة 

 ال ساء والفتيا  وبحعوقه  ورفا ه ال وبالتالأ تركل  قبة  ما  تحع ق المساواة ب   الج س  ال

اي  ااوما  ايقتصأأأادية وا نسأأأانية والصأأأحيةال بما فأ ذلك جائحة مرا   ل   ن ح  و ذ يرأأأدد 
(ال وما   جم   ها م   زلة اجتماعية وتداعيا  اقتصأأأادية واجتماعية وصأأأحيةال  19-ف روس كورونا )كوف د

 سأبة دل   تادي دل  تفاقم التحديا  الرا  ة التأ تع ق ددارة ال ظافة الصأحية فأ فترا  الطم ال وي سأيما بال
 ال ساء والفتيا  ذوا  ا  اقةال

دل   نا  تم  ادة د ماا مسأأأأأفلة ددارة الم تجا  المسأأأأأتمدمة فأ ددارة ال ظافة الصأأأأأحية   و ذ يرأأأأأ ر  
د ظروفأاا    ث أأاء فترا  الطمأأ ال ممأأا  ادي دل  ممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأا  غ ر مالئمأأة وغ ر مأأفمونأأة للتملص م هأأا واولأأّ

 حيةال  مماقر صمعيرية غ ر صحية وتد وراا ب ئيااال ف الا  

بفن جميع الممارسأأأأأا  ال أأأأأارةال بما ف ها ترأأأأأواا اا  أأأأأاء الت اسأأأأألية اانثواةال   دما    و ذ يسأأأأألم 
ترتكب ضأأد الطفال ال تمّلر آثاراا ضأأارة بوجا خا   ل  صأأحته  ونمو  ال وتطر  تحديا  محددة  ما   

لطفال  فأ ضأأأأمان حق افأ  حا الصأأأأدد دل  ضأأأأرورة  وارأأأأ ر ددارة ال ظافة الصأأأأحية  ث اء فترا  الطم ال  
 التحرر م  جميع  شكاا الع رال

دل   د  وجود صك دولأ  ساسأ لحعوق ا نسان  ت اوا صراحة وبركل مباشر مسفلة    و ذ ير ر  
ان  حا المسأأفلةال رغم الجهود التأ ت حلها اله ئا     يعرل     سأأفاال ظافة الصأأحية  ث اء فترا  الطم ال و

تحدة لحعوق ا نسأأأأأأأأانال وي سأأأأأأأأيما   ئا  رصأأأأأأأأد المعا دا   اامم الموا ليا  ذا  الصأأأأأأأألة داخل م ظومة  
وا جراءا  الماصأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأانال ي تزاا تحظ  با تما  محدود فأ مجاا السأأأياسأأأا  العامةال  

 وال رمجةال وتمصيص المواردال الوالبح 

ف ها   نال بما وق ا نسأا  ن الدوا تحمل المسأاولية الرئيسأية    كفالة ا  ماا التا  لجميع حع  و ذ  اكد  
الحعوق المتعلعة بال ظافة الصأحية  ث اء فترا  الطم ال و ل ها  ن تتمح المطوا  الالومة  ل  الصأع د الوق أ  

تسأأأأمب با الموارد   وم  خالا المسأأأأا دة والتعاون الدول    ال وي سأأأأيما التعاون ايقتصأأأأادي والتع أال وبفقصأأأأ  ما 
جا  المتصلة بال ظافة الصحية  ث اء فترا  الطم  وذلك بجميع  ة لالحتيا المتاحة لد هاال لالستجابة بصورة كامل 

 الوسائل الم اسبةال بما ف ها  ل  وجا المصو  اتماذ تداب ر ترراعية ذا  صلةال 

 ل    مية وجود سأأأ  ل انتصأأأاا فعاا م  انتهاكا  الحعوق ايقتصأأأادية وايجتماعية    و ذ يرأأأدد 
فأ  حا الصددال  ل     كما يرددظافة الصحية  ث اء فترا  الطم ال  إدارة ال والثعافيةال بما ف ها تلك المتعلعة ب

  مية س ل اينتصاا الع ائية وغ ر الع ائية وس ل اينتصاا ااخرى المالئمةال بما فأ ذلك ا جراءا   
   التأ  تمح ا اافراد  و تكتمح نيابة   هم  و تتمح اال دذا اقت أأأأأأأأأأأأ  اامرال مجمو ة م  اافرادال وكحلك  ل 

 تماذ ا جراءا  المالئمة لتفادي انتهاك  حا الحعوقال  مية ا
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بالدوا  ن تكفل انتفاى ال سأأأأاء والفتيا  بالمرافق والمعلوما  والم تجا  المالئمة    ه ب -1 
م   جل ددارة ال ظافة الصأأأأأأأأأأأحية  ث اء فترا  الطم   ل  ال حو اامثل وبصأأأأأأأأأأأورة فعالةال بما فأ ذلك    

 التاليةاقراق اتماذ التداب ر 

ضأأمان المسأأاواة فيما يمص انتفاى ال سأأاء والفتيا ال وي سأأيما الالتأ  واجه   وضأأا اا   ) ( 
 رأأأأأأةال بالمياا الميسأأأأأأورة التكلفة وا م ة وال ظيفةال والصأأأأأأرا الصأأأأأأحأ المالئمال وال ظافة الصأأأأأأحيةال ومرافق  

طم ال مثل  ث اء فترا  الالغسأأأأأأأأل بالصأأأأأأأأابونال بما فأ ذلك دتاحة مجمو ة م  م تجا  ال ظافة الصأأأأأأأأحية  
 الفوط الصحية ا م ة والمراعية لال تبارا  الثعافية ولل  ئة؛

دلغاء  و تمفيض ال أأأأأأرائب المفروضأأأأأأة  ل  م يعا  م تجا  ددارة ال ظافة الصأأأأأأحية   )ل( 
   ث اء فترا  الطم ال بما ف ها الفوط الصأأحيةال وتعديم الد م دل  ال سأأاء والفتيا  اللواتأ يعان   م   وضأأاى

 ؛اقتصادية صعبة

اسأأأأأأتحدات ب   تحتية ووسأأأأأأائل نعل آم ة وفعالة لتوصأأأأأأ ل الفوط الصأأأأأأحية وغ ر ا م   )ج( 
م تجأا  ال ظأافأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتمأدمأة  ث أاء فترا  الطمأ  دل  الم أاقق الرافيأة  و المعزولأةال بمأا ف هأا 

اخلها م   جل  ب   ال لدان ودااماك  التأ يعانأ ف ها ال اس م   وضأأاى دنسأأانيةال والحد م  الفجوة الرقمية  
 تعزاز الوصوا دل  المعلوما  المتعلعة بال ظافة الصحية  ث اء فترا  الطم  فأ  حا الم اقق؛

ضأمان وصأوا ال سأاء والفتيا ال وم  ب  ه  ذوا  ا  اقةال دل  مرافق صأحية  سأاسأية  )د( 
وسأأأأأأهلة الم اا    خيارا  ميسأأأأأأورة التكلفةم فصأأأأأألة وكافية فأ ااماك  العامة والماصأأأأأأةال بما فأ ذلك دتاحة  

 للتملص م  الم تجا  المستعملة التأ استكمدمت فأ ددارة ال ظافة الصحية  ث اء فترا  الطم ؛

ضأأأمان حصأأأوا ال سأأأاء والفتيا  ذوا  ا  اقة والالتأ يعان   م   وضأأأاى  رأأأة  ل   ) أ( 
 ث اء فترا  الطم     تعلعة بال ظافة الصأأأأأحيةالر اية الط ية واادواة المجانية لتفادي المرأأأأأاكل الصأأأأأحية الم

 والكرر   ها ومعالجتها؛

ت ظيم حمال  د ائية وحمال  توعية لمكافحة الوصم والعار والعوالب ال مطية والعوا د   )و( 
ايجتماعية السأأأأأل ية المحيطة بالدورة الرأأأأأهراة وبال ظافة الصأأأأأحية  ث اء فترا  الطم ال مثل ضأأأأأرورة  زا  

طم   و ارتداء وي مدرسأأأأأأأ داك  اللونال بهية نرأأأأأأر ثعافة تعترا  نفسأأأأأأه   ث اء فترا  الال سأأأأأأاء والفتيا   
 بالحيض با تبارا  مراا صحياا وق يعيااال وضمان دشراك الرجاا والفتيان  ي اا فأ جميع المبادرا  التعليمية؛

ا   ددراجك مسأأأأأأأأفلة ددارة ال ظافة الصأأأأأأأأحية  ث اء فترا  الطم  فأ السأأأأأأأأياسأأأأأأأأا  الوق ية ذ  )و( 
 رام  المتعلعة بالمياا والصأأأأأأرا الصأأأأأأحأ وال ظافة الصأأأأأأحيةال وبرام  التف ب وايسأأأأأأتجابة  الصأأأأأألةال بما ف ها ال

لحاي  الطوارئال وتعزازك انتفاى ال سأأاء والفتيا  بالمعلوما  وسأأ ل التثقيف الم اسأأبة والمتوافرة بسأأهولة برأأفن  
  قر خارج المدرسة؛ ل الوحدا  ااسراة وفأددارة ال ظافة الصحية  ث اء فترا  الطم ال بما فأ ذلك داخ

ددراج معلومأا     التعأد  المحرو و   التحأديأا  التأ تع ق ددارة ال ظأافأة الصأأأأأأأأأأأأأأحية   ) ( 
 ث اء فترا  الطم  فأ التعارار الدوراة ذا  الصأأأأأأأأأأأألة المعدمة دل    ئا  معا دا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان و ل   

ا  ايسأتعراا ا قليمية العائمة  لال وكحلك فأ سأياق  مليالفراق العامل المع أ بايسأتعراا الدوري الرأام
 وغ ر ا م  العمليا  العائمة يستعراا حعوق ا نسانال حسب ايقت اء؛

الدوا  ل  كفالة توافر سأأأ ل الوصأأأوا دل  الهياكل ااسأأأاسأأأية والمدما  العامةال   يح  -2 
وسأأائل  بتكلفة ميسأأورةال وكحلك  بما فأ ذلك سأأ ل الحصأأوا  ل  المياا المفمونة وخدما  الصأأرا الصأأحأ  

ددارة ال ظافة الصأحية  ث اء فترا  الطم  لجميع ال سأاء والفتيا ال ووسأائل ال عل المفمونة والميسأورة التكلفةال  
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بما فأ ذلك  ث اء حاي  الطوارئ ا نسأأأأأأانية وفأ الم اقق الرافية والمسأأأأأأتوق ا  العرأأأأأأوائية ومسأأأأأأتوق ا   
 ء المهاجرا ؛ال وكحلك فأ مراكز د واالمررد   داخلياا ومميما  الالجئ  

 ن يععد حلعة نعا  برأأأأأأأأأأأأفن ددارة ال ظافة الصأأأأأأأأأأأأحية  ث اء فترا  الطم  وحعوق  يعرر  -3 
ا نسأان والمسأاواة ب   الج سأ   فأ دورتا الممسأ  ال داعياا الدوا وم ظما  المجتمع المدنأ ووكاي  اامم  

ت اوا مسأأأأأأأأفلة وفاء الدوا  ية صأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأألحة دل   المتحدة وال سأأأأأأأأاء والفتيا  وغ ر ا م  الجها  المع 
بالتزاماتها بموجب ااحكا  ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألة م  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال و ل  م اقرأأأأأأأأأأأأأأة التحديا   
والممارسأأأا  الف أأأل  فأ  حا الصأأأددال واطلب دل  مفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان  ن تعد  

 وق ا نسان فأ دورتا الثالثة والممس  ؛و ن تعدما دل  مجلس حعتعراراا موجزاا    حلعة ال عا ال 

  ن  كبعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  ي اا  -4 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

 دون تصواتإ[م  ]ا تكمد 

 تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم -47/5  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
 البمبادئ م ثاق اامم المتحدة ومعاصدا دذ يسترشد 

الحق ا نسأأأأأأأأأأأانأ لكل فرد فأ التعليمال و و حق مكرَّس فأ جملة صأأأأأأأأأأأكوك م ها    و ذ  اكد مجدداا  
ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأان وغ را م  صأأكوك حعوق ا نسأأان الدولية ذا  الصأألةال بما فأ ذلك العهد  

الع أأأأاء  ل  جمي  الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأادية وايجتماعية ع  شأأأأكاا التم  ز  والثعافيةال واتفاقية 
ضأأأأأأأد المر ةال واتفاقية حعوق الطفلال واتفاقية حعوق ااشأأأأأأأما  ذوي ا  اقةال وايتفاقية الدولية للع أأأأأأأاء  

 الع صريال   ل  جميع  شكاا التم  ز 

دل  جميع العرارا  ذا  الصأأأأألة الصأأأأأادرة    مجلس حعوق ا نسأأأأأانال وي سأأأأأيما   و ذ يرأأأأأ ر 
 ال 2017حزاران/ ونيا    22المارخ    22/ 35والعرار    2016تموو/ وليا    1المارخ    20/ 32العرار  

دل  اي تراا بالمسأأاواة ب   الج سأأ   والحق فأ التعليم فأ د الن وبرنام   مل   و ذ يرأأ ر  ي أأاا  
 الماتمر الدولأ للسأأأأأأأأأأأكان والت ميةال و  الن وم هاج  مل بيج  ال والوثائق المتامية لماتمرا    ف   اال وبرنام   مل 

 ايستعراا ذا  الصلةال

ال المع ون  2015  لوا/سأأأأأأأأأأأأأأأ تم ر   25المارخ   1/ 70قرار الجمعيأأة العأأامأأة    و ذ  اكأأد مجأأدداا  
اال الحي ت أاولت فيأا الجمعيأة ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة تحع ق 2030اتحوال  الم أاا خطأة الت ميأة المسأأأأأأأأأأأأأأأتأدامة لعأا   

المسأاواة ب   الج سأ   وتمك   جميع ال سأاء والفتيا  بهية ضأمان  د  ترك  حد خلر الركبال و  ل ت  
 مر   2030عا   ل دامة  تعميم مرا اة الم ظور الج سأانأ بصأورة م هجية فأ ت ف ح خطة الت مية المسأت  ن 

 بالس اا ميةال 

  بفن ا  ماا الكامل للحق فأ التعليم للجميع  و شأأرط  سأأاسأأأ لتحع ق الت مية المسأتدامةال  و ذ يسأأّلم 
م    4ياال بما فأ ذلك الهدا  ت ف حاا فعا  2030 ا     و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأجع فأ  حا الصأأأأأأأأأأأأأأدد الدوا  ل  ت ف ح خطة

  داا الت مية المسأأأتدامة برأأأفن ضأأأمان التعليم الج د الم صأأأر والرأأأامل للجميع وتعزاز فر  التعّلم مدى  
الحياة للجميعال و ذ يرأأأأأأأأدد  ل  ايلتزا  الوارد فيا بالع أأأأأأأأاء  ل   وجا التفاو  ب   الج سأأأأأأأأ   فأ التعليمال  

 تيا ال  وتمك   كل ال ساء والفبرفن تحع ق المساواة ب   الج س  5والهدا 
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  دل  ضأأرورة ضأأمان تمتع جميع ااقفاا بالحق فأ التعليم وبفر  متكافئة فأ الحصأأوا  و ذ يرأأ ر  
 ل  نوعيأة ج أدة م  ال مأاء والر أايأة والتعليم ق أل ايبتأدائأ فأ مرحلأة الطفولأة المبكرة حت  يكونوا جأا زا   

  ال وضأأرورة2030لتعليم بحلوا  ا   لتفاو  ب   الج سأأأ   فأ اللتعليم ايبتدائأال وضأأأرورة الع أأأاء  ل   وجا ا
  ب اء المرافق التعليمية التأ تركز  ل  الطفل وترا أ ا تبارا  ا  اقة والج سال ورفع مستوى المرافق التعليمية

 العائمةال وته ئة ب ئا  تعليمية فعالة تكون آم ة وخالية م  الع ر وجامعة ومتاحة للجميعال

  ا نحو التعليم الج د الم صأأر والرأامل2030دل  د الن دنرأأ ونا التعليم حت   ا     و ذ يرأأ ر  ي أأاا  
فأ دنرأأأأأأأأأأأأأأ ونال  ال المععود 2015والتعلم مأأدى الحيأأاة للجميعال الأأحي ا تمأأدا الم تأأدى العأأالمأ للتربيأأة لعأأا  

 ال2015 ما و/ يار  22 دل  19 م  الفترة فأجمهوراة كورااال 

طلع با جميع ااجهزة واله ئا  وا ليا  ذا  الصأأأألة فأ العمل الحي ت أأأأ  و ذ  الحظ مع التعد ر  
م ظومأأة اامم المتحأأدةال كأأل فأ نطأأاق وي تأأاال وي سأأأأأأأأأأأأأأيمأأا م ظمأأة اامم المتحأأدة للطفولأأةال وم ظمأأة اامم  

ية والعلم والثعافةال و  ئة اامم المتحدة للمساواة ب   الج س   وتمك   المر ة )  ئة اامم المتحدة  المتحدة للترب
ة(ال وصأأ دوق اامم المتحدة للسأأكانال ومفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأانال وكحلك الجهود  للمر  

تمتعأاا كأامالا و ل  قأد  المسأأأأأأأأأأأأأأاواة مع  التأ ت أحلهأا الم ظمأا  والمجتمع المأدنأ لتعزاز دمكأانيأة تمتع الفتيأا   
 ا خرا  بالحق فأ التعليمال

   د م تمك   جميع ال سأأاء والفتيا  للمطالبة بحعوقه   بفن الحق فأ التعليم حق م أأا ر  و ذ يسأأّلم 
ا نسأأأأأانيةال بما فأ ذلك الحق فأ المرأأأأأاركة فأ ددارة الرأأأأأاون العامة وفأ الحياة ايقتصأأأأأادية وايجتماعية  

 والمرأأأأاركة الكاملة والمتسأأأأاواة والمجدية فأ  مليا  اتماذ العرارا  التأ ترأأأأكل معالم المجتمعال و مكانية والثعافية 
 عليم المف ية دل  التحوا لكل فتاةالالت

المسأأأأأأأأاواة فأ حق كل قفل فأ التعليم دون تم  ز م   ي نوى كانال و ذ يسأأأأأأأأاورا    و ذ  اكد مجدداا  
 العلق دواء استمرار ااشكاا المتعددة والمتداخلة م  التم  ز الحي تعانأ م ا الفتيا ال

 ة والفتاة تكم  وراء الكث ر م  العقبا   بفن العوالب ال مطية الج سأأأأأانية برأأأأأفن دور المر   و ذ يسأأأأأّلم 
 أامأاا  ل  ااقأل م  التعليم الج أدال وبأفن الم أا     12  تحع ق المسأأأأأأأأأأأأأأأاواة فأ تمتع الفتيأا  بالتأ تعترا  

 والمواد الدراسية تكرِّس  ي اا العوالب ال مطيةال

  (19- ونا )كوف د دواء ااثر السأأأل أ الواسأأأع ال طاق لجائحة مرا ف روس كور   و ذ يسأأأاورا بالس العلق 
م و ل  تحع ق المسأاواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليمال ح    ل  المسأاواة فأ حق كل قفل فأ التعلي

 مل ون فتاة معرضا  يحتماا  د  العودة دل  المدرسةال 11دن التعد را  تر ر دل   ن 

  58 واء وجود ما يعدَّر لدواء  مليا  ا غالق الجماعية للمدارس و   و ذ يسأأاورا بالس العلق  ي أأاا  
 فأ المائة م  الفتيا ال 54ال م هم نحو 19-مل ون قفل لم  لتحعوا بالمدارس ايبتدائية ق ل جائحة كوف د

 ل  الحالة ايجتماعية    19-دواء ااثر غ ر المت اسأأب لجائحة كوف د  و ذ يسأأاورا بالس العلق كحلك 
  تعارار م  تصأأا د الع ر الج سأأأالتعليمال وما  فاد  با ال وايقتصأأادية لجميع ال سأأاء والفتيا  وحصأأوله   ل   

والج سأأأأانأال بما فأ ذلك الع ر العائلأال والع ر والتحر  الج سأأأأأ فأ ال  ئا  الرقميةال  ث اء تداب ر ا غالق  
 ال و و ما  ادي دل  تعم ق  وجا  د  المسأأأأاواة والمماقر العائمة بالفعلال و ل  قلب مسأأأأار التعد  المحرو الرأأأأامل 

 المساواة ب   الج س   وتمك   جميع ال ساء والفتيا ال الععود ااخ رة فأ تحع ق فأ

بفنا  ل  الرغم م  المكاسأأأأب التأ تحععت فأ توف ر فر  الحصأأأأوا  ل  تعليم ج دال    و ذ يسأأأأّلم 
  ر ي  زاا م  المرّجب  ن تظل الفتيا  فأ اارااا مسأأأأأأتبعدا  م  التعليم  كثر م  الفتيان فأ ااراااال واكحك 

ية التأ تحوا دون تحع ق المساواة فأ تمتع الفتيا  بحعه  فأ التعليم تفن   الفعرال  م  ب   العوائق الج سان
و مل ااقفاا الحي تعو  با الفتيا ال ووواج ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسأأأأأريال وترأأأأأواا اا  أأأأأاء  
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انأال واي تداء  ال بما فأ ذلك الع ر الج سأأأأأالت اسأأأألية لإلناتال والحمل المبكر والمتكررال وجميع  شأأأأأكاا الع ر
ال والتحر  فأ الطراق دل  المدرسأأأة ولدى العودة م ها وفأ ب ئة المدرسأأأةال وفأ ال  ئا  التأ تسأأأتع   بالتك ولوجيا 

والحصأة غ ر المت اسأبة م  الر اية غ ر المدفو ة ااجر واا ماا الم زلية التأ تعو  بها الفتيا ال والعوالب  
السأأل ية التأ تدفع ااسأأر والمجتمعا  المحلية دل  د الء قيمة  قل    انية واا راا ايجتماعيةال مطية الج سأأ

 لتعليم الفتيا  معارنة بالفتيان وقد تاثر  ل  قرار الوالد   بالسما  للفتيا  بالح ال دل  المدرسةال

بم  ف ه  ضأأحايا   ن مال    الفتيا    مرق  فأ  مل ااقفاا و سأأو   شأأكالاال    و ذ  الحظ مع العلق 
  ااشأأأما  والمتفثرا  بال زا ا  المسأأألحة وحاي  الطوارئ ا نسأأأانيةال و ن ااقفاا الح   ليسأأأت لد هم ايتجار ب 

ج سأأية  و غ ر المسأأجل     د الويدة معرضأأون لالتجار بااشأأما  و مل ااقفااال و ن الكث را  م  ااقفاا  
غ ر المدفو ة ااجر   ادية والر اية الجمع ب   اانرأأطة ايقتصأأ واجهون   ئاا مزدوجاا  تمثل فأ ايضأأطرار دل   

فأ التعليم وفر  العمأل الالئق  واا مأأاا الم زليأأةال ممأأا يحرمهم م  قفولتهم واعوق تمتعهم الكأأامأل بحعهم  
غ ر المت اسأأب م    ماا الر اية    فأ المسأأتع لال و ذ  الحظ فأ  حا الصأأدد ضأأرورة اي تراا ب صأأ ب الفتيا  

 اجر والحد م ا و  ادة توواعاالالم زلية غ ر المدفو ة ا واا ماا

 نا  ل  الرغم م  المكاسأأأأب التأ تحععت فأ توف ر فر  الحصأأأوا    و ذ  الحظ مع العلق  ي أأأأاا  
   ل  التعليمال ي  زاا م  المرّجب  ن تظل الفتيا  مسأأأأأأأأتبعدا  م  التعليم ايبتدائأ والثانوي  كثر م  الفتيانال

وبعد  توافر    ن  تفثر بالتصأأأأأأورا  السأأأأأأل ية    فترة الحيض  حاق الفتيا  بالمدارس يمكو ذ يسأأأأأأّلم بفن الت
وسأأأائل الحفاظ  ل  ال ظافة الرأأأمصأأأية ا م ةال مثل مرافق المياا والصأأأرا الصأأأحأ وال ظافة الصأأأحية فأ 

 المدارسال التأ تل أ احتياجا  الفتيا ال

ا  ل  خدما  المياا والصأأأأأأأرا الصأأأأأأأحأ  ان  د  توافر دمكانية الحصأأأأأأأو   و ذ يسأأأأأأأاورا بالس العلق 
الم اسبةال بما فأ ذلك حفاظاا  ل  ال ظافة الصحية  ث اء فترة الحيضال وي سيما فأ المدارسال  اثر سلباا  ل   

توى  المسأاواة ب   الج سأ   وتمتع ال سأاء والفتيا  بحعوق ا نسأانال بما فأ ذلك الحق فأ التعليم وفأ   ل  مسأ
 الععليةال وان الصأأمت والوصأأم اللح   يحيطان بموضأأو أ الحيض وال ظافة الصأأحية ممك  م  الصأأحة ال دنية و 

الحيض يع يان  ن ال سأأأاء والفتيا  كث راا ما يفتعرن دل  المعلوما  ااسأأأاسأأأية والتثقيف بهحا الرأأأفن    فأ فترة
  12 ل     الكاملةال بما فأ ذلك الحصوا  واتعرض  لالستبعاد والوصمال وم  ثم يكم ع  م  تحع ق دمكاناته 

  اماا  ل  ااقل م  التعليم الج دال

ان ااوما  ا نسانية وال زا ا  المسلحة تحر  ااقفااال وي سيما الفتيا     و ذ يساورا بالس العلق  ي اا  
  ال 19- ائحة كوف د والفتيا  ذوا  ا  اقةال م  دمكانية الحصأأأأأأأوا  ل  التعليمال وان  حا الوضأأأأأأأع قد تفاقم نتيجةا لج 

 ا   كثر  رضة بمرت   ونصر م  الفتيان لعد  ايلتحاق بالمدرسة فأ  حا السياقا الففصبحت الفتي

الهجمأا   ل  الفتيأا  واختطأافه  انه   أح    دل  المأدارس  و  رغ   فأ الح ال    و ذ يرأأأأأأأأأأأأأجأب 
دل هاال ف أأأأالا    جميع الهجما ال بما فأ ذلك الهجما  ا ر ابية التأ تسأأأأتهدا الماسأأأأسأأأأا  التعليمية بهحا  

بااثر السأأأأل أ    صأأأأأفةال وقالبها وموظف هاال  و التأ ت فَّح  ث اء رحال  الفتيا  دل  المدرسأأأأأةال و ذ يعترا بعوةال
ال اجم     حا الهجما   ل  ا  ماا التدراجأ للحق فأ التعليمال وي سأأأأأأأيما تعليم الفتيا ال وبالتزاما  الدوا  

 بتوف ر ب ئة مواتية وآم ة ل مان سالمة المدارسال

قد  ّثر  برأأأأكل غ ر مت اسأأأأب  ل  ااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون   19- ن جائحة كوف د  ظو ذ  الح 
  وضا اا  رة و ن الفتيا  المهمرا  معرضا  بدرجة ك  رة لعد  العودة دل  المدرسةال

اا مية الحاسأأأأمة لمسأأأأا مة ال رلمان    والماسأأأأسأأأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأأأان والمجتمع    و ذ  اكد 
  وم ظما  حعوق المر ةال والجها  الفا لة الد  ية والماسأأأسأأأأا    ظما  غ ر الحكوميةالالمدنأال بما فأ ذلك الم

 الد  ية وم ظما  الربالال فأ كفالة المساواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليمال
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    زما  ل  ا  ماا الكامل للحق فأ التعليم وضمان اي تراا بهحا الحق وممارستا    و ذ يعرل 
 ى كانالم   ي نو  دون تم  ز 

تسأ َّ ت فأ  ومة تعليمية  المية تهدد بعلب مسأار التعد  المحرو  19- ن جائحة كوف د بف  يكعرّ  -1 
فأ     ل  مأدى  عود وبمفأاقمأة الحواجز التأ تواجههأا جميع الفتيأا  فأ تحع ق المسأأأأأأأأأأأأأأاواة فأ تمتعه  بأالحق

  متحدة للتربية والعلم ا ال وم ظمة اامم ال التعليمال واحي   لمااال فأ  حا الصأأأأددال بال يانا  الصأأأأادرة    اام   الع 
  والثعافةال وم ظمة اامم المتحدة للطفولةال ووكاي  و  ئا   خرى تابعة لألمم المتحدةال و أ ترأأأأأأ ر دل   ن اادلة 
  المستمدة م  ااوبئة الماضية تكظهر  ن المرا عا  معرضا  بوجا خا  لترك المدرسة  و لعد  العودة دل هاال

 ااومة؛ حت  بعد انتهاء

 ن م  شأأأفن الحق فأ التعليمال الم صأأأو   ليا فأ العانون الدولأ لحعوق      جد د اكد م -2 
 العد د م  حعوق ا نسان ااخرىال وي سيما بال سبة للفتيا ؛ ا نسانال  ن يسا د فأ د ماا 

رّ  -3  حع ق بفن د ماا المسأأأأأأأأأأاواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليم  مر بالس اا مية لت يكعِّ
ال م   جل المرأأأاركة الكاملة والمتسأأأاواة والمجدية لجميع  5و 4المسأأأتدامةال وي سأأأيما الهدفان    داا الت مية 

 الفتيا  فأ المجتمع و د  ترك  حد خلر الركب؛

 اماا  ل  ااقل م  التعليم الج د لجميع    12بالدوا  ن تزاد الترك ز  ل  ضأأأأأأمان    ه ب -4 
  ال   د ايقت أأأأأاءال بما يرأأأأأمل التعليم 19- تك حا م   جل التعافأ م  جائحة كوف د   الفتيا  فأ دقار الجهود التأ

 التعوا أأأأأأأأأ وغ ر ال ظامأ ومحو اامية لم  لم  تلع   تعليماا نظاميااال والمبادرا  الماصأأأأأأأأة الممولة تمواالا ج داا 
  بتدائأال و ن تعزو فر  ا  فأ المدرسأأأأأأأأأأة وكفالة  ودته  دل  المدرسأأأأأأأأأأة قواا فترة التعليم ما بعد اي  بعاء الفتي 

 حصوا الفتيا   ل  المهارا  والتدراب فأ مجاا ت ظيم المراراع؛

 جميع الدوا  ل  القيا  بما  لأا يح ّ  -5 

لتحع ق   تعزاز وتكثيف جهود ا يتماذ خطوا  مدروسأأأأأأأأة وملموسأأأأأأأأة ومحددة اا داا ()  
 الة الحواجز العانونية وا داراة والمالية والهيكلية المسأأأأأأأأاواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليم  ل  نحو كاملال و و 

التعليمال  والمادية والتواصأأأأأأأألية وايجتماعية والثعافية التأ تعوق تحع ق المسأأأأأأأأاواة فأ تمتع الفتيا  بالحق فأ 
 لتم  ز فأ ق وا الفتيا  والفتيان فأ جميع مسأأأأتواا  التعليمال وي سأأأأيما والعمل  ل  ال حو الم اسأأأأب لكفالة  د  ا 

  د وضع تداب ر السياسة العامة وال رام  وتمصيص الموارد؛ 

اسأأتعراا العوان   والسأأياسأأا  والممارسأأا  التأ تاثر سأألباا  ل  حق كل فتاة فأ التعليم   ()ل 
الدولية المتعلعة بحعوق ا نسأأأانال بما فأ ذلك كل ما  و    و بطالها و لغا  اال   د ايقت أأأاءال وفعاا لاللتزاما 

ان   والسأأأأأياسأأأأأا  والممارسأأأأأا  واا راا والتعال د واي تبارا  الد  يةال ف أأأأأالا    الحواجز  تم  زي م  العو 
وفأ   الماليةال وممارسة الع رال بما فأ ذلك الع ر والتحر  الج سيان فأ الطراق دل  المدرسة ولدى العودة م ها 

مثل ترأأأأواا اا  أأأأاء  المدرسأأأأةال و سأأأأو   شأأأأكاا  مل ااقفااال والحمل المبكرال والممارسأأأأا  ال أأأأارة  ب ئة 
 الت اسلية لإلناتال والعوالب ال مطية الج سانيةال ووواج ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسري؛

د التدراسال  دلغاء العوالب ال مطية الج سأأأأأانية م  جميع العمليا  والممارسأأأأأا  التعليمية وموا  ()ج 
ة وال رام  و سأأأأال ب التدراس دوراااال و دراج  م ها اسأأأأتعراا وت قيب الم ا   الدراسأأأأية والكتب المدرسأأأأي  بسأأأ ل 

التثقيف فأ مجاا حعوق ا نسأانال بما فأ ذلك التثقيف برأفن المسأاواة ب   الج سأ   و د  التم  زال ليصأبب  
 ع الفتيا   ل  اختيار مجاي  دراسأأأأأية غ ر تعل دية جزءاا م  الم ا   الدراسأأأأأية ا لزاميةال وضأأأأأمان ترأأأأأجيع جمي 

 بكل حراة؛
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فر  كافية لجميع الفتيا  م   جل الحصأأأأوا  ل  المياا والوصأأأأوا دل  مرافق  توف ر  )د( 
الصرا الصحأ المفمونة والم فصلة والج دة فأ المدارس والترجيع  ل  ا تماد سلوكيا  ال ظافة الصحية  

  صأأأألةال الم اسأأأأبةال بالتعاون مع المجتمع المدنأ والجها  الفا لة ااخرى ذا  ال   والممارسأأأأا  التعليمية والصأأأأحية 
م   جل تعزاز ثعافة يجري ف ها اي تراا بفترة الحيض  ل   نها صحية وق يعية دون وصم الفتيا   ل   

يا    حا ااسأأأأأأأاسال ومعالجة اا راا ايجتماعية السأأأأأأأل ية المتعلعة بهحا المسأأأأأأأفلة واي تراا بفن وجود الفت
  توافر وسأأأأأأأأائل الحفاظ  ل   عدبالمدرسأأأأأأأأة يمك   ن  تفثر بالتصأأأأأأأأورا  السأأأأأأأأل ية برأأأأأأأأفن فترة الحيض و  فأ

الرأمصأية المفمونةال مثل مرافق المياا والصأرا الصأحأ وال ظافة الصأحية فأ المدارسال التأ تل أ   ال ظافة
 احتياجا  الفتيا ؛

 بالدوا  ن تعو  بما  لأا  ه ب -6 

 12تعزاز ا  ماا التدراجأ لحق الفتيا  فأ التعليم بإتاحة دمكانية حصأأأأأأأأأأأوله   ل    ()  
 ل  ااقل م  التعليم الج د    قراق ت ف ح التداب ر الم اسأأأأأأبةال   د ايقت أأأأأأاءال و والة الحواجز التأ     اماا 

مباشأأأرةا وتعزاز التعليم المسأأأتمر قواا    19-ف دتعترا دمكانية  ودته  دل  المدرسأأأة فأ   عال جائحة كو 
 فترة الجائحة؛

  تيا  فأ ال  ئة المدرسأية والع أاء تعزاز وتكثيف جهود ا لم ع جميع  شأكاا الع ر ضأد الف  ()ل 
 اافعاا؛ حا  ل هاال ومحاسبة المساول      

رأأأأأأأأأأأأأأأابأأا ال  كفأأالأأة  ن تكون الفتيأأا  والمرا عأأا  المتزوجأأا  و/ و الحوامأأل واامهأأا  ال )ج( 
وكحلك اامها  العاوبا ال قادرا   ل  مواصأأأأأأألة تعليمه  و تماماال والقيا  فأ  حا الصأأأأأأأدد بوضأأأأأأأع وت ف ح  

ية تتيب له  فرصأأة البعاء فأ المدرسأأة والعودة دل هاال وت قيب  حا السأأياسأأا    د ايقت أأاءال  سأأياسأأا  تعليم
ا نجابية والمدما  ايجتماعية  مع توف ر ا مكانية له  للحصأأأأأوا  ل  خدما  ر اية الصأأأأأحة الج سأأأأأية و 

 ايجتما أ؛ -والد م المالأ وال فسأ 

حق ال سأأأاء والفتيا  فأ تكافا فر    بالدوا  ن تعمل  ل  تعزاز وحماية   ه ب  ي أأأاا  -7 
حصأأأأأأأأأأأأأأوله   ل  التعليم بزاأادة الترك ز  ل  التعليم ايبتأدائأ والتعليم الثأانوي المجأان    والج أد  ال بمأا فأ 

  التعوا أأأأأأ ومحو اامية لم  لم  تلع   تعليماا نظامياا  و تر ك  المدرسأأأأأة فأ وقت مبكر  و  كرغم ذلك التعليم  
 مور م  ب  ها الزواج و/ و الحمل و/ و الويدةال و ل  سأأأأياسأأأأا  د ادة ايلتحاق     ل  ترك المدرسأأأأة لجملة

ضأأأأأأ  لزواج ااقفاا والزواج  والتدراب المه أ وت مية المهارا  التأ تمّك  الرأأأأأأابا  والفتيا  اللواتأ تعر 
ته ال  المبكر والزواج العسأأري م  اتماذ قرارا  مسأأت  رة برأأفن حياته  و مله  وفرصأأه  ايقتصأأادية وصأأح

 بسأأ ل م ها التعليم الرأأامل الدق ق م  ال احية العلمية والم اسأأب م  ح   السأأ ال وذو الصأألة بالسأأياقا  الثعافيةال 
 تفق مع قدراتهم   سأأأأعياا دل  تزواد المرا عا  والمرا ع   والرأأأأابا  والرأأأأبانال داخل المدرسأأأأة وخارجهاال وبما

ا نسانال  المر ةال وحعوق  المساواة ب   الج س   وتمك   المتغ رةال بمعلوماٍ     الصحة الج سية وا نجابيةال و 
وة ب   الرجل والمر ةال لتمك  هم م  ب اء اي تداد بال فس  وال مو ال دنأ وال فسأأأأأ وال مو المتعلق بال لون و القا  الع 

  فأ دقار   واتماذ قرارا  مست  رةال واكتسال مهارا  التواصل والحد م  المماقرال و قامة  القا  قوامها ايحترا ال 
والمرب   ومعدمأ الر اية الصأأأأحيةال  شأأأأأراكة تامة مع الرأأأأأبال وا باء وااوصأأأأأياء العانون    ومعدمأ الر اية  

 سهاماا فأ دنهاء ممارسا  وواج ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسري؛د

  ا الأأدوا  ل  تعزاز مبأأادرا  التوعيأأة الطوالأأة اامأأد فأ مجأأاا التعليم فأ المجتمعأأ  يحأأ ّ  -8 
 المحليةال وفأ وسأأأأأأأأائ  ا  ال  و ل  ا نترنتال و شأأأأأأأأراك الرجاا والفتيانال    قراق ددراج م ا   برأأأأأأأأفن جميع 

 ال ساء والفتيا  فأ دورا  تدراب المعلم  ال حوا مواضيع ترمل ااسبال الجحراة للتم  ز الج سانأ؛ حعوق  
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 دال مما قد  تطلب  دل  الدوا ضمان المساواة فأ دتاحة تعليم شامل وم صر وج  يطلب -9 
  وتطوار ال    ااسأأأأأأأاسأأأأأأأيةدحدات تحوي  فأ نكظم التعليمال وتعميم مرا اة الم ظور الج سأأأأأأأانأ فأ برام  التعليمال  

ال  وتدراب المعلم  ال واه ب بالدوا فأ  حا الصأأدد  ن تسأأتثمر فأ التعليم الج دال بسأأ ل م ها دتاحة التموال الكافأ 
المهمرأأأا   و اللواتأ يعرأأأ   وضأأأا اا  رأأأةال بحعه  فأ التعليم  ل   لكفالة تمتع جميع الفتيا ال بم  ف ه  

  ساس تكافا الفر  و د  التم  ز؛

ال  ن 19-دل  الدواال فأ دقار الجهود التأ تك حا للتعافأ م  جائحةكوف د  طلب  ي أأأاا ي -10 
م زنة والت ف ح  تعزو مرا اة الفوارق ب   الج سأأأ   و دماج ا  اقة فأ نكظم التعليم ضأأأم   نرأأأطة التمطي  وال

 المعارا والم را   والرصأد وا بالنال و ن تعمل  ل  جمع ال يانا  المصأ فة حسأب الج س وا  اقةال و ن تتبادا 
 برفن ال رام  والسياسا  التعليمية التأ تد م تمك   جميع الفتيا  وال ساء؛

دراب التع     الدوا  ل  د م اسأأأأأأتفادة الفتيا  م  ت مية المهارا  والتعليم والت يرأأأأأأجع -11 
ية فأ المجاا  والمه    ال بسأأأ ل م ها توسأأأيع نطاق فر  التعليم والتدراب التأ تتراو  م  المعارا ااسأأأاسأأأ

الرقمأ دل  المهارا  التع ية المتعدمة فأ مجاي  العلو  والتك ولوجيا واله دسأة والرااضأيا ال وفأ تك ولوجيا  
  ب   الج سأأأأ   ومعالجة الحواجز التأ تحوا دون نفاذ الفتيا  المعلوما  وايتصأأأأاي ال و ل  سأأأأد الفجوة الرقمية  

  نيةال حت  ي  كترك   كثر خلر الركبال وي سأأأأأأيما  ث اء ا غالق  ل  نحو متكافا وآم  دل  الف أأأأأأاءا  ا لكترو 
 ؛19-الجما أ للمدارس خالا جائحة كوف د

ر فر  متسأأأأأأاواة الدوا  ل  واادة ايسأأأأأأتثمارا  والتعاون الدولأ لتوف   يرأأأأأأجع  ي أأأأأأاا  -12 
المبكرة والمرحلت    لجميع الفتيا  م   جل دتما  التعليم المجانأ الم صأأأر والرأأأامل والج د فأ مرحلة الطفولة  

والثانواةال بسأ ل م ها توسأيع نطاق المبادرا  الوق ية وا قليمية والدولية وتعزاز اال   د ايقت أاءال    ايبتدائية
ال  ا ال والمبادرة برأأأأأأأأفن ااقفاا غ ر الملتحع   بالمدارسال والرأأأأأأأأراكة  م  ق  ل مبادرة اامم المتحدة لتعليم  

 م  العالمأ المرأترك ب   صأ دوق اامم المتحدة للسأكان وم ظمة اامم المتحدةالعالمية م   جل التعليمال وال رنا 
  ابتكاراة  للطفولة المتعلق بتعج ل وت رة ا جراءا  الرامية دل  الع أأأاء  ل  وواج ااقفااال واسأأأتكرأأأاا آليا

  ة لكفالة  ن يكون دضأأافية اسأأت اداا دل  نماذج تجمع ب   الموارد العامة والماصأأةال مع اتماذ ا جراءا  الم اسأأب
جميع معدمأ خدما  التعليم ما ل   ومدرب   تدراباا كافيااال و  الء ايحترا  الواجب لحعوق ا نسأانال بما فأ 

 ذلك الحق فأ التعليم؛

 ل  تمصأأأأيص الموارد المالية والتع ية الم اسأأأأبة لد م المط  الوق ية  الدوا    كحلك يرأأأأأجع  -13 
واادة الت ر ا  المعدمة دل  الرأأأأأأأأأأأراكة العالمية م   جل التعليم فأ دقار ماتمر و   للتعليم التأ تعود ا ال لدانال 

لصأأأأأأأأع د  ال نظراا لدور ا الحاسأأأأأأأأم فأ  ملية دنعا  التعليم  ل  ا2021العمة العالمأ للتعليم فأ تموو/ وليا  
 ؛19-العالمأ بعد كوف د

المتعلعأة بتعليم التعأاون الأدولأ الرامأ دل  تكملأة جهود الأدوا فأ المجأاي     يرأأأأأأأأأأأأأأجع -14 
الفتيا ال وي سيما للع اء بركل فعاا  ل  جميع  شكاا التم  ز والعوالب ال مطية فأ التعليمال واد م جهود  

 م ظومة اامم المتحدة فأ  حا الصدد؛

  مية ايسأأأأأأأأتمرار فأ تطوار وتعزاز المعا  ر والم هجيا   ل  كل م    د د اكد م  ج -15 
لدولأ لتحسأأأأ    ملية جمع وتحل ل ونرأأأأر ا حصأأأأاءا  وال يانا  الج سأأأأانية  المسأأأأتوى الوق أ وا قليمأ وا

الال  المتعلعة بالحصأوا  ل  التعليمال وي سأيما تعميم التعليم ايبتدائأال والفجوة الج سأانية فأ محو  مية الرأب 
 و دد ااقفاا غ ر الملتحع   بالمدارسال وغ ر م؛

   م ظمة اامم المتحدة للطفولةال وم ظمة   مية تعزاز الحوار ب   اكد م  جد د  ي أأأأأأأاا  -16 
 اامم المتحأدة للتربيأة والعلم والثعأافأةال و  ئأة اامم المتحأدة للمر ةال والمعررة المأاصأأأأأأأأأأأأأأة المع يأة بأالحق فأ التعليمال 

وضأأمان    الح   يسأأعون دل  تحع ق   داا تعليم الفتيا  لمواصأألة تعزاز الحق فأ التعليم  والرأأركاء ا خرا



A/76/53 

GE.21-11677 188 

الت ف حية     اماا  ل  ااقل م  التعليم الج دال   د ايقت أاءال فأ دقار اانرأطة  12تيا   ل  حصأوا جميع الف 
 لم ظومة اامم المتحدة؛

المع     م  المكلف   بوييا   مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان و  يرأأجع -17 
  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأأة  ل  د الء اي تما  الالو  لتحع ق المسأأأأأاواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليم

  خالا اتماذ خطوا    د ايضأأطالى بويياتهم وتعديم تعارار مال و ل   داء  مل جما أ تحقيعاا لهحا الغاية م  
  ملية وفعالة؛

مفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن تعو ال بالترأأأأاور مع الدواال    دل    يطلب -18 
ووكاي  اامم المتحدةال وي سأأيما م ظمة اامم المتحدة للتربية والعلم والثعافةال وم ظمة اامم المتحدة للطفولةال  

ق ا نسأأأانال واله ئا   م المتحدة للمر ةال وا جراءا  الماصأأأة لمجلس حعو وم ظمة الصأأأحة العالميةال و  ئة اام
الم رأأأأفة بموجب معا دا ال وم ظما  المجتمع المدنأ و صأأأأحال المصأأأألحة ا خرا ال بإ داد تعرار    تفث ر  

   ل  تحع ق المساواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليمال مع تسلي  ال وء  ل    م التحديا    19- جائحة كوف د 
فأ دورتا    حا الصأأأددال لتعديمها دل  مجلس حعوق ا نسأأأان   توصأأأيا  فأ ووضأأأع  والعقبا  التأ تواجهها الفتيا   

 الممس  ال وتعديم دحاقة شفواة بالمستجدا  بهحا الرفن دل  المجلس فأ دورتا التاسعة وااربع  ؛

  ن  كبعأ المسفلة ق د نظرا الفعلأإ يعرر  -19 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

 ون تصواتإ[دم  ]ا تكمد 

 عليمالحق في الت -47/6  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالدذ يسترشد  

الحق ا نسأأأانأ لكل فرد فأ التعليمال المكرَّس فأ جملة صأأأكوك م ها ا  الن    و ذ  اكد م  جد د 
حعوق  العالمأ لحعوق ا نسأأأانال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأادية وايجتماعية والثعافيةال واتفاقية 

جميع  شأكاا  الطفلال واتفاقية الع أاء  ل  جميع  شأكاا التم  ز ضأد المر ةال وايتفاقية الدولية للع أاء  ل   
التم  ز الع صأأأأأأأأريال وايتفاقية الدولية لحماية حعوق جميع العماا المهاجرا  و فراد  سأأأأأأأأر مال واتفاقية حعوق  

تعليم الصأأأأأأأأأأأأادرة    م ظمة اامم المتحدة  ااشأأأأأأأأأأأأما  ذوي ا  اقةال واتفاقية مكافحة التم  ز فأ مجاا ال
 الصلةال للتربية والعلم والثعافةال وغ ر ذلك م  الصكوك الدولية ذا 

و  داا الت مية المسأأأأتدامة الواردة   2030خطة الت مية المسأأأأتدامة لعا   و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأاا   
جميع وتعزاز فر  التعلم مدى  المتعلق ب أمان التعليم الج د الم صأر والرأامل لل 4ف هاال ي سأيما الهدا  

رى المتصأأأألة بالتعليمال و ذ  حكر بف مية  الحياة للجميعال وغاياتا المحددة والمترابطةال واا داا والغايا  ااخ
 التعليم فأ بلون جميع   داا الت مية المستدامةال

ارا   ال و ذ  أأكحّكر بجميع قر 2008حزاران/ ونيأأا    18المارخ   8/4قرارا  و ذ  اكأأد م  جأأد أأد كأأحلأأك   
و ي أأأأأأأأأأأاا    ال2020تموو/ وليا    16المارخ    44/3المجلس ااخرى المتعلعة بالحق فأ التعليمال و حدثها العرار  

 بما ا تمدتا لج ة حعوق ا نسان م  قرارا  برفن  حا الموضوىال
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د الن اامم المتحدة للتثقيف والتدراب فأ م دان حعوق ا نسأأأأأان وال رنام     و ذ ي أأأأأع فأ ا تبارا 
لتثقيف فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأأأأانال اللح   يرأأأأأأأأأددان كال ما  ل    مية التثقيف فأ مجاا حعوق  العالمأ ل

 تبارا جزءاا ي  تجز  م  الحق فأ التعليمالا نسان با 

م    أداا الت ميأة   4انأا  ل  الرغم م  التعأد  المحرو فأ تحع ق الهأدا  و ذ يعرل    العلق   
مل ون بالس  مّأال ثلث هم م    773دة للتربية والعلم والثعافةال  المسأأأأأأأأأأتدامةال  وجدال حسأأأأأأأأأأب م ظمة اامم المتح

فأ المائة م    50ل غ ر ملتحع   بالمدارسال وان ما نسأأأأأأأأأ تا  مل ون قفل ومرا ق وشأأأأأأأأأا  258ال سأأأأأأأأأاءال و
مل ون قفأل  ل  ااقألال غ ر ملتحع    175ااقفأاا فأ سأأأأأأأأأأأأأأ  مأا ق أل التعليم ايبتأدائأ حوا العأالمال  ي  

 ايبتدائأ حسب م ظمة اامم المتحدة للطفولةال بماسسا  التعليم ق ل

نحو التعليم الج أد الم صأأأأأأأأأأأأأأر    :2030المع ون ”التعليم بحلوا  أا    بأإ الن دنرأأأأأأأأأأأأأأ ون و ذ  أحّكر  
ال المععود فأ دنرأأ ون  2015والرأأامل والتعلم مدى الحياة للجميع“ال الحي ا تمدا م تدى التعليم العالمأ لعا   

تع ئأة جميع ال لأدان والرأأأأأأأأأأأأأأركأاء وتعأديم التوجيأا برأأأأأأأأأأأأأأفن الت ف أح الفعأاا    بجمهوراأة كوراأاال والأحي  هأدا دل 
م    داا الت مية المسأأأأتدامة وتحع ق الغايا  ذا  الصأأأألة المتعلعة بالتعليم للجميعال بما فأ ذلك   4 اللهد

لل سأأأأأأأأأأأأاء والفتيا  وااشأأأأأأأأأأأأما  الم تم   دل   قليا  قومية  و دث ية  و د  ية  و لغواة و ديمأ الج سأأأأأأأأأأأأية 
 لمررد   داخلياا والمهاجرا  وقال أ اللجوء والالجئ  الوا

  م    داا الت مية المسأأأتدامة  17ايلتزاما  بتعزاز سأأأ ل الت ف حال بما يرأأأمل الهدا  و ذ يكرر تفك د   
ال وا جراءا  الم   ة فأ خطة  مل   داا الت مية المسأأأأأأأأأأأأأأتدامة   دا م وايلتزاما  الواردة فأ دقار كل 

 الاا حا اا د   الماتمر الدولأ الثال  لتموال الت ميةال م   جل ضمان تحع ق  ديس  بابا الصادرة 

الواجبأا  وايلتزامأا  التأ تعع  ل   أاتق الأدوا ااقراا فأ العهأد الأدولأ  و ذ  اكأد م  جأد أد  
الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافية فيما  تعلق باتماذ ما  لز  م  خطوا ال بصأأأأأأأورة فردية  

ايقتصأأادي والتع أال وبفقصأأ  ما تسأأمب   قراق المسأأا دة والتعاون الدول   ال ي سأأيما  ل  الصأأع د    و 
با الموارد المتاحةال م   جل د ماا الحعوق ايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافية د مايا كامالا تدراجياا بجميع 

 الس ل المالئمةال ي سيما باتماذ تداب ر ترراعيةال

الحق فأ (  ل   19-دواء تأأفث ر جأأائحأأة مرا ف روس كورونأأا )كوف أأد  س قلعأأاو ذ يعرل    بأأال 
مليار متعلم قد ت أأأأأأأأأرروا م  دغالق الماسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأا     1,5  التعليم للجميعال آخحاا فأ ا تبارا  ن ما  ربو  ل 

 التعليمية فأ جميع  نحاء العالمال

تأ ت أأحلهأأا الأأدوا  ال  ل  الرغم م  الجهود الهأأائلأأة ال19-ان جأأائحأأة كوف أأدو ذ يعرل    قلعأأا   
مت اسأب  ل   شأد الفئا  اسأت أعافاا و رأاشأةال بم  فأ ذلك    والجها  المع ية ااخرىال قد  ثر  برأكل غ ر 

الفتيا  وال سأأأأاء وااشأأأأما  ذوو ا  اقة وااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون فأ فعر والمهاجرون وقال و اللجوء  
لدان ال اميةال وانها كرأأفت  ما  و متفصأأل والالجئون و ديمو الج سأأية والمرأأردون داخلياا والطالل فأ ال 

ة م   وجا  د  مسأأأأأأأأأأأأاواة هيكلية فأ التمتع بحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأانال بما ف ها الحق فأ التعليمال  فأ ال لدان ال امي
 و د  دل  تفاقمهاال

  مية ال ماء فأ مرحلة الطفولة المبكرة با تبارا  سأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأاا قيِّماا للتعّلم مدى الحياة    و ذ يكرر تفك د 
 مرحلة الطفولة المبكرةالالتعليم بفسراال وضرورة ايستثمار فأ الر اية والتربية فأ  ول ظا 

الهجما  المتكررة  ل  الطالل والمدرسأأأأأأأأ   والمدارس والجامعا  وايسأأأأأأأأتمدا   و ذ  د   برأأأأأأأأدة  
العسأأأأأأأكري للمرافق التعليميةال و ما  مران يعوقان د ماا الحق فأ التعليم واتسأأأأأأأ بان فأ دلحاق ضأأأأأأأرر بالس  

 وقوال اامد باافراد والمجتمعا ال
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م اخ والكوارت الط يعية وال زا ا  وااوما  تاثر سأأألباا فأ د ماا الحق فأ بفن تغ ر الو ذ يكسأأأّلم   
التعليم د مايا كامالاال وبفن نسأبة ك  رة م  غ ر الملتحع   بالمدارس فأ العالم يعيرأون فأ م اقق مت أررة 

  غرااتتعرا لا الماسسا  التعليمية م    ر و جما  واستمدا  فأ اا م  ال زا ا ال وبفن ااوما ال وما  
 العسكراةال والكوارت الط يعيةال وااوبئة ي تزاا تعطل التعليم والت مية  ل  الصع د العالمأال

  بفن  دد الفتيا  ب   ااقفاا غ ر الملتحع   بالمدارس  ك ر بكث ر م   دد الفتيانال و ذ يسأأأأأأّلم  ي أأأأأأاا   
  الرجااال و و ما يعزىال فأ جملة  مورال دل  التم  ز  سأأأأأأأأأاء ب   البالغ   اام     ك ر بكث ر م   دد  وبفن  دد ال 

ااقفااال  ؛ و د  وجود ب ئة تعلم آم ة؛ ووواج  انوالع ر الج سأأأأأأان   ال بما فأ ذلك الع ر والتحر  الج سأأأأأأي
وايفتعار    صرا صحأ م اسبةوالزواج المبكر  و العسريال  و الحمل غ ر المعصود؛ و د  وجود مرافق مياا و 

 الج سأأأأانية؛ واا راا    ظافة الصأأأأحية فأ فترة الطم ؛ والعوان   التم  زاة؛ والعوالب ال مطية دل  لواو  الصأأأأحة وال 
ايجتماعية اابواة؛ وقلة الح لةال بما فأ ذلك اسأأأأبال اقتصأأأأاديةال ي سأأأأيما   دما ي يكون التعليم مجانياا؛  

 غ ر السياسأال   و الر ي السياسأ  و   ثل العرق  و اللون  و الس   و اللغة  و الد  ال والتم  ز اي  سبال  خرىال م 
  يِّّ وضٍع آخرال  و ااصل العومأ  و ايجتما أال  و الثروةال  و ال سب  و الهجرة  و

بالدور الحي  اديا الوصأأأوا دل  تك ولوجيا المعلوما  وايتصأأأاي ال بما فأ ذلك    و ذ يسأأألم كحلك 
م الج د الرأأامل للجميعال وي سأأيما فأ حاي   تيسأأ ر د ماا الحق فأ التعليم وفأ تعزاز التعليا نترنتال فأ  

الطوارئال و ذ  حكر بالدور الها  لتك ولوجيا المعلوما  وايتصأأأأاي   ث اء الجائحةال   دما لم يك    اك م  
 م ا  م  تعل ق التعليم فأ المرافق التعليميةال

ا  وايتصأأأاي ال   د  المسأأأاواة فأ الوصأأأوا دل  تك ولوجيا المعلومدواء  وجا   و ذ يعرل    قلعا 
التأ واد  م  الفجوا  الرقمية ووسأأأأأأأعت الفجوا  التك ولوجيةال بما ف هاال  ل  سأأأأأأأ  ل المثاا ي الحصأأأأأأأرال  
الفجوا  العائمة  ل  ال وى ايجتما أ  و السأ   و ا  اقة  و الهجرة  و صأفة الالجاال و ثر ا السأل أ  ل   

 لحق فأ التعليمالد ماا ا

 ل   ن ددماج التك ولوجيا  الرقمية فأ التعليمال رغم قدرتا  ل  توسأيع  فأ  حا الصأدد  و ذ يرأدد   
نطأاق الحصأأأأأأأأأأأأأأوا  ل  التعليم وتكملتأاال ليس بأد الا قواأل ااجأل    التعليم فأ المرافق التعليميأةال و ل   

التعليم م اقرأأأةا ي تعتصأأأر فحسأأأب  ل   ضأأأرورة دجراء م اقرأأأة شأأأاملة برأأأفن دور التك ولوجيا  الرقمية فأ 
ة تسأأأأأأأأأاوي الفر ال بما فأ ذلك فأ الم اقق المتفثرة بال زا ا ال ولك   ي أأأأأأأأأاا ما يحتمل  ن   جم    مرا ا

التك ولوجيا  الرقمية م  آثار سأأأأل ية غ ر معصأأأأودةال بما فأ ذلك  ل  صأأأأحة ااقفاا والرأأأأبال وتعليمهم  
 ن تكون وسأأأأأأأأأأأأأأ لأة   را  فأ ت ظيم نظم التعليمال وقأأدرتهأأا  ل  ونمأأائهم ايجتمأأا أال ومأأا قأأد تحأأدثأأا م  تغ 

 لتحع ق المساواة بال سبة لألقفاا والربال المهمر  ال

 ن م د ي حعوق ا نسأأأأأأأان المتمثل   فأ  د  التم  ز وفأ المسأأأأأأأاواة يرأأأأأأأكالن    و ذ  اكد م  جد د 
اتفاقية مكافحة التم  ز فأ مجاا   صأأأأراا جو رااا لإل ماا الكامل للحق فأ التعليم  ل  ال حو المكرَّس فأ 

الصادرة    م ظمة اامم المتحدة للتربية والعلم والثعافةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصادية  التعليم  
 وايجتماعية والثعافيةال و ذ يردد  ل   ن لكل شمص الحق فأ التعليم دون تم  ز م   ي نوىال

افية وترأأأأأجيع م الت وى الثعافأ بهية حماية الحعوق الثعدل  ضأأأأأرورة  ن تعزو نظم التعليو ذ يرأأأأأ ر   
 التفا م المتبادا واحترا  الت وى والتسامبال

بالمطوا  المتمحة   ماا الحق فأ التعليم د مايا كامالاال مثل سأ  ترأراعا  م اسأبةال  و ذ  رحب  
برأفن  حا الحقال  وفصأل المحاكم الوق ية فأ الع أاياال ووضأع ماشأرا  وق يةال وضأمان دمكانية التعاضأأ  

 ن تاديا دجراءا  تعديم ال الغا   ل  الصأأأأأع د   ا قليمأ والدولأ فأ تعزاز  و ذ  درك الدور الحي يمك 
 دمكانية التعاضأ برفن الحق فأ التعليمال
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دل  قيا  خ راء بوضأأأأأأأع مبادئ توج هية و دوا  لفائدة الدواال م  ق  ل مبادئ  ب دجان  و ذ يرأأأأأأأ ر  
م العا  وت ظيم مرأأأأأأأأأأأاركة العطاى الما   لدوا فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان بتوف ر التعليالمتعلعة بالتزاما  ا

 التعليمال فأ

دل  الجهود الرامية دل  تعزاز وحماية الحق فأ التعليم وتيسأأأأ ر اسأأأأتمرار التعليم  و ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا   
 الدبان ال زا ا  المسلحةال بما فأ ذلك جهود الدوا الموقِّعة  ل  د الن المدارس ا م ة

التعليم د مأأأايا كأأأامالا بسأأأأأأأأأأأأأأ أأأل م هأأأا التع أأد  جميع الأأأدوا  ل  د مأأأاا الحق فأ  يحأأأ    -1 
 بالتزاماتها باحترا  الحق فأ التعليم وحما تا و  مالا بكل الوسائل الم اسبة ودون تم  ز م   ي نوى؛

  بجميع الدوا دل  اتماذ كل التداب ر الالومة لت ف ح قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأان ه ب  -2 
 اا  حا الحق د مايا كامالا للجميع؛المتعلعة بالحق فأ التعليم بما ي م  د م

  4 ال بما فأ ذلك الهدا 2030بالدوا  ي أاا دل  ت ف ح خطة الت مية المسأتدامة لعا    ه ب   -3 
المسأأأأتدامةال بما  تفق مع قوان   ومعا  ر حعوق ا نسأأأأانال م   جل ضأأأأمان التعليم الج د    م    داا الت مية

  صر والرامل للجميع وتعزاز فر  التعّلم مدى الحياة للجميع؛الم

 جميع الدوا  ل  تعزاز  قر ا العانونيةال وا تماد سأياسأا  وبرام  مالئمةال وتمصأيص يح    -4 
خالا المسأا دة والتعاون الدول   ال م   جل د ماا الحق فأ التعليم  موارد كافيةال سأواء برأكل فردي  و م  

 د مايا كامالا؛

جميع الدوا  ل  توسيع نطاق الفر  التعليمية للجميع دون تم  زال بطرق  يح   ي اا   -5 
  :م ها ما  لأ

ت ف ح برام  تهدا بالتحد د دل  معالجة  وجا  د  المسأأأأأاواةال بما فأ ذلك العقبا  التأ   ) ( 
 تم ع كفالة دمكانية الوصوا وما تتعرا لا ال ساء والفتيا  م  تم  ز فأ التعليم؛ 

ا قرار بما يحظ  با ايسأتثمار فأ التعليم العا  م    مية ك رىال والقيا  بحلك بفقصأ   )ل( 
 موارد المتاحة؛ ما تسمب با ال

واأادة وتحسأأأأأأأأأأأأأأ   التمواأل المحلأ والمأارجأ للتعليمال بمأا فأ ذلأك فأ حأاي  الطوارئ   )ج( 
 الصحية وا نسانية وحاي  ال زاى؛ 

  ر التعليمية مع معا  ر ومبادئ حعوق ا نسأأانال بما ف هاضأأمان اتسأأاق السأأياسأأا  والتداب  )د( 
 تلك الم ّ  ة فأ ا  الن العالمأ لحعوق ا نسان والصكوك الدولية ذا  الصلة فأ مجاا حعوق ا نسان؛ 

  تعزاز التعاون مع جميع  صأأأأحال المصأأأألحة المع    ال بم  فأ ذلك المجتمعا  المحلية )ه( 
المحلأ والمجتمع  مها  وااوصأياء الرأر  ون والجها  الفا لة  ل  الصأع د  وااقفاا والرأبال وا باء واا

 المدنأال م   جل ا سها  فأ التعليم بوصفا م فعة  امة؛

بالدوا دل  تعزاز التعليم والتدراب المه     التع     الرأامل   والتعلم العملأ بكل   ه ب -6 
التلمحة الصأأأأأأأ اعية والتدراب الداخلأال    قراق ت ف ح  شأأأأأأأكالا للجميعال بما فأ ذلك التدراب  ث اء المدمة و 

 اسا  وبرام  مالئمة با تبار ذلك وس لة ل مان د ماا الحق فأ التعليم؛سي

 ي اا بالدوا دل  اتماذ جميع التداب ر الالومةال بما فأ ذلك د الء ااولواة للتعليم     ه ب -7 
افية للتعليمال ل أأأأمان حصأأأأوا الجميعال دون  فأ م زانياتها الوق ية م  خالا رصأأأأد ممصأأأأصأأأأا  م زانية ك

عليم الج د والم صأأأأأأأر والرأأأأأأأاملال وتعزاز فر  التعلم مدى الحياة للجميعال مع د الء ا تما   تم  زال  ل  الت
خا  لل سأأأأأأاء والفتيا ال و شأأأأأأد ااقفاا اسأأأأأأت أأأأأأعافاا وتهميرأأأأأأااال وكبار السأأأأأأ ال وااشأأأأأأما  ذوي ا  اقةال  
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  و دث ية  و د  ية  و لغواةال وجميع ااشأأأأأأأأأما  المسأأأأأأأأأت أأأأأأأأأعف  وااشأأأأأأأأأما  الم تم   دل   قليا  قومية  
 والمهمر  ال بما يرمل المت ررا  م  حاي  الطوارئ ا نسانية وحاي  ال زاى؛

بالدوا دل  مواصأأأأأأأأأأأأأألأة تعزاز حمأاية رااا ااقفأاا والمأدارس والجأامعا      ه أب كحلك -8 
اتماذ تداب ر لردى اسأتمدا  المدارس فأ م  الهجما ال وجعلها خالية م  جميع  شأكاا الع رال بطرق م ها  

اةال م  ق  ل ال ظر فأ ت ف ح المبادئ التوج هية لحماية المدارس والجامعا  م  ايستمدا   ااغراا العسكر 
فأ ااغراا العسأأكراة  ث اء ال زا ا  المسأألحةال وارأأجع الجهود الرامية دل  ته ئة ب ئا  تعلم آم ة ومواتية  

أ م اسأأبال بما يرأأمل للجميع وتوف ر التعليم الج د للجميع فأ غ أأون دقار وم وخالية م  الع ر وشأأاملة  
 كل مراحل التعليم فأ سياق حاي  الطوارئ ا نسانية وحاي  ال زاى؛

بأالأدوا دل  التعج أل بأالجهود الراميأة دل  الع أأأأأأأأأأأأأأأاء  ل  التم  ز الج سأأأأأأأأأأأأأأأانأال    ه أب -9 
لإلنات ووواج ااقفاا المبكر والعسأريال وجميع  شأكاا  والممارسأا  ال أارة مثل ترأواا اا  أاء الت اسألية  

ع ر واي تداء والتحر ال بما فأ ذلك التحر  المع وي والج سأأأأأ والع ر الج سأأأأأ والج سأأأأانأ فأ ال  ئة  ال
المدرسأية وتسأل  ااقران فأ المدارس وغ ر ا م  ال  ئا  التعليمية  ل  شأبكة ا نترنت وخارجهاال وي سأيما 

ة ب   الج سأأأأ   والحق فأ ت أأأأعافاا وتهميرأأأأاا وتعرضأأأأاا للتم  زال و ل  ضأأأأمان المسأأأأاوا ضأأأأد  شأأأأد الفئا  اسأأأأ
 للجميع؛ التعليم

الدوا  ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة للع أأأاء  ل  التح ز الج سأأأانأ والت مي    يح  -10 
تكافا الفر    الج سأأأانأ فأ جميع مسأأأتواا  التعليمال بسأأأ ل م ها ته ئة ب ئا  تعلم محا دة ج سأأأانياا وتعزاز 

 فأ جميع مساقا  التعليم؛

بجميع الأدوا دل  اتمأاذ التأداب ر الم أاسأأأأأأأأأأأأأأبأة للتعج أل بأالجهود الراميأة دل  سأأأأأأأأأأأأأأد  ه أب  -11 
الثغرا  الرقمية والتك ولوجيةال بما ف هاال  ل  سأأأأأأ  ل المثاا ي الحصأأأأأأرال تلك العائمة  ل  ال وى ايجتما أ  

ار التك ولوجيا   د  ايكتفاء بمكافحة التم  ز والتح ز فأ تطو والسأأأ  وا  اقة والهجرة  و صأأأفة الالجاال و 
الجد دة واسأأأأأأأأأأأأأتمدامهاال وي سأأأأأأأأأأأأأيما فيما  تعلق بالحصأأأأأأأأأأأأأوا  ل  الم تجا  والمدما  ال أأأأأأأأأأأأأروراة للتمتع  

ر والج د  ل  جميع  بالحعوق  ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافيةال بل العمل  ي أأاا  ل  ضأأمان التعليم الميسأأّ
كاراة لدى الجميعال بم  ف هم ال سأأأأأأاء والفتيا    جل واادة الكفاءا  الرقمية والمهارا  ايبتالمسأأأأأأتواا ال م   

 التعليم؛ وااشما  ذوو ا  اقا ال مع ضمان حماية ال يانا  الرمصية   د استمدا  التك ولوجيا فأ مجاا

جميع الأدوا  ل  ت ظيم ورصأأأأأأأأأأأأأأأد جميع معأدمأ خأدمأا  التعليمال فأ العطأا     يحأ    -12 
فأ دقار شأأأراكة مع الدواال بسأأأ ل م ها وضأأأع آليا     ا  والعا ال بم  ف هم العاملون برأأأكل مسأأأتعل  والم

مالئمة لمسأأأأأأاءلة م  تاثر ممارسأأأأأأاتهم سأأأأأألباا فأ التمتع بالحق فأ التعليمال و ل  التصأأأأأأدي لألثر السأأأأأأل أ  
ل أأحايا انتهاكا    لالسأأتغالا التجاري للتعليمال و ل  تعزاز الوصأأوا دل  سأأ ل اينتصأأاا والج ر الم اسأأبة

 الحق فأ التعليم؛

بالتعرارا  ااخ را  المعدم   م  المعررة الماصأأأة المع ية بالحق فأ   يحي   لماا مع التعد ر  - 13 
    ثر  ومأة مرا كورونأا  ل  الحق فأ التعليما الرأأأأأأأأأأأأأواغأل والتحأديأا     مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان التعليم دل   

 ؛ ( 108) عاا ثعافياا التعليم  و الحق فأ التعليم با تبارا ح   ال و   اابعاد الثعافية للحق فأ ( 107) والفر  

الحاليةال دل  ال ظر فأ د ادة فتب ماسسا    19-بالدواال فأ سياق جائحة كوف د ه ب  -14 
التعليم  ل  سأأأأ  ل ااولواة مع د الء اي تما  الكافأ لصأأأأحة وسأأأأالمة الطالل والمعلم   وسأأأأائر العامل    

  

(107) A/HRC/44/39إ 
(108) A/HRC/47/32إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/32
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 ل  جميع المتعلم   م  مرحلة   يم دق ق اثر دغالق الماسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأا  التعليميةفأ مجاا التعليم؛ و جراء تع 
الطفولأأة المبكرة دل  مرحلأأة ال لونال مع مرا أأاة تعأأاقع  وجأأا التم  زال واتمأأاذ تأأداب ر محأأددة الهأأداال بمأأا فأ 

م    ذلك م  خالا التعاون الدولأال للتمفيف م   ثر دغالق الماسسا  التعليميةال وي سيما  ل   شد المتعل
 ئمة؛است عافااال  و تعزاز التداب ر العا

بالدوا دل  القيا   ل  وجا السأأأأر ة باتماذ تداب ر لترأأأأجيع وتيسأأأأ ر  ودة   ه ب  ي أأأأاا   -15 
ااقفاا دل  المدارس  ودةا آم ة ومسأأأأأأأأأأاولةال مع الترك ز بوجا خا   ل  الفتيا  وال سأأأأأأأأأأاء الالئأ  ثر   

 الجائحة بوجا خا   ل  حعه  فأ التعليم؛

دجراءا  تف ب لتوف ر التعليم فأ حاي  الطوارئ فأ جميع الدوا  ل  وضأأأأع  يرأأأأجع  -16 
دقار نظمها التعليمية وتعزاز ا جراءا  العائمةال اسأأت اداا دل  حعوق ا نسأأانال و ل  تدراب واضأأعأ خط   

 التعليم  ل  جميع المستواا ؛

ا ااوسأعال  و سأمة  سأاسأية جميع الدوا  ل  اي تراا بفن الت وى الثعافأال بمع ايح   -17 
سأأأما  المجتمعا  المعاصأأأرة   بغأ  ن تتجل  فأ نظم التعليم بجميع مسأأأتوااتهاال و ل  اتماذ التداب ر  م  

الم اسأأبة ل أأمان  ن تعزو جميع الماسأأسأأا  التعليميةال العامة م ها والماصأأةال احترا  القيم العالمية لحعوق  
ب التعلم التأ تتبعهاال و ن تحر   فأ م ا جها الدراسأأية و سأأال   ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأية والت وى الثعافأ

  ل  احترا  ااشما  ذوي المرجعيا  الثعافية الممتلفة؛

الدوا  ل  تعزاز ت وى المرأهد التعليمأال ووضأع دجراءا  قائمة  ل  المرأاركة  يرأجع  -18 
فأ م  الالمركزاة وايسأأأأأأتعاللية  فأ ددارة نظم التعليمال والسأأأأأأما  للماسأأأأأأسأأأأأأا  التعليمية بالتمتع بعدر كاا  

 دقامة مراراع تل أ ايحتياجا  التعليمية للطالل ذوي المرجعيا  الثعافية الماصة؛

 بما  لأا رحب  -19 

 العمل الحي ت طلع با المعررة الماصة المع ية بالحق فأ التعليم؛ ) ( 

ا نسان فأ مجاا   ماا   ئا  المعا دا  وا جراءا  الماصة التابعة لمجلس حعوق   )ل( 
فأ التعليمال و  ماا مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان فأ مجاا تعزاز الحق فأ تعزاز الحق  

 التعليم  ل  الصع د   العطري وا قليمأ و ل  صع د المعر؛

دسأأأأأأأأأهاما  م ظمة اامم المتحدة للطفولة وم ظمة اامم المتحدة للتربية والعلم والثعافةال   )ج( 
م    داا الت مية المسأأأأأأتدامةال ومفوضأأأأأأية اامم المتحدة   4حع ق الهدا  الوكالة الرائدة فأ مسأأأأأأا أ ت  و أ

لرأاون الالجئ   ووكاي  و  ئا  اامم المتحدة المع ية ااخرىال فأ سأ  ل بلون   داا خطة توف ر التعليم  
 للجميع و  داا الت مية المستدامة المتصلة بالتعليم؛

التعاون الدولأال بما فأ ذلك الحوار السأأأأياسأأأأاتأ وتبادا الممارسأأأأا     ل    مية  يرأأأأدد -20 
الج دةال و  مية التعاون التع أ وب اء العدرا  والمسأأأأأأأأا دة المالية ونعل التك ولوجيا وفعاا لرأأأأأأأأروط متفق  ل ها  

  وايتصأأأأاي برأأأأكل متبادا فأ تيسأأأأ ر د ماا الحق فأ التعليمال بطرق م ها اسأأأأتمدا  تك ولوجيا المعلوما   
 بركل استراتيجأ ومكيَّف؛

جميع الدوا  ل  قياس التعد  المحرو فأ د ماا الحق فأ التعليمال بوسأأأأأأأأأأأائل يرأأأأأأأأأأأجع  -21 
م ها  ل  سأ  ل المثاا وضأع ماشأرا  وق ية كفداة  امة   ماا الحق فأ التعليم ورسأم السأياسأا ال وتع يم  

 ااثر والرفافية؛

أ التعليم فأ قوان  هأا الوق يأةال بمأا فأ قأانونأ للحق فالأدوا  ل  د طأاء  ثر يرأأأأأأأأأأأأأأجع  -22 
 ذلك    قراق ضمان دمكانية التعاضأ برفنا؛
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بالدور الحي يمك   ن تاديا دجراءا  تعديم ال الغا  فأ تعزاز دمكانية التعاضأأأأأأأأ   يعر  -23 
ال روتوكوا  برأأأفن الحق فأ التعليمال واه ب فأ  حا الصأأأدد بجميع الدوا التأ لم توقع  و تصأأأدق بعد  ل   

ختياري الملحق بالعهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأادية وايجتماعية والثعافية وال روتوكوا ايختياري  اي
 يتفاقية حعوق الطفل المتعلق بإجراء تعديم ال الغا  دل  ال ظر فأ القيا  بحلك  ل  س  ل ااولواة؛

ا دا ال وا جراءا   ال و  ئا  المعمفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأانيرأجع  -24 
الماصأة لمجلس حعوق ا نسأانال و  ئا  وآليا  اامم المتحدة ووكايتها المتمصأصأة وصأ اديعها وبرامجها  
ااخرى ذا  الصأأأأأأأأألةال كل  فأ حدود وي تاال  ل  مواصأأأأأأأأألة بحا الجهود الرامية دل  تعزاز ا  ماا الكامل  

نهأا فأ  حا الصأأأأأأأأأأأأأأددال بطرق م  ب  هأا واادة تعأديم  ل  واادة تعأاو للحق فأ التعليم فأ جميع  نحأاء العأالم و 
 المسا دة التع ية دل  الحكوما ؛

المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأامية  ل  التعاون مع وكاي  اامم المتحدة المع يةال بما ف ها يرأأأأأأأأجع  -25 
ال  لمجتمع المدنأ م ظمة اامم المتحدة للتربية والعلم والثعافةال والرأأراكة العالمية م   جل التعليمال وم ظما  ا

 وما بعد ا؛ 19-فأ تعديم الد م التع أ للدوا   ماا الحق فأ التعليم فأ سياق جائحة كوف د

بإسأأأأها  الماسأأأأسأأأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأأأانال وا ليا  الوق ية للت ف ح وا بالن   يرأأأأ د -26 
 رلمانا ال  رأأأأأأأأأأأبال ونوال الوالمتابعةال والمجتمع المدنأال بما فأ ذلك الم ظما  غ ر الحكومية وااقفاا وال

 فأ د ماا الحق فأ التعليمال بطرق م ها التعاون مع المعررة الماصة؛ 

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -27 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

 دون تصواتإ[م  ]ا تكمد 

 آثار الفساد السلبية ةلا التمتع بحقوق اإلنسان -47/7  

 ا نسانالدن مجلس حعوق  

 اامم المتحدةالبم ثاق  دذ يسترشد 

ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأان والعهد   الدول    الماصأ   بحعوق ا نسأان    م  جد د  و ذ  اكد 
 وغ ر ذلك م  صكوك حعوق ا نسان الدولية ذا  الصلةال

 دل  جميع قرارا  لج ة حعوق ا نسان ومجلس حعوق ا نسان ذا  الصلةالو ذ ير ر  

دولة    140اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأأأأأادال التأ وقَّعت  ل ها    دل   ن اتفاقية  ذ يرأأأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأأأاا و  
م هاال  أ  كثر الصأأأأأأأكوك المتعلعة بالفسأأأأأأاد    1دولةال والتأ ترد  غراضأأأأأأأها فأ المادة    186وان أأأأأأأمت دل ها  

 ال2005كانون ااوا/ديسم ر  14شمولية و المية م ح دخولها ح ز ال فاذ فأ 

    تعزاز حعوق ا نسان وحما تها تعع  ل   اتق الدواال    ن المساولية ااساسية   و ذ  اكد م  جد د  

نتائ  دورا  ماتمر الدوا ااقراا فأ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأادال    و ذ  الحظ با تما  
و ذ  اكد ضأأأأأأأأأأرورة حر  الدوا ااقراا فأ ايتفاقية  ل  ت ف ح المعررا  والعرارا  التأ يعتمد ا الماتمر  

 ت ف حاا فعاياال

  م المتحدة لمكافحة الفسأأأادالبالدورة التاسأأأعة المع لة لماتمر الدوا ااقراا فأ اتفاقية اام  و ذ  رحب 
 ال2021المعرر  عد ا فأ مصر فأ كانون ااوا/ديسم ر 
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بتعرار مفوضأأأأية اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان برأأأأفن التحديا  التأ تواجهها    و ذ يحي   لماا  
ية لمكافحة  ف أل  التأ تتبعها فأ دم  حعوق ا نسأان ضأم  اسأتراتيجياتها وسأياسأاتها الوق  الدوا والممارسأا  ال 

 ال ( 109) الفسادال بما ف ها تلك التأ تعال  مسفلة الجها  الفا لة غ ر الرسميةال مثل العطاى الما  

بفن الفئا  الفع رة والمهمرأأأأأة وال أأأأأعيفة معرضأأأأأة برأأأأأكل خا  لمطر المعاناة م  آثار  و ذ يعر  
 د السل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسانالالفسا

بفن تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأان وحما تها وم ع الفسأأأأأأأاد ومكافحتا   اصأأأأأأأر يعزو بع أأأأأأأها    و ذ يسأأأأأأألم 
المحلأ لا دور محوري فأ م ع    بع أأأأأااال وبفن التحسأأأأأ  فأ تعزاز حعوق ا نسأأأأأان وحما تها  ل  الصأأأأأع د

 الفساد ومكافحتا  ل  جميع المستواا ال

بفن الحوكمة الرشأ دة والديمعراقية وسأيادة العانونال وتعزاز وحماية حعوق ا نسأان    و ذ يسألم  ي أاا  
والحراا  ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأيةال بما فأ ذلك الحق فأ التماس المعلوما  وتلع ها ونعلهاال والحق فأ المرأأأأأأأأاركة فأ 

  عانونالرأأاون العامة والحق فأ محاكمة  ادلة  ما  محكمة ممتصأأة ومسأأتعلة ومحا دة م رأأفة بحكم ال تسأأ  ر ال
  مور  ساسية فأ الجهود المحلية الرامية دل  م ع الفساد ومكافحتاال

لطابع   ر الوق أ للفساد وما  ترتب  ل  ذلك م  ضرورة توافكر التعاون الدولأ والمسا دة  ا  و ذ   رو  
ال حو  الفسأاد وقمعا واسأترداد ااصأوا غ ر المرأرو ة المصأدر المتفتية م   فعاا الفسأادال  ل     التع ية لم ع

 الم    فأ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسادال

بف مية ته ئة ب ئة آم ة ومواتيةال فأ العانون والممارسأأأأةال للمجتمع المدنأ والم لغ        و ذ يسأأأألم 
مجاا مكافحة الفسأاد والصأحف    والمد    العام   والمحام   والع أاةال    الممالفا  والرأهود وال اشأط   فأ

 اشما  م   ي  خطار ناشئة     نرطتهم فأ مجاا م ع الفساد ومكافحتاالوحماية  ايء ا

بفن وجود وسأأأائ  د ال  مسأأأتعلة ومرأأأهد د المأ مت وى وتعددي لا دور مهم فأ   و ذ يسأأألم  ي أأأاا  
فأ ذلك ا بالن    حاي  الفسأأأاد والتحع ق ف ها وكرأأأفها و ذكاء الو أ    ضأأأمان الرأأأفافية والتمحيصال بما

    الفساد وانتهاكا  حعوق ا نسانالالعا  بالصلة ب

  مية اسأأأأأتعالا الع أأأأأاء وحياداال واسأأأأأتعالا المه ة العانونيةال وموضأأأأأوعية ال يابة العامة    و ذ  اكد 
ومعالجة آثارا السأل ية  ل  حعوق ا نسأانال تماشأياا  وحياد اال ونزا ة ال ظا  الع أائأ لم ع الفسأاد ومكافحتا 

محاكمة  ادلة وفأ اللجوء دل  الع أأاء وايسأأتفادة م  سأأ  ل انتصأأاا  مع مبادئ سأأيادة العانون والحق فأ 
 فعااال م  دون تم  زال

 ن حمال  التثقيف والتوعيأة فأ مجأاا حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان وغ ر ذلأك م  التأداب ر ذا    و ذ  اكأد 
 همة تمّك  م  م ع الفساد ومكافحتاالالصلة  وامل م

 ي تفث ر ضأأأأأار بحعوق ا نسأأأأأان   جم     فعاا  بفنا   بغأ للدولة  ن توفر الحماية م    و ذ يعر  
فساد ترارك ف ها جها  فا لة رسمية وغ ر رسميةال بما فأ ذلك العطاى الما ال م  خالا آليا  ت ظيمية 

د ااصأوا المتفتية م   فعاا الفسأادال وتوف ر سأ ل اينتصأاا  وتحقيقية فعالةال بهية مسأاءلة الج اةال واسأتردا
 اقية اامم المتحدة لمكافحة الفسادال بما فأ ذلك الفصل المامس م هااللل حاياال وفعاا احكا  اتف

ر   بالتزا  الدوا ااقراا فأ اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأاد بت ف ح سأأأأأأياسأأأأأأا  تتوافق مع   و ذ  كحكِّّ
فأ سأأأأأأياق  م  ايتفاقيةال بهدا مكافحة الفسأأأأأأادال و ذ  د و الدوا دل  معالجة مسأأأأأأفلة م ع الفسأأأأأأاد و ثرا    5المادة  

 التجاراة وحعوق ا نسانال   وضعها خط  العمل الوق ية ذا  الصلةال بما فأ ذلك المط  المتعلعة باا ماا 
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 نا   بغأ للدوا  ن تسع ال وفعاا ل ظمها العانونيةال دل  درساء وترجيع ممارسا  و دوا    و ذ  ك رو  
ع يم دوري للصأأأأأأأكوك العانونية والتداب ر  فعالة لم ع الفسأأأأأأأاد و ثرا  ل  التمتع بحعوق ا نسأأأأأأأانال و ل  دجراء ت

ها لم ع الفسأأأأأأأأأاد ومكافحتاال بسأأأأأأأأأ ل م ها ضأأأأأأأأأمان الرأأأأأأأأأفافية  ا داراة ذا  الصأأأأأأأأألةال بهية تحد د مدى كفا ت
 والحصوا  ل  المعلوما  العامة والمساءلة و د  التم  ز والمراركة المجدية فأ تس  ر الراون العامةال

دل  التم  ز فأ الحصأأأأأأأأوا  ل  المدما  والسأأأأأأأألع العامةال   ن الفسأأأأأأأأاد كث راا ما  ادي    و ذ  الحظ 
 ضة للتفث ر ايجتما أ وال  ئأ السل أ لألنرطة ايقتصاديةالواجعل الفئا  ال عيفة  كثر  ر 

بفن الفسأأأأأأاد يكون  كثر ضأأأأأأرراا فأ  وقا  ااوما ال مثل جائحة مرا ف روس كورونا    و ذ يسأأأأأألم 
فأ جميع  نحاء العالم برأأأأأأأأكل خط رال وا أأأأأأأأعر الثعة    (ال وامك   ن يعوا الحوكمة الرشأأأأأأأأ دة19-)كوف د

    جل تحع ق   داا الت مية المستدامة والتصدي للجائحةالالعامة فأ الحكومةال واعوق العمل م

د فرصاا جد دة يستغالا ضعر الرقابة ونعص الرفافيةال و ذ  اكد    ن التصدي للف روس  وجِّ

ادال فأ ظل دجهاد نظم الر اية الصأأحية فأ جميع  بفن تحوال الموارد الح واة بسأأ ب الفسأأ و ذ يعر  
يرأأأأأكل خطراا  ك ر  ل  حق كل دنسأأأأأان فأ التمتع بف ل  مسأأأأأتوى ال  19- نحاء العالم بسأأأأأ ب جائحة كوف د

 ممك  م  الصحة ال دنية والععلية و ل  الحق فأ الحياةال

دذكاء الو أ   ن الماسأأأأأأأأسأأأأأأأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأأأأأأأان يمك   ن تادي دوراا مهماا فأ  و ذ  ك رو  
سأأأأانال م  خالا دجراءاتها للتظلم  وترأأأأجيع اانرأأأأطة التعليمية والتدرا ية برأأأأفن  ثر الفسأأأأاد  ل  حعوق ا ن

 وتحقيعاتها وتحل التهاال

با مكانيا  التأ تتيحها تك ولوجيا  ال يانا  المفتوحة والتك ولوجيا  الرقمية لتعزاز    و ذ يسأأأأأأأأأأأأأألم 
 رفا والتحع ق فياالالرفافية والمساءلة ولم ع الفساد وك

لفسأأأاد السأأأل ية  ل  التمتع   ل    مية وجود ماشأأأرا ال حسأأأب ايقت أأأاءال لقياس آثار ا  و ذ يرأأأدد 
 بحعوق ا نسان وتحع ق   داا الت مية المستدامةال

 ل    مية آليا  مجلس حعوق ا نسأأأأأانال مثل ايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأاملال و  ئا     و ذ يرأأأأأدد 
 ايلتزا  بمعالجة آثار الفساد السل يةال المعا دا  فأ التوعية وتعزاز 

 ل    مية تعميم جهود مكافحة الفسأأأأأاد فأ ايسأأأأأتراتيجيا  والعمليا  ا نمائية    و ذ يرأأأأأدد  ي أأأأأاا  
 الوق ية بهية التصدي للفساد وتحع ق   داا الت مية المستدامةال

م  خالا اتمأاذ    بتفأا أل الأدوا ااقراا فأ اتفأاقيأة اامم المتحأدة لمكأافحأة الفسأأأأأأأأأأأأأأأاد  و ذ  رحأب 
عزاز ت ف ح ايتفاقية  ل  الصأأأأع د المحلأ والمرأأأأاركة فأ تداب ر م اسأأأأبةال مثل وضأأأأع خط   مل وق ية لت

آلية اسأأأأأأأأأتعراا ت ف ح اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأأأأادال الرامية دل  تحد د الثغرا  ومسأأأأأأأأأا دة الدوا  
 ااقراا فأ تحع ق   داا ايتفاقيةال

سأأأأأأأأأأأأأأاد  التأ لم تصأأأأأأأأأأأأأأدق بعد  ل  اتفاقية اامم المتحدة لمكافحة الفجميع الدوا   يح  -1 
 ت  م دل ها بعد  ل  القيا  بحلكال واد و الدوا ااقراا فأ ايتفاقية دل  ت ف ح ا بفعالية؛ لم  و

با ثار السأأأل ية للفسأأأاد المسأأأترأأأري  ل  التمتع بحعوق ا نسأأأانال بما فأ ذلك م    يسأأألم -2 
 ة لجميع العطا ا   ل  نحو يعوق د ماا جميع حعوق ا نسان؛خالا تعليص الموارد المتاح

م    أأأداا الت ميأأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأة    16بأأأالتزا  جميع الأأأدواال فأ دقأأأار الهأأأدا    رحأأأب -3 
 م هاال بالحد بعدر ك  ر م  الفساد والرشوة بجميع  شكالهما؛ 5-16 والغاية
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العمل بفعالية  ل  التصأأأدي  با  الن السأأأياسأأأأ المع ون االتزام ا المرأأأترك ب    رحب  ي أأأأاا  -4 
مية دل  م ع الفسأأأأأأأأاد ومكافحتا وتعزاز التعاون الدولأاال الحي ا تمدتا الجمعية  للتحديا  وت ف ح التداب ر الرا

برأأأأأفن   2021 حزاران/ ونيا  4دل     2العامة فأ دورتها ايسأأأأأتث ائية الثانية والثالث   المععودة فأ الفترة م  
 ؛(110)لرامية دل  م ع الفساد ومكافحتا وتعزاز التعاون الدولأالتحديا  المطروحة والتداب ر ا

     ئا  المعا دا     2021 يار/ما و    30بال يان المرأأأترك الصأأأادر فأ   يحي   لماا  -5 
 برفن الفساد وحعوق ا نسان؛

  ضأأأأأأأأرورة تعزاز التعاون والت سأأأأأأأأ ق فيما ب   ممتلر الجها  المع يةال بما ف ها العطاى    اكد  - 6 
س  ل مكافحة الفساد بجميع  شكالا    مجتمع المدنأال  ل  الصع د الوق أ وا قليمأ والدولأال فأالما  وال

 با تبار ذلك وس لة لإلسها  بركل ديجابأ فأ تعزاز حعوق ا نسان وحما تها؛

 ل   ن التداب ر الوقائية م   نجع الوسأأائل لمكافحة الفسأأاد ودرء آثارا السأأل ية  ل     يرأأدد -7 
ا نسأأأأأأأأأأانال واد و دل  تعزاز التداب ر الوقائية  ل  جميع المسأأأأأأأأأأتواا ال وااكد  ن  حد الجوانب    التمتع بحعوق 

 وا ضحايا الفساد؛الرئيسية للتداب ر الوقائية يكم  فأ تل ية احتياجا  الفئا  ال عيفة التأ قد تكون  

سأأأأأاد  الدوا  ل   ن ته ا وتصأأأأأونال فأ العانون والممارسأأأأأةال لدى التصأأأأأدي  ثار الف   يح   - 8 
 اام ؛  السل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسانال ب ئة آم ة ومواتية لعمل المجتمع المدنأ تملو م  العوائق وانعدا  

ق ا نسأان والت مية المسأتدامة  بإمكانية م ع ومعالجة آثار الفسأاد السأل ية  ل  حعو   يسألم -9 
العدرا  والم ا   المتمصأأأأصأأأأة   م  خالا التثقيف فأ مجاا مكافحة الفسأأأأادال واالحظ بتعد ر  نرأأأأطة ب اء

التأ صأأأأممتها ماسأأأأسأأأأا  مع يةال مثل مكتب اامم المتحدة المع أ بالممدرا  والجرامة وااكاديمية الدولية  
 لمكافحة الفساد؛

السأألطا  الوق ية لمكافحة الفسأأاد والماسأأسأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأانال ح ثما  يرأأجع -10 
وما ال   د ايقت أأاءال و ل  وضأأع اسأأتراتيجيا  وخط   مل وكجد ال  ل  التعاون    قراق تبادا المعل

 مرتركة لمكافحة الفساد وآثارا السل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسان؛

امية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان ومكتب اامم المتحدة المع أ  مفوضأأأأأأأأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأأأأأأأأ   د و  - 11 
اامم المتحدة لمكافحة الفسأأأأأأادال دل  تبادا  بالممدرا  والجرامةال بوصأأأأأأفا  مانة ماتمر الدوا ااقراا فأ اتفاقية 

ا راء و قالى بع أأهما البعض  ل  اانرأأطة الجاراة م   جل تعم ق فهم الصأألة ب   الفسأأاد وحعوق ا نسأأانال  
 ء وكالا فأ دقار وي تاال تحت ر اية مكتب اامم المتحدة المع أ بالممدرا  والجرامة؛ حسب ايقت ا 

نسأان  ل  ال ظرال كالا فأ دقار وي تهاال فأ مسأفلة آثار  آليا  مجلس حعوق ا  يرأجع -12 
الفسأأأأأاد السأأأأأل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسأأأأأانال وارأأأأأجع   ئا  المعا دا   ل   ن تفخح فأ الحسأأأأأبان  ثر 

 د  ل  حعوق ا نسان فأ  نرطتها وتوصياتها؛الفسا

ة فأ ج يف  ل    مية اتسأأأأأأاق السأأأأأأياسأأأأأأا  فيما ب   العمليا  الحكومية الدولي  يرأأأأأأدد -13 
 وف   ا ون واورك برفن مسفلة الفساد و ثرا  ل  التمتع بحعوق ا نسان؛

 يا  والممارسأأأا   ن يععدال ق ل دورتا الممسأأأ  ال حلعة نعا  ب   الدورت   برأأأفن التحد  يعرر  - 14 
 ال واعرر 19-الج دة فأ مجاا م ع الفسادال و ثر الفساد  ل  التمتع بحعوق ا نسانال فأ سياق جائحة كوف د

  ي اا  ن تكون الم اقرا  متاحة بالكامل لألشما  ذوي ا  اقة؛
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دل  المفوضأية السأامية  ن ت ظم حلعة ال عا  المحكورة   الا بالت سأ ق مع مكتب   يطلب -15 
اامم المتحأدة المع أ بأالممأدرا  والجرامأةال و ن ت سأأأأأأأأأأأأأأق مع الجهأا  المع يأةال بمأا ف هأا الأدوا والم ظمأا   

م   سأان وغ ر ا واللج ة ايسأترأاراة و  ئا  المعا دا  وا جراءا  الماصأة لمجلس حعوق ا ن الدولية وا قليمية 
 وكاي  اامم المتحدة وص اديعها وبرامجها ذا  الصلةال فأ دقار ويية كل م ها؛

دل  المفوضية السامية د داد تعرار موجز    حلعة ال عا  المحكورة   الا    يطلب  ي اا  -16 
 ؛س حعوق ا نسان فأ دورتا الحادية والممس  وتعديما دل  مجل

 لة ق د نظراإ ن  بعأ  حا المسف يعرر  -17 

 35الجلسة  
 2021تموو/ وليا    12

 ]ا تكمد م  دون تصواتإ[

 القضاء ةلا الممارسات الضارة المتصلة بات امات السحر واالةتداءات الشعائرية  - 8/ 47

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 ثاق اامم المتحدة ومبادئاالبمعاصد م  دذ يسترشد 

المبادئ ااسأأأأاسأأأأية للمسأأأأاواة و د  التم  ز والكرامة ا نسأأأأانية التأ يعو   ل ها    و ذ  اكد م  جد د 
 الم ثاق والصكوك الدولية لحعوق ا نسانال

دل  العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال والعهد الدولأ    و ذ يرأأأأأأأأ ر  
جميع  شأأكاا التم  ز ضأأد المر ةال واتفاقية حعوق  حعوق المدنية والسأأياسأأيةال واتفاقية الع أأاء  ل   الما  بال

الطفل وبروتوكويتها ايختياراةال واتفاقية م ا  أأأأة التعح ب وغ را م  ضأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأية  
ية حعوق ااشأأما  ذوي ا  اقة   و الالدنسأأانية  و المه  ةال واتفاقية الع أأاء  ل  التم  ز الع صأأريال واتفاق

 تياريال وسائر الصكوك الدولية ذا  الصلة لحعوق ا نسانالوبروتوكولها ايخ

د الن وبرنام   مل ف   اال و  الن الع أأأأأأأاء  ل  الع ر ضأأأأأأأد المر ةال    و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأأأأاا  
ئق المتامية لماتمرا   و  الن وم هاج  مل بيج  ال وبرنام   مل الماتمر الدولأ للسأأأأأأأأأأأكان والت ميةال والوثا

 المتحدة برفن حعوق الرعول ااصليةال استعراضهاال و  الن اامم

دل  ايلتزا  بالع أأأأأاء  ل  جميع  شأأأأأكاا الع ر بجميع ال سأأأأأاء والفتيا  فأ المجال     و ذ يرأأأأأ ر  
أ العا  والما ال بما فأ ذلك ايتجار وايسأتغالا الج سأأ وغ را م   نواى ايسأتغالاال الم صأو   ليا ف

ايلتزاما  بالترجيع  ل  دقامة مجتمعا  مسالمة ي  همَّ   م    داا الت مية المستدامةال و  5دقار الهدا  
ف ها  حد م   جل تحع ق الت مية المسأأتدامةال وبإتاحة دمكانية وصأأوا الجميع دل  العدالةال وب  اء ماسأأسأأا   

م    16م صأأو   ل ها فأ الهدا  فعالة ومسأأاولة وشأأاملة للجميع  ل  جميع المسأأتواا ال و أ التزاما   
 ستدامةال و ذ ي ع فأ ا تبارا ايلتزا  بعد  ترك  حد خلر الركبال  داا الت مية الم

 ن لكل شأأأمص الحق فأ الحياة والحراة واام   ل  شأأأمصأأأاال و نا ي يجوو دخ أأأاى    و ذ  اكد 
  ي شمص للتعح ب  و للمعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  ةال

توى ممك  م  الصحة ال دنية والععلية والحق فأ حق الفرد فأ   ل  مسو ذ  اكد م  جد د  ي اا   
الحصوا  ل  المعلوما ال الحي يرمل الحق فأ التماس وتلعأ ونعل المعلوما  واافكار المتعلعة بالمسائل  

 ذوي العا ا  الط يةالالصحيةال التأ  رجب  ن يسهل افتعاد ا ارتكال الممارسا  ال ارة فأ حق ااشما   
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م  العهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأياسأأية    18 مالا بالمادة  ال  و ذ  اكد م  جد د كحلك 
ال  ن لكل شمص الحق فأ حراة 2019آذار/مارس    21الصادر فأ   40/10وبعرار مجلس حعوق ا نسان  

ا د    و معتعد يمتارا  و  ن يعت ق الفكر وال أم ر والد  ال و ن  حا الحق يرأمل حراة الفرد فأ  ن يكون ل
الد    و المعتعد وحراتا فأ دجهار د  ا  و معتعدا بالعبادة و قامة الرأأأأعائر والممارسأأأأة والتعليمال بمفردا   حا  

  و مع جما ةال و ما  المأل  و  ل  حدةال

  ا للتجزئةدل  الطابع العالمأ لجميع حعوق ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأأية و ل   د  قابل ته و ذ يرأأأ ر  
ة ضأمان تمتع الجميع تمتعاا كامالا بحعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية دون  و ل  ترابطها وترأابكهاال وضأرور 

 تم  ز م   ي نوىال

بفن الطب التعل دي  و التكم لأ  و التكاملأال كما  رفتا م ظمة الصأأأأأأحة العالميةال  و    و ذ يسأأأأأألم 
ة التأ تمل ما  السأحر وغ را م  اي تداءا  الرأعائرامجاا متم ز    الممارسأا  ال أارة المتصألة باتها

 بحعوق ا نسان  و ت تهكهاال

للج ة الع أاء  ل  التم  ز ضأد المر ة/التعل ق العا     31بالتوصأية العامة المرأتركة رقم  و ذ يحي   لماا   
انتهاكا    م    برأأفن الممارسأأا  ال أأارةال و ذ  الحظ  ن اي تداءا  وغ ر ا   ( 2014)   للج ة حعوق الطفل   18رقم  

 ضارةال  لعائمة  ل  اتهاما  السحر  و غ را م  الطعوس تركل ممارسا  حعوق ا نسان وتجاوواتها ا 

( للج ة حعوق ا نسأأأأأأأأأانال الحي  كد  فيا اللج ة  1993) 22بالتعل ق العا  رقم  و ذ يحي   لماا  ي أأأأأأأأأاا   
معتعدال واالحظ  ن الع ود المفروضأأأة  الحق غ ر المرأأأروط فأ حراة الفكر وال أأأم ر والد  ال بما فأ ذلك حراة ال 

 ل   حا الحراة ي تجوو دي دذا نص العانون  ل  ق ود وكانت ضأأروراة لحماية السأأالمة العامة  و ال ظا   
  و حعوق الغ ر وحرااتهم ااساسيةال    و ااخالق    و الصحة

  فة تابعة لألممبالتوصأأأأيا  التأ قدمتها   ئا  وآليا  ووكاي  ممتصأأأأة ممتل  و ذ يحي   لماا كحلك 
 المتحدة برفن الممارسا  ال ارة المتصلة باتهاما  السحر واي تداءا  و مليا  العتل الرعائراةال

 مع أ بأالع ر ضأأأأأأأأأأأأأد ااقفأااال والمعرر المأا  المع أ بعمأل الممثأل المأا  لألم   العأا  ال  و ذ يعرّ  
المصأأأأأأاب   بالمهق بحعوق ا نسأأأأأأانال    بحراة الد    و المعتعدال والم  رة المسأأأأأأتعلة المع ية بتمتع ااشأأأأأأما 

  والمعرر الما  المع أ بحاي  ا  دا  خارج نطاق الع أاء  و بإجراءا  موجزة  و تعسأفااال والمعررة الماصة
 المر ة و سبابا و واقباالالمع ية بالع ر ضد 

  بالمهق  بالتعارار التأ قدمتها الم  رة المسأتعلة المع ية بتمتع ااشأما  المصأاب و ذ يحي   لماا   
2015آذار/مارس    26الصأأأأأادر فأ   28/6بحعوق ا نسأأأأأان دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأان  مالا بعرارا 

ال  ( 111) 
    لوا/  22و 21وبحلعة  مل الم راء المع ية بممارسأأأأة السأأأأحر وحعوق ا نسأأأأان المععودة فأ ج يف  ومأ  

2017س تم ر  
 ال بما فأ ذلك است تاجاتها وتوصياتهاال(112)

ن الممارسأأأأأأأا  ال أأأأأأأارة المتصأأأأأأألة باتهاما  السأأأأأأأحر واي تداءا  المرتكبة  ا و ذ يعرل    قلعا 
 شأأكاا شأأت  م  الع رال بما فأ ذلك العتل والترأأواا والحرق وا كراا    اغراا قعوس د  ية قد  سأأفر    

 ل  ايتجار بالبرأأأأأأر والتعح ب وغ را م  ضأأأأأأرول المعاملة العاسأأأأأأية  و الالدنسأأأأأأانية  و المه  ة والوصأأأأأأمال  
تجاا ااشأأأأما  ضأأأأعاا الحااال بم  ف هم ال سأأأأاء وااقفاا والمعوقون وكبار السأأأأ  وااشأأأأما   سأأأأيما  ي

 مهقال وان  حا ااشكاا م  الع ر ترتكب فأ كث ر م  ااحيان فأ دقار ا فال  م  الععالال المصابون بال

  

(111) A/HRC/34/59إ 
(112) A/HRC/37/57/Add.2إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/34/59
http://undocs.org/ar/A/HRC/37/57/Add.2
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حي  دواء التم  ز والوصأأأأأأم وا قصأأأأأأاء ايجتما أ والترأأأأأأراد العسأأأأأأري ال و ذ يعرل    قلعا  ي أأأأأأاا   
  تعرا لا ال اس  ل  نطاق واسع نتيجة اتهاما  السحر واي تداءا  الرعائراةال

 ددانة الممارسا  ال ارة المتصلة باتهاما  السحر واي تداءا  الرعائراة   الدوا  ل    يح   - 1 
 التأ تادي دل  انتهاكا  لحعوق ا نسان؛

الع أأاء  ل  الممارسأأا     الدوا  ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة ل أأمانيح   ي أأاا   -2 
 ا  الرعائراةال وضمان المساءلة ال ارة التأ تركل انتهاكا  لحعوق ا نسان وتتصل باتهاما  السحر واي تداء 

 والحماية الفعالة لجميع ااشما ال ي سيما ضعاا الحاا؛

بالدوا  ن تكفل  د  حرمان  ي شأأأأأأأأأأمص فأ نطاق وي تها م  الحق فأ الحياة    ه ب -3 
ة  و اام   ل  شأمصأا بسأ ب الد    و المعتعدال و د  دخ أاى  ي شأمص للتعح ب  و غ را م   و الحرا

  ضأأأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأأأية  و الالدنسأأأأأأانية  و المه  ةال  و اي تعاا  و ايحتجاو التعسأأأأأأف     ل   حا 
 للعانون الدولأ الم ط ق؛   تثايا ااساسال و ن تسلم دل  العدالة جميع مرتك أ انتهاكا   حا الحعوق وتجاوواتها ام 

الدواال بالتعاون مع الم ظما  ا قليمية والدولية ذا  الصأأأأأأأأأأأألةال دل  تعزاز المبادرا      د و -4 
التأ ترأأأأكل   ااشأأأما  المعرضأأأ   للممارسأأأا  ال أأأارة الث ائية وا قليمية والدولية الرامية دل  د م حماية جميع  

ما  السأحر واي تداءا  الرأعائراةال مرأ راا دل  ضأرورة اي تما   انتهاكا  لحعوق ا نسأان فيما  تصأل باتها
 بالسياق المحلأ   د توف ر الحماية؛

 الرامل؛ الدوا  ي اا دل  توجيا اينتباا دل   حا المسفلة فأ سياق ايستعراا الدوري     د و  - 5 

انتهاكا      ل   نا   بغأ للدوا  ن تم ز بع اية ب   الممارسأأأأا  ال أأأأارة التأ ترأأأأكل   يرأأأأدد -6 
لممتلر  لحعوق ا نسأأأأان فيما  تصأأأأل باتهاما  السأأأأحر واي تداءا  الرأأأأعائراة والممارسأأأأة العانونية والمرأأأأرو ة 

ل   قليا  د  يةال فأ دجهار الد     نواى الد    و المعتعدال م   جل صأأأأون حق اافرادال بم  ف هم الم تمون د
  و المعتعد بحراةال بمفرد م  و مع جما ة؛

 لمجلس حعوق ا نسأأان  يا  حعوق ا نسأأانال بما فأ ذلك ا جراءا  الماصأأةآل يرأأجع -7 
الصأأأأأألةال  ل  تجميع وتبادا المعلوما     الممارسأأأأأأا  ال أأأأأأارة المتصأأأأأألة باتهاما   و  ئا  المعا دا  ذا   

 و ثر ا  ل  التمتع بحعوق ا نسان؛ الرعائراة   السحر واي تداءا  

ية لحعوق ا نسأأأان  ن ت ظم مرأأأاورة خ راء مع دل  مفوضأأأة اامم المتحدة السأأأام  يطلب -8 
الدوا والجها  المع ية ااخرىال بما فأ ذلك اامانة العامة لألمم المتحدة واله ئا  الممتصأةال وممثلو الم ظما   

وا قليميةال وا ليا  الدولية لحعوق ا نسأأانال والماسأأسأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأان والم ظما  غ ر  دون ا قليمية 
ةال التأ سأأأأأتسأأأأأا د نتائجها المفوضأأأأأية  ل  د داد دراسأأأأأة    حالة انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأان وتجاوواتها  الحكومي 

اةال وكحلك الوصأمال و رشأاد المزاد  ال ابعة م  الممارسأا  ال أارة المتصألة باتهاما  السأحر واي تداءا  الرأعائر 
دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان    ار    ذلك م  ا جراءا  م  جانب ا ليا  العائمة فأ اامم المتحدةال وتعديم تعر 

 فأ دورتا الثانية والممس  ؛

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -9 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 
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 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق اإلنسان -47/9  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
ن الأأدولأ  ل  ال حو الم صأأأأأأأأأأأأأأو   ليأأا فأ م ثأأاق اامم  التزامأأا بتعزاز التعأأاو  دذ يع أأد تأأفك أأد 

م اال وفأ ااحكا  ذا  الصأأأأأأأأألة الواردة فأ د الن وبرنام   مل  1م  المادة    3المتحدةال وي سأأأأأأأأأيما الفعرة  
م   جل تعزاز التعاون    1993حزاران/ ونيا    25ا تمد ما الماتمر العالمأ لحعوق ا نسان فأ   ف   ا اللح  

 الدوا اا  اء فأ م دان حعوق ا نسانالالحقيعأ فيما ب   

والمع ون اتحوال   2015  لوا/سأأأأأأأأأأ تم ر   25المارخ    70/1دل  قرار الجمعية العامة   و ذ يرأأأأأأأأأأ ر  
اال الحي ا تمد  فيا الجمعية العامة مجمو ة شأأأأأأأأأاملة وبع دة  2030   الم اا خطة الت مية المسأأأأأأأأأتدامة لعا 

 دامة العالمية والتحواليةالالمدى محور ا ا نسان م    داا الت مية المست

برأأأأأفن خطة    2015تموو/ وليا   27المارخ    69/313دل  قرار الجمعية العامة    و ذ يرأأأأأ ر  ي أأأأأاا  
  لتموال الت مية التأ ترأأأأأأأأأكل جزءاا ي  تجز  م  خطة  مل  ديس  بابا الصأأأأأأأأأادرة    الماتمر الدولأ الثال

 ال2030الت مية المستدامة لعا  

ال و ل   2000  لوا/سأ تم ر   8اامم المتحدة برأفن االفية المعتمد فأ   دل  د الن  و ذ يرأ ر كحلك 
  18/ 44وقرار مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان    2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأم ر    16المارخ    180/ 75قرار الجمعية العامة  

وقرارا  لج أة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان برأأأأأأأأأأأأأأأفن تعزاز التعأاون الأدولأ فأ م أدان    2020تموو/ وليأا   17 المارخ
 ا نسانال حعوق 

والمع ون   1986كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر    4المارخ    41/128دل  قرار الجمعية العامة    و ذ يرأأأأأأأأ ر  
لجمعيأة العأامأة  ن م  واجأب الأدوا  ن تتعأاون فيمأا ب  هأا م  اد الن الحق فأ الت ميأةاال الأحي   ل أت فيأا ا

  جل كفالة الت مية و والة العقبا  التأ تعترضهاال

  1993كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر    20المارخ    48/141عية العامة  دل  قرار الجم  و ذ يرأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأاا  
يا الجمعية العامة بفن  والمع ون االمفوا السأأأأأأأامأ لتعزاز جميع حعوق ا نسأأأأأأأان وحما تهااال الحي ذكَّر  ف

   حد معاصأأد اامم المتحدة المكرسأأة فأ م ثاقها  و تحع ق التعاون الدولأ فأ تعزاز حعوق ا نسأأان والترأجيع
 اال ل  احترامه

والمع ون   1978كانون ااوا/ديسأأأأأم ر   19المارخ    33/134قرار الجمعية العامة    و ذ يع د تفك د 
اماتمر اامم المتحأدة للتعأاون التع أ فيمأا ب   ال لأدان ال أاميأةاال الأحي   أد  فيأا الجمعيأة العأامأة خطأة  مأل 

 بوا س آ رس لترجيع وت ف ح التعاون التع أ فيما ب   ال لدان ال اميةال

ق أايا  المتعلق بتعزاز الحوار برأفن   2000آل/ غسأطس    18المارخ    22/ 2000دل  العرار    و ذ يرأ ر  
 ال ( 113) حعوق ا نسانال الحي ا تمدتا اللج ة الفرعية لتعزاز وحماية حعوق ا نسان فأ دورتها الثانية والممس   

اتمر العمة الثام   رأأأأر بالوثيعة المتامية وا  الن اللح   ا تمد ما م  و ذ يحي   لماا مع التعد ر  
  ال 2019ترأرا  ااوا/ كتوبر    26و   25لر سأاء دوا وحكوما  حركة بلدان  د  اينحياوال المععود فأ باكو  ومأ  

ح أ    أاد ر سأأأأأأأأأأأأأأاء الأدوا والحكومأا  تأفك أد جملأة  مور م هأا موقفهم بأفن التعأاون فيمأا ب   بلأدان الج ول  
واا داا    وااوضأأأاىعا   دئ الت أأأام  و ل  الم طلمسأأأع  جما أ لرأأأعول وبلدان الج ول يسأأأت د دل  مبا

الماصة بالسياق التارامأ والسياسأ لل لدان ال امية واحتياجاتها وتوقعاتها لتحع ق   داا الت مية المستدامةال  
ل التعأاون ب   الرأأأأأأأأأأأأأأمأاا والج ول وي يحأل محلأاال و كأدوا مجأدداا   وبأفن التعأاون فيمأا ب   بلأدان الج ول يكمأِّّ

  

 الفصل الثانأال الفرى  لرإ الE/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46 انظر (113)

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/2


A/76/53 

GE.21-11677 202 

لج ول   صأأأأأأأأر مهم م    اصأأأأأأأأر التعاون الدولأ لتحع ق الت مية  التعاون ب   الرأأأأأأأأماا وا   ن ل    ي أأأأأأأأاا  
المسأأأأتدامة ل لدان الج ولال بسأأأأ ل م ها نعل التك ولوجيا  برأأأأروط مواتية وتف أأأأ لية وتسأأأأا ليةال  ل  ال حو  

 المتفق  لياال

انب وما  تصأأأل بحلك  دل  الماتمر العالمأ لمكافحة الع صأأأراة والتم  ز الع صأأأري وكرا ااج  و ذ يرأأأ ر  
ال  2001  لوا/سأأأ تم ر    8آل/ غسأأأطس دل     31ج ول  فراقياال فأ الفترة م   ب عصأأأبال المععود فأ د ربانال  م  ت 

ال و ل   2009نيسأأأأأأأأأأان/ برال   24دل     20و ل  ماتمر اسأأأأأأأأأأتعراا د ربان المععود فأ ج يف فأ الفترة م  
العاشأأأأأرة ي تماد  حتفاا بالحكرى السأأأأأ واة  ا  الن السأأأأأياسأأأأأأ يجتماى الجمعية العامة الرفيع المسأأأأأتوى لال

د الن وبرنام   مل د ربانال و ل  دور  ح   الماتمرا  و حا ا  الن السأأأأياسأأأأأ فأ تعزاز التعاون الدولأ  
 فأ م دان حعوق ا نسانال

(ال  19-دواء ا ثار غ ر المسأأأأأأأأأأأ وقة لجائحة مرا ف روس كورونا )كوف د  و ذ يسأأأأأأأأأأأاورا بالس العلق 
  للمجتمعا  وايقتصأأأادا ال وللسأأأفر والتجارة  ل  الصأأأع د العالمأال و واء  ثر ا المدّمر ها الرأأأد د  فأ ذلك تعط ل  بما

  ل  صحة ال اس ال دنية والععلية وس ل عيرهمال

برأأأأفن الت أأأأام     2020نيسأأأأان/ برال    2المارخ    74/270دل  قرارا  الجمعية العامة   و ذ يرأأأأ ر  
 2020نيسأأأأأأأأأأأان/ برال   20المارخ    274/ 74(ال و 19- )كوف د   2019العالمأ لمكافحة مرا ف روس كورونا لعا   

برأأأأفن التعاون الدولأ م   جل ضأأأأمان الحصأأأأوا  ل  الصأأأأع د العالمأ  ل  اادواة واللعاحا  والمعدا   
برأفن اتماذ تداب ر شأاملة   2020  لوا/سأ تم ر   11المارخ    74/306ال و19-الط ية الالومة لمكافحة كوف د

  2020  لوا/سأأأ تم ر   11المارخ    74/307(ال و19-ا )كوف د روس كورونوم سأأأعة لمواجهة جائحة مرا ف
 ال19-برفن توح د الجهود فأ مواجهة التهد دا  الصحية العالميةا مكافحة كوف د

ال برأأأفن 2021آذار/مارس    23المارخ    46/14دل  قرار مجلس حعوق ا نسأأأان   و ذ يرأأأ ر  ي أأأاا  
وبتكلفة مععولة وفأ الوقت الم اسأب و ل  نطاق  صأر  كفالة حصأوا جميع ال لدان  ل  اللعاحا  برأكل م 

 (ال19- المأ للتصدي لجائحة مرا ف روس كورونا )كوف د

بالمبادرا  العالمية لتعزاز الت أأأام  العالمأ م   جل التصأأأدي للجائحةال بما فأ ذلك   و ذ  رحب 
ال  يستث ائية الحادية والثالث   العامة اال و ذ ير ر دل  دورة الجمعية  19-جهود ال لدان التأ قدمت لعاحا  كوف د

ال و ل  اجتما ها الرفيع  19-ال للتصأأأأأأأأدي لجائحة كوف د2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأأم ر   4و  3المععودة  ومأ  
ال و ل  ا  الن السأأأياسأأأأ  2019  لوا/سأأأ تم ر   23المسأأأتوى برأأأفن التغطية الصأأأحية للجميعال المععود فأ 

 ال(114)الراملةا التحرك معاا ل  اء  الم  كثر صحةا ة الصحيةلالجتماى الرفيع المستوى المع ون االتغطي

 ل      اّكدال و ذ  19-ااثر ايقتصأأأأأأأأأأأأأأادي وايجتما أ غ ر المسأأأأأأأأأأأأأأ وق لجائحة كوف د  و ذ  الحظ 
بطراعة آم ة وفعالة   19-ضأأأأرورة دتاحة وسأأأأائل الترأأأأميص والعالج واادواة واللعاحا  ذا  الصأأأألة بكوف د

ا لكل فرد وتوواعها فأ جميع الدوا با تبار ا م  سأأأألع الصأأأأحة  ومععولة التكلفة وم صأأأأفةال وضأأأأمان توافر 
 العامة  ل  الصع د العالمأال

بفثر مسأأتواا  الد ون المرتفعة  ل  قدرة ال لدان  ل  تحمل وقع صأأدمة    مع بالس العلق  و ذ يسأألم 
 دد تفك د ضرورة تعزاز التعاون والمسا دة الدول   الال و ذ يع د فأ  حا الص19-كوف د

بفن تعزاز التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسأان  مر ضأروري لتحع ق معاصأد اامم    ّلمو ذ يسأ 
 المتحدة  ل  نحو تا ال بما فأ ذلك تعزاز جميع حعوق ا نسان وحما تها بفعاليةال

  

 إ74/2انظر قرار الجمعية العامة  (114)
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ها   بغأ  ن يسأأأأأأأأت دا دل  م د ي التعاون والحوار  بفن تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأان وحما ت   و ذ يسأأأأأأأأّلم  ي أأأأأأأأاا  
 ن  هدفا   وا بغأ جميع الم تديا  ذا  الصأأألةال بما فأ ذلك فأ سأأأياق ايسأأأتعراا الدوري الرأأأاملال  الحقيعأ فأ  

 دل  تعزاز قدرة الدوا اا  اء  ل  الوفاء بالتزاماتها فأ م دان حعوق ا نسان لما فيا م فعة البرراة جمعاءال 

ة بالمثل فحسأأأأبال   القا  حسأأأأ  جوار  و تعاي   و معامل  ليس مجرد ن التعاون  ل      و ذ  اكد 
 المصالب المتبادلة د الءا للمصلحة العامةال لل ظر دل   بعد م كحلك وجود ايستعداد  و بل 

ال  2018نيسأأأأأأان/ برال    6ال فأ د الن باكو المارخ  قد حّدد  بفن حركة بلدان  د  اينحياو   و ذ يكسأأأأأأأّلم 
السأأأأعأ دل  ا سأأأأها   ل  نحو بّ اء  الوحدة والت أأأأام  والتعاون فيما ب   الدوا وتعهد  ب  تعزاز   الحاجة دل  

ب   الأدواال وحق  فيمأا فأ دقأامأة نم  جأد أد م  العالقأا  الأدوليأة يعو   ل  مبأادئ التعأاي  السأأأأأأأأأأأأألمأال والتعأاون  
 الدوا فأ المساواةال جميع 

بلد م   المعيرأأأأأأأية للجميع فأ كل   ااوضأأأأأأأاىأ تحسأأأأأأأ      مية التعاون الدولأ ف  و ذ يرأأأأأأأّدد  ل  
   وجا المصو   قل ال لدان نمواا وال لدان ال اميةالال بما ف ها  لال لدان

ب أأأرورة مواصأأألة ا ثراء المتبادا للتعاون فيما ب   بلدان الج ول اسأأأت اداا دل  التجارل    و ذ يسأأأّلم 
ما ب   بلدان الج ول والتعاون الثالثأ والتعاون ب   المت و ة والممارسأأأأأأأا  الج دة المسأأأأأأأتمدة م  التعاون في

ومواصلة استكراا  وجا التكامل والتآور فيما ب  ها بهية تعزاز التعاون الدولأ فأ م دان  الرماا والج ول  
 حعوق ا نسانال

 بتحع ق ل  اتماذ خطوا  جد دة للم أأأأأأ قكدكماا فأ الوفاء بالتزا  المجتمع الدولأ    و ذ يععد العز  
دة ومسأأأأتمرة فأ دقار التعاون  ّد  ك  ر فأ المسأأأأا أ المتعلعة بحعوق ا نسأأأأان م  خالا بحا جهود متزا تع

 والت ام  الدول   ال

ال الأحي  نرأأأأأأأأأأأأأأف   2006آذار/مأارس   15المارخ    60/251دل  قرار الجمعيأة العأامأة   و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر  
اد المجلس فأ  ملا بمبادئ  الجمعية العامة بموجبا مجلس حعوق ا نسأأأانال و ذ يع د تفك د ضأأأرورة اسأأأترشأأأ

ةال وبالحوار والتعاون الدول    ال ّ اء   م   جل توق د  سأس تعزاز العالمية والحياد والموضأوعية والالانتعائي
وحماية جميع حعوق ا نسأأأأأأأان المدنية والسأأأأأأأياسأأأأأأأية وايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال بما فأ ذلك الحق  

 الت ميةال فأ

لأ  لتعاون والحوار الحقيعأ  ل  الصأأأأع د الدولأ يسأأأأهم فأ  داء ال ظا  الدو بفن تعزاز ا  و ذ يسأأأأّلم 
 لحعوق ا نسان مهاما بفعاليةال

الدور الحي  اديا ايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل با تبارا آلية مهمة تسأأأهم فأ تعزاز   و ذ يع د تفك د 
 التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسانال

ال الحي قلب  2007  لوا/سأأأأ تم ر    28المارخ    6/17دل  قرار مجلس حعوق ا نسأأأأان   و ذ يرأأأأ ر  
ام   العا  دنرأأأأأأأاء صأأأأأأأ دوق اسأأأأأأأتئمانأ للت ر ا  خا  بايسأأأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأأأامل  فيا المجلس دل  ا

لتيسأأأأأأأأأأأأ ر مرأأأأأأأأأأأأاركة ال لدان ال اميةال وي سأأأأأأأأأأأأيما  قل ال لدان نمواا وال لدان ال امية غ ر السأأأأأأأأأأأأاحليةال فأ آلية 
 كدار  دنرأأأاء صأأأ دوق للت ر ا  خا  بالمسأأأا دة المالية والتع يةال  دل   سأأأتعراا الدوري الرأأأاملال وكحلك  اي

برأأأكل مرأأأترك مع الصأأأ دوق ايسأأأتئمانأ للت ر ا  الما  بايسأأأتعراا الدوري الرأأأاملال لكأ  وفرال دل   
ت ف ح التوصأأأأأيا  الم  ثعة  جانب آليا  التموال المتعددة ااقرااال مصأأأأأدراا لمسأأأأأا دة الدوا مالياا وتع ياا فأ  

 تهاال   ايستعراا الدوري الراملال بالتراور مع الدولة المع ية وبموافع

ب   ااديان والثعافا  والح أأأأأأارا   فيما   ن الحوار فأ م دان حعوق ا نسأأأأأأان    و ذ  اكد م  جد د 
 يمك   ن يسهم دل  حد ك  ر فأ تعزاز التعاون الدولأ فأ  حا الم دانال كل م ها وداخل
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زاز الدور المهم الحي يمك   ن  اديا الحوار الحقيعأ برأأأفن حعوق ا نسأأأان فأ تع  و ذ يع د تفك د 
عكدالتعاون فأ م دان حعوق ا نسان  ل    الةوالدولي ةوا قليمي ةالث ائي الصُّ

 ل  ضأأأأأأأأرورة  ن يكون الحوار برأأأأأأأأفن حعوق ا نسأأأأأأأأان بّ اءا واعو    ل  مبادئ العالمية    و ذ  اّكد 
ال  المعاملة لتجزئة والموضأأأأأأوعية والالانتعائية و د  التسأأأأأأ يس و ل   سأأأأأأاس ايحترا  المتبادا والمسأأأأأأاواة فأ  و د  ا 

 بهدا تيس ر التفا م وتعزاز التعاون ال ّ اء بس ل م ها ب اء العدرا  والتعاون التع أ ب   الدواال

إلثراء المتبادا لحياة  در ل أ مصأأأأابفن الت وى الثعافأ وتعزاز الحعوق الثعافية وحما تها    و ذ يسأأأأّلم 
لإلبداى    و داةا اا للوحدةال وليس لالنعسأأأأأا ال  البرأأأأأر الثعافيةال و ذ  اكد م  جد د  ن الت وى الثعافأ يرأأأأأكل مصأأأأأدر 

 ولتحع ق العدالة ايجتماعية والتسامب والتفا مال

مزاد م  التعد  فأ تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية  تحع ق ل  ضأأأأأأأأرورة   و ذ  اّكد 
 الترجيع  ل  احترامهاال بوسائل م ها التعاون الدولأالو 

  اصأأأر  سأأأاسأأأية فأ جميع   أ  تعاون والرأأأفافية وب اء الثعة   ن التفا م والحوار وال ل     و ذ  اكد 
 اانرطة الرامية دل  تعزاز حعوق ا نسان وحما تهاال

تعزاز التعاون الحقيعأ والحوار ال  َّاء فأ م دان  ل ل  ضأرورة اسأتكرأاا سأ ل ووسأائل    و ذ يرأدد 
 ب   الدوا اا  اءالفيما حعوق ا نسان 

امم المتحدة وم  المسأأأاوليا  الرئيسأأأية التأ تعع  ل   ن م  معاصأأأد ا   اكد م  جد د -1 
م ها    اتق الدوا  ي أاا تعزاز حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية وحما تها والترأجيع  ل  احترامها بوسأائل

 التعاون الدولأ؛

ال تتحمل مسأاولية مسأاولية كل م ها تجاا مجتمعها  أبفن الدواال با ضأافة دل     يسأّلم -2 
 الء مبادئ كرامة ا نسان والمساواة وا نصاا  ل  الصع د العالمأ؛جماعية    د 

تحأدةال   ن م  واجأب الأدوا  ن تتعأاون فيمأا ب  هأاال وفعأاا لم ثأاق اامم الم   اكأد م  جأد أد -3 
حعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية للجميع  ل  الصأأأأع د العالمأال بما فأ و  ماا  م   جل تعزاز احترا   

  اء  ل  جميع  شكاا التم  ز الع صري وجميع  شكاا التعصب الد  أ؛ذلك ما  تعلق بالع

د -4  مم  تعهأد  بأفن تتعأاون فيمأا ب  هأا وبأفن تعمأل بأالتعأاون مع ااقأد   ل   ن الأدوا     اكأّ
 احترا  حعوق ا نسان والتع د بها  ل  الصع د العالمأ؛ تحع ق المتحدةال وفعاا للم ثاقال م   جل

لأأدوا د مأأاا حعوقهأأا والوفأأاء بواجبأأاتهأأا بطراعأأة تعزو ع    ل  ا ت نأأا    اكأأد م  جأأد أأد -5 
  تبادلة والتعاون دقامة نظا  اقتصأأأادي دولأ جد د يعو   ل  المسأأأاواة فأ السأأأيادة والتراب  والمصأأألحة المجهود  

ع  الفيما ب   جميع الدوا  حعوق ا نسان و  مالها؛ب التعّ دوترجِّ

ر  كل م ها  لثعافا  والح أأأأأأأأأأأارا  وداخل ن الحوار ب   ا   اكد م  جد د  ي أأأأأأأأأأأاا  -6   يسأأأأأأأأأأأّ
قوامها التسأأأأأأامب واحترا  الت وىال وارحب فأ  حا الصأأأأأأدد بععد ماتمرا  واجتما ا   ل  الصأأأأأأعد  التروا  لثعافة  

 ب   الح ارا ؛ فيما والدولية برفن الحوار   الوق ية وا قليمية 

الجميع   شأأأأأاملدولأ  نظا     ب اءالسأأأأأاحة الدولية  ل      ل جميع الجها  الفا لة   يح  -7 
وتعزاز واحترا  الت وى الثعافأ  المتبادا  يسأأأأأأأأت د دل  العدا والمسأأأأأأأأاواة وا نصأأأأأأأأاا وكرامة ا نسأأأأأأأأان والتفا م  

قصأأاء العائمة  ل  الع صأأراة والتم  ز الع صأأري وكرا  ال و ل  ن ح جميع محا ب ا العالميةوحعوق ا نسأأان 
 ااجانب وما  تصل بحلك م  تعصب؛
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ال التأ  ااحاديةوالتداب ر العسأأأأأأأراة    ال ز ة ااحاديةتمرار فرا  دواء اسأأأأأأأ  ايعرل    قلع -8 
ا  ماا  الكامل لحعوق ا نسأأأأأأأأان المكفولة لهمال واع د  كما تعوق    المتفّثرة بهاتعوق رفاا السأأأأأأأأكان فأ الدوا  

 لهحا التداب ر؛ ةر السل ياثلتعاون والت ام  الدول    للتصدي لآلاا مية العصوى لتفك د 
 ل  ترأأأأأأأأأأأأأأجيع احترا  الت وى الثعأأافأ وصأأأأأأأأأأأأأأونأأا داخأأل المجتمعأأا  والأأدوا    ععأأد العز ي -9 

  متوائمب  هأاال مع احترا  قأانون حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال بمأا فأ ذلأك الحعوق الثعأافيأةال م   جأل ديجأاد  أالم   وفيمأا
 ومتعدد الثعافا ؛

  وسأأأائل م هام  فوائد العولمةال بجملة     ن  زاد دل   قصأأأ  حدالمجتمع الدولأ دل      د و -10 
 توق د وتعزاز التعاون الدولأ والتواصل العالمأ م   جل تعزاز التفا م واحترا  الت وى الثعافأ؛

  ميأأة توق أأد التعأأاون الأأدولأ م   جأأل تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان وحمأأا تهأأا  يع أأد تأأفك أأد -11 
 عصب؛اجانب وما  تصل بحلك م  توتحع ق   داا مكافحة الع صراة والتم  ز الع صري وكرا ا

لمعاصأد  بما  تفق مع ا ن التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسأان   بغأ  ن يكسأهمال     رى  -12 
الم   ة فأ م ثاق اامم المتحدة وفأ العانون الدولأال دسأأأهاماا فعايا و ملياا فأ  داء المهمة العاجلة    والمبادئ 

 ان والحراا  ااساسية؛المتمثلة فأ م ع انتهاكا  حعوق ا نس

 ن لكل دولة الحق غ ر العابل للتصأأأأأأأأأأأأأرا فأ  ن تمتار بحراة وتكطوِّر     اكد م  جد د -13 
نظمها السأأأأياسأأأأية وايجتماعية وايقتصأأأأادية والثعافية وفعاا  رادة شأأأأع ها السأأأأياديةال ودون  ي تدخل م   ي  

  الن العالمأ  مع م ثاق اامم المتحدة واتماماا    تفقدولة  خرى  و جهة  خرى م  غ ر الدواال وذلك بما 
 م  الصكوك الدولية ذا  الصلة؛  مالحعوق ا نسان وغ ر 

 ن اافعاا وااسأأأأأأأأأأأال ب والممارسأأأأأأأأأأأا  ا ر ابية بجميع  شأأأأأأأأأأأكالها   ل     اكد م  جد د -14 
مة   نرأأأأطة تهدا دل  محق حعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية والديمعراقيةال وتهدد السأأأأال  أ  ومظا ر ا  

لة بطراعة مرأرو ةال و ن المجتمع الدولأ   بغأ  ن    ا قليمية للدوا و م ها كَّ وتز زى اسأتعرار الحكوما  المرأ 
  تمح المطوا  الالومة لتعزاز التعاون م   جل م ع ا ر ال ومكافحتا؛

ا نسأأأأان  تعزاز حعوق برأأأأفن  نه  تعاونأ وب َّاء    ديجادضأأأأرورة   ل     تفك داليع د  ي أأأأاا   -15 
ور مجلس حعوق ا نسأأأأأان فأ تعزاز المدما  ايسأأأأأترأأأأأاراة والمسأأأأأا دة  مواصأأأأألة توق د د ل   وحما تهاال و 

د مأاا للجهود الراميأة دل  كفأالأة المسأأأأأأأأأأأأأأاواة فأ د مأاا جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان والحراا   التع يأة وب أاء العأدرا   
 ؛ح ثما كان م اسباا ااساسيةال 

ا  ااسأأأاسأأأية ادال فأ تعزاز جميع حعوق ا نسأأأان والحرا نا   بغأ ايسأأأترشأأأيع د تفك د   -16 
وحما تها و  مالها الكاملال بمبادئ العالمية والالانتعائية والموضأأأأأأأأأأأوعية والرأأأأأأأأأأأفافية وتعزاز التعاون الدولأال  

 فأ م ثاق اامم المتحدة؛ الواردةبطراعة تتسق مع المعاصد والمبادئ 

  ل بوصأأأأأفا آلية تعو   ل  التعاون والحوار  ل    مية ايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأام   اّكد -17 
 ال ّ اء وتهداال فأ جملة  مورال دل  تحسأأ   حالة حعوق ا نسأأان  ل   را الواقع وتعزاز وفاء الدوا بالتزاماتها 

 وتعهداتها فأ مجاا حعوق ا نسان؛

نهجاا تعاونياا وب َّاء    صأاحبة المصألحة ل  ضأرورة  ن تت    جميع الجها      ي أاا   د اكّ  -18 
 الدولية؛ لتسواة ق ايا حعوق ا نسان فأ المحافل

 ل  دور التعأاون الدولأ فأ د م الجهود الوق يأة وفأ تعزاز قدرا  الدوا    كحلك   اّكد -19 
   فأ م دان حعوق ا نسأأأأأأأان بجملة وسأأأأأأأائل م ها تعزاز تعاونها مع آليا  حعوق ا نسأأأأأأأانال بما فأ ذلك  

 لواا  التأ تحدد ا؛مسا دة التع ية دل  الدوا المع ية ب اءا  ل  قل ها ووفعاا لألو تعديم ال قراق
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بالتعرار السأأأأ وي المحدَّت     نرأأأأطة مجلس  م اء صأأأأ دوق اامم المتحدة    يحي   لماا  -20 
 ؛(115)للت ر ا  م   جل التعاون التع أ فأ م دان حعوق ا نسان

امية لحعوق ا نسأان  ن تسأع  دل  تعزاز الحوار مع  دل  مفوضأية اامم المتحدة السأ  يطلب  - 21 
 الموارد المتاحة للص دوق  ؛   وتجد د   المانحِّ   المانحة غ ر التعل دية بهية توسيع قا دة  ممثلأ ال لدان  

بدل  المفوضأية السأامية    يطلب  ي أاا  -22  ا جراءا  التأ   بغأ  ن تتبعها الدوا     ن توضأّ
الطلبا  فأ الوقت الم اسأأأأأب وبطراعة شأأأأأفافة تسأأأأأتج ب  ل     و ن تعال لطلب المسأأأأأا دة م  الصأأأأأ دوق    

 حو المالئم يحتياجا  الدوا التأ تطلب المسا دة؛ال 

 الدوا  ل  مواصلة د م الص دوق  ؛ يح ّ  -23 

  ظما  الحكومية الدولية دل  مواصأأألة دجراء حوار الدوا والوكاي  المتمصأأأصأأأة والم    د و  - 24 
اسأية وحما تهاال  ب َّاء وتعاونأ ومرأاورا  م   جل واادة التفا م وتعزاز جميع حعوق ا نسأان والحراا  ااسأ

 وارجع الم ظما  غ ر الحكومية  ل  ا سها  ب راط فأ  حا المسع ؛

زاز التعأاون الأدولأ فأ م أدان  الأدوا دل  مواصأأأأأأأأأأأأأألأة تعأديم مبأادرا  ترمأ دل  تع  أد و -25 
حعوق ا نسأان برأفن الع أايا التأ ت درج فأ دقار المصأالب والرأواغل المرأتركةال مع مرا اة ضأرورة تعزاز 

 التعاونأ وال  َّاء فأ  حا الصدد؛ال ه  

الدوا  ل   ن تتمحال ب اءا  ل  قلب الدوا اا  أأأأأأأأأأاء المتفثرةال التداب ر الالومة   يح  -26 
التصأأأأدي لألثر ال أأأأار الحي تملفا ااوما  العالمية    الهادا دل ون الث ائأ وا قليمأ والدولأ  لتعزاز التعا

وآثار تغ ر   الوااوما  الغحائية  الوااوما  المالية وايقتصأأأادية  الالمتعاقبة والمتفاقمةال مثل ااوما  الصأأأحية
 تمتع الكامل بحعوق ا نسان؛و وما  الالجئ   والمررد   داخليااال  ل  ال الالم اخ والكوارت الط يعية

بأأالتعأأاون الأأدولأ وتعأأدديأأة ااقرااال ود مأأا العوي للأأدور المحوري   يع أأد تأأفك أأد التزامأأا -27 
 لصحة العامة؛تركل تهد داا لحدة فأ التصدي  ل  الصع د العالمأ للجوائب التأ لم ظومة اامم المت

والع أأأأأأأأأأاء    هاوالتمفيف م   19-دل  تكثيف التعاون الدولأ يحتواء جائحة كوف د   د و -28 
معلوما  والمعارا العلمية و ف أأأل الممارسأأأا  وتط  ق المبادئ التوج هية ذا    ل هاال بطرق م ها تبادا ال

 تأ توصأ بها م ظمة الصحة العالمية؛الصلة ال

دل  دوالة الحواجز غ ر الم ررة صاحبة المصلحة  المع ية    والجها  ااخرى الدوا     د و -29 
اة فأ توواعها والحصأأأأأوا  ل ها ب   ال والتأ  ترتب  ل ها  د  المسأأأأأاو 19-التأ تع د تصأأأأأد ر لعاحا  كوف د

توواع اللعاحا  بإنصأأأأأأأأأأأأأأاا  ل  الصأأأأأأأأأأأأأأع د العالمأ و مكانية ال لدان المتعدمة وال لدان ال اميةال و ل  تعزاز 
حصأأأأأوا الجميع  ل هاال وذلك لتعزاز م د ي التعاون والت أأأأأام  الدول   ال والع أأأأأاء  ل  الجائحة الحاليةال  

  ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععلية؛فأ التمتع بف فردوتعزاز د ماا حق كل 

  م ظومة اامم المتحدة  ن تسأأأأأأأتكرأأأأأأأر وتعزو دل  جميع الدوا اا  أأأأأأأاء و ل  يطلب -30 
لثالثأ بهأدا تعزاز والتعأاون اب   الرأأأأأأأأأأأأأأمأاا والج ول وفيمأا ب   بلأدان الج ول     وجأا التكأامأل فأ التعأاون 

 التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسان؛

  

(115) A/HRC/46/70 إ 
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بتعرار المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأامية برأأأأأأأأفن ت ف ح وتعزاز التعاون الدولأ فأ م دان    ي   لماا يح -31 
 ؛(116)الحاليةا نسان الحي قدمتا دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا  حعوق 

المفوضأأأأأية السأأأأأامية فأ     ماادل  المفوضأأأأأة السأأأأأامية  ن تعد تعراراا جد داا      يطلب -32 
ت ف ح وتعزاز التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسأأأأأأانال مع اقترا  السأأأأأأ ل الممك ة لمواجهة التحديا  التأ  

اية حعوق ا نسأأأأأأأأأانال بما فأ ذلك الحق فأ الت ميةال و ن تعد  تعرار ا دل  مجلس حعوق  تعترا تعزاز وحم
 ا نسان فأ دورتا الممس  ؛

ا  اامم المتحدة و جراءاتها المع ية بحعوق ا نسان دل  مواصلة د الء  الدوا وآلي   د و -33 
 زاز جميع حعوق ا نسان وحما تها؛لكفالة تعالمتبادلة التعاون والتفا م والحوار  شكاا اي تبار ا مية 

  كانون ااوا/  18المارخ    74/151قل تال فأ قرار ا  قد دل   ن الجمعية العامة   يرأأ ر  -34 
ال دل  مجلس حعوق ا نسأأان  ن   ظر فأ معترحا  دضأأافية لتعزاز دجراءا  اامم المتحدة  2019ديسأأم ر 

 مية مبادئ الالانتعائية والحياد والموضأأأأوعيةال  فأ م دان حعوق ا نسأأأأان م  خالا تعزاز التعاون الدولأ و  
 فأ سياقا  م ها ايستعراا الدوري الرامل؛

ال دل  اام   العا   75/180قل تال فأ قرار ا  د  قدل   ن الجمعية العامة    يرأأأأأ ر  ي أأأأأاا  -35 
    ن يجريال بالتعاون مع المفوضأأأأأأة السأأأأأأاميةال مرأأأأأأاورا  مع الدوا والم ظما  الحكومية الدولية والم ظما 

غ ر الحكومية برأأأأأأفن السأأأأأأ ل والوسأأأأأأائل الكف لة بتعزاز التعاون والحوار الحقيعأ  ل  الصأأأأأأع د الدولأ فأ 
ق ا نسأانال بما ف ها مجلس حعوق ا نسأانال وكحلك برأفن العقبا  والتحديا   دقار آلية اامم المتحدة لحعو 

 المحتملة ومعترحا  التداب ر الممك ة للتغلب  ل ها؛

 صل نظرا فأ  حا المسفلة فأ دورتا الممس  ال وفعاا ل رنام   ملا الس ويإ  ن  وا يعرر  -36 

 35لسة جال
 2021تموو/ وليا  12

   أأأأاء    التصأأأأواتإ وكانت نتيجة  3ال وامت اى  14صأأأأوتاا معابل    30]ا تكمد بتصأأأأوات مسأأأأجَّل بفغل ية 
 التصوات كما  لأا

 الماادونا 
  ياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأأأأأأتانال باكسأأأأأأأأأأتانالايتحاد الروسأأأأأأأأأأأال اارج ت  ال دراترااال دندونيسأأأأأأأأأأ

يأا (ال توغوال جزر المتعأددة العوم -البحرا ال ب غالدي ال بورك  أا فأاسأأأأأأأأأأأأأأوال بوليفيأا )دولأة  
 –ال هاماال السأأأأأ غااال السأأأأأودانال الصأأأأأومااال الصأأأأأ  ال غابونال الفل   ال ف زواال )جمهوراة  

راتأأانيأأاال نأأام  يأأاال  ال وليفأأاراأأة(ال فيجأال الكأأام رونال كوبأأاال كو  ديفوارال ل  يأأاال مالويال مو 
 ن بااال اله د

 المعارضونا 
ترأأأأأأأأأأأأأأيكيأاال جمهوراأة كوراأاال الأدانمركال   لمأانيأاال  وكرانيأاال ديطأاليأاال ال راواألال بلغأاراأاال بول أداال  

 إفرنساال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان

 الممت عون    التصواتا 
 [والمكسيك الال راوالال و  وروغواي

  

(116) A/HRC/47/47إ 
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 حقوق اإلنسان والتضامن الدولي -47/10  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

جميع العرارا  والمعررا  السأأأأأابعة التأ ا تمدتها لج ة حعوق ا نسأأأأأان ومجلس    دذ  اكد م  جد د 
 حعوق ا نسان برفن مسفلة حعوق ا نسان والت ام  الدولأال

وحما تها   بغأ  ن تك فَّح  ل  نحو  تفق مع   ل   ن  مليا  تعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان  و ذ يرأأأأأأأأأأأدد   
 لأالمعاصد ومبادئ م ثاق اامم المتحدة والعانون الدو 

  ال 1993 ونيا / بفن الدوا تعهد ال فأ الماتمر العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان المععود فأ حزاران  و ذ  حّكر  
ل  المجتمع الدولأ  ن  بفن تتعاون  ل  ضأأأأمان تحع ق الت مية و والة العقبا  التأ تعترضأأأأهاال و كد   ن  

   التأ تعترضهااليعزو التعاون الدولأ الفعاا بغرا د ماا الحق فأ الت مية و والة العقبا

د م  جأد أد  م  د الن الحق فأ الت ميأة ت ص  ل  ضأأأأأأأأأأأأأأرورة القيأا  بعمأل   4 ن المأادة   و ذ  اكأّ
فعااال با تبارا تكملة لجهود  مسأأأأأأأأأأأتمر لتعزاز ت مية ال لدان ال امية  ل  نحو  سأأأأأأأأأأأرىال و ن التعاون الدولأ ال

  ال  المالئمة لد م ت م تها الراملةالال لدان ال اميةال  مر  ساسأ لتزواد  حا ال لدان بالوسائل والتسه

بعد  كفاية ما  ول  م  ا تما  للت أأأام  الدولأ با تبارا   صأأأراا ح وااا فأ جهود ال لدان   و ذ يكعرّ  
الت مية وتعزاز تمتع الجميع تمتعاا كامالا بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأادية    ال امية الرامية دل  د ماا حق شأأأأأأأأأعوبها فأ

م  الدولأ فأ ت ف ح خطة وايجتماعية والثعافيةال و ذ يع د فأ  حا السأأأأأأأأياق تفك د اا مية الحاسأأأأأأأأمة للت أأأأأأأأا
 ال2030الت مية المستدامة لعا  

تصأأأأأأادياا وال لدان ال امية   ن الفجوة ا خحة فأ ايتسأأأأأأاى ب   ال لدان المتعدمة اق  و ذ  اّكد م  جد د 
ي يمك  تحّملها و نها تعوق د ماا حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ المجتمع الدولأال بما يكحتِّّم  ل  كل دولة  ن ت حاال  

 ال كل ما فأ وسعها م   جل سد تلك الفجوةالحسب قدراتها

  ب  ها  تتيب فرصأأأأأأاا جد دة لل مو والت ميةال فإنها تطر   ي أأأأأأاا تحديا  م  ن العولمةال دذ  و ذ  درك 
تزا د التفاوتا ال وتفرأأأأأأأأأأأأأأأ الفعرال والبطالةال والتفكك ايجتما أال والمماقر ال  ئيةال و أ  مور تتطلب واادة  

  ل  الصع د العالمأالالت س ق وص ع العرار جماعياا 

اا مية الحاسأأأأأأمة لزاادة الموارد الممصأأأأأأصأأأأأأة للمسأأأأأأا دة ا نمائية الرسأأأأأأميةال    و ذ  اّكد م  جد د 
فأ المائة م  ناتجها العومأ ا جمالأ للمسأأأا دة    0,7ال لدان الصأأأ اعية بتمصأأأيص نسأأأبة   حّكر بتعهد  و ذ

 يعّر ب رورة توف ر موارد جد دة و ضافية لتموال ال رام  ا نمائية لل لدان ال اميةال ا نمائية الرسميةال و ذ

مية المسأأأأتدامة  بت رأأأأي  الرأأأأراكة العالمية م   جل الت   2030التزا  الدوا فأ خطة  ا     و ذ  اّكد 
ت أأأأأام  العالمأال ي سأأأأأيما الت أأأأأام  مع  شأأأأأد الفئا  فعراا ومع ااشأأأأأما  الح     ل   سأأأأأاس رو  م  ال

  رةال يعيرون  وضا اا 

 ن تحع ق   أداا الت ميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة و  مأاا الحق فأ الت ميأة يعت أأأأأأأأأأأأأأيأان اتبأاى نه    و ذ  اكّأد 
 أالنتماء دل  الجما ة والت ام  الدولوتفك ر و مل  كثر است ارة وفق ما يعت يا الرعور باي

   ل  اتماذ خطوا  جد دة للم أأ قكدكماا بالتزا  المجتمع الدولأ نحو دحراو تعّد  ك  ر فأ  وقد صأمّم 
 المسا أ المتعلعة بحعوق ا نسان م  خالا بحا جهود متزا دة ومستمرة فأ دقار التعاون والت ام  الدول   ال 

رأأراكة والت أأام  ب   ااجياا  جد دة وم صأأفة و المية تعو   ل  الضأأرورة دقامة رواب     و ذ  اّكد 
 م   جل بعاء البرراةال
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لها بفعالية     ن  كتصأأأأأأأأّدى( ي يمك  19- ل   ن جائحة مرا ف روس كورونا )كوف دو ذ يرأأأأأأأأدد   
  سسا م  خالا التعاون الدولأ والوحدة والت ام  والعمل الجما أال است اداا دل  نه  متعدد ااقراا وما  دي

 دولية قواةال

  فأ  حا السأياق  ل   ن ايسأتجابا  الرامية دل  احتواء الجائحة و واق ها والتمفيف   ي أاا و ذ يرأدد   
ومتسأأأمة بايحترا   م ها والتغلب  ل ها   بغأ  ن تكون متمحورة حوا ا نسأأأانال ومراعية للفوارق الج سأأأانيةال  

عة وحاسأأمة  ل  جميع شأأاملة للجميعال وم تكرةال وسأأرالحعوق ا نسأأانال ومتعددة اابعادال وم سأأعةال و   الكامل
 المستواا ال بما فأ ذلك    قراق د م تبادا المعلوما  والمعارا العلمية و ف ل الممارسا ال 

 ل  العمل جا داا م   جل ضأأأأأأأأمان توعية ااجياا الحاضأأأأأأأأرة بمسأأأأأأأأاولياتها تجاا    وقد  عد العز  
 مع لة  ل  السواء  مراا ممك اااللم  ف ل لألجياا الحاضرة والااجياا المع لة توعيةا كاملةال وجعل ب اء  ا

اي تراا الوارد فأ ا  الن الحي ا تمدا ر سأأأأأأأأاء الدوا والحكوما   ث اء    مجدداا    اكد -1 
ماتمر قمة االفية بفن الت ام  فأ العالقا  الدولية فأ العرن الحادي والعررا  قيمة   ساسية ال والحي جاء  

نحو يكفل توواع التكاليف وااعباء بصورة  ادلة وفعاا لم د ي  العالمية يجب  ن تكدار  ل     فيا  ن التحديا 
ا نصأأأأأأاا والعدالة ايجتماعية ااسأأأأأأاسأأأأأأ   ال و ّن م  يعانون  و م  يسأأأأأأتف دون  قل م  غ ر م يسأأأأأأتحعون 

 المسا دة مم  يستف دون  كثر؛

نة  المسأأأا دة والتعاون  و المعو    ن الت أأأام  الدولأ ي يعتصأأأر  ل    اّكد مجدداا  ي أأأاا  -2 
 و اا ماا الم راة  و المسأأأأأأأا دة ا نسأأأأأأأانية  ل  المسأأأأأأأتوى الدولأال بل  و مفهو   وسأأأأأأأع وم د   ت أأأأأأأّم   
ايسأتدامة فأ العالقا  الدوليةال ي سأيما العالقا  ايقتصأادية الدوليةال والتعاي  السألمأ ب   جميع    أاء  

 د وااعباء؛ال وا نصاا فأ اقتسا  الفوائالمجتمع الدولأال والمساواة فأ الرراكة

   تصأميما  ل  ا سأها  فأ حل المرأاكل التأ  واجهها العالم فأ الوقت  يعرل مجدداا   -3 
الحاضأأأأأأر    قراق تعزاز التعاون الدولأال و ل  ته ئة الظروا الكف لة ب أأأأأأمان  د  تعراض احتياجا   

 المع لة؛و ل  ترك  الم  ف ل لألجياا ومصالب ااجياا المع لة للمطر بس ب  عباء الماضأال 

 ن تعزاز التعأاون الأدولأ واجأب م  واجبأا  الأدوا و ن  أحا الواجأب   بغأ     اكأد مجأّدداا  -4 
 ن  ك ّفح دونما شأأأرط و ل   سأأأاس ايحترا  المتبادا وبايمتثاا التا  لمبادئ م ثاق اامم المتحدة ومعاصأأداال  

 ة ااولواا  الوق ية؛ي سيما احترا  سيادة الدواال مع مرا ا

بفن الت أأام  الدولأ يجب  ن يكون م د ا تفسأأيسأأياا جد داا يعو   ليا العانون الدولأ   يعرّ  -5 
 المعاصر؛

بفن   اك تع  راا  ارماا    الت أأأأأأأام  م  جانب الدواال فرادى وجما ا ال    يعّر  ي أأأأأأأاا  -6 
حسأأأأ ة الح     يكحصأأأأ  م  ذوي ال وايا الوم  جانب المجتمع المدنأ والحركا  ايجتماعية العالمية و دد ي

 يمدون  د العون لآلخرا ال وبفن  حا الت ام  يكمار س  موماا  ل  الصع د الوق أ وا قليمأ والدولأ؛

بأاوديأاد حأاجأة الأدوا وغ ر أا م  الجهأا  الفأا لأة دل  التأآور والعمأل الجمأا أ    يعترا -7 
 فأ دقار قائم  ل  الت ام ؛

اسأأأأأأبال الهيكلية للفعرال و د  المسأأأأأأاواةال  لدولأ  داة قواة لمعالجة ابفن الت أأأأأأام  ا يعر  -8 
 وغ ر ذلك م  التحديا  العالمية؛
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 ؛(117)بتعرار الم  ر المستعل المع أ بحعوق ا نسان والت ام  الدولأ  رّحب -9 

ال COVID-19الدور المركزي للدولة فأ  ي اسأأأأأأأتجابة مسأأأأأأأتدامة لجائحة    يكرر تفك د -10 
تتمح ا ممتلر الدوا والوكاي  المتعددة ااقراا والماسأسأا     اءا  الت أام  الدولأ التأواث أ  ل  دجر 

الم راة والجها  الفا لة فأ العطاى الما   ل  صأأأأأأأأع د توف ر الموارد البرأأأأأأأأراة والفكراة والمالية والتع ية  
 لمكافحة الجائحة؛

 ق ايسأأأتجابة العالمية  الدور ااسأأأاسأأأأ لم ظومة اامم المتحدة فأ ت سأأأ   اكد م  جد د -11 
واحتواء انترأأأأأأأأأأأار ا وفأ د م الدوا اا  أأأأأأأأأأأاءال واعر فأ  حا الصأأأأأأأأأأأدد بالدور    19-كافحة جائحة كوف دلم

 ؛القيادي الحاسم الحي ت طلع با م ظمة الصحة العالمية

د   -12   ل   ن التعاون ا نسأأأأأأأأانأ والتع أال بما فأ ذلك فأ سأأأأأأأأياق التعاون ب   بلدان  يكرأأأأأأأأدِّّ
 ؛وبعد ا 19-جانباا  اماا م  الت ام  الدولأ فأ سياق جائحة كوف داون الثالثأال يرّكل الج ول والتع

 ل  الحاجة دل  واادة الت ر ا  المعدمة دل  وكاي  اامم المتحدة ذا   يكرأأأأأدد  ي أأأأأاا   -13 
نسانال  الصلة وص اديعها وبرامجها م   جل د م المسا دة التع ية وب اء العدرا ال بما يرمل م دان حعوق ا 

  ل  مواصلة تعديم ت ر ا  لهحا الغرا؛ واكرّجع الدوا

الم ظمأأأأا  الأأأأدوليأأأأة    يطلأأأأب -14  الأأأأدوا ووكأأأأاي  اامم المتحأأأأدة وغ ر أأأأا م   دل  جميع 
والم ظما  غ ر الحكومية ذا  الصأأأأأألة  ن تجعل حق الرأأأأأأعول واافراد فأ الت أأأأأأام  الدولأ فأ صأأأأأألب  

دا بجميع المعلوما  ال أأأأأأأروراة   داء مها  وي تاال و  نرأأأأأأأطتهاال و ن تتعاون مع الم  ر المسأأأأأأأتعل فأ   ن تزوِّ
التأ يطل هاال كما يطلب دل  الدوا  ن ت ظر جدياا فأ ايستجابة لطلبا  الم  ر المستعل برفن واارة بلدانها  

 لتمك  ا م  ايضطالى بمها  وي تا  ل  نحو فعاا؛

ة الرئيسية افل الدولية واانرطدل  الم  ر المستعل  ن  واصل المراركة فأ المح  يطلب -15 
ال ي سأأيما 2030ذا  الصأألة بغرا دبراو   مية الت أأام  الدولأ فأ تحع ق خطة الت مية المسأأتدامة لعا   

اا داا المتعلعة بالع أأأايا ايقتصأأأادية وايجتماعية والم اخيةال واد و الدوا اا  أأأاء والم ظما  الدولية  
تيسأأأأأ ر مرأأأأأاركة الم  ر المسأأأأأتعل مرأأأأأاركة  ظما  ذا  الصأأأأألة دل   ووكاي  اامم المتحدة وغ ر ا م  الم 

 مكجدية فأ  حا المحافل الدولية واانرطة الرئيسية؛

دل  الم  ر المستعل  ن  واصلال فأ سياق ما يعّدا م  تعارارال بح  سك كل   يطلب  ي اا  -16 
أال  اد فأ الت أأأأام  الدول ووسأأأأائل تمطأ العقبا  العائمة وال اشأأأأئة التأ تعترا د ماا حق الرأأأأعول واافر 

بمأأا فأ ذلأأك تحأأديأأا  التعأأاون الأأدولأال و ن  لتمس آراء ومسأأأأأأأأأأأأأأأا مأأا  الحكومأأا  ووكأأاي  اامم المتحأدة  
 وغ ر ا م  الم ظما  الدولية ذا  الصلة فأ  حا الصدد؛

دل  اام   العا  و ل  مفوضأأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأان دتاحة   يطلب -17 
 لبرراة والمالية الالومة  نجاو ويية الم  ر المستعل بفعالية؛جميع الموارد ا

دل  الم  ر المسأأأأأأأأأأأأأتعل  ن ي أأأأأأأأأأأأأع فأ اي تبار نتائ  جميع ماتمرا     يطلب م  جد د -18 
اامم المتحأدة وغ ر أا م  الماتمرا  العأالميأة وايجتمأا أا  الوواراأة    العأالميأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة التأ تععأد أا العمأة

يقتصأأادية وايجتماعية والم اخيةال و ن  واصأألال فأ دقار ايضأأطالى بوي تاال التماس  المتعلعة بالمجاي  ا
  آراء ومسا ما  الحكوما  ووكاي  اامم المتحدة وغ ر ا م  الم ظما  الدولية والم ظما  غ ر الحكومية

 ذا  الصلة؛

  

(117) A/HRC/47/31إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/31
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و ل   دل  الم  ر المسأأأأأأأأأتعل  ن يعد  تعارار م تظمة دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان    يطلب -19 
 الجمعية العامة وفعاا ل رنام   مل كل م هما؛

 مواصلة نظرا فأ  حا المسفلة فأ دقار ال  د نفسا م  جدوا اا مااإ يعرر  -20 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

نتيجة   وكانت   التصأأأواتإ    و واحدال وامت اى   أأأ14صأأأوتاا معابل  32]ا تمد بتصأأأوات مسأأأجل بفغل ية  
 ا كما  لأالتصوات 

 لماادونا ا

ايتحاد الروسأأال اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال دندونيسأياال  وروغوايال  ووبكسأتانال باكسأتانال  
المتعددة العوميا (ال توغوال   -لة  البحرا ال ال راوالال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأوال بوليفيا )دو 

وراة  جزر ال هاماال السأأ غااال السأأودانال الصأأومااال الصأأ  ال غابونال الفل   ال ف زواال )جمه
ال وليفأاراأة(ال فيجأال الكأام رونال كوبأاال كو  ديفوارال ل  يأاال مالويال موراتأانيأاال نأام  يأاال   –

 ن بااال اله د

 المعارضونا

ال ترأأأأأأأأأيكياال جزر مارشأأأأأأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال  بول دا  لمانياال  وكرانياال ديطالياال بلغارااال  
 ماليةال ال مساال  ول داال اليابان فرنساال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الر 

 الممت عون    التصواتا 

 [المكسيكإ

 نإس ام التنمية في التمتع بجميع حقوق اإلنسا -47/11  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال دذ يسترشد 

ذا  الصأأأأألةال    دل  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأان وجميع معا دا  حعوق ا نسأأأأأان و ذ يرأأأأأ ر  
  بأالحعوق فأ ذلأك العهأد الأدولأ المأا  بأالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأاديأة وايجتمأاعيأة والثعأافيأة والعهأد الأدولأ المأا    بمأا 

 المدنية والسياسيةال

ال و  الن  2005دل  د الن وبرنام   مل ف   اال ونتائ  ماتمر العمة العالمأ لعا     و ذ يرأ ر  ي أاا  
 ال2030امة لعا  الحق فأ الت ميةال وخطة الت مية المستد

  41/19ال و 2017حزاران/ ونيا    22المارخ    21/ 35دل  قراري مجلس حعوق ا نسأان   و ذ يرأ ر كحلك  
 ال2019تموو/ وليا  12ارخ الم

 ن جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأان حعوق  أأأالميأأأة وغ ر قأأأابلأأأة للتجزئأأأة ومترابطأأة   و ذ  اكأأأد م  جأأأد أأأد 
نسأان  ل  نطاق  المأ معاملة م صأفة ومتكافئة  ومترأابكةال و ن  ل  المجتمع الدولأ  ن يعامل حعوق ا 

 و ل  قد  المساواة وب فس العدر م  اي تما ال

  بفن  دا الت مية  و التحسأ   المسأتمر لرفاا السأكان بفسأر م واافراد جميعهم  ل   سأاس  و ذ يسألم 
 االمراركتهم ال رطة والحرة والهادفة فأ الت مية وفأ التوواع العادا للفوائد ال اجمة   ه
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  الدور الها  للت مية الرأأاملة والمسأأتدامة فأ تعزاز حعوق ا نسأأان وحما تهاال بما فأ ذلك  و ذ  اكد 
الحعوق ايقتصأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال وكحلك الحعوق المدنية والسأأأأياسأأأأيةال وارأأأأدد  ل    مية التعاون  

 الركبالا نمائأ وتعزاز حعوق ا نسان وحما تها فأ ضمان  ي  تمّلر  حد    

 بفن الت مية و  ماا حعوق ا نسان والحراا  ااساسية  مران مترابطان ومتعاضدانال و ذ يعر  

 ن تل ية تطلعا  ال اس دل  حياة  ف أأأأأأأأأأأأأأل  أ  ولواة كل دولةال وااكد   مية   و ذ  اكد م  جد د 
 تحع ق ت مية شاملة ومستدامةال

م  فيا  التارامية والثعافية والد  ية  ا قليمية والملبفنا  ل  الرغم م   ن المصائص الوق ية و   و ذ يكسلِّّ
  م  المسأأأأأأأأائل المهمة التأ يجب  ي تغ ب    البااال يعع  ل  الدواال بغض ال ظر     نظمتها السأأأأأأأأياسأأأأأأأأية

 وايقتصادية والثعافيةال واجبك تعزاز وحماية جميع حعوق ا نسان والحراا  ااساسيةال

اا أداا والغأايأا  العأالميأة    تت أأأأأأأأأأأأأأم  مجمو أة م ال التأ  2030بأا تمأاد خطأة  أا     و ذ  رحأب 
الراملة والبع دة المدى فأ مجاا الت مية المستدامة تركز  ل  ال اس وتف أ دل  التحواال وااكد م  جد د  

  غ ر مسأأ وقة م  ح   ال طاق واا ميةال وتحظ  بع وا جميع ال لدانال وترا أ الظروا  2030   ن خطة  ا 
  مية ف هاال وتحتر  السأأأياسأأأا  وااولواا  الوق ية؛ و ن اا دااتها ومسأأأتوى الت الماصأأة لممتلر ال لدان وقدرا

 والغايا  الواردة ف ها  المية ومتكاملة وغ ر قابلة للتجزئة وتحعق التواون ب   اابعاد الثالثة للت ميةال

 ن  بالتعد  المحرو فأ تحع ق بعض   داا وغايا  الت مية المسأأأأتدامةال واالحظ مع ذلك   و ذ يعر  
  بالسأأأأأأأأأأأأأأر ة المطلوبة لتحع ق  حا المطة الطموحة وجاء متفاوتاا ب   ال لدان والم اققال وااكد  التعد  لم يك

 الحاجة الملحة دل  دحراو تعد  نحو تحع ق جميع الغايا ال

دواء المسأأأأأائر فأ ااروا  وسأأأأأ ل العي  وايضأأأأأطرال الحي سأأأأأ  تا جائحة   و ذ يسأأأأأاورا قلق بالس 
ادا  والمجتمعا ال و ثر ا السأل أ فأ التمتع بحعوق ا نسأان فأ ( لالقتصأ19-وف دمرا ف روس كورونا )ك

 ال2030جميع  نحاء العالمال و واء احتماا تعهعر مسار التعد  المحرو فأ ت ف ح خطة  ا  

 ن الفعر المدقع يحوا دون التمتع الكامل والفعلأ بحعوق ا نسأأأأأأأأأانال وارأأأأأأأأأدد    و ذ  اكد م  جد د 
كالا و بعاداال بما فأ ذلك الفعر المدقعال يرأأأأأأكل تحدياا  المياا ك  رااال  الفعر بجميع  شأأأأأأ   ل   ن الع أأأأأأاء  ل 

وشأأأأرقاا ي غ     اال وواحدة م  ااولواا  الرئيسأأأأية لتحع ق الت مية المسأأأأتدامةال واعرل فأ  حا الصأأأأددال  
مل ون شأأأأأأمص فأ  100ال التأ  د ال وفعاا للتعد را ال دل  وقوى و اء  19-   قلعا البالس ان جائحة كوف د

 ال قد وضعت الجهود العالمية الم حولة للحد م  الفعر  ما  تحديا  ك  رةال2021اث  الفعر المدقع فأ  ا   بر 

 ن تمفيف حأدة الفعر المأدقع  ل  الفور والع أأأأأأأأأأأأأأاء  ليأا فأ نهأايأة   و ذ  اكأد م  جأد أد  ي أأأأأأأأأأأأأأاا  
م  تعزاز الجهود المرأأتركة الرامية  المطاا يجب  ن يظال فأ صأأدارة  ولواا  المجتمع الدولأال و نا ي بد  

 دل  بلون  حا الهداال

ان ته ئة ايلتزاما  بالع أأأأاء  ل  الفعر والجوىال بفشأأأأكالهما و بعاد ما الممتلفةال وب أأأأم  و ذ  اكد 
 الظروا التأ تتيب لجميع البرر تحع ق دمكاناتهم بكرامة  ل  قد  المساواة وفأ ب ئة صحيةال

 أأحولأأة م  الأأدوا وبأأإنجأأاواتهأأا العظيمأأة فأ مجأأاا تعزاز الت ميأأة  بأأالجهود الجبأأارة الم  و ذ  رحأأب 
ال وااكد  19-ة كوف دالمسأتدامة والع أاء  ل  الفعرال بما فأ ذلك الفعر المدقعال بما فأ ذلك فأ سأياق جائح

م  جد د  ن كل بلد  واجا صأأأعوبا  محددة فأ سأأأعيا دل  تحع ق الت مية المسأأأتدامة والع أأأاء  ل  الفعرال  
 د م ال لدان فأ جهود ا الرامية دل  الع اء  ل  الفعر بجميع  شكالا و بعاداالواعر بف مية 

اسأياا فأ تحد د مسأتع ل ا المرأتركال   ن للتعاون الدولأ م   جل الت مية المسأتدامة دوراا  سأ  و ذ  اكد 
قبا  التأ تعترا  وي سأيما بمسأا دة ال لدان ال امية و قل ال لدان نمواا فأ تعزاز الت مية المسأتدامة و والة الع

 الت ميةال واردد  ل    مية مواصلة الجهود م   جل تعزاز التعاون الدولأ فأ مجاا الت ميةال
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 سهاماا ك  را فأ تمتع الجميع بحعوق ا نسان كافة؛ ن الت مية تسهم د  اكد م  جد د -1 

 ومتعاضدان؛ بفن الت مية و  ماا حعوق ا نسان والحراا  ااساسية  مران مترابطان    يسلم -2 

بجميع الدوا  ن تعمل  ل  ال هوا بالت مية المسأأتدامة لالرتعاء بمسأأتوى التمتع    ه ب -3 
  ال وتعزاز تكافا الفر  فأ مجاا الت مية؛بحعوق ا نسانال وتحع ق المساواة ب   الج س 

 بجميع الدوا  ي اا  ن تحعق لل اس وبال اس وم   جل ال اس ت مية محور ا ال اس؛    ه ب -4 

جميع الدوا  ل   ي تدخر وسأأأأأعاا فأ تعزاز الت مية المسأأأأأتدامةال وي سأأأأأيما فأ  يرأأأأأجع -5 
الء ا تما  خا  لتعزاز وحماية حعوق  ال م   جل التعافأ م  الجائحةال و ل  د 19-سأأأأأأأأأأأياق جائحة كوف د
 ااشما  ال عفاء؛

امةال وضأمان    مية  ن يسأتف د سأكان كل دولة برمتهم م  الت مية الرأاملة والمسأتد   اكد -6 
  ي  تملر  حد    الركب؛

التزا  جميع الأدوا بأإنهأاء الفعر بجميع  شأأأأأأأأأأأأأأكأالأا و بعأاداال بطرق م هأا   اكأد م  جأد أد -7 
مدقعال وارأأأأدد  ل   ن الع أأأأاء  ل  الفعرال بما فأ ذلك الفعر المدقعال شأأأأرط ي غ   الع أأأأاء  ل  الفعر ال

 ؛2030لت مية المستدامة لعا    ا لتحع ق الت مية المستدامةال و دا رئيسأ فأ خطة ا

بالجهود التأ ت حلها الدواال والم ظما  الدوليةال وسأأأأأائر الجها  صأأأأأاحبة المصأأأأألحة    رحب  -8 
 ل  الفعرال واعّدر  حا الجهودال كما  رحب بالتعد  الملحوظ المحرو فأ  حا الم دانال وي    م   جل الع أأأأأأأأأأأاء 

تعزاز     رة للتمتع بحعوق ا نسأانال واد و دل ال كون ذلك يكتسأأ   مية ك19-سأيما فأ سأياق جائحة كوف د
 التعاون والتبادا الدول    فأ مجاا الع اء  ل  الفعر؛

بالدوا اا  أأاء وم ظومة اامم المتحدةال بما فأ ذلك صأأ اديعها وبرامجها ووكايتها    ه ب -9 
ولمسأأا دة  لتعاون ا نمائأ  تم أأأال وفعاا لويياتهاال فأ تع ئة الموارد الالومة لت ف ح  نرأأطة ا المتمصأأصأأةال  ن 

 سيما ال لدان ال امية و قل ال لدان نموااال ب اءا  ل  قل هاال فأ ال هوا بالت مية المستدامة؛ الدواال وي  

الدوا اا  اءال و  ئا  اامم المتحدة المع يةال وسائر الجها  صاحبة المصلحةال   يرجع  -10 
ال ا نسأأأأان  ة التع ية وب اء العدرا  فأ مجاا حعوق لدى ت ف ح  نرأأأأطة المسأأأأا د  2030 ل   ن ترا أ خطة  ا   

 ب اءا  ل  قلب ال لدان المع ية؛

آليا  اامم المتحدة و جراءاتها المع ية بحعوق ا نسأان دل  ايسأتمرار فأ مرا اة     د و -11 
 ها؛دور الت مية فأ تعزاز حعوق ا نسان وحما تها لدى ت ف ح ويياتهاال و ل  دم  م ظور الت مية فأ  مل

ب   الدورا  لمدة  و  واحد برأأأأأأأأأفن دسأأأأأأأأأها  الت مية فأ بععد حلعة دراسأأأأأأأأأية فيما   رحب -12 
ال وارأأأأ ر مع التعد ر دل  الدراسأأأأة التأ  جرتها مفّوضأأأأية  2021التمتع بجميع حعوق ا نسأأأأان فأ  يار/ما و  

سأأأأأانال واطلب دل   اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأان    دسأأأأأها  الت مية فأ التمتع بجميع حعوق ا ن
 لة تعزاز  ملها فأ  حا الم دان؛المفوضية السامية مواص

دل  مفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان  ن ت ظم سألسألة م  الحلعا     يطلب -13 
  الدراسأأأأأأأأأأية ا قليميةال تمصأأأأأأأأأأص حلعة واحدة لكل م طعة م  الم اقق الجغرافية الممسال ق ل انععاد الدورة الثالثة 

لمجلس حعوق ا نسأانال برأفن دسأها  الت مية فأ التمتع بجميع حعوق ا نسأانال كأ  تسأ   للدوا    والممسأ  
ال اا  أأأأاءال والوكاي  والصأأأأ اد ق وال رام  المع ية التابعة لم ظومة اامم المتحدةال والم ظما  الدولية وا قليمية 

لجها  صاحبة المصلحةال تحد د  ال وسائر اوالماسسا  الوق ية لحعوق ا نسانال وم ظما  المجتمع المدنأ
 التحديا  والثغرا  وتعاسم الممارسا  الج دة والم را  فأ  حا الصدد؛
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دل  اام   العا   ن يمكّد الحلعا  الدراسأأأأأأأية ا قليمية ا نفة الحكر بجميع   يطلب  ي أأأأأأأاا  -14 
عراراا موجزاا    الم اقرا    ن تعّد تالموارد الالومة لتوف ر المدما  والمرافقال واطلب دل  المفوضة السامية  

 التأ ستجري خالا الحلعا  الدراسية لتعديما دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الرابعة والممس  ؛

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -15 

 35الجلسة 
 2021تموو/ وليا  12

 نتيجة  وكانتإ  ال وامت اى   أأأأأوا     التصأأأأأوات14صأأأأأوتاا معابل    31]ا تكمِّد بتصأأأأأوات مسأأأأأجَّل بفغل ية  
 ا  لأ كما التصوات

 ا الماادون 

ايتحاد الروسأأأأأأال اارج ت  ال دراترااال دندونيسأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأتانال باكسأأأأأتانال البحرا ال  
المتعددة العوميا (ال توغوال السأأأأأأأأأأأأأ غااال    - ال راوالال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأأأأأأأوال بوليفيا )دولة  

ال وليفاراة(ال فيجأال    –  زواال )جمهوراة  ال الصأأأأأأأأأأ  ال غابونال الفل   ال ف السأأأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأأأوماا 
 الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال المكسيكال مالويال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله د 

 االمعارضون 

الدانمركال    ال بلغارااال بول داال ترأأأأأأأيكياال جزر مارشأأأأأأأااال جمهوراة كورااال ديطاليا لمانياال  وكرانياال  
 العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان فرنساال المملكة المتحدة ل راطانيا

 ا التصوات    الممت عون 

  رم  يا وجزر ال هاما[

 حقوق اإلنسان للم اجرين -47/12  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
 ن العالمأ لحعوق ا نسانالبمعاصد ومبادئ م ثاق اامم المتحدة واع د تفك د ا  ال دذ يسترشد 
هد الدولأ الما  بالحعوق المدنية والسأأأياسأأأيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق  دل  الع و ذ يرأأأ ر  

ايقتصأادية وايجتماعية والثعافيةال واتفاقية م ا  أة التعح ب وغ را م  ضأرول المعاملة  و الععوبة العاسأية  
واتفاقية الع أأاء  لية للع أأاء  ل  جميع  شأأكاا التم  ز الع صأأريال   و الالدنسأأانية  و المه  ةال وايتفاقية الدو 

 ل  جميع  شأأأأأأأأأكاا التم  ز ضأأأأأأأأأد المر ةال واتفاقية حعوق الطفلال واتفاقية حعوق ااشأأأأأأأأأما  ذوي ا  اقةال  
وايتفاقية الدولية لحماية جميع ااشأأأأأأأأأأأما  م  ايختفاء العسأأأأأأأأأأأريال وايتفاقية الدولية لحماية حعوق جميع 

الم ظمة   ر الوق يةال وبروتوكوا م ع ايتجار  جرا  و فراد  سأأأأأأأأأأر مال واتفاقية مكافحة الجرامة  العماا المها
بااشأأأأما ال وبماصأأأأة ال سأأأأاء وااقفاا وقمعا والمعاقبة  لياال وبروتوكوا مكافحة تهراب المهاجرا     

 قراق ال ر والبحر والجو الملحع    بهاال و ذ ير ر  ي اا دل  د الن الحق فأ الت ميةال

ية العامة ولج ة حعوق ا نسأأأأأأأأأان ومجلس حعوق  دل  العرارا  السأأأأأأأأأابعة للجمع  و ذ يرأأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأأاا  
ا نسأأان برأأفن حماية حعوق ا نسأأان لجميع المهاجرا ال و ل  العمل الحي اضأأطلعت با ممتلر ا جراءا   

 الماصة التابعة للمجلس التأ قدمت تعارار    حالة حعوق ا نسان والحراا  ااساسية للمهاجرا ال

    جل الهجرة ا م ة والم ظمة وال ظاميةال المعتمد فأ الماتمر دل  ايتفاق العالمأ م   كحلك   و ذ يرأأأأأأأأ ر  
الحكومأ الأدولأ ي تمأاد ايتفأاق العأالمأ م   جأل الهجرة ا م أة والم ظمأة وال ظأاميأةال المععود فأ مراك ال  
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  73/195قرار أا    ال والأحي   أدتأا الجمعيأة العأامأة فأ2018كأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر   11و 10المغرلال فأ  
 ال 2018نون ااوا/ديسم ر كا 19المارخ 

بفن الهجرة كانت وسأأأأأأأتظل جزءاا م  التجربة ا نسأأأأأأأانية   ر التاراخال وااكد  ن جميع    و ذ يسأأأأأأألم 
المهاجرا ال بغض ال ظر    وضأأعهم م  ح   الهجرةال  م م   صأأحال حعوق ا نسأأانال وااكد م  جد د  

 م ااساسيةال ا نسان الماصة بهم وحرااته ضرورة حماية سالمتهم وكرامتهم وحعوق 

 مسأأأأأأاولية مجلس حعوق ا نسأأأأأأان    تعزاز ايحترا  العالمأ لحماية جميع حعوق ا نسأأأأأأان   و ذ  درك  
 والحراا  ااساسية للجميعال بال تم  ز م   ي نوى وبطراعة  ادلة ومتساواةال 

نسأأأأان لجميع ااشأأأأما ال بم  بفن الدوا مسأأأأاولة    تعزاز وحماية واحترا  حعوق ا   و ذ يسأأأألم 
  هم جميع المهاجرا  الموجود   فأ  راضأأ ها والح   يم أأعون لوي تها الع أأائيةال بغض ال ظر    وضأعهمف 

 م  ح   الهجرةال 

الحق السيادي للدوا فأ تحد د سياساتها الوق ية فأ مجاا الهجرة وحعها فأ ددارة    و ذ يع د تفك د 
بموجب العانون الدولأال وي سأأأأأأيما العانون    ةال بما  توافق مع التزاماتهاالهجرة ضأأأأأأم  نطاق وي تها الع أأأأأأائي

 الدولأ لحعوق ا نسان والعانون الدولأ لالجئ  ال 

دواء ااوضأأأأأأأاى الهرأأأأأأأة والمماقر الماصأأأأأأأة التأ  واجهها المهاجرونال    و ذ يعرل    قلعا البالس 
رة ال لد  يمك   ن ت رأأف     سأأبال مغاد  سأأيما ااقفاا المهاجرون غ ر المصأأحوب   والم فصأألونال والتأ وي

ااصأألأال والظروا التأ  واجهها المهاجرون فأ قراعهم و  د الحدود وفأ بلد المعصأأدال والتم  ز المتصأأل  
 بجانب مع   م   واة الرمص  و ظروفا  و بمزا  م   حا العواملال 

مسأأا دة والد م للمهاجرا   بف مية ت سأأ ق الجهود الدولية لتوف ر ما يكفأ م  الحماية وال  و ذ يسأألم 
   يعيرأأأأأون  وضأأأأأا اا  رأأأأأةال بم  ف هم المعرضأأأأأون لمطر الع ر الج سأأأأأأال و ذ يحي   لماا مع التعد ر  الح

بالمبادئ والتوج ها  العملية التأ   دتها مفوضأأأأية اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان والفراق العالمأ  
ةال مسأأأأأا مةا م هما فأ را  الح   يعيرأأأأأون  وضأأأأأا اا  رأأأأأللهجرة فيما  تعلق بحماية حعوق ا نسأأأأأان للمهاج

 تعزاز العمل فأ  حا الرفنال 

بالمسأأاوليا  المرأأتركة لكل بلد م  بلدان المصأأدر وبلدان الع ور وبلدان المعصأد    و ذ يسأألم  ي أأاا  
فأ تعزاز وحماية واحترا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان لجميع المهاجرا ال واح  جميع ال لدان  ل  تج ب ال كه  التأ  

 لهرةال قد تادي دل  تفاقم ااوضاى ا

   ن تهراب المهاجرا  والجرائم المرتكبة ضأأأأأأأأأأأأد المهاجرا ال بما فأ ذلك العمليا  التأ ت طوي   و ذ  اكد  
 ل  اتجار بااشأأأما ال و ل   سأأأو   شأأأكاا  مل ااقفاا والعمل العسأأأريال ي  زاين يمثالن تحدياا خط راا  

و ومتعدد ااقراا ب   واسأأأتدعيان التع يم والتصأأأدي برأأأكل م سأأأق  ل  المسأأأتوى الدولأ وقيا  تع اون معزَّ
 بلدان المصدر وبلدان الع ور وبلدان المعصد م   جل استئصالهماال 

( كان لها  شأأأأأأأأأد ااثر  ل   19-ان جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د  اورا بالس العلقو ذ يسأأأأأأأأأ 
  ن فأ ايقتصأأاد ااشأأما  ال أأعفاءال بم  ف هم المهاجرون الح   يعانون م   د  اسأأتعرار سأأ ل العي   و يعملو 

 غ ر ال ظامأال وضحايا ايتجار بااشما ال وااشما  الفارون م  ديار م بس ب ايضطهادال 

واختالي  ايقتصأأأأأأأادا  تديمان  وجا  د     19-ان جائحة كوف د  و ذ يسأأأأأأأاورا بالس العلق  ي أأأأأأأاا  
ون  ا  الح   يعيرأأأالمسأأأاواة العائمة وتزادان م  حدتهاال وان ااشأأأما  ااكثر تعرضأأأاا للمطر  م ااشأأأم

 وضأأأأأاى ضأأأأأعر وتهمي ال بم  ف هم المهاجرونال و ذ يسأأأأألم بالحاجة دل  ضأأأأأمان  د  التم  ز والمسأأأأأاواةال  
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و الجا ولعاحاتاال مع التفك د  ل     19-فأ ذلك المسأأأأأأأأاواة فأ دمكانية الوصأأأأأأأأوا دل  ترأأأأأأأأميص كوف د بما
   مية التداب ر المراعية للس  ونوى الج س وا  اقة فأ  حا الصددال 

 ن ااشأأأأما  ااشأأأأد فعراا وضأأأأعفاا  م  كثر ال اس ت أأأأرراا م  الجائحة وبفن  ثر الجائحة بف  و ذ يعترا  
سأأأأأتكون لا انعكاسأأأأأا   ل  ما تحعق م  مكاسأأأأأب دنمائيةال مما سأأأأأيعرقل التعد  نحو تحع ق   داا الت مية  

 ال 7-10و 8-3المستدامةال بما ف ها الغا تان 

  ىال فأ التمتع بف ل  مسأأأأتوى ممك  م  الصأأأأحة م  ز م   ي نو حق كل دنسأأأأانال دون ت   و ذ يع د تفك د  
 ال دنية والععليةال

بالمسا مة الهامة للعماا المهاجرا ال الح   وفر الكث رك م هم  مالةا  ساسية فأ مجمو ة   و ذ يسلم 
م  المه   ث أأاء الجأأائحأأةال ب  مأأا يسأأأأأأأأأأأأأأأاورا العلق ان العمأأاا المهأأاجرا  كث راا مأأا  تركزون فأ قطأأا أأا   

    ل  مسأأتواا  العمل الماقت  و غ ر ال ظامأ  و غ ر المحمأال ح   تواجا العامال د ها  قتصأأاد التأ لاي
 المهاجرا  مماقر  ك رال بما فأ ذلك الع ر الج سأأأأانأال والتحر ال وايسأأأأتغالاال وخطر الوقوى ضأأأأحايا ايتجار 

 بااشما ال واي تداءال 

ر قوعيةال يجب  ن تكون متسأعة ت قوعية    غ بفن  ودة المهاجرا ال سأواء  كان  و ذ يسألم  ي أاا  
مع التزاما  الدوا بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان والعانون الدولأ لالجئ  ال بما فأ ذلك المصأأأالب  
الف أأأل  للطفلال وم د   د  ا  ادة العسأأأراةال والتزاماتها المتعلعة باحترا  ا جراءا  العانونية الواجبة وحظر 

 ما أال  مليا  الطرد الج

بالحاجة دل  ضأأأمان اسأأأتقباا المهاجرا  العائد   وق وا  ودتهم  ل  ال حو الواجبال    سأأألم كحلكو ذ ي 
  وفعاا يلتزا  الدوا بعد  حرمان مواق  ها تعسأأأأأأفاا م  الحق فأ دخوا بلد م والتزا  الدوا بعد  حرمان مواق  ها

 م  ق وا  ودتهمال

  راة وااشأأأأكاا المتعددة م  التم  ز والعداءاجانب والع صأأأأدواء تزا د مد كراهية ا  و ذ يعرل    قلعا 
تجاا المهاجرا  فأ المجتمعا  و واء الععوبا  غ ر المت اسأأأبة المفروضأأأة  ل  الهجرة غ ر ال ظاميةال التأ  

 قد يكون لها  ثر سل أ  ل  د ماا حعوق ا نسان  ل  الصع د العالمأال 

والمرتحلون م    19-ام   العا  المع ون اكوف دبموجز سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأا  ا  و ذ يحي   لماا مع التعد ر  
ال اسا وبتوج ها  مفوضأأأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأأان و  ئا  معا دا  حعوق ا نسأأأأأأأأأان  
وا جراءا  الماصأأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأأان وشأأأأبكة اامم المتحدة المع ية بالهجرة برأأأأفن حعوق ا نسأأأأان  

 ال19-ائحة كوف دللمهاجرا  فأ سياق ج

بتعأارار المعرر المأا  المع أ بحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان للمهأاجرا ال بمأا فأ ذلك تعرارا   و ذ يحي   لمأاا  
وتعرارا    حق    (118)   سأأأأأأأأأأأ ل التصأأأأأأأأأأأدي لتفث ر  مليا  صأأأأأأأأأأأّد المهاجرا  براا وبحراا  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان 

تاجا  الواردة فأ  ماا  ي أأأأأاا بايسأأأأأت ال و ذ يحي   ل(119)والمدافع     هم فأ حراة تكوا  الجمعيا  المهاجرا   
 ال (120)تعرار المعرر الما  المعد  دل  الجمعية العامة

دواء العدد الك  ر والمتزا د م  المهاجرا ال وي سأأأيما ال سأأأاء وااقفااال بم    و ذ يسأأأاورا بالس العلق 
  حاولتهم  وا  و فكعدوا فأ م ف هم ااقفاا غ ر المصأأأأحوب    و الم فصأأأألون    والد همال الح   لعوا حتفهمال  و  صأأأأ  

  ور الحأأدود الأأدوليأأةال بمأأا فأ ذلأأك فأ البحرال و ذ يعر بأأايلتزامأأا  التأ تعع  ل   أأاتق الأأدوا بحمأأايأأة  
واحترا  حعوق ا نسأأأأأأأان لهايء المهاجرا  بغض ال ظر    وضأأأأأأأعهم م  ح   الهجرةال و ذ  اكد م  جد د  

  

(118) A/HRC/47/30إ 
(119) A/HRC/44/42إ 
(120) A/75/183إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/42
http://undocs.org/ar/A/75/183
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 ل م ها م ع انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأان ب   المهاجرا ال بسأأأأأأ  التزاما باتماذ دجراءا  لتج ب المسأأأأأأائر فأ ااروا   
 ال اجمة    ممارسا  رد المهاجرا ال وي سيما  مليا  الطرد الجما أ وا  ادة العسراةال 

باتماذ اام   العا  قرار دنرأأأأأأاء شأأأأأأبكة اامم المتحدة المع ية بالهجرة م   جل ضأأأأأأمان    و ذ  حّكر  
ال ل  الدوا اا  أأأأأاء فأ المسأأأأأائل المتعلعة بالهجرة مة اامم المتحدة د تعديم د م فعاا ومتسأأأأأق  ل  نطاق م ظو 

 واالحظ مع التعد ر العمل الحي ت طلع با  حا الربكةال 

الف ل ال   ن المبادئ العامة يتفاقية حعوق الطفلال بما فأ ذلك مصالب الطفل    و ذ  اكد م  جد د 
 ن    المتعلعأة بأااقفأااال وا بغأر لجميع ا جراءا   و أد  التم  زال والمرأأأأأأأأأأأأأأاركأةال والبعأاءال وال مأاءال توفر ا قأا

توجا الترأأأراعا  والسأأأياسأأأا  والممارسأأأا  المتعلعة بااقفااال بغض ال ظر    وضأأأعهمال بما فأ ذلك فأ 
 سياق الهجرةال 

واجأأب جميع الأأدوا بأأفن تعزو وتحمأ وتحتر   ل  نحو فعأأاا حعوق   اكأأد م  جأأد أأد -1 
  ز م   ي نوىال وفعاا لإل الن العالمأ لحعوق ا نسأأانلمهاجرا ال بال تم  ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأية لجميع ا

 والتزاماتها بموجب العانون الدولأال بما فأ ذلك العانون الدولأ لحعوق ا نسان والعانون الدولأ لالجئ  ؛

ب أأأأأأمان ايحترا  الكامل لحعوق ا نسأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأاسأأأأأأية لجميع    لتز  م  جد د -2 
م  ح   الهجرةال واح  جميع الدواال بما ف ها بلدان الم رف والع ور  غض ال ظر    وضعهم  المهاجرا ال ب

  والمعصدال  ل   د  التس ب فأ حاي  ال عر وتفاقمها و ل  تل ية احتياجا  المهاجرا  ال عفاءال واد وال
 فأ  حا الصددال الدوا دل  ما  لأا

العانون الدولأ  كفالة اتسأأأأأأاق ترأأأأأأراعاتها وسأأأأأأياسأأأأأأاتها وممارسأأأأأأاتها المتعلعة بالهجرة مع   ) ( 
  لحعوق ا نسأأانال وتعزاز تمتع جميع المهاجرا  بحعوق ا نسأأان دون تم  زال بسأأ ل م ها اسأأتعراا ترأأراعاتها

  ب  ها التسأ ب  وسأياسأاتها وممارسأاتها الماصأة بالهجرة بهية دراسأة ومعالجة  واق ها السأل ية المحتملةال وم
 فأ حاي  ضعر وتفاقمها؛ 

جب للمبادئ والتوج ها  العملية التأ   دتها مفّوضأأية اامم المتحدة  د الء اي تبار الوا )ل( 
السأأأامية لحعوق ا نسأأأان والمجمو ة العالمية المع ية بالهجرة برأأأفن حماية حعوق ا نسأأأان للمهاجرا  الح    

وج هية الموص  بها الصادرة    المفوضية برفن حعوق ا نسان  ل   يعيرون  وضا اا  رةال والمبادئ الت
 دود الدوليةال لدى تصميم وت ف ح سياسا  الهجرة الماصة بهم؛الح

تل ية احتياجا  المهاجرا  الح   يعيرأأأون  وضأأأا اا  رأأأةال قد تكون ناشأأأئة     سأأأبال   )ج( 
مال  ل  الحدود وفأ بلدان المعصأأأأأأأأأدال  مغادرتهم ل لد م ااصأأأأأأأأألأال و   الظروا التأ  واجهونها فأ قراعه

  م   واة الرأأمص  و ظروفا  و    مزا  م   حا العواملال م  خالا  و   التم  ز المتصأأل بجوانب محددة
 احترا  وحماية و  ماا حعوق ا نسان الماصة بهمال وفعاا يلتزاماتها بموجب العانون الدولأ؛ 

الم ظمة الوق ية والعابرة للحدود    حماية المهاجرا  م   ن يصأأأأأأأأأأ روا ضأأأأأأأأأأحايا للجرامة )د( 
ايتجار بااشما ال و سو   شكاا  مل ااقفااال والعمل العسريال بطرق  الوق يةال بما فأ ذلك ايختطاا و 

م ها ت ف ح ال رام  والسأياسأا  التأ تم ع د حاء م وتوفر ضأمانا  ووسأائل حماية فعالت  ال ف أالا    دتاحة  
 ايجتماعية والعانونية   د ايقت اء؛  -ة وال فسية دمكانية الحصوا  ل  المسا دة الط ي

تكون مصأأالب الطفل الف أأل  ا تباراا  سأأاسأأياا فأ جميع ا جراءا  المتعلعة    ضأأمان  ن ) أ( 
  بااقفااال وي سأأيما ااقفاا المهاجرون غ ر المصأأحوب   والم فصأألون    ذواهمال لدى وضأأع وت ف ح الترأأراعا  

  نسأأأان اق تيسأأأ ر لم شأأأمل ااسأأأرة وضأأأمان احترا  تداب ر تحد د العمر لكرامة ا والسأأأياسأأأا ال بما فأ ذلك    قر 
 وللمعا  ر العلمية؛
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تط  ق م ظور ج سأأأأأأأأانأ فأ سأأأأأأأأياق الحاوا دون الوقوى فأ  وضأأأأأأأأاى  رأأأأأأأأة ومعالجة   )و( 
 ااوضاى؛  حا

والمهاجرا   العمل مع الماسأأأسأأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأأان وم ظما  المجتمع المدنأ   )و( 
  ال أأأأعر التأ تتسأأأأ ب  نفسأأأأهم وغ ر م م   صأأأأحال المصأأأألحة المع     لفهم تفثر حعوق ا نسأأأأان بحاي

 ف ها  و تفاقمها سياسا ك وممارسا ك الهجرة؛

بجميع الأدوا  ن تتمأح نهجأاا قأائمأاا  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ جهود التصأأأأأأأأأأأأأأدي     ه أب -3 
اجرا ال بصأرا ال ظر    وضأعهم م  ح   الهجرةال  ال بح   ترأمل صأراحة جميع المه19-لجائحة كوف د

اا  رةال واردد  ل   نا ي مجاا اي شكل م   شكاا التم  ز  مع د الء ا تما  خا  لم  يعيرون  وضا 
  و الع صراة  و كراهية ااجانب فأ التصدي للجائحة؛

أ بكافة الدوا  ن تعزو وتحمأ حق الجميعال دون تم  ز م   ي نوىال ف   ه ب  ي أأأأأأأأأأأأأأاا  -4 
ة فأ الحصأأوا  ل   التمتع بف ل  مسأأتوى ممك  م  الصأأحة ال دنية والععليةال وارأأجعها  ل  تعزاز المسأأاوا 

المدما  الصأأأأحية والوقاية م  اامراا ور اية المهاجرا ال بما فأ ذلك دتاحة الوصأأأأوا الم صأأأأر لجميع  
 المهاجرا  دل  فحو  مرا ف روس كورونا ولعاحاتا و الجا؛ 

ق الجميع فأ مسأأأتوى معيرأأأأ مالئمال بما فأ ذلك مسأأأتوى مالئم م  ح   اكد م  جد د -5 
ال وحعهم فأ التحسأأأأ   المسأأأأتمر لظروفهم المعيرأأأأيةال وكحلك حعهم فأ مياا الرأأأأرل  الغحاء والملبس والسأأأأك 

المفمونة والمرافق الصأأأحية كع صأأأر م    اصأأأر ذلك الحقال واد و فأ  حا الصأأأدد جميع الدواال بما ف ها  
انون  ن الع ور وبلدان المعصأد دل  التعاون فأ تعديم المسأا دة والد م للمهاجرا  الح   يعبلدان الم رأف وبلدا

  وضا اا  رةال وته ئة ب ئة تمك  ية آم ة ومتاحة يمك   ن يعمل ف ها اافراد والم ظما  الح    هتمون بهم؛ 

ال     امت أأانأا ود مأأا لجميع المهأأاجرا  العأأامل   فأ مجأأاا الر أايأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة  يعرل -6 
الم الح    واجهون  وغال  تهم م  ال سأأأأأأأأاءال ولغ ر م م  العماا المهاجرا  ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأ    فأ جميع  نحاء الع

ظروفاا ت طوي  ل  صأأأأأأأأأأأأأأعوبا  وتحديا  فأ التعامل مع الجائحةال واد و جميع الدوا دل  توف ر الحماية  
ة وايسأأأأأأأتغالا وم  ايتجار  والد م الالوم   للعماا المهاجرا ال بما فأ ذلك الحماية م  الع ر والم أأأأأأأايع

 بااشما  وم  ا  حاءال وتوف ر الحماية والد م لهم؛ 

الدوا  ل  د الء اي تبار الواجب لموجز سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأا  اام   العا  المع ون   يرأأأأأأأأأأأجع -7 
والمرتحلون م  ال اساال وتوج ها  مفوضأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأانال و  ئا     19-اكوف د

م  جراءا  الماصة لمجلس حعوق ا نسانال وشبكة اامم المتحدة المع ية بالهجرة   د تصمي المعا دا ال وا 
 ؛19-وت ف ح سياسا  الهجرةال بما فأ ذلك فأ سياق جائحة كوف د

جميع الدواال بما ف ها بلدان المصأأأأدر والع ور والمعصأأأأدال دل  ا تماد نه  شأأأأامل    د و -8 
رة وت عل ااشما  ا م     والم ظم    وال ظام     والمساول   ال  ومتكامل دواء سياسا  الهجرةال وتيس ر الهج

ع د الدولأ  ل   سأأاس المسأأاولية المرأأتركة    تسأأم ر التطورا  ايقتصأأادية والفر   والتعاون  ل  الصأأ
  ة لحعوق الثعافية وايجتماعية التأ تتيحها الهجرة تسأأأأأأأم راا كامالاال والتصأأأأأأأدي بفعالية لتحدياتها وفعاا للمعا  ر الدولي 

 وال ظاميةال حسب ايقت اء؛  ا نسانال بس ل م ها ت ف ح ايتفاق العالمأ م   جل الهجرة ا م ة والم ظمة

بفن الم تدى ايسأتعراضأأ الدولأ المع ل للهجرة فرصأة للتفك ر فأ الهجرة والت عل   يسألم -9 
واعزو ايلتزا  الجمأا أ بأد م حعوق جميع المهأاجرا ال بغض ال ظر      19-فأ ضأأأأأأأأأأأأأأوء جأائحأة كوف أد
 وضعهم م  ح   الهجرة؛
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  قلعا  أ بحعوق ا نسان للمهاجرا ال واعرل  بتعرار المعرر الما  المع  يحي   لماا  -10 
 دواء اسأأأتمرار انتهاكا  حعوق ا نسأأأان  ل  الحدود الدوليةال التأ قد ترأأأتمل  ل   مليا  قرد جما أ وحاي  

 ؛ (121)د ادة قسراة ناجمة    ممارسا  رد المهاجرا ال التأ تزاد م  تفاقم  وجا ضعر المهاجرا 

يحأدد أا العأانون   لمطوا  الالومأةال فأ حأدود ااقر التأبجميع الأدوا  ن تتمأح ا  ه أب -11 
الأأدولأ الواجأأب التط  قال لت أأأأأأأأأأأأأأم   دجراءاتهأأا الوق يأأة المعموا بهأأا  ل  الحأأدود الأأدوليأأةال بمأأا فأ ذلأأك  

ال ضأأأأأأمانا  كافية لحماية كرامة جميع المهاجرا  وسأأأأأأالمتهم وحعوق ا نسأأأأأأان  19-دجراءا  مكافحة كوف د
 راء تع يما  فردية لعابلية الت رر؛ الواجبة لهمال بما فأ ذلك دج

 دل  مفوضية اامم المتحدة السامية لحعوق ا نسان ما  لأا يطلب -12 

مواصأأألة  ملها ال رأأأ  مع شأأأبكة اامم المتحدة المع ية بالهجرة بوصأأأفها   أأأواا فأ لج تها  ) ( 
مع يةال ل أأمان الكفاءة فأ الت ف حيةال بسأأ ل م ها دشأأراك جميع   ئا  حعوق ا نسأأان وا جراءا  الماصأأة ال

 اة حعوق ا نسان فأ سياق الهجرة الدولية؛ تعميم مرا 

مواصأأأألة تعديم توج ها  برأأأأفن تعزاز وحماية حعوق ا نسأأأأان للمهاجرا ال بما فأ ذلك   )ل( 
ال وتعديم المسأأا دة للدوا التأ تطلب ذلك فأ وضأأع سأأياسأأاتها الوق ية للهجرةال  19-فأ سأأياق جائحة كوف د

 را  الح   يعيرون  وضا اا  رة؛ امية دل  حماية حعوق ا نسان للمهاجوال ه  الر 

 عد حلعة نعا  ب   الدورا  لمدة  و  واحد برأأأأأأأأأأأفن حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان للمهاجرا  الح     )ج( 
يعيرأأأأون  وضأأأأا اا  رأأأأةال مع الترك ز بوجا خا   ل  تجارل المهاجرا ال وتسأأأألي  ال أأأأوء  ل   ف أأأأل  

 عا  وتعديما دل  مجلس حعوق ا نسأأأان صأأأددال و  داد تعرار موجز    حلعة ال  الممارسأأأا  والتحديا  فأ  حا ال 
فأ دورتا الممسأأأأ   و ل  الجمعية العامة فأ دورتها السأأأأابعة والسأأأأبع  ال و قالى م تدى اسأأأأتعراا الهجرة  

 الدولية وشبكة اامم المتحدة المع ية بالهجرة  ل  التعرار؛

مهاجرا   ديم تعارار    حالة حعوق ا نسان للدل  المعرر الما   ن  واصل تع  يطلب -13 
والمرأاركة فأ الم اقرأا  الرئيسأية المتعلعة بتعزاز وحماية حعوقهمال بما فأ ذلك ما  تعلق بالمهاجرا  الح    

ال    قراق تحد د  ف أأأأأل الممارسأأأأأا  والمجاي   19-يعيرأأأأأون  وضأأأأأا اا  رأأأأأة وفأ سأأأأأياق جائحة كوف د
 أ؛ والوسائل الملموسة للتعاون الدول

 ليمية والدولية  ل  تعزاز تعاونها مع المعرر الما ؛الدوا والم ظما  ا ق يرجع -14 

الدوا  ل  ت أم   تعارار ا الوق ية المعدمة دل  الفراق العامل المع أ بايسأتعراا   يرأجع -15 
   ت ف ح التابع لمجلس حعوق ا نسأان و ل    ئا  المعا دا ال حسأب ايقت أاءال معلوماٍ    الدوري الرأامل 

 عة بحعوق ا نسان الواجبة للمهاجرا ؛ التزاماتها الدولية المتعل

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -16 

 35الجلسة 
 20121تموو/ وليا  12

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

  

(121) A/HRC/47/30إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/30
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 حالة حقوق اإلنسان في إقليم تيجراي في إثيوبيا -47/13  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

  ثاق اامم المتحدة ومبادئاالبمعاصد م دذ يسترشد 

با  الن العالمأ لحعوق ا نسأان والم ثاق اافراعأ لحعوق ا نسأان والرأعول    و ذ يسأترشأد  ي أاا  
 وغ ر ما م  معا دا  حعوق ا نسان الدولية وا قليمية ذا  الصلةال

 ن لكل فرد  ومتسأأأأأأاوا  فأ الكرامة والحعوقال و    ن جميع البرأأأأأأر  ولدون  حراراا   و ذ  اكد م  جد د 
الحق فأ التمتع بحعوق ا نسأأان الماصأأة با وا  ماا الكامل لها دون  ي نوى م  التم  ز اسأأبال كالد    

  و المعتعد  و ااصل ا ث أال

 تهاالالتزاما العوي بسيادة دث وبيا واستعاللها السياسأ وسالمة  راض ها ووحد  و ذ  اكد م  جد د  ي اا  

  حزاران/  28ومأأأة دث وبيأأأا وقر دقالق ال أأأار م  جأأأانأأأب واحأأأد فأ  د الن حك   الحظ بتعأأأد ر   و ذ 
 ال و ذ  د و جميع ااقراا دل  وقر اا ماا العتاليةال2021  ونيا

دواء حالة حعوق ا نسأأان فأ دقليم تيجراي فأ دث وبياال وي سأأيما ايد اءا     و ذ يسأأاورا بالس العلق 
  العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأانأ والعانون الدولأ لالجئ  ال  بانتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأان وانتهاكاالمط رة المتعلعة  

بما فأ ذلك اينتهاكا  التأ ت طوي  ل  العصأأر العرأأوائأال والعتل خارج نطاق الع أأاءال والعتل الجما أ  
ة وايحتجاو ال واي تعاي  التعسأأأأأفي ل  نطاق واسأأأأأع  للع ر الج سأأأأأأ والع ر الج سأأأأأانأ  واللجوءللمدن   ال  

لعرقأ والتم  زال والترأأأأأأأراد العسأأأأأأأريال وايختطااال وا  ادة العسأأأأأأأراة لالجئ  ال وال هب  التعسأأأأأأأفأال والت مي  ا
 الواسع ال طاق وتدم ر المسا دا  ا نسانيةال

دواء التعارار التأ تر ر دل  مراركة العوا  ا راتراة فأ تفجي  ال زاى    و ذ يساورا بالس العلق  ي اا  
فأ حاي  انتهاكا  خط رة لحعوق ا نسأأأأأان وانتهاكا  للعانون    تيجرايال و واء ايد اءا  بتورقهافأ دقليم  

 الدولأ ا نسانأ وقانون الالجئ  ال

دواء تد ور الحالة ا نسأأأأأأأأأأأأأأانية فأ دقليم تيجرايال وااومة الغحائيةال    و ذ يسأأأأأأأأأأأأأأاورا بالس العلق كحلك 
   دا  ا نسأانيةال و ذم  الحي ي  زاا يعوق وصأوا المسأاوظروا المجا ة المط رةال وكحلك دواء انعدا  اا

يعرل    بالس  سأأأأأأأأأأأأفا لعتل العامل   فأ المجال   ا نسأأأأأأأأأأأأانأ والط أال واد   برأأأأأأأأأأأأدة جميع   ماا الع ر  
الم رأأأأأأأأأآ  الح واة    والهجما  والتهد دا  ضأأأأأأأأأد العامل   فأ المجال   ا نسأأأأأأأأأانأ والط أال والهجما   ل 

 المسترفيا  والمرافق الط يةال فأ ذلك بما

بما   اولية الدوا    احترا  حعوق ا نسأأان وحما تها و  مالهاال وحماية سأأكانهامسأأ  و ذ يكرر تفك د 
   تماش  مع التزاماتها بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسان والعانون الدولأ ا نسانأال

اامم المتحدة وآلياتها فأ م دان حعوق  بالتزا  حكومة دث وبيا بالمرأأأأأأأأأأأأاركة والتعاون مع   و ذ  رحب 
 ذ  اكد   مية اسأأأأأتمرار مرأأأأأاركة ايتحاد اافراعأ واللج ة اافراقية لحعوق ا نسأأأأأان والرأأأأأعول  ا نسأأأأأانال و 

 واله ئة الحكومية الدولية المع ية بالت ميةال

  يار/   12الحي اتمحتا اللج ة اافراقية لحعوق ا نسأأأأأأأأأان والرأأأأأأأأأعول فأ  482بالعرار    يسأأأأأأأأألم  و ذ 
 قليم تيجرايالبإنراء لج ة تحع ق فأ الحالة فأ د 2021 ما و

التأ ت حلها حكومة دث وبيا لتعديم المسأأأأا دة ا نسأأأأانية وواادة  الموصأأأأولة  بالجهود     ي أأأأاا   و ذ يسأأأألم 
دمكانية ديصأأاا المسأأا دا  ا نسأأانيةال و ذ يسأألم فأ الوقت نفسأأا بفنا ي تزاا   اك حاجة ماسأأة دل  دتاحة  

 ودون  وائق فأ جميع  نحاء دقليم تيجرايال بصورة سراعة ومستديمة ديصاا المسا دا  ا نسانيةدمكانية 
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برأأأأفن   2021نيسأأأأان/ برال   22بال يان الصأأأأحفأ الصأأأأادر    مجلس اام  فأ   و ذ يحي   لماا  
 ال(122)الحالة فأ دث وبيا

دواء التعأارار التأ تف أد بوقوى انتهأاكأا  خط رة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان   يعرل    بأالس قلعأا -1 
ا نسأأأأأأأأأأأأأأانأ والعانون الدولأ لالجئ    ز م  ن جميع ااقراا فأ دقليم  وانتهاكا  وتجاووا  للعانون الدولأ  
 ؛2020تررا  الثانأ/نوفم ر  4تيجراي ارتك تها م ح بدء ال زاى فأ 

كا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأأأانال وانتهاكا  العانون  دل  الوقر الفوري لكافة انتها   د و -2 
 ا نسان والحراا  ااساسية؛ الدولأ ا نسانأال و ل  التعّ د الصار  باحترا  حعوق 

 دل  انسحال العوا  ا راتراة م  دقليم تيجراي بصورة سراعة وقابلة للتحعق؛   د و  ي اا  -3 

ضأأأأأأأأأرورة محاسأأأأأأأأأبة جميع المسأأأأأأأأأاول      انتهاكا  وتجاووا  حعوق ا نسأأأأأأأأأان    اكد -4 
 حا الصأأأأأأأدد بف مية حفظ   وانتهاكا  العانون الدولأ ا نسأأأأأأأانأ المرتكبة فأ سأأأأأأأياق نزاى تيجراي واسأأأأأأألم فأ

 اادلة وتحل لها بهية تعزاز المساءلة؛

ليأة المحليأة العأائمة  فأ دقأار العممأا اتمأحتأا حت  ا ن حكومأة دث وبيأا م  خطوا   ب يعر  -5 
 ؛لتعزاز المساءلة    اينتهاكا  المز ومة

حكومة  ضأأمان المسأأاءلة    اينتهاكا ال واد و ال  بإ الن حكومة دث وبيا ماخراا   رحب -6 
الجرائم  دل  مواصلة ته ئة الظروا الالومة  جراء تحقيعا  كاملة ومستعلة ودون  وائقال ومعاضاة مرتك أ  

كا  حعوق ا نسأأأأأأأأان وانتهاكا  العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأانأ و صأأأأأأأأدار ااحكا   ل هم  انتهاالتأ ت طوي  ل  
 حايا وااشما  المعرض   للمطر م  بكفاءة وشفافية واستعالليةال حت    الوا جزاء م العاداال وحماية ال

 اا ماا اينتعامية مهما كان شكلها؛

م المتحدة السأأأأأامية لحعوق  بالتحع ق المرأأأأأترك الحي  جرتا مفوضأأأأأية اام   رحب  ي أأأأأاا  -7 
 ا نسان واللج ة ا ث وبية لحعوق ا نسان فأ  حا اينتهاكا  والتجاووا ؛

 ق المرأأأأأأأأأأأأأأترك وموافعتها  ل  السأأأأأأأأأأأأأأما  بدخوا  ل  حكومة دث وبيا لع ولها التحع  ث أ -8 
تحع ق قواا  المواقع التأ سأأأأأأأأأأأأأأيجرى ف هأا التحع ق دون ق ودال وتوف ر الحمأايأة اام يأة والتعأاون مع فراق ال

 العملية بفكملها؛

نتائ  التحع ق    بال ظر فأ  بايلتزا  العل أ الحي قطعتا حكومة دث وبيا  ل  نفسها  رحب -9 
 ا؛المرترك وت ف ح توصيات

دواء الحالة ا نسأأأأأأأأأأأأأأانية واام ية المتردية فأ دقليم تيجرايال واد و   يعرل    بالس قلعا -10 
ا فأ ذلك فأ سأأأأأأأأأأياق حالة اام  الغحائأ و ومة الحماية المسأأأأأأأأأأتمرةال  دل  واادة ايسأأأأأأأأأأتجابة ا نسأأأأأأأأأأانيةال بم

تصأأأأدي للتحديا  التأ  ال كما  د و المجتمع الدولأ دل  م أأأأا فة الجهود للومواصأأأألة جهود ا غاثة الدولية
 ؛تواجا دقليم تيجراي

جميع ااقراا  ل  الوفاء بالتزاماتها التأ   ص  ل ها العانون الدولأ ا نسأأأأانأ   يح  -11 
باحترا  وحماية جميع المدن   ال بما يرأأأأأأأأمل موظفأ المسأأأأأأأأا دة ا نسأأأأأأأأانية وااعيان المدنيةال وكحلك جميع 

ومعداتهمال    بمها  ق يةال ووسأأأأائل ت علهم نأ الح   يعومون حصأأأأراا اافراد العامل   فأ المجاا الط أ وا نسأأأأا
   المسأأأأترأأأأفيا  وسأأأأائر المرافق الط يةال و ل  اتماذ جميع المطوا  الالومة التأ تسأأأأمب لجها     ف أأأأالا 

العمل ا نسأأأانأ بإيصأأأاا المسأأأا دا  دل  جميع المحتاج   دل ها  ل   كمل وجا وبرأأأكل آم  وفوري وم   
  

 إwww.un.org/press/en/2021/sc14501.doc.htmانظر  (122)
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العمل ا نسأأأأأأانأ و حكا  العانون    ّهل  ل  تلك الجها  القيا  بحلكال مع احترا  مبادئدون  وائق والتأ تسأأأأأأ
 الدولأ الواجبة التط  ق؛

دل  المفوضية السامية  ن تعد ال بالتراور مع حكومة دث وبياال المرورة والمسا دة    يطلب -12 
لة الج ائيةال و مليا  المسأأأأأأأأاءلة  التع ية م   جل تعزاز قدرا  اللج ة ا ث وبية لحعوق ا نسأأأأأأأأان ونظا  العدا

  ؛والمصالحة بوجا  ا

دل  اام   العا   ن  وفر جميع الموارد ال أأأأأروراة لتمك   المفوضأأأأأية السأأأأأامية    يطلب -13 
 م  تعديم ما  لز  م  د م دداري وتع أ ولوجستأ لت ف ح  حكا   حا العرار؛

سأأأأأأأأان فأ دورتا الثام ة  دل  المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأامية  ن تعد  دل  مجلس حعوق ا ن  يطلب -14 
ورتا التاسأأأأأأأعة وااربع    ث اء حوار تفا لأال معلوما  شأأأأأأأفواة وااربع   خالا حوار تفا لأ معزوال وفأ د

 مستكملة    حالة حعوق ا نسان فأ دقليم تيجرايال و   التعد  المحرو فأ سياق التحع ق المرتركإ

 36الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

يجة   أأأأواا    التصأأأأواتإ وكانت نت  13وامت اى    14صأأأأوتاا معابل  20 ية  ]ا تمد بتصأأأأوات مسأأأأجل بفغل
 التصوات كما  لأا

 الماادونا
اارج ت  ال  لمانياال  وروغوايال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال ترأأأأأأأأأأأأيكياال جزر 
ال هاماال جزر مارشأأأأأأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال فرنسأأأأأأأأأاال فيجأال المكسأأأأأأأأأيكال المملكة  

 ليابانمتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اال

 المعارضونا
المتعددة العوميا (ال توغوال الصأومااال    - ايتحاد الروسأأال دراترااال بورك  ا فاسأوال بوليفيا )دولة  

)جمهوراأأأأأة   ديفوارال    – الصأأأأأأأأأأأأأ  ال الفل   ال ف زواال  ال وليفأأأأأاراأأأأأة(ال الكأأأأأام رونال كوبأأأأأاال كو  
 ه د ال  نام  ياال 

 الممت عون    التصواتا
 ووبكستانال باكستانال البحرا ال ب غالدي ال الس غااال السودانال غابونال   رم  ياال دندونيسياال  

 [ل  ياال مالويال موراتانياال ن باا

متالزمة نقة حقوق اإلنسةةةةان في سةةةةياق فيروس نقة المناةة البشةةةةرية و  -47/14
 (اإليدزالمناةة المكتسم )

 المجلس حعوق ا نساندن  
 م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال بمعاصد دذ يسترشد 

ا  الن العأالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال وجميع معأا أدا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان الأدوليأة    و ذ يكرر تأفك أد 
 الصلةال ذا 

 ن جميع ااشأأما   ولدون  حراراا ومتسأأاوا  فأ الكرامة والحعوقال و ذ  و ذ  اكد م  جد د  ي أأاا   
 متفصلة فياالم  كرامة ا نسان اليعر بفن  حا الحعوق مستمدة 
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 ن جميع حعوق ا نسأان  المية وغ ر قابلة للتجزئة ومترابطة ومترأابكة   و ذ  اكد م  جد د كحلك 
 واعزو بع ها بع ااال

ال  2009ترأأأأأأأأرا  ااوا/ كتوبر   2المارخ   27/12 دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأانو ذ يرأأأأأأأأ ر   
  23المارخ    23/35ال و2016تموو/ وليا    1المارخ    15/32و  ال2015ترأأرا  ااوا/ كتوبر    1رخ  الما   8/30و

وسائر    2018تموو/ وليا    5المارخ    و8/38ال  2017  لوا/س تم ر    28المارخ    13/36و  2017حزاران/ ونيا  
 العرارا  ذا  الصلة التأ ا تمد ا المجلس ولج ة حعوق ا نسانال

 ة البرأأأراة/ا  دو التأ ا تمدتها  ص الم ا ا  النا  السأأأياسأأأية المتعلعة بف روس نع   و ذ  اكد م  جد د  
العأأأأأأامأأأأأأة فأ   و 2006حزاران/ ونيأأأأأأا    2الجمعيأأأأأأة  و 2011حزاران/ ونيأأأأأأا    10ال   ال  2016حزاران/ ونيأأأأأأا    8ال 

ال و  الن ايلتزا  المتعلق بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأراة/ا  دو الحي ا تمدتا الجمعية  2021حزاران/ ونيا   9و 
 ال 2001حزاران/ ونيا    27فأ  

دل  المبادئ التوج هية الدولية المتعلعة بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأأأأراة/ا  دو وحعوق  رأأأأأأأأأأأأ ر  و ذ ي 
ال التأ تعد  توج ها   1997نيسأان/ برال    11المارخ    33/1997ا نسأانال والمرفعة بعرار لج ة حعوق ا نسأان  

 البرراةال ا ة ل مان احترا  حعوق ا نسان وحما تها و  مالها فأ سياق مكافحة ف روس نعص الم

برأأأأفن المر ة والطفلة وف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة وا  دوال    2/60دل  العرار    و ذ يرأأأأ ر  ي أأأأاا  
ال الحي ا تمدتا  2/64ال و  اد  تفك دا فأ قرار ا  2016آذار/مارس    24الحي ا تمدتا لج ة وضع المر ة فأ  

 ال 2020آذار/مارس  9فأ 

برأأأأأأفن تعزاز حعوق ا نسأأأأأأان وحما تها فأ   2017دل  المحفل ايجتما أ لعا     و ذ يرأأأأأأ ر كحلك 
ال  ( 123) سأأأياق وباء ف روس نعص الم ا ة البرأأأراة واامراا السأأأاراة وااوبئة ااخرىال والتعرار الصأأأادر   ا

برأفن حعوق ا نسأان فأ التصأدي لف روس نعص الم ا ة البرأراةال المععودة    2019و ذ  رحب بمرأاورة  ا   
 ال ( 124) ال وبالتعرار الصادر   ها83/8 عا لعرار مجلس حعوق ا نسانوف

بأأأأالأأأأدور الراأأأأادي ل رنأأأأام  اامم المتحأأأأدة المرأأأأأأأأأأأأأأترك المع أ بف روس نعص الم أأأأا أأأأة    و ذ يعر  
م ظمة الصأأأأأأأحة العالميةال فأ الجهود الم حولة  م  ق  ل البرأأأأأأأراة/ا  دو والم ظما  المرأأأأأأأتركة فأ ر ا تاال 

 ال 2030   جل الع اء  ل  ا  دو بحلوا  ا  ل  الصع د العالمأ م 

المع ون اتحوال و ال  2015  لوا/سأأأأأأأأأأأأأ تم ر    25المارخ    1/70قرار الجمعية العامة    و ذ يع د تفك د 
اال الحي ا تمد  فيا الجمعية العامة الوثيعة المتامية لعمة اامم  2030 الم اا خطة الت مية المستدامة لعا   

 عمل  ل   ي  تملر  حد    الركبالال وتعهد  فيا بال2015ما بعد  ا  المتحدة ي تماد خطة الت مية ل

المتعلق ب أأأأأأأأأأأأأأمأان تمتع الجميع   3بأف أداا الت ميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأةال بمأا فأ ذلأك الهأدا  و ذ  رحأب  
ال  3-3بفنماط عي  صأأأأأأأأأحية وبالرفاهية فأ جميع اا مارال وغاياتا المحددة والمترابطةال وبماصأأأأأأأأأة الغاية  

اامراا المداراة المهملة ومكافحة ايلتهال  اوبئة ا  دو والسأأأأأأأأأأأأأأل والمالراا و التأ تتوخ  وضأأأأأأأأأأأأأأع نهاية  
ال ف أأأأأأأأأأأأأأالا    2030الك أأدي الوبأأائأ واامراا الم عولأأة بأأالميأأاا واامراا المعأأديأأة ااخرى بحلوا  أأا   

 اا داا ااخرى المتصلة بالصحةال

تسأترشأد بمعاصأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال بما    2030بفن خطة الت مية المسأتدامة لعا     يعر   و ذ 
أ ذلك ايحترا  التا  للعانون الدولأال وتعو   ل  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأان والمعا دا  الدولية لحعوق  ف

  

(123) A/HRC/37/74إ 

(124) A/HRC/41/27إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/37/74
http://undocs.org/ar/A/HRC/41/27
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برنأام   مأل  و   2005لعأالمأ لعأا   ا نسأأأأأأأأأأأأأأان و  الن اامم المتحأدة لأللفيأة والوثيعأة المتأاميأة لماتمر العمأة ا
 بصكوك  خرىال مثل د الن الحق فأ الت ميةالالماتمر الدولأ للسكان والت مية وم هاج  مل بيج   وتست  ر 

يجب  ن يكون متسأأأأأأأأأأأأأعاا مع التزاما  الدوا بموجب   2030بفن ت ف ح خطة  ا      ذ يعر  ي أأأأأأأأأأأأأاا و  
  جميع حعوق ا نسأأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأأاسأأأأأأأية العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأانال بما فأ ذلك ضأأأأأأأمان احترا

 للجميع وحما تها و  مالهاال

 ن توافر ترك بأأة خأأدمأأا  الوقأأايأأةال والفحصال والترأأأأأأأأأأأأأأميصال والعالجال     ل   و ذ  اكأأد م  جأأد أأد 
والر ايةال والد مال والمدما  الصأأأأأأأأأأأأأأحية وايجتماعيةال بما فأ ذلك خدما  الر اية الصأأأأأأأأأأأأأأحية الج سأأأأأأأأأأأأأأية 

والتثقيفال المعدمة دون وصأأأأأأأأأأأأأم  و   ر  و تم  زال و مكانية الحصأأأأأأأأأأأأأوا  ل هاال    وا نجابيةال ومواد ا  ال 
فتهاال وجودتهاال  أ   اصأر  سأاسأية لتحع ق ا  ماا الكامل لحق كل دنسأان فأ التمتع  وق ولهاال وتحمل تكل

 بف ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععليةال

احترا  وحماية و  ماا حق كل دنسأأأأان    بفن التغطية الصأأأأحية الرأأأأاملة التأ ترتكز  ل   و ذ يسأأأألم 
ة  مر  سأأأأأأأاسأأأأأأأأ فأ التصأأأأأأأدي لف روس نعص  فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأأأحة ال دنية والععلي

 الم ا ة البرراة وا  دوال

 ن ا  ماا التا  لكافة حعوق ا نسأأأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية للجميع   صأأأأأأأأر   و ذ  اكد مجدداا  
فأ مجاي   أ لوباء ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراةال بما فأ ذلك   سأأأأأاسأأأأأأ للتصأأأأأدي  ل  الصأأأأأع د العالم

ج والر اية والد مال و ن جهود التصأأأأأأأأأدي  حا تعلل م  احتماا تعرا  الوقاية والفحص والترأأأأأأأأأميص والعال
 الرمص لإلصابة بف روس نعص الم ا ة البرراةال

التحديا  العالمية فأ ( ترأأأكل  حد  ك ر 19-بفن جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د سأأألم  يو ذ   
ر ا  ل  التصأأأأأأأأأدي لإل دوال  الحظ مع العلق البالس  ثر ا م  ح   الصأأأأأأأأأحةال بما فأ ذلك  ثاتاراخ العالمال و 

وترأميصأاال وم    جاو ال  و وبماصأة  ل  فر  الحصأوا  ل   دواة ف روس نعص الم ا ة البرأراة/ا  د
ثر ا السأأأأل أ  ل  ايحتياجا  ا نسأأأأانية  ل   ح   ااروا  المفعودة و ثر ا  ل  الصأأأأحة الععلية والرفااال و 

المياد   ايجتماعيةال بما فأ ذلك  ثر ا  ل  س ل فأ جميع   التمتع بحعوق ا نسان ل   الصع د العالمأال و 
العي ال واام  الغأحائأ والتغأحيأةال والتعليمال واسأأأأأأأأأأأأأأتفحأاا الفعر والجوىال وتعط أل ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأادا ال والتجأارةال  

قم مظا ر التفاو  ايقتصأأادي وايجتما أ داخل ال لدان وفيما ب  هاال مما  ادي  والمجتمعا  وال  ئا ال وتفا
  2030سأأب ا نمائية التأ تحععت برأأق اانفس واعوق التعد  نحو تحع ق خطة  ا   دل   كس مسأأار المكا

 وجميع   دافها وغاياتهاال

الم ا ة البرأأراة    بفن تل ية ايحتياجا  الكلية لألشأأما  المصأأاب   بف روس نعص  و ذ يعر  ي أأاا  
ا  خالا كامل   و المعرضأأأ   لمطر ا صأأأابة بالف روس  و المت أأأررا  م ا و  ماا حعوق  ايء ااشأأأم

مراحل حياتهم  مر   تطلب تعاوناا وثيعاا وجهوداا يسأأأأأأأأأأتئصأأأأأأأأأأاا الفعر بجميع  شأأأأأأأأأأكالا و بعاداال بما فيا الفعر  
التغحوي و تاحة الوصأأأوا دل  التعليم ايبتدائأ  المدقعال و نهاء الجوى فأ كل مكان وتحسأأأ   اام  الغحائأ و 

وتعزاز الرفااال و تاحة فر  الحصأأوا  ل  الحماية   والثانوي بالمجان ودون تم  زال وال هوا بحياة صأأحية
اقفااال بهية الحد م   وجا  د   اايجتماعية المراعية لف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأراة للجميعال بم  ف هم 

يما ب  هاال وتحع ق المسأأأأاواة ب   الج سأأأأ   وتمك   جميع ال سأأأأاء والفتيا ال وتوف ر المسأأأأاواة داخل ال لدان وف
  التمك   ايقتصأأادي وترأأجيع المدن الصأأحية والسأأك  المسأأتعِّر وب اء مجتمعا   ادلة  العمل الالئق وفر 

 ترمل الجميعال
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الصأأحيب نحو   بتعرار اام   العا     معالجة  وجا  د  المسأأاواة والعودة دل  المسأأار  و ذ  رحب 
2030الع أأاء  ل  ا  دو بحلوا  ا   

أ بف روس نعص  ال وبتعرار برنام  اامم المتحدة المرأأترك المع ( 125) 
دنهاء  وجا  د  المسأأأأأأاواةإ والع أأأأأأاء  ل  ا  دوإ ايسأأأأأأتراتيجية العالمية  الم ا ة البرأأأأأأراة/ا  دو المع ون ا

 ال2026-2021لمكافحة ا  دو 
لعانونية الوق ية وا قليمية والدولية فأ ضمان حصوا الجميعال وبماصة    مية ال  ئا  ا  و ذ  كدرك 

ل  خدما  الوقاية والترأأأأميص والعالج والر اية والد م ذا  الصأأأألة بف روس  الفئا  السأأأأكانية الرئيسأأأأيةال  
 نعص الم ا ة البرراةال

مل التروا   بفن ترك بة خدما  الوقاية م  ا صأأابة بف روس نعص الم ا ة البرأأراةال ترأأ  و ذ يسأألم 
ئأ بعد التعرا  يسأأأأأأأأأأأأأأتعماا الواقأ الحكري وتوواعاال والعالج الوقائأ ق ل التعرا للف روسال والعالج الوقا

لاال والمتان الط أ الطو أ للحكورال والحد م  ال أررال وفعا للترأراعا  الوق يةال وخدما  الر اية الصأحية  
لم عولة ج سأأأأأأأأأأياال وته ئة ال  ئا  العانونية  الج سأأأأأأأأأأية وا نجابيةال بما فأ ذلك فحص و الج حاي  العدوى ا

 ية و ل  التثقيف فأ  حا الرفن؛والسياساتية التمك  يةال وتيس ر الحصوا  ل  معلوما  واف

بمأأا  حرو ماخرا فأ بعض الم أأاقق م  انمفأأاا فأ معأأدا ا صأأأأأأأأأأأأأأأابأأا  الجأأد أأدة    و ذ  رحأأب 
ظ فأ نفس الوقت بعلق مسأأأتمر  ن التعد   بف روس نعص الم ا ة البرأأأراة والوفيا  المرتبطة با  دوال واالح
او  ب   الم اقق وال لدان والسأأكانال و ن  المحرو فأ مجاا مكافحة وباء ف روس نعص الم ا ة البرأأراة متف

بعض م اقق العالم ترأأأأأأأهد واادة فأ  دد ا صأأأأأأأابا  الجد دة بف روس نعص الم ا ة وتعانأ م  محدودية  
والعالج والر اية والد م المتصأأأأألة بف روس نعص الم ا ة    فر  الوصأأأأأوا دل  خدما  الوقاية والترأأأأأميص

 ة دل   حا المدما  ي  زالون محروم   م  ذلكالالبرراةال و ن  ولئك الح    م فأ  مس الحاج

 نا رغم  حا التعد  فأ التصأأأأأأدي لوباء ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأراةال فإن    و ذ  الحظ بعلق بالس 
فأ   16مل ون شأأأأأمص مصأأأأأابون بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراة  ل  الصأأأأأع د العالمأال و ن    37,6نحو 

دصأأأأأابتهم بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراةال وما واا    بحالةالمائة م  المصأأأأأاب   بالف روس ليسأأأأأوا  ل   لم  
ذلك جزئيا دل    واعزى مال    شأأأأأأأأمص ي تتا  لهم فر  الحصأأأأأأأأوا  ل  العالجال    10,1يعدر بحوالأ   ما

 ا  د  المساواة وااشكاا المتعددة والمتداخلة للتم  ز والحواجز الهيكليةال وج

افر المعارا واادوا  الالومة لم ع كل دصأأأأأأأأأابة  م   ن المجتمع الدولأال رغم تو   و ذ يسأأأأأأأأأأاورا العلق  
فأ    2020جد دة بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأراة وكل وفاة مرتبطة با  دوال لم يحعق اا داا المحددة لعا   

ال  2016  الن السأياسأأ برأفن ف روس نعص الم ا ة البرأراة وا  دو الحي ا تمدتا الجمعية العامة فأ  ا   ا
بفشأأكاا و بعاد متعددة سأأا مت فأ  حا الفرأأل و ذ  الحظ  ن  وجا  د  المسأأاواة  حاال  و ن  وجا  د  المسأأاواة  

ف روس نعص  بئمة  ل  حالة ا صابة  و ن كانت ممتلفة باختالا السياقا  الوق يةال يمك   ن ترمل  وجها قا
ال والتعليمال  ا ث أال وا  أاقأةال والعمرال ومسأأأأأأأأأأأأأتوى الأدخأل  واينتمأاءالم أا أة البرأأأأأأأأأأأأأراأةال ونوى الج سال والعرقال  

 والمه ةال والتفاوتا  الجغرافيةال وحالة الهجرةال والسج ال وكث را ما تتفاقم بتداخلهاال

ضأأأأأة لإلصأأأأأابة بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراة  والفتيا   كثر  ر والمرا عا   بفن ال سأأأأأاء   و ذ يعر  
 فأ  بما فأ ذلك  وباء ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأراة وا  دوال   ثر و نه   تحمل    ئاا غ ر مت اسأأأأأأب نتيجة  

المت أأأررا  م هماال و ن  حا    و ر اية ود م ااشأأأما  المصأأأاب   بف روس نعص الم ا ة البرأأأراة وا  دو  
يحرمه  م  قفولته  واعلأِّل م  فر  حصأأأأأأأأأأأأأأوله   ل  التعليمال  العأبء  اثر سأأأأأأأأأأأأأألبأاا  ل  الفتيأا  ح أ  
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م  احتماا تعرضأأأأه  اسأأأأو  ي أأأأطر   فأ كث ر م  ااحيان دل  تولأ  مر  سأأأأر   المعيرأأأأية وازاد   مما
  شكاا  مل ااقفاا ولالستغالا الج سأال

دواء اسأأأأتمرار ارتفاى معدا انترأأأأار ف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة فأ صأأأأفوا    و ذ يسأأأأاورا العلق 
  رضة لإلصابة بف روس نعص الم ا ة البرراة  و ل علاال كر جَّبك  ن تكون الفئا  السكانية الرئيسية التأ 

للسأأياق الوبائأ وايجتما أ ل لد مع  ال قد يرأأتد خطر تعرا فئا  سأأكانية   ال وفعاا  نا  و ذ  الحظ 
ى لإلصأأأابة بالف روسال وم ها ال سأأأاء والمرا عا  وشأأأركا    الحكورال والرأأأبالال وااقفااال وااشأأأما    خر 

    ذوو ا  اقةال وااقليا  ا ث ية والعرقيةال والرأأأأأأأأأأعول ااصأأأأأأأأأأليةال والمجتمعا  المحليةال وااشأأأأأأأأأأما  الح 
يرأأأأأأأون فأ حاي   ال وااشأأأأأأأما  الح   يعيعيرأأأأأأأون فأ فعرال والمهاجرونال والالجئونال والمرأأأأأأأردون داخلياا 

 الطوارئ ا نسانية وحاي  ال زاى وما بعد انتهاء ال زاى؛

م   ن الوصأأم وااشأأكاا المتعددة والمتداخلة م  التم  ز والع ر وا سأأاءة ضأأد    و ذ يسأأاورا العلق 
بف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة  و المعرضأأأأ   لمطر ا صأأأأابة بالف روس  و    جميع ااشأأأأما  المصأأأأاب  

ال والعوان   والممارسأأأأأأأا  التع  دية والتم  زاة التأ  ةاال بما فأ ذلك الفئا  السأأأأأأأكانية الرئيسأأأأأأأيالمت أأأأأأأررا  م 
تسأتهدا  ايء ااشأما  يمك   ن تعوق الحصأوا  ل  خدما  ف روس نعص الم ا ة البرأراة وتزاد م  

 ا صابة بف روس نعص الم ا ة البرراةال و دامة وباء ا  دو العالمأالمماقر 

للمجتمع المدنأال بما فأ ذلك المجتمعا  المحلية والفئا       الحاسأأأأأأأأأأأموالح ز  دور  بال   ذ يسأأأأأأأأأأألمو  
  لألشأأأأما    الفعلية السأأأأكانية المت أأأأررة والم ظما  التأ تعود ا المجتمعا  المحلية  و تسأأأأت د دل هاال والمرأأأأاركة 

م اال    بف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة  و المعرضأأأأ   لمطر ا صأأأأابة بالف روس  و المت أأأأررا   المصأأأأاب
 ة وغ ر م م   صأأأأأأأأأأحال المصأأأأأأأأأألحة فأ المجتمع المدنأ والدوائر ااكاديمية والعطاى الما  الح   يعملون بمثاب 

اادلةال و ذ يسأأأألم  حفاو للتصأأأأدي لف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة باتباى نهٍ  قائم  ل  الحعوق واسأأأأت د دل   
 ل  الصأأأأع د العالمأ م   جل التصأأأأدي    فأ الجهود الم حولةلهحا الفئا   الطوالة اامد  ة  مسأأأأا مال ي أأأأاا ب

 لمرا ا  دوال

ب أأأرورة معالجة  وجا  د  ا نصأأأاا و د  المسأأأاواة فأ الم دان الصأأأحأ داخل     ي أأأاا و ذ يسأأألم   
سأأأأأأأأياسأأأأأأأأا ال م ها تلك التأ تعال   اتباى  عاون الدولأ و ال لدان وفيما ب  ها م  خالا ايلتزا  السأأأأأأأأياسأأأأأأأأأ والت

دا  ايجتماعية وايقتصا  دية وال  ئية للصحةالالمحدِّ

الحق فأ ايسأأأأتفادة العصأأأأوى م  ااحكا  الواردة فأ اتفاق م ظمة التجارة العالمية    و ذ يع د تفك د 
 ل  مجمو أة م  الترت بأا    المتعلق بأالجوانأب المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأالتجأارة م  حعوق الملكيأة الفكراأةال التأ ت ص

ر اادواة للجميعال وي سأأأيما فأ ال لدان ال اميةال  المرنة الهادفة دل  حماية الصأأأحة العامة وترأأأجع  ل  توف 
وكحلك ااحكا  الواردة فأ د الن الدوحة برأأأأأأأأفن اتفاق م ظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصأأأأأأأألة  

فن حماية الملكية الفكراة  مر  ا  لتطوار  تعر بالصأأأأأحة العامةال والتأ  بالتجارة م  حعوق الملكية الفكراة وب
 وتعر  ي اا بالرواغل المتعلعة بآثار ا  ل  ااسعارال دواة جد دة 

 ن احترا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان وحما تها و  مالها فأ سأأأأأأأأأأأأياق مكافحة ف روس نعص    اكد -1 
لوقاية والترأأأأأأأأأميص والعالج والر اية والد م  سأأأأأأأأأتفادة م  خدما  ااي تعميم  الم ا ة البرأأأأأأأأأراةال بما فأ ذلك

ا  ماا التا  لحق كل دنسأان فأ  فأالمتصألة بف روس نعص الم ا ة البرأراةال ترأكل   صأراا ي غ     ا 
 ؛والع اء  ل  ا  دو  التمتع بف ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععلية

فأ   المعطو أأأةيلتزامأأأا   الالومأأأة للوفأأأاء بأأأا الأأأدوا  ل  اتمأأأاذ جميع المطوا   يحأأأ  -2 
ا  الن السأأأياسأأأأ برأأأفن ف روس نعص الم ا ة البرأأأراة وا  دوا دنهاء  وجا  د  المسأأأاواة وسأأألك المسأأأار  ا
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  284/75الحي ا تمدتا الجمعية العامة فأ قرار ا    اال2030الصأأأأأأأأأأأأأأحيب للع أأأأأأأأأأأأأأاء  ل  ا  دو بحلوا  ا   
 ؛2021حزاران/ ونيا  8المارخ 

هاء جميع  وجا  د  المسأأأأأأأأأأاواة وانتهاكا  وتجاووا  حعوق الدوا  ل  دن   ي أأأأأأأأأأاا يح   -3 
ا صابة با   والمعرضون لمطر ا نسان التأ  واجهها ااشما  المصابون بف روس نعص الم ا ة البرراة 

تأ  ال و نهاء  وجا  د  المسأأأاواة داخل ال لدان وفيما ب  هاال الالمحليةوالمت أأأررون م ا وتواجهها المجتمعا   
 دون الع اء  ل  ا  دو؛ تركل حواجز تحوا

جميع الدوا وصأأأأ اد ق اامم المتحدة وبرامجها ووكايتها المتمصأأأأصأأأأةال والم ظما      د و -4 
 الحكومية الدولية وا قليميةال والم ظما  غ ر الحكومية دل   ن تواصأأل اتماذ جميع المطوا  ال أأروراة ل أأمان 

لتم  ز والع ر وا  حاء والع أاء  ل   حا الظوا ر  لها ولم ع الوصأم وااحترا  حعوق ا نسأان وحما تها و  ما
فأ سأأياق مكافحة ف روس نعص الم ا ة البرأأراةال با تبار ذلك جزءاا  سأأاسأأياا م  الجهود الرامية دل  تحع ق 

 وس الهدا المتمثل فأ تعميم ايسأأأأأأتفادة م  خدما  الوقاية والترأأأأأأميص والعالج والر اية والد م المتصأأأأأألة بف ر 
 رراة؛نعص الم ا ة الب

الدوا  ل   ن تعجل بإدماج خدما  ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراة فأ التغطية   يح  -5 
الصأأحية الرأأاملة وفأ نظم الصأأحة والحماية ايجتماعية العادرة  ل  الصأأمود و ن تكفل لجميع ااشأأما   

  لإلصابة  الف روس  و المعرض المصاب   بف روس نعص الم ا ة البرراة  و الح   يكفترا  نهم مصابون ب
با  و المت أأأأأأررا  م اال بم  ف هم الفئا  السأأأأأأكانية الرئيسأأأأأأيةال دمكانية ايسأأأأأأتفادة الكاملة ودون  وائق م  
خدما  الوقاية والترأميص والعالج والر اية والد م المتعلعة بف روس نعص الم ا ة البرأراةال وذلك فأ ظل  

هاد ضأأأأأد م  يسأأأأأعون دل  الحصأأأأأوا  ل   الم أأأأأايعة  و ايضأأأأأط  ب ئة للصأأأأأحة العامة خالية م  التم  ز  و
فأ   المدما  ذا  الصأألة بف روس نعص الم ا ة البرأأراةال مع الحر  فأ الوقت ذاتا  ل  احترا  وحماية الحق 

 المصوصية والسراة والموافعة الحرة والمست  رة؛

 وامل تمك   مجتمعيةال بما فأ ذلك العوان   التط يقية   ته ئةالدوا  ل     يح   ي أأأأأأأأأأاا  -6 
والتدراب  ل  مكافحة الوصأأأأأأم للعامل   فأ مجاا الر اية الصأأأأأأحية    ةياسأأأأأأا  وحمال  التثقيف العاموالسأأأأأأ

 وموظفأ دنفاذ العانونال لت د د الوصم والتم  ز اللح   ي  زاين يحيطان بف روس نعص الم ا ة البرراة؛

لك  قوان  ها وسأأأأأأأأياسأأأأأأأأاتها وممارسأأأأأأأأاتهاال بما فأ ذ تمتثل فأ ل   ن    الدوا  يح  كحلك -7 
اسأأأتراتيجياتها الرامية دل  ت ف ح   داا الت مية المسأأأتدامة ذا  الصأأألة بف روس نعص الم ا ة البرأأأراة وغ ر 

حعوق ا نسأأأأأأأانال و ن تراجع  و  لعانون الدولأ  اليلتزاماتها بموجب امتثاي تاما  ذلك م  الجوانب الصأأأأأأأحيةال  
ل اجب والفعاا والعادا لل رام  التأ تعد  خدما   غأ ايلتزاما  التم  زاةا  و التأ تاثر سأأأأأأأأأأأأألباا فأ الت ف ح اتل

الوقاية والترأميص والعالج والر اية والد م المتصألة بف روس نعص الم ا ة البرأراة وتتيب فر  الحصأوا  
ابون بالف روس  و المعرضأأأأأأأ     ل ها لجميع ااشأأأأأأأما  المصأأأأأأأاب   بالف روس  و الح   يكفترا  نهم مصأأأأأأأ

 فأ ذلك الفئا  السكانية الرئيسية؛ ا اال بملمطر ا صابة با  و المت ررا  م

الدوا  ل  التصأأأأأدي للمواقر والسأأأأأياسأأأأأا  التم  زاة التأ تسأأأأأتهدا ااشأأأأأما    يح  -8 
مطر  المصأأأاب   بف روس نعص الم ا ة البرأأأراة  و الح   يكفترا  نهم مصأأأابون بالف روس  و المعرضأأأ   ل

  المصأأأأابون  ي أأأأاا بمرا السأأأألال والقيا   ا صأأأأابة بالف روس  و المت أأأأررا  م اال بم  فأ ذلك ااشأأأأما
  ال( 126) غ ر العابل للكرأأأأر حمل ف روسأأأأأ غ ر قابل لل علا  أبفمور م ها توظيف قدرة حملة االحمل الف روسأأأأ

 وضمان حصولهم  ل  خدما  الوقاية والترميص والعالج والر اية والد م؛ 

  

 إ39ال المرفقال الفعرة 75/284قرار الجمعية العامة  (126)
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ا نسان والتجاووا   بالدوا  ن ت ع حدا لإلفال  م  الععال  ل  انتهاكا  حعوق     ه ب -9 
ا صأأأأابة با  و المت أأأررا  م اال وذلك    معرضأأأ   لمطر المرتكبة ضأأأأد ااشأأأأما  المصأأأأاب   بالف روس  و ال

ة فر   دل  العدالة م  خالا توف ر برام  لمحو اامية العانونيةال ووااد   هم وصأأأأولبالتواصأأأأل المجدي وضأأأأمان  
طاق التدراب لتوعية للع أأأأأأأأأأأاةال وموظفأ دنفاذ  حصأأأأأأأأأأأولهم  ل  الد م العانونأ والتمث ل العانونأال وتوسأأأأأأأأأأأيع ن

 العانونال والعامل   فأ مجاا الر اية الصحيةال وااخصائ    ايجتما    ال وغ ر م م  المكلف   بالمها ؛

حة وتصأأأميم وت ف ح بالجهود الم حولة  ل  الصأأأع د ا قليمأ لوضأأأع   داا قمو   رحب -10 
  حا الجهود؛ وارجعل  الع اء  ل  داء ا  دوال د بجهود التصدي الراميةاستراتيجيا  للتعج ل 

م  خدما  الوقاية والترأأأأأأميص والعالج   تسأأأأأأدياال فأ سأأأأأأياق ما  توفر بالدوا  ن    ه ب -11 
وق ا نسأأأان للعامل    حع  برأأأفنوالر اية والد م المتصأأألة بف روس نعص الم ا ة البرأأأراةال التثقيف والتدراب  

وظفأ دنفاذ العانون وموظفأ السأأأأأأأجون والمه  ااخرى ذا   فأ مجاا الر اية الصأأأأأأأحية و فراد الرأأأأأأأرقة وم
الصلةال مع الترك ز ترك زاا خاصاا  ل   د  التم  ز والموافعة الحرة والمست  رة واحترا  درادة جميع ااشما   

لم أأأأايعةال حت   تفت  ت ف ح  نرأأأأطة التوعية والمدما   المصأأأأوصأأأأيةال و د  االسأأأأراة و و ف أأأألياتهمال واحترا   
 دا  ف ل الممارسا  فأ  حا الرفن؛ااخرى وتبا

 ل   ن  د  احترا  جميع حعوق ا نسأأأأأان والحعوق الج سأأأأأية وا نجابية الواجبة    يرأأأأأدد -12 
للسكان والت ميةال  لجميع ال ساء والفتيا  و د  حماية و  ماا  حا الحعوق وفعاا ل رنام   مل الماتمر الدولأ  

الصأأأأأأأأأأأأادرة    ماتمرا  ايسأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلعة بهماال و د   و  الن وم هاج  مل بيج   والوثائق المتامية  
تمتعه  بالحق فأ   ل  مسأأأأأأأأتوى يمك  بلوغا م  الصأأأأأأأأحة ال دنية والععليةال  ادي دل  تفاقم  ثر الوباء فأ 

 وازاد م  خطر تعرضه  لإلصابة؛ ه صفوف

الع أأأاء  ل  جميع  شأأأكاا الع ر الج سأأأأ والج سأأأانأال بما فأ ذلك   الدوا  ل  يح  -13 
 ر العرأ رال با تماد و نفاذ العوان  ال وتغ  ر العوالب ال مطية الج سأانية والمعا  ر والتصأورا  والممارسأا    

ايجتماعية السأل يةال وتوف ر خدما  مصأممة خصأيصأا لمعالجة  شأكاا التم  ز والع ر المتعددة والمتداخلة  
 با  و المت ررا  م ا؛ ا صابةالمعرضا  لمطر أ تواجهها ال ساء المصابا  بالف روس  و الت

بأأالأأدوا  ن تتصأأأأأأأأأأأأأأأدىال اوجأأا التفأأاو  وال أأأأأأأأأأأأأأعر التأ يعأأانأ م هأأا ااقفأأاا     ه أأب -14 
المت أأأررون م  ف روس نعص الم ا ة البرأأأراة  و المصأأأابون باال    قراق تزواد  ايء ااقفاا و سأأأر م  

لتف  ل ايجتما أ وال فسأال  بما يحتاجون دليا م  حماية اجتماعية ود م و  ادة تف  لال بما فأ ذلك د ادة ا
ف الجهود الرامية دل  الع أأأأاء  ل   يكثوتدواةال دون وصأأأأم  و تم  زال  اااية وخدما  قب ااقفااال و ر الو 

طور وتوفر  دوا  للترأأأأأأأأأأأأأأميص المبكر وترك بأا   دواأة مالئمأة لألقفأاا   ن تاينتعأاا العمودي للف روس و 
 ن تعو ال ح ثما يرأأأأأون فأ  وسأأأأأاط محدودة المواردال و و الجا  جد دة لألقفااال وي سأأأأأيما الرضأأأأأع الح   يع

 اقت   اامرال بإنراء ود م نظم ال مان ايجتما أ التأ تحمأ ااقفاا؛

الدوا  ل   ن تل أ ايحتياجا  الماصأأأأة للمرا ع   والرأأأأبالال وبماصأأأأة الفتيا    يح  -15 
الجهود الرامية دل  نرأوء  والرأابا ال فأ سأياق التصأدي لف روس نعص الم ا ة البرأراة كع صأر  سأاسأأ فأ

اف  م  ا  دوال وتطور خدما  ر اية صأأأأحية  ولية  الية الجودة واسأأأأهل الحصأأأأوا  ل ها ومتاحة  ج ل مع
الر اية الصأأأأأأأأأأحية الج سأأأأأأأأأأية وا نجابيةال وتوّفر برام  للتثقيف برأأأأأأأأأأفن    خدما   بتكلفة مععولةال بما فأ ذلك

  قراق ايتصأأأأاا  الم عولة    بحاي  العدوىلتثقيف  برام  تتعلق با هاالصأأأأحة الج سأأأأية وا نجابيةال بما ف 
ال التأ  الرضأأأأابوسأأأأائل م ها دوالة  قبا  م  ق  ل قوان   سأأأأ  و ن تعزو الجهود فأ  حا الصأأأأددال  الج سأأأأأال  

ذا  الصأأأألة  والمدما   تحوا دون حصأأأأأوا المرا ع   والرأأأأأبال  ل  خدما  الصأأأأأحة الج سأأأأأية وا نجابية 
ا ع   والرأأأأأأأأبال المصأأأأأأأأاب    قراق ضأأأأأأأأمان المرأأأأأأأأاركة الفعلية للمر بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأراةال و    

 بالف روس  و المت ررا  م ا فأ التصدي للف روس؛
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بتسأأأأراع الجهود الرامية دل  التوسأأأأع فأ التثقيف الم اسأأأأب  مرااا   تعو بالدوا  ن   ه ب  -16 
ةال والحي  كزود المرا عا   والدق ق  لمياا والمرا أ للسأأأأأأأأياقا  الثعافية فأ مجاا الصأأأأأأأأحة الج سأأأأأأأأية وا نجابي

 ع   والرأأأأأأأأابا  والرأأأأأأأأبانال داخل المدرسأأأأأأأأة وخارجهاال وبما  تفق مع قدراتهم المتطورةال بمعلوما     والمرا 
الصحة الج سية وا نجابيةال وال راط الج سأال والوقاية الراملة م  ف روس نعص الم ا ة البرراةال والمساواة  

ب اء   م   ال لونال لتمك  هم سأأأأانال وال ماء الجسأأأأدي وال فسأأأأأ وسأأأأ ب   الج سأأأأ  ال وتمك   المر ةال وحعوق ا ن
احترا  الحا  واكتسأأأأأال مهارا  الحد م  المماقرال وتزواد م بوسأأأأأائل التمك   يتماذ العرارا  والتواصأأأألال  

 وتطوار  القا  محترمةال حت   تمك وا م  حماية  نفسهم م  ا صابة بف روس نعص الم ا ة البرراة؛

للتم  ز والوصأأأأأأأأم والع ر وا  حاء التأ    ن ااشأأأأأأأأكاا المتعددة  و المتفاقمةدل     يرأأأأأأأأ ر  -17 
غالباا ما  تعرا لها ااشأأما  المصأأابون بف روس نعص الم ا ة البرأأراة  و الح   يفترا  نهم مصأأابون  

 همبالف روس  و المت أأأررون م ا و فراد الفئا  السأأأكانية الرئيسأأأية ت طوي  ل  آثار سأأأل ية فيما  تعلق بتمتع
 ة الععلية؛بف ل  مستوى يمك  بلوغا م  الصح

د ي   ل  الحاجة دل  مرا اة    يرأأأدد  - 18  حعوق ا نسأأأان والصأأأحة العامة فأ مرأأأكلة الممدرا     بكع 
 ؛ ( 127) العالميةال وفعاا للتوصيا  العملية الواردة فأ الوثيعة المتامية للدورة ايستث ائية الثالث   للجمعية العامة 

لوما  والبحوت واادلة و ف أأأأأأل الممارسأأأأأأا  والم را ال ب   ال لدان  تبادا المع يرأأأأأأجع -19 
لت سأ ق  ل  الصأع د دون ا قليمأ وا قليمأ وااقاليمأ والعالمأال بهية ت ف ح التداب ر   اققال والتعاون واموال

لتزاما   والوفاء بايلتزاما  المتعلعة بالتصأأدي العالمأ لف روس نعص الم ا ة البرأأراة وا  دوال وي سأأيما اي
تمدتا الجمعية العامة فأ الواردة فأ ا  الن السأياسأأ برأفن ف روس نعص الم ا ة البرأراة وا  دو الحي ا 

ال  ل   ن ت أأأأأأأأأأأأأأطلع بدور قيادي ال لدان المتعدمة ال مو وتلك التأ توجد فأ وضأأأأأأأأأأأأأأع  تيب لها  2021 ا   
 ولوجيا برأأأأأروط  تم التراضأأأأأأ  ل ها  ايضأأأأأطالى بحلك الدور فأ تيسأأأأأ ر ال عل الطو أ للموارد المالية والتك

 وتعزاز ب اء العدرا    د ال رورة؛

 ن تتمح جميع التداب ر الالومة للوقاية م  ف روس نعص الم ا ة البرأأأراة    بالدوا  ه ب -20 
حصأأأأأوا الجميع  ل   دواة  فر   ت أأأأأم   ن  و   اومعالجته او صأأأأأاباتا وا تاليتا المصأأأأأاحبة وترأأأأأميصأأأأأه

ترأميص و الج آم ة وفعالة وبفسأعار مععولةال دون تم  زال فأ سأياق تفرأأ خدما   تك ولوجيا  صأحية و و 
لإل ماا التا  لحق    ا سأأأاسأأأي ا  صأأأر   اامر الحي يعدوس نعص الم ا ة البرأأأراة وا  دوال   وبئة م  ق  ل ف ر 

 كل دنسان فأ التمتع بف ل  مستوى ممك  م  الصحة ال دنية والععلية؛

 يأة وا قليميأة والأدوليأةال بوسأأأأأأأأأأأأأأأائأل م هأا واأادة  ب أأأأأأأأأأأأأأرورة تكثيف الجهود الوق  يسأأأأأأأأأأأأأألم -21 
 ل ها للحد     تم التراضأأأنعل التك ولوجيا وفق شأأروط و ية الرسأأميةال  ايسأأتثمارا  والتموال والمسأأا دة ا نمائ

م  معدا ا صأأأأأأأأأأأابا  الجد دة بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأأأراة و دد الوفيا  المتصأأأأأأأأأأألة بمرا ا  دوال  
المصأأأأأاب   بالف روس وتوسأأأأأيع نطاق توف راال وذلك تج باا لعودة تفرأأأأأأ   ومواصأأأأألة توف ر العالج لألشأأأأأما 

الطموحأة والمحأددة وم يأاا المتفق  الوبأاء فأ بعض ال لأدان التأ قأد ي تتمك  م  ت ف أح اا أداا وايلتزامأا   
م    داا برنام  اامم المتحدة المرأأترك المع أ بف روس    95-95-95 ل ها  صأأالاال بما فأ ذلك الهدا  

  10-10-10الم ا ة البرأأأأراة/ا  دو المتعلعة بالفحص والعالج وك ت الحمل الف روسأأأأأال واا داا  نعص  
ن والحد م  الوصأأأأأأأم والتم  ز و صأأأأأأأال   احماية حعوق ا نسأأأأأأأالمتعلعة بعوامل التمك   المجتمعيةال بما ف ها  

 ؛2030 ال والهدا المتمثل فأ الع اء  ل  وباء ا  دو بحلوا  ا 2025العوان  ال بحلوا  ا  

الدوا  ل  كسأأأأر دورا  انتعاا ف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة ب أأأأمان حصأأأأوا  يح  -22 
بف روس نعص    المتصلةالعالج والر اية والد م  الوقاية والترميص و   خدما   جميع ال اس  ل  ما يكفأ م 

  

 لمرفقإال ا30/1-العرار دد (127)
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البرأأأراة    الم ا ة البرأأأراة ق لة دورة حياتهمال بما فأ ذلك الر اية المتمصأأأصأأأة برأأأفن ف روس نعص الم ا ة
التصأأأأأأأأأدي لسأأأأأأأأأالي  ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأأراة  و وغ را م  الحاي  المزم ة المرتبطة بالرأأأأأأأأأيموخةال 

لف روسأأأأأأأأأا  العكوسأأأأأأأأأةال ومعاومة م أأأأأأأأأادا  الميكروبا ال وفأ  حا  المعاومة لألدواةال ومعاومة م أأأأأأأأأادا  ا
ا ة البرأراة ومعاومة  السأياقال دنرأاء نظم فعالة لرصأد ظهور سأالي  معاومة لألدواة م  ف روس نعص الم 

 م ادا  الميكروبا  والوقاية م ها والتصدي لها؛

لتم  ز وتل أ  ام   الدوا  ل   ن تتصأأأأأأأأأدى لألشأأأأأأأأأكاا المتعددة والمتعاقعة    يح   ي أأأأأأأأأاا  -23 
م  خدما  الر اية الصحية للمهاجرا  والسكان المت عل   والالجئ   والسكان المت ررا     المحددة ايحتياجا   

أ سأأأأأياق التصأأأأأدي لف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراةال و ن ت أأأأأع حداا للوصأأأأأم والتم  ز والع ر  م  ااوما ال ف
ض ها  ل   ساس ا صابة بف روس نعص الم ا ة  فرا ق ود  ل  الدخوا دل   راالمتعلعة ب  سياسا  الوتراجع  

تهم  اسأأأتفاد   فر   البرأأأراة بهية دلغاء تلك الع ود وم ع د ادة ااشأأأما  بسأأأ ب دصأأأابتهم بالف روسال و ن تد م
 م  خدما  الوقاية والترميص والعالج والر اية والد م المتصلة بف روس نعص الم ا ة البرراة؛

مجمو ة كاملة م  التدخال   فر  ايسأأأأأأأأأأأأأتفادة م    الدوا  ل  ضأأأأأأأأأأأأأمان  ح  كحلكي -24 
قاية  بة خدما  الو  المتعلعة بف روس نعص الم ا ة البرأأأراة واسأأأتمدامهاال بما فأ ذلك    قراق تك يف ترك

المتصأأأألة بف روس نعص    م  ف روس نعص الم ا ة البرأأأأراة وخدما  الترأأأأميص والعالج والر اية والتوعية
وجميع ااشأأأما  المصأأأاب   بف روس نعص    ةايحتياجا  المت و ة للفئا  السأأأكانية الرئيسأأأيلتل ية    الم ا ة

 الم ا ة البرراةال بما فأ ذلك فأ السجون وغ ر ا م   ماك  ايحتجاو؛

الدوا  ل  التعج ل بالجهود الرامية دل  القيا ال حسب ايقت اءال بجمع واستمدا     يح  -25 
والعرق واينتماء    والسأأأ وتبادا ال يانا  الدقيعة المصأأأ فة حسأأأب الدخل ونوى الج س وقراعة انتعاا العدوى  

لة فأ الصأأأأأأأأأ  ا ث أ وحالة الهجرة وا  اقة والوضأأأأأأأأأع العائلأ والموقع الجغرافأ والمصأأأأأأأأأائص ااخرى ذا 
السأأأأأأأأأراة وحعوق ا نسأأأأأأأأأان الواجبة لألشأأأأأأأأأما  المصأأأأأأأأأاب      احتراماا تاماا السأأأأأأأأأياقا  الوق ية بطراعة تحتر   

ا صأأأابة با  و المت أأأررا  م ا وسأأأائر المسأأأتف د  ال وتعزاز العدرة الوق ية    المعرضأأأ   لمطر بالف روس  و  
تع أ والمالأ ود م ب اء العدرا   م ال ل  جمع واسأأأأأأأتمدا  وتحل ل تلك ال يانا ال بما فأ ذلك م  خالا الد 

وال لدان ال امية غ ر السأأأأأأأأاحلية والدوا الجزراة الصأأأأأأأأغ رة ال اميةال    لل لدان ال اميةال بما ف ها  قل ال لدان نمواا 
 لزاادة تعزاز قدرة السلطا  والمكاتب ا حصائية الوق ية؛

ا  الأأدوليأة  م ظمأأالأأدوا ووكأأاي  اامم المتحأأدة وصأأأأأأأأأأأأأأ أأاديعهأأا وبرامجهأأاال وال  يرأأأأأأأأأأأأأأجع -26 
وا قليمية وغ ر الحكومية والماسأأأأأأأأسأأأأأأأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأأأأأأأان وسأأأأأأأأائر الجها  المع ية  ل   ن تكفل 

والفئا  السكانية   االمراركة الهادفة لألشما  المصاب   بف روس نعص الم ا ة البرراة  و المت ررا  م 
البرأأأأأراة و ملية التمطي  للسأأأأأياسأأأأأا   ا ة  الرئيسأأأأأية فأ  ملية اتماذ العرارا  المتصأأأأألة بف روس نعص الم 

 وال رام  المتعلعة با وت ف ح ا ورصد ا؛

الدوا  ل  ايلتزا  بزاادة دشأأأأأأراك ااشأأأأأأما  المصأأأأأأاب   بف روس نعص الم ا ة   يح  -27 
البرأأأأأراة وا  دو وتمك   مجتمعا  ااشأأأأأما  المصأأأأأاب   بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراة  و المعرضأأأأأ    

ت أأررا  م اال بم  ف هم ال سأأاء والمرا عون والرأأبالال وبما يرأأمل الم ظما  التأ  الم  لمطر ا صأأابة با  و
يعود ا المجتمع المحلأال م   داء  دوار ا القيادية الحاسمة فأ التصدي لف روس نعص الم ا ة البرراة    

لمجتمعا   م  اودون الوق ية ذا  الصأأأألة وغ ر ا    والوق ية قراق كفالة ددراج الرأأأأبكا  العالمية وا قليمية
المت أأأأأأأررة فأ  ملية اتماذ العرار والتمطي  والت ف ح والرصأأأأأأأد للتصأأأأأأأدي لف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأراةال  

 وتوف ر الد م التع أ والمالأ الكافأ لها؛
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ل  مواصأأأأأأأألة مسأأأأأأأأا دة ال لدان ال امية فأ تعزاز ا  ماا التا    المجتمع الدولأ   يح  -28 
ممك  م  الصأحة ال دنية والععليةال بوسأائل م ها تيسأ ر الحصأوا  توى لحق كل دنسأان فأ التمتع بف ل  مسأ

والترأأأأأميصأأأأأا  وااجهزة الط ية    وغ ر ا م  تك ولوجيا  الوقايةال  واللعاحا ال وي سأأأأأيما اادواة   ل  اادواة
ال      موظفالااساسيةال المفمونة والفعالة والج دة بكلفة يس رةال و   قراق توف ر الد م المالأ والتع أ وتدراب  

فأ الوقت نفسأأأأا بفن المسأأأأاولية ااول     احترا  جميع حعوق ا نسأأأأان وحما تها و  مالها تعع   مع ا قرار 
وتوف ر الموارد  تك ولوجيا  السأأأأأأأليمة ب ئياا طو أ للل عل الوالتسأأأأأأأليم باا مية ااسأأأأأأأاسأأأأأأأية ل   ل   اتق الدوا

  ليا؛م التراضأ ت ل  نحو الرروط الميسرة والتف  لية   هابرروط مواتيةال بما ف المالية 

الأدوا  ل  الوفأاء بأالتزامهأا ب أأأأأأأأأأأأأأمأان دمكأانيأة الوصأأأأأأأأأأأأأأوا دل  اادواأة المأفمونة   يحأ  -29 
والفعالة والم أأأأأأأأأأمونة الجودةال بما فأ ذلك اادواة الج يسأأأأأأأأأأة واللعاحا  ووسأأأأأأأأأأائل الترأأأأأأأأأأميص وغ ر ا م  

لوقاية م  ا صأأأأأابة بف روس نعص  والعدرة  ل  تحمل تكاليفهاال لتوافر اال  ضأأأأأمان  التك ولوجيا  الصأأأأأحيةال و 
إوالة جميع التعج ل بالم ا ة البرأراة وم  ا صأابا  واي تالي  المصأاحبة وترأميصأها و الجهاال وذلك ب

الحواجزال ح ثما  مك ال بما فأ ذلك الحواجز المتعلعة باانظمة والسأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأا  والممارسأأأأأأأأأأأأأا  التأ تعوق  
زاز اسأأأأأأتمدا  جميع اادوا  المتاحة لمفض  سأأأأأأعار  ولوجيا  واا داا الصأأأأأأحيةال وتعالوصأأأأأأوا دل  التك 

التوواع العادا والم صأر   وترأجيعالتك ولوجيا  الصأحية والتكاليف المرتبطة بالر اية المزم ة مدى الحياةال  
متع  لحق فأ التصأأأأأأأأأأأأون اللم تجا  الصأأأأأأأأأأأأحية ب   ال لدان وداخلهاال م   جل ال هوا بالجهود الرامية دل   

 ؛و  مالا د مايا تاماا  ة ال دنية والععليةبف ل  مستوى ممك  م  الصح

ب رنام  اامم المتحدة المرأأأأأأأأترك المع أ بف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأراة/ا  دو    ه ب -30 
والم ظما  التأ ترأأأأارك فأ ر ا تا  ن تد م ال لدان فأ معالجة الدوافع العانونية وايجتماعية وايقتصأأأأادية  

بما فأ ذلك م  خالا تعزاز جميع حعوق ا نسان والمساواة ب   الج س   سية والهيكلية لوباء ا  دوال  والسيا
 وتمك   جميع ال ساء والفتيا ؛

دل  مفوضأأة اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان  ن تعد تعراراال بالترأأاور مع   يطلب -31 
حةال يصأأأأر تمع المحلأ وسأأأأائر  صأأأأحال المصأأأألالحكوما  والمجتمع المدنأ والم ظما  التأ يعود ا المج

ا جراءا  التأ يجري اتماذ ا واوصأ بتكثيف ا جراءا  المتمحة  و الرروى فأ اتماذ ا لتحع ق اا داا  
الم تكرة المتعلعة بعوامل التمك   المجتمعيةال  ل  ال حو المعترا با فأ ا  الن السأأأأياسأأأأأ برأأأأفن ف روس  

ال واعال  الثغرا  المتبقيةال و ن  2021 ا    حي ا تمدتا الجمعية العامة فأنعص الم ا ة البرأأأراة وا  دو ال
 تعد  التعرار دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الممس  ؛

د و للمسأأأأا مة فأ التعرار الدوا اا  أأأأاء  ت ن    ةالسأأأأامي  ةدل  المفوضأأأأ  يطلب  ي أأأأاا  -32 
جهأا ذا   دة ووكأايتهأا وصأأأأأأأأأأأأأأ أاديعهأا وبراموجميع الجهأا  المع يأة ااخرىال بمأا فأ ذلأك   ئأا  اامم المتحأ

المع يةال وبماصأأأة المعرر الما  المع أ بحق كل  لمجلس حعوق ا نسأأأان  الصأأألةال وا جراءا  الماصأأأة
دنسأأأأأأأأأأأأان فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأأأأأأأأحة ال دنية والععليةال و  ئا  المعا دا ال والم ظما   

ا نسانال وممثلأ المجتمع    صحةال والماسسا  الوق ية لحعوق واله ئا  ا قليمية المع ية بحعوق ا نسان وال
المدنأال بم  فأ ذلك ااشأما  المصأابون بف روس نعص الم ا ة البرأراة  و الح   يفترا  نهم مصأابون  

  و المت ررون م اإ بابالف روس  و المعرضون لإلصابة 

 36الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

اء    التصأواتإ وكانت نتيجة    أ 5صأوتاا معابل ي شأأء وامت اى   42]ا تمد بتصأوات مسأجل بفغل ية  
 التصوات كما  لأا
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 الماادونا 
اارج ت  ال  رم  ياال  لمانياال دندونيسأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأتانال  وكرانياال ديطالياال باكسأأأأأتانال  

تعأددة  الم -البحرا ال ال راواأألال بلغأأاراأأاال ب غالدي ال بورك  أأا فأأاسأأأأأأأأأأأأأوال بول أأداال بوليفيأأا )دولأأة  
ر ال هاماال جزر مارشااال جمهوراة كورااال الدانمركال الس غااال  العوميا (ال تريكياال توغوال جز 

ال وليفاراة(ال فيجأال الكام رونال    –السأأأأودانال الصأأأأومااال فرنسأأأأاال الفل   ال ف زواال )جمهوراة  
يةال  كوباال كو  ديفوارال المكسأأأيكال مالويال المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرأأأمال 

 إ بااال اله دال  ول داال اليابانموراتانياال نام  ياال ال مساال ن

 الممت عون    التصواتا 
 [ايتحاد الروسأال دراترااال الص  ال غابونال ل  يا

التعجيل بالج ود الرامية إلا القضةةاء ةلا جميع أشةةكال العنف ضةةد النسةةاء   -47/15
ات اإلةاقة  جميع أشةةةةةةةةةكةال العنف ضةةةةةةةةةد النسةةةةةةةةةاء والبنةات ذو  والبنةات: منع
 والتصدي ل ا 

 حعوق ا نسانالدن مجلس  
التزا  جميع الدوا باحترا  جميع حعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية وحما تها    دذ  اكد م  جد د 

  والوفاء بهاال و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأاا م ثاق اامم المتحدةال وا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأانال والعهد الدولأ
  بالحعوق ايقتصأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال  نية والسأأأأأأأياسأأأأأأأيةال والعهد الدولأ الماالما  بالحعوق المد

واتفاقية الع أأأأأاء  ل  جميع  شأأأأأكاا التم  ز ضأأأأأد المر ةال واتفاقية حعوق ااشأأأأأما  ذوي ا  اقةال واتفاقية 
 حعوق الطفلال وايتفاقية الدولية للع اء  ل  جميع  شكاا التم  ز الع صريال 

ال و  الن الع أأأأأأأاء  ل  الع ر ضأأأأأأأد المر ةال  د الن وبرنام   مل ف   ا  د د  ي أأأأأأأاا و ذ  اكد م  ج 
و  الن وم هاج  مل بيج  ال وبرنام   مل الماتمر الدولأ للسكان والت ميةال ونتائ  ماتمراتها ايستعراضية  

 جميعهاال و  الن اامم المتحدة برفن حعوق الرعول ااصليةال

ر   ولج ة حعوق ا نسأأأأأأأأان    بجميع العرارا  ذا  الصأأأأأأأألة الصأأأأأأأأادرة    مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأان  و ذ  كحكِّّ
والجمعية العامة ومجلس اام  والعرارا  وايست تاجا  المتفق  ل ها ذا  الصلة للج ة وضع المر ةال التأ  كد ال  

 ل هاال كما يجب  فأ جملة  مورال  ن جميع  شأأأأأأكاا الع ر ضأأأأأأد ال سأأأأأأاء وال  ا  يجب م عها و دانتها والع أأأأأأاء  
 عدالة وسك ل المساءلة    انتهاكا  حعوق ا نسان الماصة به ال ضمان دمكانية وصوا ال ساء وال  ا  دل  ال 

ر  ي أأأأاا   بايلتزا  بالع أأأأاء  ل  جميع  شأأأأكاا الع ر ضأأأأد جميع ال سأأأأاء وال  ا  فأ المجال      و ذ  كحكِّّ
واانواى ااخرى م  ايسأأأتغالاال  ل  ال حو الوارد فأ  العا  والما ال بما فأ ذلك ايتجار وايسأأأتغالا الج سأأأأ 

ال وبايلتزا  بالترأأأأأأجيع  ل  دقامة  3-5و 2-5م    داا الت مية المسأأأأأأتدامةال وبماصأأأأأأة الغا تان   5ا  الهد
مجتمعا  مسأأأأالمة ي  كهمَّ  ف ها  حد م   جل تحع ق الت مية المسأأأأتدامةال و تاحة دمكانية لجوء الجميع دل   

سأتواا ال  ل  ال حو الوارد  اسأسأا  فعالة وخاضأعة للمسأاءلة وشأاملة للجميع  ل  جميع المالعدالةال وب اء م
 م    داا الت مية المستدامةال مع مرا اة ايلتزا  بعد  ترك  حد  تملر    الركبال 16فأ الهدا 

م  أ م ع  بالدور الها  الحي تاديا ايتفاقيا  والصأأأأكوك وا  النا  والمبادرا  ا قليمية ف  و ذ يكسأأأألِّّ
 الع ر ضد ال ساء وال  ا  والتصدي لا والع اء  لياال
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ال (128)بف ماا المعررة الماصأأأأأأأأة المع ية بمسأأأأأأأأفلة الع ر ضأأأأأأأأد المر ة و سأأأأأأأأبابا و واقبا و ذ  رحب 
 ال و ذ يحي   لماا مع التعد ر بتعارار ماال(129)والمعرر الما  المع أ بحعوق ااشما  ذوي ا  اقة

سأأأاء  دواء اسأأأتمرار انترأأأار الع ر ضأأأد ال سأأأاء وال  ا ال بم  فأ ذلك ال   العلقو ذ يعرل    بالس   
  وال  ا  ذوا  ا  اقةال وبجميع  شأأأأأأأأأأكاا  حا الع ر ومظا را الممتلفة فأ جميع  نحاء العالمال و ذ يع د التفك د

ال وم  ثم   ل   ن الع ر ضأأد ال سأأاء وال  ا  يرأأكل انتهاكاا و سأأاءةا و ضأأعافاا لحعوق ا نسأأان الماصأأة به 
 فإنا غ ر مع وا بتاتااال

د  سأاء وال  ا ا يع أ  ي فعل م   فعاا الع ر العائم  ل  نوى   ل   ن االع ر ضأد ال   و ذ يكرأدِّّ
  الج س  ادي  و يكحتمل  ن  ادي دل   ضأأأرار  و معاناة بدنية  و ج سأأأية  و نفسأأأية  و اجتماعية  و اقتصأأادية

لل سأأأأأأأأأاء وال  ا ال بما فأ ذلك التهد دا  بمثل  حا اافعاا  و ا كراا  و الحرمان التعسأأأأأأأأأفأ م  الحراةال  
فأ المجاا العا   و المجاا الما ال بما فأ ذلك ما يحدت م ا فأ السأأأأأياقا  الرقمية وفأ  سأأأأأواء حدت  
  الم العملال

م  ظهر م  مظا ر  د  المسأأأأأاواة  بفن الع ر ضأأأأأد ال سأأأأأاء وال  ا   و ظا رة  المية وم  و ذ يكسأأأأألِّّ
ا  العوة غ ر المتكافئة  التارامية وال   واة ب   الج س   والتم  ز ضد ال ساء وال  ا ال وبفنا متجحر فأ  الق

ب   المر ة والرجل وفأ العوالب ال مطية الج سأأأانيةال وبفن جميع  شأأأكاا الع ر ضأأأد ال سأأأاء وال  ا ال بما فأ 
ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسأأأريال وترأأأواا اا  أأأاء الت اسأأألية  ذلك الممارسأأأا  ال أأأارةال مثل وواج  

والم ع العسأأري للحملال والع ر الج سأأأ المرتب  بالصأأرا ا   لإلناتال والتعقيم العسأأريال وا جهاا العسأأري  
والع ر المرتكب بدافع كرا ااجانبال دنما ترأأأكل دبطايا لممارسأأأة ال سأأأاء وال  ا  لحعوق ا نسأأأان الماصأأأة  

   ولحرااته  ااساسية والتمتع الكامل بهاالبه

اشكاا متعددة ومتداخلة م   م   ن ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة  تعرض    و ذ يساورا بالس العلق 
التم  ز والع رال فأ المجال   العا  والما ال بما فأ ذلك فأ الم زاال وفأ ااسأأأأرال وفأ المجتمعا ال وفأ  

سياقا  الرقمية وفأ الماسسا ال و ذ يرّدد  ل  الحاجة الملحة للتصدي   الم العملال وفأ المدارسال وفأ ال
 لجميع  شكاا الع ر والتم  ز ضد  ال

م   ن ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة  واجه  واادة فأ خطر التعرا    ورا بالس العلق  ي اا و ذ يسا 
 نه   قفاا  و  شأأأأياء    للع ر  ل   سأأأأاس العوالب ال مطية التأ تجرد   م  دنسأأأأان ته   و تصأأأأ فه   ل 

 تستبعد    و تعزله ال  و

م  تواتراا مع تعدمه  فأ السأأأ  و ن  بفن ال سأأأاء ااك ر سأأأ اا  تعرضأأأ  لإل اقة برأأأكل  كثر   و ذ يكسأأألِّّ
التم  ز فأ حق كبار السأأ  يكسأأهم فأ واادة خطر تعرا ال سأأاء ذوا  ا  اقة ااك ر سأأ اا للع رال بما فأ 

 ال فسأ واللفظأ والمالأال والعزلة وايستبعاد ايجتماعيانالذلك الع ر ال دنأال وا  حاء 

م  ي اا   ة الم تميا  دل   قليا ال بم  ف ه  ال ساء وال  ا   بفن ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اق  و ذ يكسلِّّ
ذوا  ا  اقة الم حدرا  م   صل  فراعأ وآس ويال  تعرض  اشكاا متعددة ومتعاقعة م  التم  ز والع ر  

رقه  وانتما    ا ث أ وج سه  وحالة ا  اقة الماصة به الاسبال م ه  اال فأ جملة  مورال  ِّ

عة برأأأأكل خا  التأ تواجهها نسأأأأاء وب ا  الرأأأأعول ااصأأأألية  مسأأأأتواا  الع ر المرتف  و ذ  كد   
ذوا  ا  اقةال وي سأأأأأأأأأأيما م  يعرأأأأأأأأأأ   م ه  فأ مجتمعا  رافية ومجتمعا  نائية والمهاجرا ال و ذ يكسأأأأأأأأأألِّم  

 دل  ضمان وصوله  دل  العدالة وخدما  الد م  ل  قد  المساواة مع غ ر  ال بالحاجة
  

(128) A/HRC/47/26 إ 
(129) A/HRC/46/27إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/27
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يف الجهود  ل  جميع المسأأأأأأأأأأأأأأتواأا  و ل  العمأل مع جميع   ل  الحأاجأة دل  تكث  و ذ يع أد التأفك أد 
 صأأأأأأحال المصأأأأأألحةال بم  فأ ذلك ااشأأأأأأما  ذوو ا  اقة وم ظماتهم والم ظما  التأ يعودونهاال وكحلك  

ج باا دل  ج ب مع ال سأأأأأأاء والفتيا  كعوامل للتغ  رال بهية م ع و والة جميع  شأأأأأأكاا التم  ز  الرجاا والفتيان  
 ا  فأ المجال   العا  والما ال و ل  شأأأأأأأأأبكة ا نترنت وخارجهاال بما فأ ذلك  والع ر ضأأأأأأأأأد ال سأأأأأأأأأاء وال 

ر السأأأأ   الحاجة دل  معالجة  د  المسأأأأأاواة ب   الج سأأأأأ  ال والتم  ز ضأأأأأد ااشأأأأأما  بسأأأأأ ب ا  اقة  و ك 
مال و د  المسأأأأاواة ايجتماعية ايقتصأأأأاديةال واا راا والمواقر والسأأأألوكيا  ايجتماعية السأأأأل ية   -  والوصأأأأ 

 تأ تكم  وراء  حا الع ر وتديماالال

م  بفن  وضأأاى الفعر والتم  ز والتهمي ال ال اتجة    ايسأأتبعاد م  السأأياسأأا  ايجتماعية    و ذ يكسأألِّّ
وم  الصأأأأحة ومعا  ر العمل الدولية والحماية ايجتماعية والت مية المسأأأأتدامة    وم  فوائد التعليم مدى الحياة

 م  خطر تعرا ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة للع رال والمسا دة ا نسانيةال يمك   ن تزاد

لكون ااشأأأأما  ذوي ا  اقة  ت أأأأررون  ل  نحو غ ر مت اسأأأأب م  الترأأأأرد    و ذ يسأأأأاورا العلق 
ر والع ر العائلأ و سأأأأأأأاءة معاملة المسأأأأأأأ     الحي يمك   ن يكون مدفو  اا بفمور م  ب  ها اينفصأأأأأأأاا والهج 

رد يمك   ن يعرِّا ال سأأأأأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة لدرجة  ك ر م  و سأأأأأأأأأاءة معاملة ااقفااال ولكون الترأأأأأأأأأ
 خطر د دا ه  فأ ماسسا  وخطر الع ر فأ  حا السياقال

م  ة  واجه   قبا  فأ ا بالن    الع رال بما فأ ذلك  بفن ال سأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اق  و ذ يكسأأأألِّّ
ترت با  ا جرائية ل أأأمان دتاحة الوصأأأوا  ايفتعار دل  معلوما  يسأأأهل الوصأأأوا دل ها    نظا  العدالة وال

 الفعاا دل  العدالة وس ل اينتصاا لل ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة  ل  قد  المساواة مع غ ر  ال

ء التفث ر السأأأأل أ للعوان   والممارسأأأأا  التأ تعوق ممارسأأأأة ااشأأأأما   دوا  و ذ يسأأأأاورا بالس العلق 
اواة مع غ ر م  و التأ ي تتيب تزواأأد م بأأالأأد م الكأأافأ  ذوي ا  أأاقأأة ا ل تهم العأأانونيأأة  ل  قأأد  المسأأأأأأأأأأأأأأأ

لممارسأأأتهاال ما  اثر سأأألباا  ل  التمتع بالمسأأأاواة و د  التم  زال بل وترأأأكل فأ بعض الحاي  دنكاراا لحعهم  
أ الوصأأأأأأوا  ل  نحو فّعاا دل  العدالة  ل  قد  المسأأأأأأاواة مع غ ر م  و التأ تسأأأأأأمب بإ دا هم قسأأأأأأراا فأ ف

رةالماسسا   ل   س  اس د اقة حقيقية  و متصوَّ

م   ن ا  داى العسأري فأ ماسأسأا   و شأكل م   شأكاا الع ر يحر  ال ساء   و ذ يعرل    قلعا 
ه  فأ  حا الحاي   واجه  واادة فأ خطر التعرا لمزاد م  وال  ا  م  الحراة  ل   ساس ا  اقةال و ن

 فسأأأأأأأأأأأأأأ والج سأأأأأأأأأأأأأأ والع ر العائم  ل  نوى الج س  اينتهاكا  واي تداءا ال بما فأ ذلك الع ر ال دنأ وال
 )الع ر الج سانأ(ال

م    ايجتماعية  و الح  يةال وخاصأأأة اللوائأ -  بفن ال سأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقا  ال فسأأأية  و ذ يكسأأألِّّ
يسأتمدم  خدما  الصأحة الععلية  و يعرأ  فأ ماسأسأا ال  واجه  واادة فأ خطر التعرا للع ر و سأاءة  

م  الحراة  ل   سأأأأأأأاس ا  اقة بسأأأأأأأ ب ممارسأأأأأأأا  التم  ز واسأأأأأأأتمدا  العوالب ال مطية    المعاملة والحرمان
م المرتبطة ا  اقةال و ذ  اّكد  ل  الحاجة دل  اتماذ جميع التداب ر الم اسأأأأ بة ل أأأأمان الوصأأأأوا فأ والوصأأأأ 

راعية  ايجتما أ والمدما  المجتمعية الم  -  الوقت الم اسأأأأأأب دل  خدما  الصأأأأأأحة الععلية والد م ال فسأأأأأأأ
 للعمر ول وى الج س والتأ تركز  ل  ال اج  ال

م  ي أاا   بفن ال سأاء وال  ا  ذوا  ا  اقةال وخاصأة م ه  ال سأاء ااك ر سأ ااال  تفثرن  ل     و ذ يكسألِّّ
(ال ما  دى دل  تفاقم  وضأأاى  د  المسأأاواة والتم  ز 19-نحو غ ر مت اسأأب بجائحة ف روس كورونا )الكوف د

م والع ايجتماعيةال     ر وايسأأتبعاد العائمة بالفعلال و ل  تعطُّل خدما  الحماية والمسأأا دا الم هجأ والوصأأ 
وواادة اي تماد  ل  معدِّمأ الر ايةال و ل  محدودية الوصأأأأأأأوا دل  خدما  السأأأأأأأك  الالئق والتعليم والعدالة  

ال و ل  واادة  وخدما  الر اية الصأأأأحية ااسأأأأاسأأأأيةال بما فأ ذلك خدما  ر اية الصأأأأحة الج سأأأأية وا نجابية
ر الج سأأأأأأأأأأ والع ر الج سأأأأأأأأأانأ والع ر العائلأ  احتماي  العزلة والبطالة والفعر والع رال بما يرأأأأأأأأأمل الع 
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با تبارا م   شأأأأأأأأأكاا الع ر الم ترأأأأأأأأأرةال والع ر المرتك ب فأ السأأأأأأأأأياقا  الرقمية    (*)و  ر الرأأأأأأأأأراك الحميم
الماسأسأيةال و ذ يكسألِّم كحلك بفن ااشأما   وممارسأا  الع ر وسأوء المعاملة وا  ماا المرتكبة فأ ال  ئا   

  مواجهة نفس ااوضأأأاى والتحديا ال بما فأ ذلك فأ مرحلة ايسأأأتجابة والتعافأذوي ا  اقة قد يسأأأتمرون فأ  
الحماية  و  ادة ال  اءال ف أأأأأالا  ما  واجه  م  العوائق والتم  ز فأ الحصأأأأأوا  ل  تداب ر الحمايةال و دوا   

ال  اسأأأأأأبال واادواةال واللعاحا ال وااجهزة الط يةال وفر  العمالةال والتعليم الرأأأأأأمصأأأأأأية المصأأأأأأمَّمة برأأأأأأكل م 
 والمعلوما  المتعلعة بالصحة العامة وخدما  الر اية الصحيةال

دواء المطر الما  المتمثل فأ العزا وايسأأأتبعاد وسأأأوء المعاملة والع رال    و ذ يسأأأاورا بالس العلق 
ااشأأما  ذوي ا  اقة م  جميع اا مارال وي سأأيما   بما فأ ذلك الع ر الج سأأأ والع ر الج سأأانأ ضأأد

 بما فأ ذلك  وضاى الصراى المسلب وحاي  الطوارئ ا نسانية وحدوت الكوارت الط يعيةال فأ حاي  ااخطارال  

 ل   ن  ل  الأدوا  ن تتمأحال وفعأاا يلتزامأاتهأا بموجأب العأانون الأدولأال بمأا فأ ذلأك   و ذ يرأأأأأأأأأأأأأأدد 
وسأأالمة    والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأانال جميع التداب ر ال أأروراة ل أأمان حمايةالعانون الدولأ ا نسأأانأ  

 ااشما  ذوي ا  اقة فأ حاي  ااخطار والطوارئ ا نسانيةال

م  بالتفث را  السأأأأأل ية لتغ ر الم اخ  ل  ال سأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقةال بما فأ ذلك واادة    و ذ يكسأأأأألِّّ
ل اتجة    خفض دمكانية الحصأأأأأأأأأأأوا  ل  الد م المعدَّ  فأ حاي   خطر ا صأأأأأأأأأأأابة باامراا والوفيا  ا

و ل  خدما  م ع الع ر والتصأأأأأأأأّدي لاال و ذ  اّكد  ل  الحاجة دل   ن ت أأأأأأأأم  الدوا مرأأأأأأأأاركة الطوارئ  
 ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة فأ التف ب للكوارت والتمطي  لالستجابة لهاال

م اللح   يكت فان ا  اقة والحيض يع أ  ن ال سأأأاء  م   ن الصأأأمت والوصأأأ    و ذ يسأأأاورا بالس العلق 
مه ال و و وضأأع  وال  ا  ذوا  ا  ا قة كث راا ما يفتعرن دل  المعلوما  ااسأأأاسأأأية واجري اسأأأتبعاد   ووصأأأ 

 تفاقم بسأأأأ ب ايفتعار دل  دمكانية الحصأأأأوا  ل  خدما  المياا والصأأأأرا الصأأأأحأ المالئمةال بما فأ ذلك  
 لصأأأأأأحية حية  ث اء فترة الحيضال وي سأأأأأأيما فأ المدارس و ماك  العمل والمراكز ا خدما  الصأأأأأأحة وال ظافة الصأأأأأأ

 والمرافق والمبانأ العامةال

الحعوق المتعلعة بالصأأأحة الج سأأأية وا نجابيةال  ل  نحو يملو م  ا كراا والتم  ز   و ذ  اكد م  جد د 
 جسديالوالع رال بما فأ ذلك ايحترا  الكامل للكرامة والسالمة وايستعالا ال

رضأأأأأأأأ   ل  نحو غ ر مت اسأأأأأأأأب  لكون ال سأأأأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة  تع  و ذ يسأأأأأأأأاورا بالس العلق 
للتعقيم العسأأأأأأأأأريال و و نوى م   نواى الع ر وانتهاك حعوق ا نسأأأأأأأأأان وتجاوو ا قد يرأأأأأأأأأكل تعح باا وغ را م  

الحياة  ل  السأأأأالمة  ضأأأأرول المعاملة العاسأأأأية  و الالدنسأأأأانية  و المه  ة واكسأأأأفر     واقب تسأأأأتمر مدى  
 ال دنية والععلية لل ساء وال  ا  ذوا  ا  اقةال

م  بفن المعلوما  وخدما  الر اية الصأأأحية المتعلعة بالصأأأحة الج سأأأية وا نجابية ترأأأملال    و ذ يكسأأألِّّ
فأ جملة  مورال ت ظيم ااسرة المتسم بسهولة الوصوا دليا والرامل للجميعال والطرق ا م ة والفعالة الحد ثة  

 ية للمرا ع  ال وخدما  الر اية م ع الحملال ووسأأأأأأأأأأائل م ع الحمل فأ حاي  الطوارئال وخدما  الر اية الصأأأأأأأأأأح ل 
صأأية فأ الويدة ور اية التول د فأ الحاي  الطارئةال بما فأ ذلك   الصأأحية لألمها ال مثل المسأأا دة التمصأأّ

دةال وا جهأاا ا م    أدمأا ي يكون  دتأاحأة العأابال  لتعأديم خأدمأا  الويدةال والر أايأة فأ فترة مأا حوا الوي
الج م  التهأابأا  المسأأأأأأأأأأأأأأأالأك ا نجأابيأةال  ممأالفأاا للعأانون الوق أال ور أايأة مأا بعأد ا جهأااال والوقأايأة والع

 واامراا المعدية الم عولة ج سيااال وف روس نعص الم ا ة البرراةال والسرقانا  ا نجابيةال

  

   اك  قر وق ية تعترا بهحا المصطلب م فصالا     شكاا الع ر ااخرىإ *
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لوصأأأأوا دل  المعلوما  الصأأأأحية وخدما  ر اية م   ن الحرمان م  دمكانية ا  و ذ يسأأأأاورا العلق 
الصأأأأأحة الج سأأأأأية وا نجابية يمك   ن يرأأأأأكل انتهاكاا  و دسأأأأأاءةا  و دضأأأأأعافاا لحق الجميع فأ التمتع بف ل   
  مسأأتوى يمك  بلوغا م  الصأأحة ال دنية والععليةال بما فأ ذلك الصأأحة الج سأأية وا نجابيةال وقد يكون شأأكالا 

 ال ث اء/بعد الويدة وال  ا  يمك   ن  ادي دل  ا تالا ووفيا  اامها م   شكاا الع ر ضد ال ساء 

 ل  الحاجة دل  تعزاز ا شأأأأأأراك وا دماج الكامل   والفعال   والهادف   لل سأأأأأأاء وال  ا     و ذ  اكد 
ميع  شأأأأأكاا الع رال فأ ذوا  ا  اقة  ل  قد  المسأأأأأاواة مع غ ر  ال بم  ف ه  ال أأأأأحايا وال اجيا  م  ج

صأأأ ع العرار واادوار القيادية وفأ وضأأأع المفاهيمال وفأ وضأأأع وت ف ح سأأأياسأأأا  ولوائب وترأأأراعا    مليا   
 متعددة الجوانب ترا أ العمر ونوى الج س ومصمَّمة لم ع و والة جميع  شكاا الع ر ضد ال ساء وال  ا ال

م  اجهزة المع  ةال  بما فأ ذلك التك ولوجيا  وا  بفن تك ولوجيا  المعلوما  وايتصأأأأأاي ال  و ذ يكسأأأأألِّّ
قأد  ظهر  قأدرتهأا  ل  تعزاز ممأارسأأأأأأأأأأأأأأة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال و نهأا يمك   ن ته ا ااوضأأأأأأأأأأأأأأاى التأ تمّك  
ااشأأأأأأأما  ذوي ا  اقة م  التمتع الكامل بحعوق ا نسأأأأأأأان الماصأأأأأأأة بهم وامك   ن تسأأأأأأأهم فأ ددماجهم  

مال وتمك  هم م  العي   برأأأأأأأأأكل ع ق التمك   وايسأأأأأأأأأتعاللية لهايجتما أ والرقمأ ومحو  م تهم الرقمية وتح
مسأأتعل  ل  قد  المسأأاواة مع غ ر م وم  المرأأاركة الكاملة والفعالة والهادفة فأ المجتمع وفأ  الم العملال  
فأ الوقت الحي  د   فيا جميع  شأأأأأأكاا الع ر ضأأأأأأد ال سأأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة فأ السأأأأأأياقا  الرقميةال  

ةال وانترأأأأار ا  السأأأأ  رانيالع ر والت ّمر والتحر   ل  السأأأأاحة   اشأأأأكاا الجد دة م  الع ر مثلفأ ذلك ا بما
 (ال19-المتزا د خالا فترة جائحة ف روس كورونا )كوف د

م  ي أأأأأاا   با سأأأأأها  الرئيسأأأأأأ المعدَّ  م  المجتمع المدنأال بما فأ ذلك الم ظما  الم ادية    و ذ يكسأأأأألِّّ
تت بع واعود ا ااشأأأأأأأأأأأأأما  ذوو ا  اقةال      المجتمعيةال والم ظما  التأبحعوق ال سأأأأأأأأأأأأأاء وال  ا  والم ظما

وال سأاء ااك ر سأ ااال وال  ا  والرأبالال والجما ا  ال سأواةال وال سأاء وال  ا  المدافعا     حعوق ا نسأانال  
ر والرأأامل لل   جميع والمتسأأموالمدافعون    ددماج ذوي ا  اقةال و ذ يكسأألِّم كحلك بف مية التفا ل المفتو  والميسأأَّ

التمك    لمجتمع المدنأ فأ وضأأأأع وت ف ح التداب ر التأ تعّزو المسأأأأاواة ب   الج سأأأأ   وتحّعق  بالرأأأأفافية مع ا
 لجميع ال ساء وال  ا  وتسمب للمجتمع المدنأ بالعمل بحراة و مان دون خوا م  التر  ب  و اينتعا ال

م   سأأأاء   ل  جميع  شأأأكاا الع ر ضأأأد ال  كحلك بالمسأأأاولية الحاسأأأمة لألسأأأر فأ الع أأأاء  و ذ يكسأأألِّّ
  وال  ا ال بما فأ ذلك التحر  الج سأأأأ والع ر العائلأال    قراق جملة  مور م ها توف ر ب ئة دا مة للتمك  

لجميع ال سأأأأأاء وال  ا ال بوسأأأأأائل م  ب  ها واادة الو أ برأأأأأفن حعوق ا نسأأأأأان لجميع ال سأأأأأاء وال  ا ال بم  
 ر العائلأ ليس مسأأأفلة  كسأأأراة خاصأأأة واجب  بفن الع  ال و ذ يكسأأألِّم  ي أأأاا ف ه  ال سأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة

 الع اء  لياال

 ل    مية جمع وتحل ل بيانا  موثوقة    ااشأأأأأأأأما  ذوي ا  اقة باتّباى المبادئ    و ذ يرأأأأأأأأدد 
ية  التوج هية الحالية المتعلعة بوضأأأأأع دحصأأأأأاءا  ا  اقةال  أ وتحد ثاتهاال و ذ يرأأأأأّجع الجهود الجاراة الرام

   جل تصأأأأأأأ يف ال يانا  المتعلعة بااشأأأأأأأما  ذوي ا  اقة حسأأأأأأأب الج س  دل  تحسأأأأأأأ   جمع ال يانا  م
 والعمر وا  اقةال و ذ  اكد  ل  الحاجة دل  ديجاد بيانا  قابلة للمعارنة دوليااال

   سأأأمطا دواء اسأأأتمرار وتفرأأأأ جميع  شأأأكاا الع ر ضأأأد ال سأأأاء وال  ا  فأ   يعرل -1 
 ؛جميع  نحاء العالم

ممك ة جميع  شأأأأأأأأكاا الع ر ضأأأأأأأأد ال سأأأأأأأأاء وال  ا ال بم  ف ه   بفشأأأأأأأأد العبارا  ال   د   -2 
ال سأأأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقةال والع ر المرتك ب فأ سأأأأأأأياق تداب ر ا غالق و جراءا  دغالق المدارس كرد  

 (؛19-فعل لجائحة ف روس كورنا )كوف د
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سأأأأأأأاء  الع ر تعوق  و تلغأ تمتع ال لكون جميع  شأأأأأأأكاا التم  ز و   يعرل    بالس العلق -3 
وال  ا  تمتعاا كامالا بحعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأيةال ما يعوق المرأأأأاركة الكاملة والفعالة والهادفة م  
جانب ال سأأأأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة و دماجه   ل  قد  المسأأأأأأأأاواة مع غ ر   فأ المجاي  ايقتصأأأأأأأأادية  

تحع ق المسأأأأأأاواة ب   الج سأأأأأأ   والتمك      لسأأأأأأياسأأأأأأيةال وما يرأأأأأأكل  قبة  ما وايجتماعية والثعافية والمدنية وا
 لجميع ال ساء وال  ا ؛

 ل  الحأاجأة دل  تعزاز الجهود الراميأة دل  التمك   لل سأأأأأأأأأأأأأأأاء وال  أا  ذوا    يرأأأأأأأأأأأأأأأدد -4 
ا  اقةال وواادة مرأأأأأأأأأاركته  وتعزاز دور   القيادي فأ المجتمع    قراق اتماذ تداب ر للتصأأأأأأأأأدي لجميع  

اركته  و دماجه  برأأأأأأأأأأكل كامل و ل  قد  المسأأأأأأأأأأاواة مع غ ر   فأ جميع عوائق التأ تم ع  و تعّ د مرأأأأأأأأأأال
مجاي  الحياةال بوسأأأأأأأأأأائل م ها دنرأأأأأأأأأأاء برام  تمك  يةال والتوعية المجتمعيةال وبرام  التوجيا وب اء العدرا ال  

لماليةال وخدما  ال  ية  و ل  ضأأأأمان حصأأأأوله ال  ل  قد  المسأأأأاواة مع غ ر  ال  ل  الموارد ايقتصأأأأادية وا
ية ايجتماعية وخدما  ال عل الراملة لحوي ا  اقة والتأ يسهل استمدامهماال وآليا  وخدما  العدالةال  التحت

وخاصأأأأة فيما  تصأأأأل بالصأأأأحة والتعليمال وكحلك العمالة الم تجة والعمل الالئق لل سأأأأاء ذوا  ا  اقةال و ل   
ل فأ السأأياسأأا  وال رام  و ن    ذوا  ا  اقة مدمجة بالكامضأأمان  ن تكون  ولواا  وحعوق ال سأأاء وال  ا

 يجري استرارته  بركل وث ق و شراكه  ب راط فأ  مليا  ص ع العرار؛

 ل  الحاجة دل  التصدي اشكاا التم  ز المتعددة والمتداخلة التأ تعرِّا    يردد  ي اا  -5 
والة العوالب ال مطية  ال ساء وال  ا  بدرجة  ك ر لالستغالا والع ر وسوء المعاملةال و ل  ت ف ح تداب ر لم ع و 

بسأأأأأأأأأأأ ب   العائمة  ل  ا  اقةال ونوى الج سال والعمرال والعرقال وكرا ااجانبال والتم  ز ضأأأأأأأأأأأد ااشأأأأأأأأأأأما 
مال واا راا ايجتماعية السأل يةال والمواقر والسألوكيا  التأ تسأ ب  و تديم التم  ز والع ر   ا  اقةال والوصأ 

 ضد ال ساء وال  ا ؛

م -6  اى نه  اسأأأأأأأأتباقأ متعدد العطا ا ال يعمل مع جميع  صأأأأأأأأحال  بالحاجة دل  اتّب  يكسأأأأأأأألِّّ
لم ع الع ر    القة والم ظما  التأ يعودونهاالمصأأأألحة المع    ال بما فأ ذلك م ظما  ااشأأأأما  ذوي ا  ا

ضأأأأد ال سأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة والتصأأأأدي لا والع أأأأاء  لياال بما فأ ذلك التعليم والتدراب مدى الحياة  
التأ تعزو ايحترا  والكرامة والمسأأأأأأأأأأأأأأاءلة والمسأأأأأأأأأأأأأأاواة و د  التم  ز وا دماج و مكانية  والحمال  ا  المية  

ة الكاملة والفعالة فأ الحياة السأأأياسأأأية والحياة العامة والتمك   ايقتصأأأاديال  الوصأأأواال ف أأأالا    المرأأأارك
اشما  ا خرا ال  وتداب ر الحماية ايجتماعية التأ تهدا دل  الحد م  الفعر وم  اي تماد المالأ  ل  ا

 والتداب ر الهادفة دل  ا خراج م  الماسسا  وتعزاز العي   المستعل؛

اذ دجراءا  فوراة وفعالة لم ع جميع  شأأأأأأكاا الع ر ضأأأأأأد ال سأأأأأأاء  الدوا دل  اتم   د و -7 
 وال  ا  والع اء  ل ها    قراق ما  لأا

 را صأأأورة ال سأأأاء   تعزاز احترا  حعوق ااشأأأما  ذوي ا  اقة وكرامتهمال وترأأأجيع ) ( 
د م  و  وال  ا  ذوا  ا  اقة  رضأأأأأأأأأأأاا يمّك  له  وحمال  التوعية بعدراته  و سأأأأأأأأأأأهاماته ال وايمت اى    

م ال ساء ال  ا  ذوا  ا  اقة وتصوار   فأ قوالب نمطية؛  تموال الحمال  التأ تديم وص 

ة الموجود فأ نماذج  مراجعة العوان   والسأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأا  التأ تديم الفهم العديم جداا لإل اق )ل( 
فأ التعامل    اا ماا الم راة والط ية والتم  ز  ل   سأأأأأاس ا  اقةال وااخح ب ه  قائم  ل  حعوق ا نسأأأأأان

 مع ا  اقة؛

وضأأع سأأياسأأا  شأأاملة للجميع ومراجعتها وتعزاز اال بوسأأائل م  ب  ها تمصأأيص موارد   )ج( 
للع ر ضأأأد ال سأأأاء وال  ا  و وامل المطر المسأأأ ِّّبة كافية لمعالجة ااسأأأبال التارامية وال   واة وااسأأأاسأأأية  

ب الد   أال وضأأأأأأمان  ن تكون العوان   والسأأأأأأياسأأأأأأا   لاال بما فأ ذلك الع ر المدفوى بكرا ااجانب والتعصأأأأأأّ
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مت اسأأأعة بهية التصأأأّدي لجميع  شأأأكاا الع ر ضأأأد ال سأأأاء وال  ا ال و ن تكون شأأأاملة لل سأأأاء وال  ا  ذوا   
 ا وفعاا لاللتزاما  الدولية الواقعة  ل  الدوا فأ مجاا حعوق ا نسان؛ا  اقةال و ن يجري ت ف ح 

وقائمة  ل  اادلة للعمل مع ال سأأأأأأأأأأأاء وال  ا  ذوا   ت ف ح برام  واسأأأأأأأأأأأتراتيجيا  فعالة   )د( 
ا  اقة وم   جله  وتمصأأأأأيص موارد كافية لهاال مثل تلك الرامية دل  واادة دمكانية الوصأأأأأوا دل  ااجهزة  

ا  المع  أأة وخأأدمأأا  التأأف  أأل و  أأادة التأأف  أأل المجتمعيأأة المكيَّفأأة تبعأأاا يحتيأأاجأأاته ال امتثأأايا  والتك ولوجيأأ
 ولية الواقعة  ل  الدوا فأ مجاا حعوق ا نسان؛لاللتزاما  الد

ضأأأأأأأأأأأمان ا شأأأأأأأأأأأراك وا دماج الكامل   والفعال   والهادف   لل سأأأأأأأأأأأاء وال  ا   ل  ت ّوى  ) أ( 
وال  ا  ذوا  ا  اقة  ل  قد  المسأأاواة مع غ ر  ال فأ  مليا  صأأ ع العرار    سأأياقاته ال بم   ف ه  ال سأأاء

سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأا  وترأأأأأأأأأأأراعا  و جراءا  وخط   مل وبرام  ومرأأأأأأأأأأأاراع  واادوار القيادية وفأ وضأأأأأأأأأأأع وت ف ح 
واسأتراتيجيا  وق ية سأه ل الوصأوا دل ها وشأاملة للجميع م   جل م ع الع ر ضأد ال سأاء وال  ا  والع أاء  

ن  ن يك أط ل ع بهحا المرأاركة فأ ب ئة آم ة وامك  الوصأوا دل هاال بوسأائل م ها الحصأوا  ل    لياال وضأما
ب اء العدرا  م  م ظما  ال سأأأأأأأأاء وال  ا  وااشأأأأأأأأما  ذوي ا  اقة ا خرا  وم   الد م والمسأأأأأأأأا دة فأ 

ة م   جل ال سأأاء  الم ظما  التأ يعود ا  ايءال و   قراق برام  التوعية والتوجيا وب اء العدرا  المجتمعي
 وال  ا  ذوا  ا  اقة؛

وال  ا  والع اء    ضأمان  ن تكون المدما  وال رام  المصأمَّمة لم ع الع ر ضأد ال سأاء )و( 
 ليا شأأاملة لل سأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة ومتاحة له ال بوسأأائل م ها ضأأمان دمكانية الوصأأوا دل  المرافق  

ول وى الج س    للسأأأأأأأأأأأأأأ ف ر التوعيأة والتأدراأب المرا       والمأدمأا  والمعلومأا  ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأة و   قراق تو 
وتعديمهما دل  المه     ومعدِّمأ الر اية ذوي    والرأأامل    لحاي  ا  اقة والمت أأم     لمعلوما  الصأأدما 

ااجر المدفوى ومعدِّمأ الر اية غ ر المدفو ة ااجر الح   يعملون لتل ية ايحتياجا  المحددة لل سأأاء ذوا   
 ال بم  فأ ذلك ال ساء ااك ر س اا وال  ا  ذوا  ا  اقة؛ا  اقة

ل المتعددة والمترابطة والمععدة للتررد  ضمان  ن تتصّدى نظم الحماية ايجتماعية لألسبا )و( 
   قراق م ع  سأأأأبال الفعرال وا سأأأأها  فأ دتاحة متطلبا  العي   المسأأأأتعل فأ المجتمعال واا داا المتعلعة  

    الج س   والمساواة العرقية والعمل الالئقال وتيس ر ددماج ااشما  ذوي ا  اقة؛ بالصحةال والمساواة ب
المالئمة لم ع و والة جميع  شأأأأأأأأكاا التم  ز والع ر ضأأأأأأأأد ال سأأأأأأأأاء    اتماذ جميع التداب ر  ) ( 

ن فأ  وضأأاى خطرال بما فأ ذلك  وضأأاى الصأأراى المسأألب وحاي  الطوارئ ا نسأأانية  وال  ا  الالتأ  وجد 
وت الكوارت الط يعيأةال مع د الء ا تمأا  خأا  للممأاقر التأ تواجههأا ال سأأأأأأأأأأأأأأاء وال  أا  ذوا  ا  أاقة  وحأد

 لمحددة؛واحتياجاته  ا

ل ميسرة ومععولة التكلفة وبد لةال   )ط(  وضع وت ف ح برام  تعليمية ومواد تدراس بفشكاا تواصك
والمتعلم   برأأأأأأفن الع ر ضأأأأأأد ال سأأأأأأاء  بما فأ ذلك  شأأأأأأكاا سأأأأأأهلة العراءة والفهمال تزاد م  و أ المعلم    

دلة ومتوافعاا مع العدرا  المتطورة  وال  ا ال بوسأأائل م ها تعليم المسأأائل الج سأأية تعليماا شأأامالا قائماا  ل  اا
للطفلال يرأأأأر  مسأأأأائل الموافعةال واحترا  الحدودال وما يرأأأأكل سأأأألوكاا غ ر مع وا وكيفية ا بالن   اال وا  أ 

تماذ قرارا  مسأأأأت  رة ومهارا  ايتصأأأأااال وارأأأأّجع ت مية العالقا  المحترمة العائمة  احترا  الحا  ومهارا  ا
  دماج وحعوق ا نسان؛ ل  المساواة ب   الج س   وا

وضأأأأأع وت ف ح ترأأأأأراعا  وسأأأأأياسأأأأأا  و جراءا  وبرام  وق ية للعدالة الج ائية تفخح فأ  )ي( 
قةال وترأأأجيع التداب ر المراعية للعمر ونوى الج س  الحسأأأبان ايحتياجا  المحددة لل سأأأاء وال  ا  ذوا  ا  ا

م ها؛ بما فأ ذلك ب اء قدرا  العامل   فأ   والرأأاملة ي تبارا  ا  اقة فأ سأأياسأأا  م ع الجرامة والحماية
 مجاي  م ع الجرامة ونظا  العدالة و مليا  العدالة التصالحية غ ر الرسمية؛
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الم ظمأا  الأدوليأة والم ظمأا  غ ر الحكوميأةال   د م المبأادرا  التأ تتمأح أا جهأا  م هأا )ك( 
لتأ تت بع  و يعود ا ااشأأأأأأأأأأما  ذوو  بما فأ ذلك الم ظما  المع ية بحعوق ال سأأأأأأأأأأاء وال  ا ال والم ظما  ا

ا  اقةال وال سأأأأأاء ااك ر سأأأأأ ااال وال  ا  والرأأأأأبالال والجها  الفا لة م  المجتمع المدنأال والعطاى الما ال  
تمعيةال والز ماء الد   ونال والسأأأأأأأياسأأأأأأأ ونال والصأأأأأأأحف ون وغ ر م م  العامل   فأ والمجمو ا  الد  ية والمج

ا نسأأأأانال بم  ف هم ال سأأأأاء وال  ا  المدافعا     حعوق ا نسأأأأانال  مجاا ا  ال ال والمدافعون    حعوق  
  والرأأعول ااصأألية والمجتمعا  المحلية والجها  الفا لة ااخرى ذا  الصأألةال كجزء م  جهود ا يسأأتحدات

اسأتجابا  وبرام  وسأياسأا  محددة الهدا وامك  الوصأوا دل هاال بوسأائل م  ب  ها تمصأيص موارد مالية  
 ل  تعزاز المساواة ب   الج س   وا دماج والع اء  ل  الع ر ضد ال ساء وال  ا ؛كافيةال تهدا د

ر  الدوا دل   ن تتمح دجراءا  فوراة وفعالة للتصأأأأدي لجميع  شأأأأكاا الع     د و  ي أأأأاا  -8 
 ضد ال ساء وال  ا ال و ن تد م جميع ال حايا وال اج   وتحم هم    قراق ما  لأا

 ل  ا فال  م  الععال  ل  جميع  شأأأأأأأكاا الع ر ضأأأأأأأد  محاسأأأأأأأبة الج اة والع أأأأأأأاء   ) ( 
 ال ساء وال  ا ؛

ضأأأمان  ن تسأأأمب الترأأأراعا  بالتحع ق والمعاضأأأاة فأ الوقت الم اسأأأب وبصأأأورة فعالةال   )ل( 
 معاضاة التلعائية والمعاقبة والج ر فأ حاي  الع ر ضد ال ساء وال  ا ؛بما فأ ذلك ال

الترأأأأأأأأأأأراعا  التأ تحظر الع ر صأأأأأأأأأأأراحة وتوفر الحماية الكافية  ا تماد وتعزاز وت ف ح   )ج( 
لجميع ال ساء وال  ا ال بم  ف ه  ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقةال م  جميع  شكاا الع ر فأ المجال   العا   

ا فأ ذلكال فأ جملة  مورال الع ر المرتكب  ل  شأأأأأأأأأأأبكة ا نترنت وخارجها م  جانب معدِّمأ  والما ال بم
الر اية الصأأأحية ومعدِّمأ خدما  ال عل وغ ر م مم  يرأأأغلون م اصأأأب ذا  سأأألطة ومعدِّمأ    الد م ومعدِّمأ

  المرتبطة  الر ايةال والتحر  الج سأأأأأأأ والع ر العائلأ و  ر الرأأأأأأراك الحميم و مليا  قتل ال سأأأأأأاء وال  ا
وي  ل   ب وى الج سال والتأ ت أأأأأأأأأأأأأأع حأأداا لإلفال  م  الععأأال وتعأأاقأأب بعأأدٍر واٍا  ل  الجرائم التأ ت ط

 شأكاا الع ر ال دنأ والج سأأ وال فسأأ وايقتصأادي التأ تحدت فأ ااسأر وفأ الماسأسأا  وفأ السأياقا   
 ؛الرقمية وفأ  الم العمل وفأ المجتمعا  والتأ  رتك ها معدِّمو الد م

ضأأأمان اي تراا  ما  العانون بااشأأأما  ذوي ا  اقةال بم  ف هم ال سأأأاء ااك ر سأأأ اا  )د( 
قةال وااشأأأأأأأأأأما  ذوو ا  اقة الم تمون دل   قليا ال وااشأأأأأأأأأأما  ذوو ا  اقة الم حدرون م  ذوا  ا  ا

وضأأمان     صأأل  فراعأ وآسأأ ويال والمهاجرون ذوو ا  اقةال وااشأأما  ذوو ا  اقة م  الرأأعول ااصأأليةال
اةال  ل   دتاحة الفرصأأأأأأة لهم لممارسأأأأأأة   ل تهم العانونية  ل  قد  المسأأأأأأاواة مع غ ر م فأ جميع جوانب الحي

 م  اتفاقية حعوق ااشما  ذوي ا  اقة؛ 12ال حو المعترا با فأ المادة 

ضأأأمان دمكانية الوصأأأوا دل  آليا  العدالة والمسأأأاءلة و تاحة سأأأ ل اينتصأأأاا الفعالة   ) أ( 
   ز وقت الم اسأأأأأأأأأأأب م   جل الت ف ح وا نفاذ الفعال   للعوان   التأ تهدا دل  م ع و والة جميع  شأأأأأأأأأأأكاا التم فأ ال 

والع ر العائم  ل  نوى الج سال بوسأأأأائل م ها دبالن ال سأأأأاء وال  ا  بحعوقه  بموجب العوان   ذا  الصأأأألة  
  ا  ذوا  ا  اقةال وتحسأأأأأأأ   ال  ية  بطراعة يسأأأأأأأهل الوصأأأأأأأوا دل هاال وتوف ر الترت با  ا جرائية لل سأأأأأأأاء وال

  الج س والرأأأأأأأامل لمسأأأأأأأائل ا  اقة فأ صأأأأأأألب نظم العدالة التحتية العانونيةال و دراج التدراب المرا أ للعمر ونوى  
 ل مان المساواة  ما  العانون والحماية المتساواة لل ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة بموجب العانون؛

لل أأأأأأأأأحايا وال اج   م  الع رال بما فأ ذلك خدما   توف ر سأأأأأأأأأ ل اينتصأأأأأأأأأاا الفعالة   )و( 
المراعية للعمر ونوى الج س والتأ ترّكز  ل  ال أحايا وال اج  ال    المرأورة العانونية والط ية وال فسأية والسأراة

والحماية العانونية التأ تتج ب د ادة ا  حاء و  ادة الصأأأأأأأدمة وتكون شأأأأأأأاملة ومتاحة لل سأأأأأأأاء وال  ا  ذوا   
ديم خدما  الد م والمعلوما  والتعليم بفشأأأأأأأكاا يسأأأأأأأهل الوصأأأأأأأوا دل هاال بما فأ ذلك ما  تعلق  ا  اقةال وتع
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بكيفية م ع حاي  ايسأتغالا والع ر وسأوء المعاملة التأ تحدت فأ  ي سأياق وبكيفية التعرا  ل ها    م ها
 وا بالن   ها؛

لصأأأأأأأأأأأأأأحة الععلية  ددماج م ظور قائم  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان ددماجاا كامالا فأ خدما  ا )و( 
ال با تماد قوان   وسأياسا   ايجتما أ والمدما  المجتمعيةال والقيا ال حسأبما يكون م اسأباا  -  والد م ال فسأأ

وممارسأأأأأأأأأأا   و بت ف ح ما يكون قائماا م ها وتحد ثا وتعزازا ورصأأأأأأأأأأدا بهية حماية السأأأأأأأأأأالمة الرأأأأأأأأأأمصأأأأأأأأأأية 
مال والعوالب ال مطيةال والتح زال والع رال  لألشما  ذوي ا  اقة والع اء  ل  جميع  شكاا التم  زال والوص  

ن غ ر العانونأ  و التعسأأأأأأأفأ م  الحراة  ل   سأأأأأأاس  وا سأأأأأأأاءةال وايسأأأأأأأتبعاد ايجتما أال والعزاال والحرما
ا  اقة وا  داى بماسأأأأأأأسأأأأأأأا ال وا فراط فأ العالج الط أ فأ  حا السأأأأأأأياقال وتعزاز حق ااشأأأأأأأما  ذوي  

  برأأأأكل مسأأأأتعلال وفأ ايندماج الكامل فأ المجتمع والمرأأأأاركة  ايجتماعية فأ العي   -  ا  اقا  ال فسأأأأية
 ر التأ تاثر  ل همال وفأ احترا  كرامتهم  ل  قد  المساواة مع غ ر م؛الفعالة فياال وفأ ال ت فأ اامو 

ال  ضأأأأأمان ا  ماا الكامل للحعوق المتعلعة بالصأأأأأحة الج سأأأأأية وا نجابية وللحعوق ا نجابية  ) ( 
 أأأأأأحايا وال اج   م  الع ر الج سأأأأأأأ والع ر الج سأأأأأأانأال وذلك    قراق معالجة  بما فأ ذلك لصأأأأأأالب ال

دا  ايجتما دا  ااخرى للصأأأحةال و والة الحواجزال ووضأأأع و نفاذ السأأأياسأأأا  والممارسأأأا   المحدِّ عية والمحدِّ
 الرأأأأاملة الج دة وااقر العانونيةال وتعزاز ال ظم الصأأأأحية التأ تجعل خدما  ر اية الصأأأأحة الج سأأأأية وا نجابية 

 الجّ دة وما  تعلق بها م  معلوما  وتعليم فأ مت اوا الجميع ومتاحة وشاملة للجميع؛

 دلغاء الترأأأأأأراعا  وااحكا  الت ظيمية التأ تعّ د اا لية العانونية  و تسأأأأأأمب بالتعقيم العسأأأأأأري  )ط( 
تدخل ق أ    وا جهاا العسأأأري والم ع العسأأأري للحملال وضأأأمان  ن يكون ايضأأأطالى بفي دجراء ق أ  و

 ساواة مع الغ ر وفأ ايستعاللية مراعياا  ل  ال حو الواجب للحق فأ احترا  السالمة الجسدية والععلية  ل  قد  الم 
 الجسدية و ي يك طل ع با بدون الموافعة الحرة والمست  رة لل ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة؛

ائية المصأأ َّفة حسأأب الج س  تعزاز  و دنرأأاء نظم لجمع وتحل ل ونرأأر ال يانا  ا حصأأ )ي( 
 ر ضأأد ال سأأاء وال  ا  بانتظا ال  والعمر وا  اقة والمصأأائص ااخرى ذا  الصأألة برأأفن جميع  شأأكاا الع

واسأأأتمدا   حا ال يانا  لتوجيا القيا  بجهود  كثر فعالية فأ جميع العطا ا  لتحع ق م ع الع ر والتصأأأدي  
 المراركة والرفافية والمصوصية والمساءلة؛ لاال مع احترا  مبادئ حعوق ا نسانال بما فأ ذلك

ال بم  ف ه  ذوا  ا  اقةال فأ خ أم  الدوا  ل  م ع الع ر ضأد ال سأاء وال  ا  يح  -9 
  ( والتصأدي لاال وذلك بإدماج نظم الوقاية وايسأتجابة والحماية التأ يسأهل الوصأوا19- جائحة كورونا )كوف د

  جائحة والتعافأ م هاال بوسأأأائل م ها تعزاز تداب ر دنفاذ العانون دل ها والرأأأاملة للجميع فأ  ي خط  للتصأأأدي لل
جتماعية ل أحايا الع ر وال اج   م اال وتحد د وتوسأيع دمكانية وصأوا ال أحايا  وتوف ر العدالة والحماية اي

وال أاج   م  الع ر دل  المالجا والمأدمأا  واامأاك  ا م أة وواأادة قأدراتهأا بأا تبأار  أحا ااخ رة خأدمأا   
ال  ا   سأأأأأأأأية وواادة الموارد المتاحة لهاال بالتعاون مع المجتمع المدنأال بما فأ ذلك م ظما  ال سأأأأأأأأاء و  سأأأأأأأأا

ذوا  ا  اقة والم ظما  التأ يعدنهاال والمجتمعا  المحليةال وتعزاز المروج م  الماسأأأأأسأأأأأا  وم ع ا  داى  
  ا  اقة وحمال  التوعية  بماسأأأأأسأأأأأا ال وتعزاز الم اصأأأأأرة المراعية للعمر ونوى الج س والرأأأأأاملة ي تبارا

   مليا  ا غالقال وتوف ر دمكانية حصأواالرامية دل  التصأدي للع ر ضأد ال سأاء وال  ا ال بما فأ ذلك  ث اء  
ال سأأأأأأاء وال  ا  ذوا  ا  اقة  ل  التطعيم  ل  نحو مفمون وم صأأأأأأرال وضأأأأأأمان مرأأأأأأاركته  فأ وضأأأأأع  

 وت ف ح خط  ايستجابة للجائحة والتعافأ م ها؛

بالم اقرأة السأ واة التأ تسأتغرق  وماا كامالا برأفن حعوق ا نسأان للمر ةال واطلب   حب ر  -10 
ية اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان  ن تعد تعراراا موجزاا بفشأكاا يسأهل ايقالى  ل ها    دل  مفوضأ

تا الممسأأ  ال و ن تعد  الم اقرأأة السأأ واة  ث اء  حا الدورة و ن تعدِّ  التعرار فأ مجلأ حعوق ا نسأأان فأ دور 
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سأتكجرى فأ دورتا الممسأ   و ن تعدِّ   تعراراا موجزاا بفشأكاا يسأهل ايقالى  ل ها    الم اقرأة السأ واة التأ  
التعرار فأ دورتا الثالثة والممسأأأأأ  ال و ن تجعل الم اقرأأأأأة السأأأأأ واة المتعلعة بحعوق ا نسأأأأأان لل سأأأأأاء متاحة 

هل اقالى ااشما  ذوي ا  اقة    ليا بالكامل؛ بركل يس 

مسأأأأفلة الع أأأأاء    مواصأأأألة ال ظر فأ دورتا الثالثة والممسأأأأ  ال قبعاا ل رنام   ملاال فأ  يعرر  -11 
 الع ر ضد ال ساء وال  ا  كمسفلة ذا   ولواة  اليةإ  ل  جميع  شكاا 

 37الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

 دون تصواتإ[م  ]ا تكمد 

 تمتع ب ا ةلا اإلنترنتتعزيز حقوق اإلنسان وحمايت ا وال -47/16  

 مجلس حعوق ا نسانالدن  

 ومبادئاال بمعاصد م ثاق اامم المتحدة سترشديدذ  

حعوق ا نسأأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأأاسأأأأأأأية المكرسأأأأأأأة فأ ا  الن العالمأ لحعوق    اكد م  جد د و ذ   
بالحعوق  ا نسأأأأأأأأأأان والمعا دا  الدولية ذا  الصأأأأأأأأأألة بحعوق ا نسأأأأأأأأأأانال بما فأ ذلك العهد الدولأ الما   

 ايقتصادية وايجتماعية والثعافيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق  الالمدنية والسياسية

دل  جميع العرارا  ذا  الصأأأأأأأألة الصأأأأأأأأادرة    لج ة حعوق ا نسأأأأأأأأان ومجلس حعوق   رأأأأأأأأ ر يو ذ   
  2016آذار/مارس    23المارخ    31/7ا نسأان برأفن الحق فأ حراة الر ي والتع  رال وي سأيما قرار المجلس  

  5 المارخ  38/7برأأفن حعوق الطفلا تك ولوجيا  المعلوما  وايتصأأاي  وايسأأتغالا الج سأأأ لألقفااال و
  16 المارخ  42/15و  الوالتمتع بها ل  ا نترنت  حعوق ا نسأأأأأأأأان وحماية برأأأأأأأأفن تعزاز   2018تموو/ وليا  

  تموو/ 16  المارخ  44/12برأأأأأأأفن الحق فأ المصأأأأأأأوصأأأأأأأية فأ العصأأأأأأأر الرقمأال و  2019سأأأأأأأ تم ر    لوا/
  16المارخ    70/125 عرارا  الجمعية العامة ذ  حّكر  ي أأأأأأأأأأأاا ببرأأأأأأأأأأأفن حراة الر ي والتع  رال و   2020  وليا

الوثيعة المتامية لالجتماى الرفيع المسأأأأتوى للجمعية العامة برأأأأفن  والمت أأأأم     2015كانون ااوا/ديسأأأأم ر  
كأأأأانون    16  المارخ  75/176و ال لمجتمع المعلومأأأأا  ةلت ف أأأأح نتأأأأائ  العمأأأأة العأأأأالميأأأأالعأأأأا   ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا  

كانون    21  المارخ  75/202وبرأأأأأفن الحق فأ المصأأأأأوصأأأأأية فأ العصأأأأأر الرقمأال    2020ديسأأأأأم ر  ااوا/
 المعلوما  وايتصاي  اغراا الت ميةال   تك ولوجياتسم ر برفن  2020ااوا/ديسم ر 

وق ا نسأان والحراا   دل   ن ايلتزا  والمسأاولية ااسأاسأية    تعزاز وحماية حع  رأ ر  ي أاا يو ذ   
ااسأاسأية تعع  ل   اتق الدولةال و ن ماسأسأا  اا ماا تتحمل مسأاولية احترا  حعوق ا نسأان  ل  ال حو  

المع ون  ة  اا ماا التجاراة وحعوق ا نسأأأأأأأانا ت ف ح دقار اامم المتحدبرأأأأأأأفن  الم    فأ المبادئ التوج هية 
 الاالحماية وايحترا  واينتصااا

التمتع الكامل بحعوق  بما يكفل ية الحصأوا  ل  تك ولوجيا المعلوما  وايتصأاي   بف م  سألميو ذ   
تحع ق   داا الت مية  م   جل  ا نسأأأأأأأأأأان وتعزاز الديمعراقية وسأأأأأأأأأأيادة العانون وتمك   المرأأأأأأأأأأاركة المدنيةال  

ال و ذ  الم يع م هاالمسأأأأأتدا  والرأأأأأامل و التعافأ  ( و 19-كوف دورونا )ف روس كوالتصأأأأأدي لجائحة  المسأأأأأتدامةال  
 البالحاجة دل  سد الفجوا  الرقمية سلم  ي اا ي

 ن الحلوا التع ية لتفم   وحماية سأأأأأأأأأراة ايتصأأأأأأأأأاي  الرقميةال بما فأ ذلك تداب ر   ل     اكد و ذ   
خارج  تع بجميع حعوق ا نسأأأأان  ل أأأأمان التممهمة   حلويا   فأ العصأأأأر الرقمأتمثل الهواةال  حجب الترأأأأف ر و 
 الو ل هاا نترنت 
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ا تماد جميع قطا ا     ا واد والتداب ر المتمحة للتصأأأأأأأأأأأأأأدي له  19-جائحة كوف دفن  ب  و ذ يسأأأأأأأأأأأأأألم 
بوصأفها  ي أاا  فأ  وضأاى مهمرأة وضأعيفةال  الموجودون  فأ ذلك ااشأما     المجتمع  ل  ا نترنتال بم

افية  لمعلوما  ووس لة للمراركة فأ الحياة المدنية والسياسية وايقتصادية وايجتماعية والثعيستعاء ا  اا مصدر 
  اا  ل  سأ  ل المثاا ي الحصأر التعليم والصأحةال ومصأدر بما يرأمل ووسأ لة للحصأوا  ل  المدما  العامةال  

 روق وساحة لممارسة حعوق ا نساناللل

اام   خارجها م   جل حماية ا نترنت  و   ل    المتمحةلتداب ر  امتثاا ا ل  ضأأأأأأرورة    و ذ يرأأأأأأدد 
العانونية  احترا  مبادئ    مية يلتزاما  العانون الدولأال و ايا تاماا  امتثالعومأ وال ظا  العا  والصأأأأأأأأأأأحة العامة  

 ل  ضأرورة حماية حعوق ا نسأانال بما فأ ذلك حراة الر ي    والرأرعية وال أرورة والت اسأبال و ذ يرأدد  ي أاا 
لحاي   سأياق التصأدي  فأ  التجمع السألمأ وتكوا  الجمعيا  والمصأوصأية وال يانا  الرأمصأيةوالتع  ر وال

 الحاي  الطوارئ ااخرى وارئ الصحية  و الط

يفتعرون دل   دل   ن نصأأأأر سأأأأكان العالم تعراباال وي سأأأأيما ال سأأأأاء والفتيا ال    رأأأأ ر مع العلقيو ذ   
الموجودة   وجا  د  المساواة  ي ا ر    19-حة كوف دجائ ن  ثر   الحظ  دمكانية الوصوا دل  ا نترنتال و ذ  
 ةالالرقمي صالا والتأ تتس ب ف ها الفجوا  

الرقمية ب   ال لدان وداخلهاال    ا دواء اسأأأأتمرار وجود  شأأأأكاا  د دة م  الفجو   علقالعرل     يو ذ   
بفن الفجوة     ي أأأأاا يعر ال بما فأ ذلك م  خالا التعاون الدولأال و ذ  حا الفجوا    سأأأألم بالحاجة دل  سأأأأديو ذ  

تك ولوجيا المعلوما   فأ الحصأأأأأأأأأأوا  ل   تعكس تفاوتا  ج سأأأأأأأأأأانية شأأأأأأأأأأد دة  الرقمية ب   الج سأأأأأأأأأأ  ال التأ  
 هاالتوايتصاي  واستمدامهاال تعوا تمتع المر ة الكامل بحعوق ا نسان خاص

  حعوق المر ة والفتاة  ل  ا نترنت ترأأكل شأأاغالا تأ تلحق بالتجاووا  النتهاكا  و ايبفن    و ذ يسأألم 
وق ا نسأأان والحراا   ممارسأأة حعال دل  د اقة   ل   سأأاس نوى الج سوتاديال بسأأ ب قيامها   مت امياا    المياا 

ردى ال سأاء    اسأتمدا  تك ولوجيا المعلوما  وايتصأاي ال  تااسأاسأية والتمتع بها  ل  قد  المسأاواةال وقد  
فأ الج سأأأأأأأانية   وجا  د  المسأأأأأأأاواة  وتبا د بعدر  ك ر فاقم الفجوة الرقمية ب   الج سأأأأأأأ   ثم  ن توامك  م   
ال سأأأأأأاء الالتأ يسأأأأأأتمدم  ا نترنتال بما فأ ذلك ااشأأأأأأكاا    الحواجز التأ تواجهها ذ يسأأأأأألم بفن  المجتمعال و 

 ا نترنتال العائمة خارج د  المساواة تزداد تفاقماا بفوضاى المتعددة والمتعاقعة للتم  زال 

حصأأأأوله     ا تعزاز دمكاني   قراق  جميع ال سأأأأاء والفتيا   واادة معدرا    ل    مية    رأأأأدديو ذ   
 حا  فأ التعليم والتدراب  ل  انمراقه   و واادة دلمامه  الرقمأ  ال و  ل  تك ولوجيا المعلوما  وايتصأأأأأأأأأاي 

تك ولوجيا المعلوما   مجاي   العلو  و مجاا مه  فأ  ايلتحاق بترأأأجيع ال سأأأاء والفتيا   ل   و   التك ولوجياال
 الوايتصاي 

فأ تت أأأأم ان  م  اتفاقية حعوق ااشأأأأما  ذوي ا  اقةال اللت      21و 9دل  المادت     رأأأأ ر يو ذ   
ااشأأأأأأأما  ذوي ا  اقة دل   الدوا ااقراا دل  اتماذ تداب ر م اسأأأأأأأبة لتعزاز وصأأأأأأأوا  د وة  ملة  مورال  ج

 ا نترنتال هاتك ولوجيا ونظم المعلوما  وايتصاي  الجد دةال بما ف 

الطراق    مع التعأأأأد ر   حي   لمأأأأاا يو ذ    التأ قأأأأدمهأأأأا اام    م   جأأأأل التعأأأأاون الرقمأال  بمراطأأأأة 
  يةمفوضأ رأ ر دل  تعرار يلعمل برأفن حعوق ا نسأانال و ذ  الد وة لال و 2020 ونيا /حزاران  11فأ   (130)العا 

سأأ ل  الوالتمتع بهاا   ل  ا نترنت  حعوق ا نسأأان  وحماية لحعوق ا نسأأان    تعزاز السأأامية  اامم المتحدة  
 ال والتوصيا  الواردة فياال(131)الفجوة الرقمية ب   الج س   م  م ظور حعوق ا نسانالكف لة بسد 
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بماشأأأرا  م ظمة اامم المتحدة     ي أأأاا السأأأياق  فأ  حا  اسأأألم  بمفهو   المية ا نترنتال و   سأأألميو ذ   
 الرقميةالالفجوا  فداة ممك ة لسد برفن  المية ا نترنت كللتربية والعلم والثعافة 

ال ي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا فيمأا  تعلق بحراأة الر ي  وايقمئ أان دل هأا   ميأة ب أاء الثعأة فأ ا نترنأت الحظ و ذ  
  ا نترنتالتأ ت طوي  ل ها  مكانا   ا ال بح   يمك  تحع ق ااخرى   حعوق ا نسأانو والتع  ر والمصأوصأية  

ب   الحكوما  والمجتمع  فيما  لت مية وايبتكارال بالتعاون الكامل  دحدى مكمّك ا  اال فأ جملة  مورال  با تبار ا
 الالمدنأ والعطاى الما  والمجتمع التع أ وااوساط ااكاديمية

م احأ  فأ العد د م   ميمة    ن الوصأأأأأوا دل  المعلوما   ل  ا نترنت  يسأأأأأر فرصأأأأأاا    اكد  و ذ 
الحق  مهمة لتعزاز  داة  مما يجعلها ال  فأ  نحاء العالم  الرأأأأامل للجميعو الحياةال بما فأ ذلك التعليم الميسأأأأور  

 ل   ة اللت   تاثران  مسأأأأأأأأفلتأ ا لما  الرقمأ والفجوا  الرقميفأ التعليمال مع التفك د  ل  ضأأأأأأأأرورة معالجة  
الحي يمك  المهم   ل  الدور    ردد  ي اا يو ذ  ال  19-كوف دجائحة ء  وي سيما فأ  ث االتمتع بالحق فأ التعليم  

 الفأ  حا المصو  متعدد  صحال المصلحةالالتعاون الدولأ و  اديا  ن 

ضأد ااشأما   حعوق ا نسأان التأ ترتكب  وتجاووا   دواء جميع انتهاكا     و ذ يسأاورا بالس العلق 
 ل  ا نترنتال و واء ا فال  م  الععال  خاصأأأأتهم  بسأأأأ ب ممارسأأأأتهم حعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية 

  الالتجاووا ل   حا اينتهاكا  و 

وتسأع   مداا  دواء التداب ر التأ ت تهك العانون الدولأ لحعوق ا نسأان    و ذ يسأاورا بالس العلق  ي أاا  
 لمعلوما   و نرر ا  ل  ا نترنتال ع  و تعط ل الوصوا دل  ادل  م

اسأأأأأأأأأأأأتمدا   مليا  دغالق ا نترنت لم ع  و تعط ل الوصأأأأأأأأأأأأوا دل  المعلوما    د   برأأأأأأأأأأأأدة و ذ   
 الوتعسفاا  مداا نرر ا  ل  ا نترنت   و

وصأأأوا دل   سأأأ  ل التوف ر فأ سأأأياق   ل    مية تط  ق نه  قائم  ل  حعوق ا نسأأأان    رأأأدديو ذ   
بمرأأاركة  صأأحال المصأألحة  متر ر ة  مية  ن تكون ا نترنت مفتوحة ومتاحة و ال و  وتوسأأيع نطاقا   نترنتا

 ا نترنتالحوكمة م تدى   وا فأ  حا الصدد بف مية المتعدد  ال و ذ 

اا مية الرئيسأأية لمرأأاركة الحكومة مع جميع  صأأحال المصأألحة المع    ال    أأع فأ ا تبارايو ذ   
تعزاز جهود لمجتمع التع أ وااوسأأأأأأأأأأأأأأأاط ااكأاديميأةال فأ  المأدنأ والعطأاى المأا  وا بمأا فأ ذلأك المجتمع

  ل  ا نترنتالوحما تها حعوق ا نسان والحراا  ااساسية 

ا نترنت يجب  ن تكون خارج   ن الحعوق نفسأأأأأأأأأأأأأأها التأ  تمتع بها ااشأأأأأأأأأأأأأأما     اكد  -1 
وبفي وسأ لة د المية    لحدوددونما ا تبار ل ل  ا نترنتال وي سأيما حراة التع  رال التأ ت ط ق   محمية  ي أاا 

م  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأان والعهد الدولأ الما  بالحعوق المدنية    19للمادة    يمتار ا المرءال وفعاا 
 والسياسية؛

التأ ترتكأأب ضأأأأأأأأأأأأأأأد حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان وتجأأاووا   جميع انتهأأاكأأا     د   ددانأأة قأأاقعأأة أأ -2 
د و جميع ا ل  ا نترنتال و خاصأأأتهم  ااشأأأما  بسأأأ ب ممارسأأأتهم لحعوق ا نسأأأان والحراا  ااسأأأاسأأأية 

 المساءلة وس ل اينتصاا الفعالة فأ  حا الصدد؛ ن تكفل التزاماتها الدولية بموجب الدوا 

تيا ال  ال سأأأأأأأأأاء والفبحق  الهجما  التأ ترأأأأأأأأأ   ل  ا نترنت  ددانة قاقعة    د    ي أأأأأأأأأاا   -3 
الصحفيا   و العامال   باستهداا ما ال ساءال وي سيو ساءة معاملة  فأ ذلك الع ر الج سأ والج سانأ   بما

   وتعّ رن  فأ ال عأأا  العأأا   ا  العموميأأا   و غ ر   مم  ترأأأأأأأأأأأأأأأأارك    و الموظفأأ أا  المالحعأأل  فأ  
ة  المحدد فأ اي تبار ااشأأأأأأأأأكاا    فخحتالفوارق ب   الج سأأأأأأأأأ   و الرد  ل ها بتداب ر ترا أ  د و دل   اه ال و آرائ

 للتم  ز  ل  ا نترنت؛
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الت ميأة نحو تحع ق  عجلأة التعأد   لعوة دافعأة كالعأالمأ المفتو  لإلنترنأت    بأالطأابع  سأأأأأأأأأأأأأأّلمي -4 
ب؛ بممتلر  شكالهاال بما فأ ذلك بلون   داا الت مية المستدامة  مع ضمان  د  ترك  ي  حد خلر الرك 

والتداب ر ايسأأتث ائية   19-كوف دإلنترنت فأ سأأياق جائحة الك  رة ل مية ااب  سأألم  ي أأاا ي -5 
يلتزاماتها بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأأانال    جابة لهاال وبحاجة الدوا دل   ن تكفلال وفعاا المتمحة اسأأت

ح ثما   الإلنترنتال و ن توسأأع نطاق الوصأأوا دل هالالوصأأوا  دل  تع  د    ي تداب ر م   حا الع  ل د  دف أأاء  
 ؛ةوضعيف ةمهمر حواا فأ الموجود   اشما   ما  اخاصة و  مك ال 

المعلوما  وايتصاي ال بما فأ     صحال المصلحة فأ قطاى تك ولوجيا  جميع   د و -6 
 نسأأأأأأأأان والمجتمع المدنأ والعطاى  ذلك الحكوما  وم ظومة اامم المتحدة والماسأأأأأأأأسأأأأأأأأا  الوق ية لحعوق ا

فأ مجأاا حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان   19-التأ تجل هأا جأائحأة كوف أدالمأا ال دل  ال ظر برأأأأأأأأأأأأأأكأل كأامأل فأ ا ثأار 
سأأد الفجوا  الرقمية داخل ال لدان  لجهود ا  فأ سأأياق تعزاز يجتماعية وايقتصأأاديةال  والصأأحة وااوضأأاى ا

ل سأأأأأأاء وااقفااال وتعزاز لال و وال لدان ااكثر ضأأأأأأعفاا   فعراا وفيما ب  هاال مع د الء ا تما  خا  اشأأأأأأد ال لدان  
نطاق المدما     ال والوصأأأأأأوا الرقمأ وا دماج الرقمأال وتوسأأأأأأيعاالموثوق بهو التكلفة  الموصأأأأأأولية الميسأأأأأأورة  

 عد والمدما  الصحية الرقمية؛   بك توف ر الحلوا الدا مة للتعلم الراملة للجميعال و سهلة ايستمدا   العامة  

بجهود  صأأحال المصأألحة الوق     وا قليم    والدول    لسأأد الفجوا  الرقميةال   رحب  -7 
الت وىا  االموصأأأأأأأولية فأ دقار  ى  الثام ة  رأأأأأأأرة برأأأأأأأفن موضأأأأأأأو   الفرنكوفونيةفأ  حا الصأأأأأأأدد العمة  االحظ  و 

تونس فأ الف أأأاء ال اقق بالفرنسأأأيةاال المعرر  عد ا فأ داخل  للت مية والت أأأام   ك اقل التك ولوجيا الرقمية  
 ؛2021تررا  الثانأ/نوفم ر 

الفجوة   هال بالجهود الرامية دل  سأأد الفجوا  الرقميةال بما ف عجّ بجميع الدوا  ن تك  ه ب  -8 
تمتع الجميع بحعوق  لزاادة  سأأأأأأأأأأأ  ال وتعزاز اسأأأأأأأأأأأتمدا  تك ولوجيا المعلوما  وايتصأأأأأأأأأأأاي   الرقمية ب   الج 

 اا  لأم ال بما فأ ذلك    قراقكامالا  ا نسان تمتعاا 

مراعية  مف ية دل  مراركة الجميع دون تم  ز و  ل  ا نترنت  تعزاز ب ئة تمك  ية آم ة  ) ( 
 جية؛م هالمساواة ال د   حواا ألفراد الح    واجهون ل

الوصأأأأأأأأأأأأأأوا دل  المعلوما   ل  ا نترنت واادة  مواصأأأأأأأأأأأأأألأة وتعزاز الجهود الراميأة دل    )ل( 
بفسأأأأأأعار  ااخرى  ل  نحو شأأأأأأامل للجميع و العدالة والمدما   لتعليم والصأأأأأأحة و خدما  اكوسأأأأأأ لة لتيسأأأأأأ ر 

 الرقمية؛الفجوا  الرقمأ و مسفلتأ ا لما  معالجة   مية مععولةال مع التفك د  ل  

المسأأأأاواة ب   الج سأأأأ   فأ تصأأأأميم تك ولوجيا بكفالة  ز تكافا الفر ال بما فأ ذلك  تعزا )ج( 
السأأأأأياسأأأأأاتية  وفأ تعميم م ظور ج سأأأأأانأ فأ العرارا    ا و دارتها وت ف ح اال  المعلوما  وايتصأأأأأاي  وتطوار 

 وااقر التأ توجهها؛

ا   تط  ق نه  شأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأل قأأأائم  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأان فأ توف ر تك ولوجيأأأا المعلومأأأ )د( 
ال وتعزاز السأأأياسأأأا  والمبادئ التوج هية لتك ولوجيا المعلوما    ل هاوايتصأأأاي  وتوسأأأيع نطاق الحصأأأوا  

تصأأأأاي  بالترأأأأاور مع جميع قطا ا  المجتمعال بما فأ ذلك ماسأأأأسأأأأا  اا ماا والجها  الفا لة فأ واي
 بارا  الج سانية؛لال توكفالة د الء  حا السياسا  والمبادئ ا تماماا خاصاا المجتمع المدنأال 

الت ظيمية والترأأأأأأراعا   ااقر  احترا  التزاماتها فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأان   د تصأأأأأأميم   ) أ( 
 ؛لمتعلعة بتطوار التك ولوجيا  الرقمية واستمدامهاا

لتصأأأأأأأأأأأأأأدي للحواجز التأ  لجميع الدوا  ل  د م المجتمع المدنأ فأ جهودا   رأأأأأأأأأأأأأأجعي -9 
 ؛تعترا الوصوا دل  التك ولوجيا الرقمية



A/76/53 

245 GE.21-11677 

جميع الدوا  ل  اتماذ التداب ر الالومة والم اسأأأبة لتعزاز الوصأأأوا الحر   رأأأجع  ي أأأاا ي -10 
الموثوق با وا م  دل  ا نترنتال والتصأأأأأأأأأأأديال بطراعة تمتثل يلتزاماتها    الللترأأأأأأأأأأأغ ل المتباداالمفتو  العابل  

المصومة    ل  التم  ز  و  الكراهية التأ تركل تحرا اا ود وا   الدولية فأ مجاا حعوق ا نسانال للت ل ل  
 ضمان التمتع الكامل بحعوق ا نسان؛م   جل  و الع رال 

تم ع التأ  لعانون الدولأ لحعوق ا نسأأان و تتمح انتهاكاا لبرأأكل قاقع التداب ر التأ    د    -11 
  ا  و تعطأأأل قأأأدرة الفرد  ل  التمأأأاس المعلومأأأا   و تلع هأأأا  و نعلهأأأا   ر ا نترنأأأتال بمأأأا فأ ذلأأأك دغالقأأ

  د و  ي أاا ا حا التداب ر ووقفهاال و اتماذ  د و جميع الدوا دل  ايمت اى    او   اللرقابة خ أا ها لنترنت و ا 
الدوا دل  ضأأأأمان اتسأأأأاق جميع العوان   والسأأأأياسأأأأا  والممارسأأأأا  المحلية مع التزاماتها الدولية فأ مجاا 

 جمع السلمأ  ل  ا نترنت؛حعوق ا نسان فيما  تعلق بحراة الر ي والتع  ر وتكوا  الجمعيا  والت

الرأأأأأأأأأبكية ا دارة  مع  د  ا خالا بمعت أأأأأأأأأيا   بالدوا  ن تكفل حياد الرأأأأأأأأأبكةال   ه ب  -12 
 ولواأأة انواى مع  أأة م  محتوى م ب  المععولأأةال و ن تحظر محأأاوي  معأأدمأ خأأدمأأا  ال فأأاذ دل  ا نترنأأت 

 جاراة  خرى؛م فعة تمعابل تحص ل مدفو ا   و ا نترنت  و تط يعاتا  ل  غ ر ا 

يلتزاماتها الدولية    الدوا دل  معالجة الرأأأأأأأأأأواغل اام ية  ل  ا نترنت وفعاا جميع    د و -13 
حماية جميع حعوق ا نسأأأأأأان  ل  ا نترنتال وي سأأأأأأيما حراة م   جل ضأأأأأأمان  فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأانال  

ك م  خالا ماسأأأأسأأأأا   الر ي والتع  ر وحراة تكوا  الجمعيا  والتجمع السأأأألمأ والمصأأأأوصأأأأيةال بما فأ ذل
لكأ  بطراعة ت أأأأأأأأم  الحراة واام   ل  ا نترنت  و قائمة  ل  سأأأأأأأأيادة العانونال    راقية وشأأأأأأأأفافةوق ية ديمع

 لت مية ايقتصادية وايجتماعية والثعافية؛موّلدة لقوة ناب ة بالحياة تظل 

هياكل  توسأأأيع الم   جل العد د م  الدوا فأ  نحاء العالم دل  الد م  حاجة  ل     رأأأددي -14 
العدرا  البرأأأأأأراة والماسأأأأأأسأأأأأأيةال ل أأأأأأمان دمكانية    هاك ولوجأ وب اء العدرا ال بما ف ااسأأأأأأاسأأأأأأية والتعاون الت
الت مية  تحع ق   داا  سأأد الفجوا  الرقميةال و حت   تسأأ   تكلفتها وتوافر ا  ميسأأوراة الوصأأوا دل  ا نترنت و 

 المستدامةال وضمان التمتع الكامل بحعوق ا نسان؛

جميع  صأأأأأأأأأأحال  لمليا  شأأأأأأأأأأفافة وشأأأأأأأأأأاملة  يع الدوا  ن ت ظرال م  خالا  بجم ه ب  -15 
  صأب جو ر ا  ل  تحع ق  دا  المصألحةال فأ صأياغة وا تماد سأياسأا   امة وق ية متصألة با نترنت  

 التمتع بحعوق ا نسان؛كفالة لجميع و  ما  ادتاحة الوصوا 

 حا  وضأأأأأأأأع  ن  ل   لمجلس حعوق ا نسأأأأأأأأاالتابعة  ا جراءا  الماصأأأأأأأأة  آليا    رأأأأأأأأجعي -16 
 ؛معت   الحاااي تبار فأ دقار ويياتها الحاليةال حسب بع   المسائل 

لحعوق ا نسأان  ن تدرس ايتجاا السأائد فأ السأامية  ة اامم المتحدة  يدل  مفوضأ  طلبي -17 
  ها وق ا نسأأأأأانال بما ف ل  مجمو ة م  حعو ثر ا  العانونية  وتبعاتها  تحلل  سأأأأأبابها   ن  و ال  ا نترنتدغالقا   

ال  اء  بو   المع  صأأأأأحال المصأأأأألحةواقعية  مرأأأأأاورا     ر دجراء  الحعوق ايقتصأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال  
    ذلك دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الممس  ؛  ل  التعارار السابعةال و ن تعد  تعراراا 

  الدوا وجميع  صأأأأحال المصأأأألحة  ل  تبادا  ف أأأأل الممارسأأأأا  برأأأأفن المسأأأأائل  رأأأأجع ي  - 18 
المتعلعة بسأأد الفجوا  الرقمية وتمك   ا دماج الرقمأال بما فأ ذلك    قراق جمع بيانا  مصأأ فة    وصأأوا  

 وصوا الجمهور دل   حا ال يانا ؛ ااقل حظاا دل  المدما  الرقميةال و تاحة س  ل ل ااشما   و الفئا   

ن وحما تها والتمتع  فأ تعزاز حعوق ا نسأأأا ن  واصأأأل نظراال وفعاا ل رنام   ملاال   يعرر  -19 
 ل  ا نترنأت وغ ر أا م  تك ولوجيأا المعلومأا  وايتصأأأأأأأأأأأأأأأاي ال   بهأاال بمأا فأ ذلأك الحق فأ حراأة التع  ر 
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تحع ق الت مية  فأ لتعزاز مرأأأأأأاركة المواق    والمجتمع المدنأ  مهمة  نترنت  داة  والسأأأأأأك كل التأ تجعل م  ا
 ممارسة حعوق ا نسانإفأ و  الفأ كل مجتمع

 37الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

نتيجة   وكانت   التصأأأواتإ    اء  أأأ ربعة   ال وامت اى  0صأأأوتاا معابل    43]ا تمد بتصأأأوات مسأأأجل بفغل ية  
 ا كما  لأالتصوات 

 ا الماادون 

دندونيسأأأأأأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأأأأأأتانال  وكرانياال  ايتحاد الروسأأأأأأأأأأأال اارج ت  ال  رم  ياال  لمانياال  
  - اوالال بلغارااال ب غالدي ال بورك  ا فاسأوال بول داال بوليفيا )دولة  ديطالياال باكسأتانال البحرا ال ال ر 

المتعددة العوميا (ال ترأأأأأأأيكياال توغوال جزر ال هاماال جزر مارشأأأأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال  
نسأأأأأأأأاال الفل   ال فيجأال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال  السأأأأأأأأ غااال السأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأومااال غابونال فر 

حدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرأأأأأأأأأأأأماليةال موراتانياال نام  ياال  المكسأأأأأأأأأأأأيكال مالويال المملكة المت 
 ال مساال ن بااال اله دال  ول داال اليابان 

 ا الممت عون    التصوات

 [ال وليفاراة(ال الكام رون  –دراترااال الص  ال ف زواال )جمهوراة 

 تأثير ةمليات نقل األسلحة ةلا حقوق اإلنسان -47/17  

 الدن مجلس حعوق ا نسان 

 ال وا  الن العالمأ لحعوق ا نسانم ثاق اامم المتحدة ب دذ يسترشد 

ر و ذ    وتعزاز ا    ويياتهاالمرأأأأأأأأأأأأمول   بالتزاما  الدوا باحترا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان لجميع اافراد  ب   كحكِّّ
 الوحما تها

ر و ذ      51دة  لدوا فأ الدفاى    ال فس بصأأأورة فردية  و جماعية وفعاا للما ل  بالحق ااصأأأ ل  ي أأأاا    كحكِّّ
 م  الم ثاقال 

 ن لكل فرد الحق فأ الحياة والحراة واام   ل  شأأأأأأأأأأأأأمصأأأأأأأأأأأأأاال و ن م  حعا و ذ  اكد م  جد د   
  الم صو   ل ها فأ التمتع ب ظا  اجتما أ ودولأ يمك   ن  تحعق فيا ا  ماا الكامل للحعوق والحراا

 الا  الن العالمأ لحعوق ا نسان
مو ذ      و سأاسم ظومة اامم المتحدة    ركائز لت ميةال وحعوق ا نسأان  أ  السأال  واام ال وا  بفن  يكسألِّّ

اعزو و  مور مترابطة   أ بفن الت مية والسأأأأأأال  واام  وحعوق ا نسأأأأأأان     ي أأأأأأاا   اام  الجما أال و ذ يسأأأأأألم
 البع ها بع اا 

العهأد الأدولأ  بأالعهأد الأدولأ المأا  بأالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأة وايجتمأاعيأة والثعأافيأةال و بأ   أكحكِّر و ذ   
ما  بالحعوق المدنية والسياسيةال واتفاقية م ع جرامة ا بادة الجماعية والمعاقبة  ل هاال واتفاقيا  ج يف ال

واتفاقية   ال1977 ونيا /حزاران  8ال وبروتوكول ها ا ضأأأأأأأأأأاف    المارخ   1949آل/ غسأأأأأأأأأأطس    12المارخة  
ك م  صكوك العانون الدولأ  واتفاقية الع اء  ل  جميع  شكاا التم  ز ضد المر ةال وغ ر ذل  حعوق الطفلال

 ال و  الن وبرنام   مل ف   االذا  الصلة لحعوق ا نسان والعانون الدولأ ا نسانأ
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ر و ذ    ال  2013وا/سأأأأأأأأأأأأ تم ر    ل  27  المارخ  24/35عرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان  ب   ي أأأأأأأأأأأأاا    كحكِّّ
  12  مارخال  41/20ال و2018تموو/ وليأأأأا    5  المارخ  38/10ال و2016تموو/ وليأأأأا    1  المارخ  32/12و

 ال2020تررا  ااوا/ كتوبر  6 المارخ 45/13ال و2019تموو/ وليا 

ر كحلكو ذ      المتعلق  2019كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأم ر    12المارخ    74/64بعرار الجمعية العامة     كحكِّّ
 الربال ونزى السال  و د  اينترارالب

لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان  رة بانتهاكا  وتجاووا  خط العالم  تفثرون   حوا  مال    ال اسبفن    و ذ يسأأأأأأأأأأألم 
ال وبفن لهحا  غ ر المرأأأروىغ ر الم ظَّم  و  ااسأأألحة ونعل ااسأأألحة  وجهة تحوال  مليا   لها  سأأأهِّّ ت ها  و  سأأأ ِّّ ت

فاا  ل    التجاووا  وانتهاكا  حعوق ا نسانالعمليا   ثراا م ا ِّ

 عأل  لعمليأا  غ ر الم ظمأة وغ ر المرأأأأأأأأأأأأأأرو أة الااسأأأأأأأأأأأأأألحأة و وجهأة تحواأل    مع العلق  الحظو ذ   
ال  ل  الرغم م  ال داء  بصأأأرا ا دل  الم اقق المتفثرة  (  19-)كوف د ف روس التاجأجائحة الااسأأألحة  ث اء  

  ل  الصع د العالمأال وقر دقالق ال ار لام   العا  الموجَّا م  االعاجل 

)الع ر    بفن دسأأأأأأأأاءة اسأأأأأأأأتعماا ااسأأأأأأأألحة يمك   ن تديم الع ر العائم  ل  نوى الج س  سأأأأأأأألميو ذ   
 ال و ن معالجة ااسبال الجحراة الج سانية للع ر  مر  ساسأال(الج سانأ

يمك  ااسأألحة ونعل ااسأألحة غ ر الم ظم  و غ ر المرأأروى  وجهة بفن تحوال   سأألم مع العلقيو ذ   
الصرا ا  المسلحة والع رال    و ن يفاقمااقتصادية سل يةال -واجتماعيةو نمائية   واقب دنسانية   ماتكون له  ن 

الع ر العائم  ل  نوى   وتسأأأأأأأأه ل ل  التمتع بحعوق ا نسأأأأأأأأانال بما فأ ذلك ارتكال    راا سأأأأأأأأل ياا و ن  اّثرا تفث 
عوق ا نسأأان والعانون الدولأ ا نسأأانأ  العانون الدولأ لح  وتجاووا ال وانتهاكا   وال  ا الج س ضأأد ال سأأاء  

 الالصراى سياق  وضاىالمرتكبة ضد ااقفاا والربالال بما فأ ذلك فأ 

فن العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأانأ متكامالن واعزو كل ب  يكسأأأأأأأأأّلمو ذ   
 ا خرال م هما

ر   بالعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأانأال    المتعلعةالمبادئ وااحكا   ب  و ذ  كحكِّّ
ااسأأأأأأألحة وفأ برنام    رةترأأأأأأأجيع الدوا  ل  اتماذ دجراءا  مسأأأأأأأاولةال  ل  ال حو الوارد فأ معا دة تجاوب

 مل اامم المتحدة المتعلق بم ع ايتجار غ ر المرأأأأأروى بااسأأأأألحة الصأأأأأغ رة وااسأأأأألحة المفيفة م  جميع 
 جوانبا ومكافحتا والع اء  لياال وفأ الصكوك ااخرى ذا  الصلةال

  ون الجهود ل أأأأأمان وقر جميع انتهاكا  وتجاووا  العان  جميع نا   بغأ بحا    و ذ  اكد م  جد د 
اللتزاما   الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأان وجميع انتهاكا  العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأانأال ول أأأأأأأأمان ايحترا  الكامل ل

رة بموجب    حا ااقر العانونية الدوليةال حسب اينطباقالالمعرَّ

ال بما فأ ذلك  2030مطة الت مية المسأأأأأأأتدامة لعا   لا تماد الجمعية العامة    أأأأأأأع فأ ا تبارايو ذ   
 لحد برأأأأكل ك  ر م  التدفعا  المالية وتدفعا  ااسأأأألحة الرامية دل  ا   داا الت مية المسأأأأتدامةال    م    4- 16  الغاية 

الع أأأأاء  ل  جميع  شأأأأكاا الع ر ضأأأأد جميع المتعلعة ب  2-5  والغايةال  2030غ ر المرأأأأرو ة بحلوا  ا   
المتعلعة   7-8  ةوالغايبإنهاء جميع  شأأأأأأكاا الع ر ضأأأأأأد ااقفااال    ةالمتعلع 2-16  والغايةال  وال  ا ال سأأأأأأاء  

 ج ودالكالع اء  ل   سو   شكاا  مل ااقفااال بما فأ ذلك تج  د ااقفاا واستمدامهم ب

 تحواللحعوق ا نسأان     ثر  السأامية  بتعرار مفوضأية اامم المتحدة    مع التعد ر   حي   لماا يو ذ   
 ال(132)ساء والفتيا الم ظم  و غ ر المرروى  ل  حعوق ا نسان لل  نعل ااسلحة غ ر و ااسلحة وجهة 

  

 إ A/HRC/44/29الوثيعة  ( 132)

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/29
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ال عل غ ر الم ظم  و غ ر المرأأأأروى  و تحوال وجهة ااسأأأألحة    لكون  يعرل    بالس قلعا -1 
ل سأأأأأاء وااقفاا والرأأأأأبال  لبرأأأأأكل خط ر حعوق ا نسأأأأأان لألفرادال وي سأأأأأيما    يعّوضأأأأأان  زاينلألسأأأأألحة ي  

 ؛الموجود   فأ حاي  ضعر وصراىوااشما  ذوي ا  اقة وااشما  والمسّ    

ال عل غ ر الم ظم  و غ ر المرأأأروى لألسأأألحة و  ن تحوال وجهة ااسأأألحة    الحظ بجزى -2 
ال ما  تمتعاا كامالا   بجميع حعوق ا نسأأأأأان  وال  ا سأأأأأل أ شأأأأأد د  ل  تمتع ال سأأأأأاء   تفث ر   مايمك   ن يكون له

نظراا  الال  وااقفاا والرأأأأب  ال سأأأأاءضأأأأد  الموجَّا  ر الج سأأأأأ والج سأأأأانأ والع ر   زاد م  خطر التعرا للع 
 غ ر مت اسب بتوافر  حا ااسلحة  ل  نطاق واسع؛  ل  نحوقد  تفثرون  دل   نهم

للعوان   واانظمة   جميع الدوا  ل  ايمت اى    نعل ااسأأأأأأألحة   دما ترىال وفعاا  يح  -3 
ا   حا  احتماا اسأأأتمد  ماّداا التعهدا  الدولية السأأأاراةال وجود خطر واضأأأب  وا جراءا  المحلية وايلتزاما  و 

ااسأأأأأأأألحة يرتكال  و تسأأأأأأأأه ل ارتكال انتهاكا   و تجاووا  جسأأأأأأأأيمة للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأان  و  
 للعانون الدولأ ا نسانأ؛ انتهاكا  جسيمة

واردة فأ التعرار المحكور  ال التوصأأأأأأيا  ال  ل  ال حو الم اسأأأأأأب الدوا  ن ت فحال  جميع ب   ه ب -4 
نعل ااسأأأألحة غ ر الم ظم  و غ ر المرأأأأروى  ل   و   وجهة ااسأأأألحةتحوال   لتفث ر لتصأأأأدي  بهية ا  (133)  الا

غ ر   اسأأألحةاينترأأأار   التفث ر السأأأل ألحماية حعوق ا نسأأأان م     و ن ت أأأع نهجاا شأأأامالا ال  وال  ا ال سأأأاء  
 ؛الماضع للمراقبة

دل  مفوضأية اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان  ن تعدال بالترأاور مع الدوا    يطلب -5 
  اامم المتحدة وغ ر ا م  الجها  المع ية صاحبة المصلحةال تعراراا تحل لياا    الممارسا  الج دة  ووكاي

ونعل  ة ااسأأأأأأأأأأأألح  مليا  تحوال وجهةم ع  مجاا والدروس المسأأأأأأأأأأأأتفادة والتحديا  التأ تواجهها الدوا فأ 
التأ لها  أ العمليا   ااسأأأأألحة غ ر الم ظم وغ ر المرأأأأأروى والتمفيف م   حا العمليا  والتصأأأأأّدي لهاال و 

المراقبة الوق ية كآليا  فعالة فأ   نكظمدور     تفث ر خا   ل  تمتع ااقفاا والرأبال بحعوق ا نسأانال و 
 الحادية والممس  ؛التعرار دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا  و ن تعّد  حا الصددال 

ذا  الصلة التابعة    جميع ا جراءا  الماصة ولجان التحع ق وغ ر ا م  ا ليا    د و -6 
فأ دقار ويية  فأ اي تبار   حا العرار    وضأأعمعا دا  حعوق ا نسأأان دل     و  ئا   لمجلس حعوق ا نسأأان

  كل م ها؛

 دبعاء  حا المسفلة ق د نظراإ يعرر  -7 

 37الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

 ة السوريةحالة حقوق اإلنسان في الجم ورية العربي -47/18  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمبادئ م ثاق اامم المتحدة ومعاصداالدذ يسترشد  

 قراراتا السابعة المتعلعة بالجمهوراة العربية السوراةال و ذ  اكد م  جد د 

  

 إالمرجع نفسا (133)
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التزاما العوي بايحترا  الكامل لسأأأأأأأأأأأأيادة الجمهوراة العربية السأأأأأأأأأأأأوراة  و ذ  اكد م  جد د  ي أأأأأأأأأأأأاا   
 ا وسالمة  راض هاالواستعاللها ووحدته

يصأأأادا مرور  رأأأر سأأأ وا   ل  انديى اينتفاضأأأة السأأألمية    2021 ن آذار/مارس  و ذ يسأأأو ا   
وقمعها الوحرأأأ الحي  دى دل  نرأأول ال زاى فأ الجمهوراة العربية السأأوراةال والحي كان لا  ثر مدمر  ل   

الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأان وانتهاكا   المدن   ال بما فأ ذلك بسأأأأأأأ ب اينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأأأأأيمة للعانون  
ا نسأأأأأأأأأأأانأال و ذ يح  جميع ااقراا  ل  ت ف ح وقر كامل وفوري  قالق ال ار فأ جميع العانون الدولأ  

 نحاء الجمهوراة العربية السوراة يجري تحت ر اية اامم المتحدةال و ل  الدخوا فأ العملية السياسية التأ  
 دل  خاتمة سلمية لل زاىال تعود ا اامم المتحدة م   جل التوصل

 رة لحعوق ا نسأأأأأأأأان فأ جميع  نحاء الجمهوراة العربية السأأأأأأأأوراةال واطالب  الحالة المط  و ذ  د   
بفن تفأ السأألطا  السأأوراة بمسأأاول تها    حماية السأأورا   و   احترا  حعوق ا نسأأان لجميع ااشأأما   

 المحتجزون و سر مال الماضع   لوي تها وحماية  حا الحعوقال بم  ف هم ااشما 

واء جميع ااشأأأأأما  الح   فعدوا بسأأأأأ ب  حا الحالة فأ الجمهوراة  دو ذ يعرل    العلق الرأأأأأد د   
العربية السأأوراةال بم  ف هم ااشأأما  الح   تعرضأأوا لالختفاء العسأأريال و ذ  الحظ  ن  رأأرا  ا يا م  

لتعليعا  لج ة التحع ق الدولية    وراةال وفعاا ااشأأأأما  ما والوا فأ  داد المفعود   فأ الجمهوراة العربية السأأأأ
تعلة المع ية بالجمهوراة العربية السأأوراة والمبعوت الما  لألم   العا  دل  سأأورااال و ذ يرأأ ر فأ  حا  المسأأ

 ال2020تررا  ااوا/ كتوبر  6المارخ  45/3الصددال دل  قرار مجلس حعوق ا نسان 

(  2019)2474 قال وتماشأأأياا مع قرار مجلس اام    ناال بموجب العانون الدولأ الم طو ذ  الحظ   
ال تتحمل ااقراا فأ ال زاى المسأأأألب المسأأأأاولية الرئيسأأأأية    اتماذ جميع 2019حزاران/ ونيا   11ارخ  الم

التداب ر الممك ة لمعرفة مصأأأأأأأ ر ااشأأأأأأأما  الح    كبلس    فعد م نتيجة اا ماا العدائيةال و نرأأأأأأأاء ق وا   
ن المجلس  ه ب بفقراا  اصأأل مع ااسأأر فأ  ملية البح ال و ذ  الحظ  ي أأاا  م اسأأبة تتيب التجاول والتو 

 ال زاى المسلبال فأ العرار نفساال  ن تتمح خطوا  لم ع فعد ااشما  نتيجة ال زا ا  المسلحةال

دل  بيانا  اام   العا  ومفوضأة اامم المتحدة السأامية لحعوق ا نسأان التأ جاء ف ها  و ذ يرأ ر  
 ك ت فأ الجمهوراة العربية السوراةال ن تكون جرائم ضد ا نسانية وجرائم حرل قد ارتك   ن م  المرجب

دواء اسأأأأأأأأأأأت تاجا  لج ة التحع ق الدوليةال بما ف ها تلك الواردة فأ آخر و ذ يعرل    قلعا العم ق   
 اة معهاالال و ذ يعرل    د ما لويية  حا اللج ة و   استيائا م   د  تعاون السلطا  السور (134)تعارار ا

م    ال أأأأأأأأأأأأأحايا ومطال هم المتعلعة بالحقيعة والعدالة فأ جهود  بف مية ددراج وجها  نظر و ذ يكسأأأأأأأأأأأأألِّّ
 المجتمع الدولأ فأ الجمهوراة العربية السوراةال

بعمل ا لية الدولية المحا دة المسأأأأأأأأأأتعلة للمسأأأأأأأأأأا دة فأ التحع ق والمالحعة الع أأأأأأأأأأائية  و ذ  رحب  
بة فأ الجمهوراة  م ااشأأأأأأأأد خطورة وفق تصأأأأأأأأ يف العانون الدولأ المرتكلألشأأأأأأأأما  المسأأأأأأأأاول      الجرائ

2011العربية السوراة م ح آذار/مارس  
ال و ذ  الحظ مع التعد ر العمل الحي ي طلع با مجلس التحع ق  (135)

 التابع لألمم المتحدةال

ان ااومة فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأأأأوراة قد دخلت  عد ا  يعرل    العلق الرأأأأأأأأأد د   -1 
 لثانأال وان ال زاى اتسأأأم بحدوت  نماط ثابتة م  اينتهاكا  والتجاووا  الجسأأأيمة للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان ا 

  

(134) A/HRC/46/54 وA/HRC/46/55إ 
 إA/75/743انظر  (135)

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
http://undocs.org/en/A/HRC/46/55
http://undocs.org/ar/A/75/743
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وانتهأاكأا  العأانون الأدولأ ا نسأأأأأأأأأأأأأأانأال واأد   برأأأأأأأأأأأأأأدة جميع اينتهأاكأا  والتجأاووا  والحأالأة الرا  أة لحعوق  
الواقعة  ل  كل م ها بموجب العانون الدولأ  نسأانال واطالب جميع ااقراا بايمتثاا الفوري لاللتزاما   ا 

ا نسأأانأ والعانون الدولأ لحعوق ا نسأأانال وارأأدد  ل  ضأأرورة ضأأمان محاسأأبة جميع المسأأاول       حا  
 اينتهاكا  والتجاووا ؛

ال أأارال ود وة المبعوت المأأا   د وة اام   العأأا  دل  وقر شأأأأأأأأأأأأأأأامأأل  قالق يكرر   -2 
قر كامل وفوري  قالق ال ار فأ جميع  نحاء الجمهوراة العربية السأأأأوراةال  لألم   العا  دل  سأأأأوراا دل  و 

والتوصأأأأأأية التأ قدمتها لج ة التحع ق الدولية المسأأأأأأتعلة المع ية بالجمهوراة العربية السأأأأأأوراة بالوقر الفوري  
نسأأأأانال    المجاا للمفاوضأأأأا  التأ تعود ا سأأأأوراا ويسأأأأتعادة حعوق ا والدائم  قالق ال ارال م   جل دفسأأأأا

واح  جميع  قراا ال زاى  ل  توجيا جهود ا لتفع ل وقر دقالق ال ار  حاال وارأأأأ ر فأ  حا الصأأأأدد دل   
ال روتوكوا ا ضأأأأأأأأأأافأ لمحكرة اسأأأأأأأأأأتعرار الوضأأأأأأأأأأع فأ م طعة تمفيف التوتر فأ ددلبال التأ وقعها ايتحاد  

2020آذار/مارس  5فأ الروسأ وتركيا 
 ؛(136)

ا المبعوت المأأأأا  م   جأأأأل دحراو تعأأأأد  فأ العمليأأأأة  الجهود التأ   أأأأحلهأأأأ   ااأأأأد بعوة -3 
(  2015)2254السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة و حراو مزاأد م  التعأد  فأ الجوانأب ااخرى الواردة فأ قرار مجلس اام  

اهةال  مالا بالدسأتور الجد دال  ال بما فأ ذلك دجراء انتمابا  حرة ونز 2015كانون ااوا/ديسأم ر   18 المارخ
   للمرأأأأأأأأاركةال بم  ف هم الح   يعيرأأأأأأأأون فأ الرأأأأأأأأتا ال وارأأأأأأأأ ر دل   ن  بمرأأأأأأأأاركة جميع السأأأأأأأأورا   الما ل

اينتمابا  الرئاسأأأأية التأ  جرات ماخراا فأ الجمهوراة العربية السأأأأوراة لم تك  جزءاا م  العملية السأأأأياسأأأية  
(ال واح  جميع ااقرااال وي سأأأأأأأأأأأأيما السأأأأأأأأأأأألطا   2015)2254التأ  شأأأأأأأأأأأأار دل ها مجلس اام  فأ قرارا  

المرأأأأأاركة بصأأأأأورة  ادفة فأ  حا العملية تحت ر اية المبعوت الما  ومكتبا فأ ج يفال  السأأأأأوراةال  ل   
(ال وااكأد م  جأد أد   ميأأة الت ف أأح الكأأامأل للمطأة  2015)2254وفعأأاا لجميع   أأاصأأأأأأأأأأأأأأر قرار مجلس اام  

  ترأأأأأرا  ااوا/  31( الصأأأأأادر فأ 2000)1325بعرار مجلس اام     المتعلعة بالمر ة والسأأأأأال  واام   مالا 
 كتوبر فأ  حا الصددال واالحظ الدور الها  الحي  اديا المبعوت الما  برفن مسفلة ايحتجاو التعسفأ؛ 

بالعمل والدور الها  الحي اضأأأأأأأأأأأأأطلعت با لج ة التحع قال التأ  نرأأأأأأأأأأأأأف ا مجلس   رحب  -4 
ال فأ د م جهود المسأأأاءلة ااسأأأاسأأأية 2011آل/ غسأأأطس    23ال المارخ  17/1-حعوق ا نسأأأان فأ قرارا دد

  قراق التحع ق فأ جميع اينتهاكا  والتجاووا  المز ومة للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان م ح آذار/   
فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأوراةال م   جل دثبا  الوقائع والمالبسأأأأأأا ال ود م الجهود الم حولة   2011مارس  

م  يحتمل  ن يكونوا    واة جميع مرتك أ التجاووا  واينتهاكا  ومحاسأأأأأأأأأأأ تهمال بم  ف هم  ل أأأأأأأأأأأمان تحد د
مسأأأاول      ارتكال جرائم ضأأأد ا نسأأأانيةال واطالب بفن تتعاون السأأألطا  السأأأوراة تعاوناا تاماا مع مجلس  

جميع   حعوق ا نسأأأأأأأأان ومع لج ة التحع ق بالسأأأأأأأأما  لها بالوصأأأأأأأأوا  ل  نحو فوري وكامل وغ ر معّ د دل 
 التعاون مع اللج ة فأ ايضطالى بوي تها؛ نحاء الجمهوراة العربية السوراةال واح  جميع الدوا  ل  

  مية دنرأاء  مليا  وآليا  م اسأبة لتحع ق العدالة والمصأالحة وكرأر  اكد م  جد د   -5 
العأانون الأدولأ    الحقيعأة والمسأأأأأأأأأأأأأأاءلأة    انتهأاكأا  وتجأاووا  العأانون الأدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان وانتهأاكأا 

لفعالة لل أأحايا وال اج  ال و  مية الدور ااسأأاسأأأ الحي  ا نسأأانأال ولج ر ال أأرر وتوف ر سأأ ل اينتصأأاا ا
يمك   ن تاديا آليا  المسأاءلة والعدالة اينتعاليةال بمرأاركة ال أحايا مرأاركة  ادفة فأ  ي جهد  رمأ دل   

أ  حا الصأأدد بالمبادرا  التأ يعود ا ال أأحايا  التوصأأل دل  حل مسأأتدا  وشأأامل للجميع وسأألمأال وارحب ف
عدالةال وارحب  ي أأأأأأأأأأأاا بالجهود الك  رة التأ ت حلها لج ة التحع ق وا لية الدولية المحا دة  برأأأأأأأأأأأفن الحقيعة وال

المسأأأتعلة للمسأأأا دة فأ التحع ق والمالحعة الع أأأائية لألشأأأما  المسأأأاول      الجرائم ااشأأأد خطورة وفق  

  

(136) S/2020/187المرفقإ ال 

http://undocs.org/ar/S/2020/187،
http://undocs.org/ar/S/2020/187،
http://undocs.org/ar/S/2020/187،
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وارأأ ر فأ الوقت    ال2011أ المرتكبة فأ الجمهوراة العربية السأأوراة م ح آذار/مارس  تصأأ يف العانون الدول
 نفساال دل  الدور الها  الحي يمك   ن ت طلع با المحكمة الج ائية الدولية فأ  حا الصدد؛

دواء ااومة ا نسأأأأانية المسأأأأتمرة فأ الجمهوراة العربية السأأأأوراةال التأ    يعرل     سأأأأفا -6 
قراا  (ال واطأأالأأب جميع اا19- كثر بسأأأأأأأأأأأأأأ أأب جأأائحأأة مرا ف روس كورونأأا )كوف أأدتفأأاقمأأت ممأأاقر أأا  

بايمتثاا يلتزاماتها الواجبة التط  ق بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأأانأال  
  واطالب بفن تيسأر السألطا  السأوراة وحلفا  ا م  الدوا وغ ر الدوا وصأوا المسأا دا  ا نسأانية وصأويا 

ن تمت ع جميع ااقراا ااخرى فأ ال زاى  كأامالا وم أاسأأأأأأأأأأأأأأب التوق أت وفوراأاا وآم أاا ودون  وائقال واطأالأب بأف
    رقلة ذلك الوصأواال واالحظال فأ ضأوء اسأتمرار تد ور الحالة ا نسأانية واودياد ايحتياجا ال بما فأ 

سأيما فأ الرأماا الرأرقأ والرأماا    ال فأ جميع  نحاء الجمهوراة العربية السأوراةال وي19-ذلك لعاحا  كوف د
ا المسأأأا دا  ا نسأأأانية  ل   سأأأاس ايحتياجال وااكد فأ  حا الصأأددال  الغربأال وجود حاجة ل أأأمان ديصأأأا

ال أأرورة العصأأوى يسأأتمرار دمكانية الوصأأوا   ر الحدود  نعاذ ااروا  وتوسأأيع نطاق المعابر الحدوديةال  
رة فوراة وسأأراعة ودون  وائق ومسأأتدامةال واد و دل   وااكد م  جد د ضأأرورة الوصأأوا   ر المطوط بصأأو 

 دئ ا نسانية فأ جميع  نحاء الجمهوراة العربية السوراة؛احترا  المبا

اسأأأأأتمدا  ااسأأأأألحة الكيميائية فأ الجمهوراة العربية السأأأأأوراةال وارأأأأأ ر دل    د   برأأأأأدة  -7 
صأأأأأأأأددال واكرر مطال تا بفن تكر اسأأأأأأأأت تاجا  لج ة التحع ق وم ظمة حظر ااسأأأأأأأألحة الكيميائية فأ  حا ال

لألسأأأأأأأأأألحة الكيميائية فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأأأأأوراةال واعرل      جميع ااقراا فوراا     ي اسأأأأأأأأأأتمدا 
اقت ا ا الراسأأأأأأخ بوجول محاسأأأأأأبة المسأأأأأأاول      اسأأأأأأتمدا  ااسأأأأأألحة الكيميائيةال وارحب فأ  حا الصأأأأأأدد  

  ماتمر الدوا ااقراا فأ اتفاقية حظر    2021نيسأأان/ برال   21الصأأادر فأ   C-25/DEC.9 بالعرار 
 واستعماا ااسلحة الكيميائية وتدم ر تلك ااسلحة؛استحدات و نتاج وتمزا  

بال يان الحي  دلت با مفوضأأأأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان يحي   لماا   -8 
برأأأأفن مسأأأأفلة المفعود   والممتف   فأ الجمهوراة العربية السأأأأوراةال وبتوصأأأأيا     2021آذار/مارس    11 فأ

 ف هم م  تعرضوا لالختفاء العسري؛ لج ة التحع ق فيما  تعلق بالمفعود  ال بم 

اسأأأتمرار ممارسأأأة ايختفاء العسأأأري  و غ ر الطو أ فأ الجمهوراة العربية   د   برأأأدة  -9 
التجاووا  المتصأأأألة بحلكال و أ ممارسأأأأا  تسأأأأتمد  بصأأأأورة متسأأأأعةال السأأأأوراةال وانتهاكا  حعوق ا نسأأأأان و 

 خرى فأ ال زاىال واح  جميع ااقراا  سأأأأيما م  جانب السأأأألطا  السأأأأوراةال وكحلك م  جانب  قراا   وي
 ل  التوقر فوراا    اللجوء دل  ايختفاء العسأأأأأأأأأأأأأأري  و غ ر الطو أال وجميع انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان  

كال واحأ  جميع  قراا ال زاى  ل  اتمأاذ جميع التأداب ر الممك أةال  مالا بعرار والتجأاووا  المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأحلأ
     و الممتف   وكرر مص ر م؛(ال للبح     المفعود2019)2474مجلس اام  

التعليعأأأا  ااخ رة للج أأأة التحع ق التأ تف أأأد بأأأفن حأأأاي  ايختفأأأاء   الحظ بعلق بأأأالس   -10 
اام  السأأأأوراة  مداا  ل  نطاق واسأأأأع ق لة الععد الماضأأأأأال ل    العسأأأأري التأ انترأأأأر  قد ارتك تها قوا   

يا م  الرجاا وال سأأأأأأأأاء والفتيان  الموا وخ ق صأأأأأأأأو  المعارضأأأأأأأأة وكوسأأأأأأأأ لة للععالال و ن  رأأأأأأأأرا  ا 
سأأ وا  م  موجا     10والفتيا ال الح   احتجزتهم السأألطا  السأأوراةال ما والوا فأ  داد الممتف   قسأأراا بعد 

ااول ال واالحظ فأ  أأحا الصأأأأأأأأأأأأأأأدد التراب  ب   ايحتجأأاو وايختفأأاء العسأأأأأأأأأأأأأأري فأ  اي تعأأاي  الجمأأاعيأأة
 الجمهوراة العربية السوراة؛

جميع انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأان والتجاووا  التأ ترتكب  ث اء ايحتجاوال ة  د   برأأأأأأأأأد -11 
ة الع ر الج سأأ  فأ ذلك حاي  ا  دا  بإجراءا  موجزة والتعح ب وسأوء المعاملةال بطرق م ها ممارسأ بما
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لتعد را  لج ة   والج سأأأأأأأأانأال ومعتل  رأأأأأأأأرا  آيا ااشأأأأأأأأما   ث اء احتجاو م لدى ال ظا  السأأأأأأأأوريال وفعاا 
  قال واح  جميع ااقراا  ل  الوقر الفوري ينتهاكا  حعوق ا نسان والتجاووا   حا؛التحع

وا  ان مصأأأأأأ ر  رأأأأأأرا  ا يا م  ال أأأأأأحايا الح   تعرضأأأأأأ  يعرل     سأأأأأأفا العم ق -12 
لال تعاا التعسأأأأأأأأأفأ مع م ع ايتصأأأأأأأأأاا ولالختفاء العسأأأأأأأأأري  ل    دي ال ظا ال وبف داد  قل  ل   د الدولة  

عراق والرأأأأأا  )دا  ( و  ئة تحرار الرأأأأأا ال والجما ا  المسأأأأألحة ااخرىال ي  زاا مجهويا  ا سأأأأأالمية فأ ال
 دل  حد ك  ر؛

ععولة لال تعاد بفن السأأأأأأأأأألطا   دل   ن لج ة التحع ق ت  َّ  لها وجود  سأأأأأأأأأأبال ميرأأأأأأأأأأ ر   -13 
رمأ دل   السوراة واصلت ش   جو  واسع ال طاق  و م هجأ ضد السكان المدن   ال  مالا بسياسة راسمة ت

ارتكال  حا اافعااال التأ ترأأأمل جرائم ضأأأد ا نسأأأانيةال بما فأ ذلك ايختفاء العسأأأريال و ن    أأأاء ت ظيم  
 ائم ضد ا نسانيةال ب  ها   ماا ايختفاء العسري؛الدولة ا سالمية فأ العراق والرا  ارتك وا جر 

وقراقية دقيعة ودرجة  ن اادلة ترأأأأ ر دل   ن السأأأألطا  السأأأأوراة تحتفظ بآلية ب ر  اكد   -14 
 الية م  السأأأأيطرة المركزاة فيما  تعلق بااشأأأأما  الح   احتجزتهمال بما فأ ذلك ايحتفاظ بسأأأأجال     

القيمة المحتملة لهحا المعلوما  بال سأأبة افراد  سأأر المفعود  ال بم  المحتجزا  و ماك  احتجاو مال واالحظ  
 ف هم الممتفون قسراا؛

دواء ايسأأأأت تاجا  ااخ رة للج ة التحع ق التأ تف د بفن السأأأألطا   يعرل    بالس العلق   -15 
بحلكال    قصأأأدال  السأأأوراة ي تزاا تتعمد دخفاء مصأأأ ر ااشأأأما  الممتف   قسأأأراا ومكان وجود مال وتط ل  

  مد معاناة مئا  ا يا م   فراد  سر م؛

عراق والرا ال و  ئة ان رفض ت ظيم الدولة ا سالمية فأ ال  يعرل  ي اا    بالس العلق -16 
تحرار الرأأأأأأا ال والجما ا  المسأأأأأألحة ااخرى الكرأأأأأأر    مصأأأأأأ ر ااشأأأأأأما  المحتجزا  لد ها  و مكان  

سأأأأأأأأوريال يرأأأأأأأأكلال وفعاا يسأأأأأأأأت تاجا  لج ة التحع قال  فعايا ترق  دل   وجود مال و ن بدرجة  قل م  ال ظا  ال
 مستوى ايختفاء العسري؛

ايختفأأاء العسأأأأأأأأأأأأأأري  ل  ااقفأأااال ليس فع    دواء  ثر   يعرل    العلق بوجأأا خأأا  -17 
بوصأأأفهم ضأأأحايا مباشأأأرا  وم   فراد  سأأأر  شأأأما  ممتف  ال بل  ي أأأاا ان اختفاء  حد الوالد    زاد م  

 ضعفهم وخطر استغاللهم؛

دواء ااثر الج سأأأأانأ لالختفاء العسأأأأري ح    د   يعرل  ي أأأأاا    العلق بوجا خا    -18 
لم هجية للرجاا والفتيان  ل    دي قوا  ال ظا  السأأأأأأوريال فأ المعا  ااواال  ال طاق وااي تعاي  الواسأأأأأأعة  

دل  نرأأأأوء  بء دضأأأأافأ  تحملا  دد متزا د م  ااسأأأأر المعيرأأأأية التأ تع لها نسأأأأاءال و واء فعد العد د م  
ا   ة وا ع  م الرجاا والفتيان و/ و وفاتهم يحعاا م  دون توث ق حاي  الوفاةال اامر الحي ي ا ر الصدم

ال سأأأاء وااقفاا  قبا  قانونية تتعلق بالحصأأأوا  ل  الم راتال وبع أأأايا ح أأأانة ااقفااال وحراة الت علال  
 وتسج ل الموال دال وااكد   مية معالجة  حا الع ايا؛

 ل  توصأأأأأيا  لج ة التحع ق برأأأأأفن المسأأأأأاءلة وتعديم الد م لل أأأأأحايا  يسأأأأأل  ال أأأأأوء   -19 
ل فسأأأأأأأأأأ وايجتما أ وتحد د  واة المفعود   والممتف  ال و صأأأأأأأأأدار  ك الد م اوال اج   و سأأأأأأأأأر مال بما فأ ذل

الوثائق الالومةال فأ حالة وفاة المحتجزا ال والسأأأأأأأأأما  افراد ااسأأأأأأأأأر باسأأأأأأأأأتعادة جثام   ذواهم  و دبالغهم  
بمكان وجود اال وارأأأأأأأأأأأ ر فأ  حا الصأأأأأأأأأأأدد دل    مية تج ب الع   بمواقع المعابر الجماعية فأ الجمهوراة  

 اة  و تلواثها؛بية السور العر 
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دل   ن ايلتزاما  الواجبة التط  ق بموجب العانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأأانأ والعانون   يرأأأأأأأأأأأ ر  -20 
الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأانال بما فأ ذلك ما تعلق م ها بمصأأأأأأأأ ر ااشأأأأأأأأما  المفعود   و ماك  وجود مال  أ  

 التزاما  قائمة بمعزا    وجود اتفاق سياسأ؛

ال بما فأ ذلك المسأأأأاءلة    الجرائم المرتكبة فأ سأأأأياق المسأأأأاءلة   ل  ضأأأأرورة  يرأأأأدد -21 
ايختفاء العسأأأأأأري فأ الجمهوراة العربية السأأأأأأوراةال وااكد  ن المسأأأأأأاءلة  مر ح وي فأ مفاوضأأأأأأا  السأأأأأال   

 و مليا  ب اء السال ؛

 ل  العمل الح وي الحي تاديا الم ظما  السأأأأأأأوراة لل أأأأأأأحايا وال اج    يرأأأأأأأدد  ي أأأأأأأاا   -22 
  بمسأفلة المفعود  ال بم  ف هم ااشأما  الح   تعرضأوا لالختفاء العسأريال واد م جهود ا  التأ تكع وااسأر 

الرامية دل  تجميع سأأأأجل شأأأأامل وشأأأأفاا برأأأأفن جميع ضأأأأحايا ال زاىال واسأأأألم بف مية  مل  حا الم ظما   
لة  ع ق العدا  تعلق بالحصأأأأأوا سأأأأأراعاا  ل  معلوما     المفعود   والممتف   وضأأأأأرورة المسأأأأأاءلة وتح فيما

 لل حايا و سر م؛

جميع الأدوا اا  أأأأأأأأأأأأأأأاء و  ئأا  اامم المتحأدة المع يأة والم ظمأا  الأدوليأة  يرأأأأأأأأأأأأأأجع  -23 
والمجتمع المدنأ  ل  ت سأأ ق المزاد م  الجهود وترك ز اي تما  برأأكل اسأأتباقأ  ل  مسأأفلة المفعود   فأ 

العسأأأأأأأريال وارأأأأأأأ ر دل    مية لالختفاء  الجمهوراة العربية السأأأأأأأوراةال بم  ف هم ااشأأأأأأأما  الح   تعرضأأأأأأأوا  
 المراركة الكاملة والهادفة لل حايا وال اج   و سر م فأ  حا الجهود؛

  ن  كبعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -24 

 38الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

   التصأأأأواتإ وكانت نتيجة     أأأأواا  15ال وامت اى  6صأأأأوتاا معابل    26]ا تكمِّد بتصأأأأوات مسأأأأجَّلال بفغل ية 
 ا  لأاالتصوات كم

 الماادونا

اارج ت  ال  لمانياال  وروغوايال  وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال ترأأأأأأأيكياال توغوال  
جزر ال هاماال جزر مارشأأأأأأأأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال الصأأأأأأأأأأأومااال غابونال فرنسأأأأأأأأأأأاال  

 رل دا  المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و فيجأال كو  ديفوارال ل  ياال المكسأأأأأيكال مالويال  
 الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان

 المعارضونا

  – المتعددة العوميا (ال الصأأأأأ  ال ف زواال )جمهوراة    - ايتحاد الروسأأأأأأال  رم  ياال بوليفيا )دولة  
 ال وليفاراة(ال كوبا 

 الممت عون    التصواتا

 غااال  لبحرا ال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأوال السأأأأدراترااال دندونيسأأأأياال  ووبكسأأأأتانال باكسأأأأتانال ا
 السودانال الفل   ال الكام رونال موراتانياال نام  ياال ن بااال اله د[
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 حالة حقوق اإلنسان في بيالروس -47/19  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
ا نسأأأأأأأانال  بمعاصأأأأأأأد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاال و حكا  ا  الن العالمأ لحعوق  دذ يسأأأأأأأترشأأأأأأأد   

 وغ ر ذلك م  صكوك حعوق ا نسان الواجبة التط  قالوالعهد   الدول    الماص   بحعوق ا نسانال 

دل  جميع العرارا  التأ اتمحتها لج ة حعوق ا نسأأأأأان والجمعية العامة ومجلس حعوق  و ذ يرأأأأأ ر   
تموو/   17المارخ    44/19ا نسأأأأان برأأأأفن حالة حعوق ا نسأأأأان فأ ب الروسال بما فأ ذلك قرارا  المجلس  

ال و ذ  2021آذار/مأأارس    24المارخ   46/20ال و2020سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر /  لوا  18المارخ   45/1ال و2020 وليأأا 
ي أأأاا دل  بيانا  مفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأانال ومكتب اام   العا ال وا جراءا   يرأأأ ر  

 الماصة لمجلس حعوق ا نسان برفن تردي حالة حعوق ا نسان فأ ب الروسال

روسأأأية و د  اسأأأتجابتها كما يجب للطلبا  التأ  لعد  تعاون السأأألطا  ال  الو ذ يعرل     سأأأفا  
ق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ العرارا  المأحكورة   الاال بمأا ف هأا تلأك المتعلعأة بأالأدخوا دل  ال لأدال وكحا  قأّدمهأا مجلس حعو 

لتوصأأأأأأأأأأأأأأيأا  المعررة المأاصأأأأأأأأأأأأأأة المع يأة بحأالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ ب الروس وغ ر ا م  المكلف   بوييا   
 ا جراءا  الماصةال

 ال2007 ونيا حزاران/ 18المارخ    5/2و 5/1دل  قراري مجلس حعوق ا نسان  و ذ ير ر  

 ؛ 137بتعرار المعررة الماصة المع ية بحالة حعوق ا نسان فأ ب الروس  رّحب -1 

دواء التصأأأأأأأأأأأأع د غ ر المسأأأأأأأأأأأأ وق فأ انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان   البالس  قلعا     يعرل -2 
 أأأأأا ر الع ود المفرقة والتم  زاة المفروضأأأأأة  ل  حراا   والحراا  ااسأأأأأاسأأأأأية فأ ب الروسال وي سأأأأأيما ت

التجمع السأألمأ وتكوا  الجمعيا  والتع  رال بما يسأأفر    م أأايعة وتر  ب وقمع المجتمع المدنأ ووسأأائ   
حو م هجأال و   احتجاو الصأأأأأأأأحف    وغ ر م م  العامل   فأ وسأأأأأأأأائ  ا  ال ال  ا  ال  المسأأأأأأأأتعلة  ل  ن

انال والعأامل   فأ العطأاى الط أال والمحأام  ال والعأامل   فأ المجأاا الثعأافأال  والمأدافع      حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأ
العمالية    والمدرسأأ  ال والطاللال و فراد ااقليا  العوميةال واافراد المع را     آراء ممالفةال و   أأاء ال عابا 

حاي   ولجان ا ضأأأأأأأأأرالال وغ ر م م     أأأأأأأأأاء المجتمع المدنأال وا تعالهم بصأأأأأأأأأورة تعسأأأأأأأأأفيةال و واء  دد  
 ايختفاء العسري والطرد العسري الم لس   ها؛

والرأأأد د دواء التعارار التأ ترأأأ ر دل  ممارسأأأة التعح ب وغ را   المسأأأتمر   قلعا     يعرل -3 
سأأأأأأانية  و المه  ة بصأأأأأأورة م هجية وواسأأأأأأعةال وكحا الع ر الج سأأأأأأأ  م  ضأأأأأأرول المعاملة العاسأأأأأأية  و الالدن
لمعتعل   فأ ب الروسال بم  ف هم ااقفااال و واء التعارار التأ ترأأأأأ ر والج سأأأأأانأال  ل  اافراد المحتجزا  وا

دل  سأأأأأأأأوء ااوضأأأأأأأأاى الصأأأأأأأأحية فأ مراكز ايحتجاو والسأأأأأأأأجونال والتعارار التأ ترأأأأأأأأ ر دل  حاي  حرمان  
 حصوا  ل  تمث لهم العانونأ الممتار بحراة  و حاي  حصولهم  ليا بركل متفخر؛المحتجزا  م  ال

 ال 2021 يار/ما و    23ل مسأأأأار قائرة مدنية و نزالها قسأأأأراا فأ م  سأأأأك فأ  تحوا   برأأأأدة    د    - 4 
مع ما يرأأأكلا ذلك م  خطر  ل  السأأأالمة الجواةال وقيا  السأأألطا  ال  الروسأأأية باحتجاو صأأأحفأ مسأأأتعلال 

اتاسأأأأيف ت ال وشأأأأراكتا الموجودة  ل  مت  الطائرةال وا تعالهما بصأأأأورة تعسأأأأفيةال وانتزاى ا ترافا    و رامان بر 
ةال واد و دل  ا فراج الفوري وغ ر المرأأأأأأروط   هما و سأأأأأأعاط التهم الموجهة دل هما واعرل    تف  دا  قسأأأأأأرا

 للتحع ق المستعل الحي تجراا م ظمة الط ران المدنأ الدولأ فأ حادثة الطائرة؛ 
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ا قار العانونأ الحي ترأأأأأأتد ق ودا  كثر ففكثرال و و ما م  شأأأأأأفنا  ن   بالس  بعلق   الحظ -5 
الر ي والتع  ر والتجمع السأأأألمأ و ن يرأأأأكل م  ثم انتهاكاا للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأانال والحي   يع د حراة

يسأأأتهدا بصأأأفة خاصأأأة وسأأأائ  ا  ال  المسأأأتعلة والصأأأحف    والمدون  ال وي سأأأيما التعد ال  المدخلة فأ 
كأأافحأأة التطراال   ل  قأأانون التجمعأأا  الجمأأا  راأأة وقأأانون وسأأأأأأأأأأأأأأأائ  ا  ال  وقأأانون م 2021ار/مأأا و  يأأ

والترأأأراع الحي يعفأ موظفأ دنفاذ العانون م  المسأأأاولية     ي  ضأأأرار تلحق المتظا را  السأأألم    جراء 
وسأأأأأأائ  ا  ال   اسأأأأأأتمدا  ااسأأأأأألحة ال اراةال واح  السأأأأأألطا  ال  الروسأأأأأأية  ل  ضأأأأأأمان ب ئة مواتية لعمل  

 وحة وقابلة للترغ ل ال   أ وموثوقة وآم ة؛المستعلة حعااال بما فأ ذلك الوصوا السلس دل  شبكة دنترنت مفت

  السأأأألطا  ال  الروسأأأية  ل  ايحترا  الكامل لجميع التزاماتها الدولية فأ مجاا  بعوة  يح  -6 
  بموجب العهد   الدول    لحعوق ا نسأأأأأأان واتفاقيةحعوق ا نسأأأأأأان وحما تها والوفاء بهاال بما فأ ذلك التزاماتها  

 ول المعاملة  و الععوبة العاسية  و الالدنسانية  و المه  ة؛م ا  ة التعح ب وغ را م  ضر 

  فأ  حا الصأدد با فراج الفوري وغ ر المرأروط    جميع ااشأما  المحتجزا   يطالب -7 
  السأأج اء السأأياسأأ ون والصأأحف ون وغ ر م م  العامل     بصأأورة تعسأأفية  و غ ر قانونية فأ ب الروسال بم  ف هم

فعون    حعوق ا نسأأأأأأأانال والعاملون فأ العطاى الط أال والمحامونال والعاملون  فأ وسأأأأأأأائ  ا  ال ال والمدا
فأ المجأأاا الثعأأافأال والمأأدرسأأأأأأأأأأأأأونال والطاللال و فراد ااقليأأا  الوق يأةال و   أأأأأأأأأأأأأأأاء ال عأأابأأا  العمأأاليأة ولجأان  

  مالحعة   أاء المجتمع المدنأال واطالب  ي أاا بفن توقر السألطا  ال  الروسأية فوراا الا ضأرالال وغ ر م م   
الج ائية  و ا داراة لجميع اافراد الح   يمارسأأأأأأأأأون حعوق ا نسأأأأأأأأأان الماصأأأأأأأأأة بهم وحرااتهم ااسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأيةال  

 وم ايعتهم وتر   هم وقمعهم؛

ونزاهة بهية ضأأأأأأأمان  بإجراء تحقيعا  سأأأأأأأراعة وفعالة وشأأأأأأأاملة وشأأأأأأأفافة     ي أأأأأأأاا   يطالب -8 
مز ومةال وي سأأأأأأأأيما تلك التأ ت طوي  ل   المسأأأأأأأأاءلة    جميع حاي  اي تداء وانتهاك حعوق ا نسأأأأأأأأان ال

حاي  وفاة واحتجاو تعسأأأأأأأأأفأ وتعح ب وسأأأأأأأأأوء معاملةال بما فأ ذلك   ماا الع ر الج سأأأأأأأأأأ والج سأأأأأأأأأانأال  
 وضمان ا نصاا واينتصاا و  ادة التف  ل والتعواض لل حايا؛

ا بعوة السأأأألطا  ال  الروسأأأأية  ل  اتماذ جميع التداب ر الالومة ل أأأأمان اسأأأأتعال ح ّ ي -9 
الع أأأأأأأأاء وحيادا التام   واسأأأأأأأأتعالا مه ة المحاماةال وضأأأأأأأأمان حق جميع ااشأأأأأأأأما ال بم  ف هم المتهمون  

نأا   بأارتكأال جرائم دداراأة  و ج أائيأةال فأ محأاكمأة  أادلأة والحق فأ د أادة ال ظر بفعأاليأة فأ ااحكأا  وا دا
  داد دفا اتهم وايتصاا    الصادرة    محكمة   ل  درجةال وضمان تمك  هم مما يكفأ م  الوقت والمرافق

 بمحا  م  اختيار مال وغ ر ذلك م  ال مانا  ا جرائية قواا جميع ا جراءا ؛

بالويية التأ  سأأأأأ د ا دل  مفوضأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأانال فأ   رحب -10 
ق ل اينتمابا   ال لبح  جميع انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان المز ومة التأ ارتكك ت فأ ب الروس  46/20قرارا 

وبعد اال وارحب  ي أأأأاا فأ  حا الصأأأأدد باسأأأأتعداد المعررة    2020آل/ غسأأأأطس   9الرئاسأأأأية التأ  جرات فأ  
 الماصة المع ية بحالة حعوق ا نسان فأ ب الروس لمسا دة المفوضة السامية؛

سأأأأأأألطا  ب الروس دل  دجراء مراجعة شأأأأأأأاملة للترأأأأأأأراعا  والسأأأأأأأياسأأأأأأأا     مجدداا    د و -11 
تيجيا  والممارسأأأأأأا  ذا  الصأأأأأألة ل أأأأأأمان تحد د ااحكا  تحد داا واضأأأأأأحاا وضأأأأأأمان اتسأأأأأأاقها مع  وايسأأأأأأترا

التزاماتها وتعهداتها الدولية فأ مجاا حعوق ا نسأأأأأأأانال و د  اسأأأأأأأتمدامها لم ع ممارسأأأأأأأة  ي حق م  حعوق  
نفاذ العانون  ع  دا دون موجبال وايسأأأأأأتثمار فأ ب اء قدرا   فراد السأأأأأألطة الع أأأأأأائية ووكاي  دا نسأأأأأأان  و ت

 وتدرا هم تدراباا مالئماا؛

ب الروس  ل   ن ت فح ا صأأأأأال  الرأأأأأامل لإلقار العانونأ اينتمابأ و ن   بعوة يرأأأأأجع -12 
تتصأأأأأأأدى اوجا العصأأأأأأأور ال كظمية التأ تعتري م ح  مد قوال ا قار العانونأ اينتمابأ والممارسأأأأأأأا  ذا   
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ية وحعوق ا نسأأأأان التابع لم ظمة اام  والتعاون فأ الصأأأألةال  مالا بتوصأأأأيا  مكتب الماسأأأأسأأأأا  الديمعراق
 با واللج ة ااوروبية للديمعراقية م  خالا العانون )لج ة ف  يسيا( والمعررة الماصة؛ ورو 

دواء التم  ز الحي  اثر  ل  اافراد ال أأأأأأأأعفاءال بم  ف هم ال سأأأأأأأأاء   اسأأأأأأأأتيائا     يعرل -13 
  ومغا رو الهواة الج سأانية وحاملو صأفا  الج سأ   وااشأما والمثليا  والمثل ون ومزدوجو الم ل الج سأأ 

 ذوو ا  اقةال و فراد ااقليا  العومية  و ا ث ية واللغواة والد  ية؛

السألطا  ال  الروسأية  ل  ا تماد سأياسأا  وترأراعا  شأاملة لعد  التم  ز تكفل  يح  -14 
فأ ذلك الحصأأأوا الكامل  ل  تعليم ج د  ل   المسأأأاواة فأ الحعوق للجميع فأ العانون وفأ الممارسأأأةال بما  

واح  السألطا  ال  الروسأية  ي أااال مع الترأد د  ل  ضأرورة مرا اة مصأالب الطفل الف أل ال  قد  المسأاواةال  
 ل  ت ف ح جميع توصأأأأأأأيا  لج ة حعوق الطفل ولج ة م ا  أأأأأأأة التعح ب فيما  تعلق بع أأأأأأأاء ااحداتال مع  

 ض التداب ر لم ع التم  ز فأ ب الروس؛ا شارة دل   نا جرى بالفعل ت ف ح بع

 2019-2016 ن خطة العمل الوق ية ااول  لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان للفترة     ي أأأأأأأأأأاا    الحظ -15 
شأأأأكلت دقاراا مف داا لتيسأأأأ ر التعاون والحوار الحكوم    مع المجتمع المدنأال وسأأأأا مت فأ تحسأأأأ  تواصأأأأل  

السلطا  ال  الروسية مرة  خرى دل  وضع خطة الدولة مع المجتمع المدنأ سابعاا  ل  نحو قفيفال واد و  
عوق ا نسأأأأأأان وت ف ح ا دون تفخ رال بالتعاون الوث ق مع المجتمع المدنأال ب اء  ل  الدروس  جد دة برأأأأأأفن ح

المسأأأأأأأأأأأأأأتفادة م  ت ف ح المطة ااول  ومرا اة التوصأأأأأأأأأأأأأأيا  التأ ق لتها الدولة فأ سأأأأأأأأأأأأأأياق الجولة الثالثة م  
حعوق ا نسأأأأأان التوصأأأأأيا  التأ قدمتها اله ئا  الم رأأأأأفة بمعا دا  وآليا   ايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأاملال و 

والمجتمع المدنأال واح  السأأأأأألطا  ال  الروسأأأأأأية  ل  فتب حوار وق أ حقيعأ وبّ اء وشأأأأأأامل وشأأأأأأفاا مع  
 ممثلأ المجتمع المدنأ؛

 بعوة السألطا  ال  الروسأية  ل  دنرأاء ماسأسأة وق ية لحعوق ا نسأان   خرى  مرة يرأّجع -16 
  وحماية حعوق ا نسان )مبادئ باراس(ال و ل  مواصلة  وفعاا للمبادئ المتعلعة بمركز الماسسا  الوق ية لتعزاز 
 ؛2030العمل بهّمة  ل  ت ف ح خطة الت مية المستدامة لعا  

اسأأأأتمرار ا تما  المعررة الماصأأأأة بمسأأأأفلة  عوبة ا  دا  فأ ب الروسال واعرل     الحظ -17 
ونية الواجبةال و واء الكم  الس دواء اللجوء دل ها دون ضأأأأأأأأأمان مرا اة ا جراءا  العانبرأأأأأأأأأكل خا     قلعا الب

المحدود م  المعلوما  ذا  الصأأألة فيما  تعلق باللجوء دل هاال واطلب دل  المعررة الماصأأأةال فأ ظل ا تبار 
عديم التوصأيا ال  الرأفافية شأرقاا م  شأروط العدالة الج ائية الم صأفة والفعالةال  ن تواصأل رصأد التطورا  وت

 أ برفن وقر ت ف ح  عوبة ا  دا  و ل  ال ظر فأ دلغائها؛وارجع ب الروس  ل  د ادة دقالق حوار وق 

تمد د ويية المعررة الماصأأأأأأأأة المع ية بحالة حعوق ا نسأأأأأأأأان فأ ب الروس لمدة سأأأأأأأأ ة   يعّرر  - 18 
  تعراراا    حالة حعوق ا نسأأأأان فأ  واحدةال واطلب دل ها  ن تواصأأأأل رصأأأأد التطورا  وتعديم التوصأأأأيا  و ن تعد 

 ة والسبع  ؛ ب الروس دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الممس   و ل  الجمعية العامة فأ دورتها السابع 

السأأأأأأألطا  ال  الروسأأأأأأأية  ل  التعاون مع المعررة الماصأأأأأأأة تعاوناا كامالاال بطرق   يح  -19 
جتماى بحراة بالجها  المع ية صأاحبة المصألحةال بما ف ها م ها السأما  لها بزاارة ال لد بصأفتها الرسأمية واي

ا الدولية فأ مجاا حعوق ا نسأأانال  م ظما  المجتمع المدنأال بهية مسأأا دة السأألطا   ل  الوفاء بالتزاماته
 وال ظر فأ ت ف ح توصأأياتهاال واحثها  ي أأاا  ل  التعاون  ل  نحو كامل مع المكلف   بوييا  فأ دقار ا جراءا  

 ة المواضيعية لمجلس حعوق ا نسان؛الماص
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 دل  مفوضأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأان  ن تعد  دل  المعررة الماصأأأأأة   يطلب  - 20 
 المسا دة والموارد الالومة لتمك  ها م  ايضطالى بوي تها كاملةإ

 38الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

   أأأأاء    التصأأأأواتإ وكانت نتيجة  19ال وامت اى  7صأأأأوتاا معابل    21]ا تكمِّد بتصأأأأوات مسأأأأجَّل بفغل ية 
 التصوات كما  لأا

 الماادونا
 وكرانياال ديطالياال ال راوالال بلغارااال بول داال ترأيكياال جزر ال هاماال  اارج ت  ال  لمانياال  وروغوايال  

جزر مارشأأأأااال جمهوراة كورااال الدانمركال فرنسأأأأاال فيجأال مالويال المكسأأأأيكال المملكة المتحدة  
 يا العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان ل راطان 

 المعارضونا
  - المتعددة العوميا (ال الصأأأأأأ  ال ف زواال )جمهوراة    - لة  ايتحاد الروسأأأأأأأال دراترااال بوليفيا )دو 

 ال وليفاراة(ال الفل   ال كوبا 

 الممت عون    التصواتا
ي ال بورك  ا فاسأأأأأأأوال توغوال   رم  ياال دندونيسأأأأأأأياال  ووبكسأأأأأأأتانال باكسأأأأأأأتانال البحرا ال ب غالد

ام  ياال  السأأ غااال السأأودانال الصأأومااال غابونال الكام رونال كو  ديفوارال ل  ياال موراتانياال ن
 ن بااال اله دإ

 المحفل االجتماةي -47/20  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
   دل  جميع العرارا  والمعررا  التأ سأأأأ ق  ن ا تمد ا برأأأأفن المحفل ايجتما أ كل  م دذ يرأأأأ ر   

وايجتما أال  لج ة حعوق ا نسأأأأأأان ولج تها الفرعية لتعزاز وحماية حعوق ا نسأأأأأأانال والمجلس ايقتصأأأأأأادي  
 ومجلس حعوق ا نسانال

 ال2007حزاران/ ونيا  18المارخ  1/5دل  قرار مجلس حعوق ا نسان و ذ ير ر  ي اا  

رادال ح    تيب لممثلأ  ما للمحفل ايجتما أ داخل اامم المتحدة م  قابع فو ذ  اكد م  جد د  
لم ظما  الحكومية الدوليةال فرصأأأأأأة الدوا اا  أأأأأأاء والمجتمع المدنأال بما فأ ذلك الم ظما  الرأأأأأأع ية وا

د  ل   ن دصأأال  اامم المتحدة الجاري ت ف حا   بغأ  ن يفخح فأ الحسأأبان   التحاور وتبادا ا راءال و ذ يرأأدِّ
لصأأأأراب والمثمر برأأأأفن الع أأأأايا ذا  الصأأأألة بال  ئة الوق ية  دسأأأأها  المحفل با تبارا ف أأأأاءا ح وااا للحوار ا

 ال اس كافةا بجميع حعوق ا نسانالوالدولية الالومة لتعزاز تمتع 

دور المحفل ايجتما أ بوصأأأأأفا ف أأأأأاءا فراداا للتحاور ب   آليا  اامم     اكد م  جد د -1 
مسأأأأأأأأأا مة المجتمع المدنأ    المتحدة لحعوق ا نسأأأأأأأأأان وممتلر الجها  صأأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأأألحةال بما فأ ذلك

ا  الرأأع ية وم  يعيرأأون فأ الفعر  والم ظما  الرأأع يةال وارأأدد  ل  ضأأرورة ضأأمان واادة مرأأاركة الم ظم
 فأ دورا  المحفلال وبماصة ال ساءال ي سيما م  ال لدان ال امية؛
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  مية بحا جهود م سأأعة  ل  الصأأع د الوق أ وا قليمأ والدولأ فأ سأأ  ل تعزاز     اكد -2 
البعأد    الحم ايجتمأا أ العأائم  ل  مبأادئ العأدالأة ايجتمأاعيأة وا نصأأأأأأأأأأأأأأاا والت أأأأأأأأأأأأأأام ال و  ميأة ت أاواالت

(  19-ايجتمأأا أ لعمليأأة العولمأأة الجأأاراأأة ومأأا تطرحأأا م  تحأأديأأا ال ومأأا لجأأائحأأة ف روس كورونأأا )كوف أأد
 الرا  ة م  تفث ر سل أ؛

وسأأأأائر الجها  الفا لة   ل  ضأأأأرورة واادة ومواصأأأألة مرأأأأاركة المجتمع المدنأ    يرأأأأدد -3 
 فأ الت مية و  مالا بركل فعلأ؛ذا  الصلة المرار دل ها فأ  حا العرار ومسا متها فأ تعزاز الحق 

ال فأ ج يفال فأ 2022 ن يجتمع المحفأأأل ايجتمأأأا أ لمأأأدة  ومأ  مأأأل فأ  أأأا     يعرر  - 4 
جمو ة ممك ة م  الجها  ااخرى  تواراخ م اسأبة تتيب مرأاركة ممثلأ الدوا اا  أاء فأ اامم المتحدة و ك ر م 

اا  نا   بغأ للم تدى  ن  ركز فأ اجتما ا المع ل  صأأأأأاحبة المصأأأأألحةال وي سأأأأأيما م  ال لدان ال اميةال واعرر  ي أأأأأ
 ل  الماء م   جل حعوق ا نسأأأان والت مية المسأأأتدامةا الممارسأأأا  الج دةال والدروس المسأأأتفادةال والتحديا  التأ  

ال بهية تعديم مسأأأأأأأأأأأا مة فأ  2028- 2018ال االماء م   جل الت مية المسأأأأأأأأأأأتدامةاال  الععد الدولأ للعمل تواجا ت ف ح  
 ؛ 2023مجاا حعوق ا نسان خالا ماتمر استعراا م تصر مدة الععدال المزمع ت ظيما  ا   

مك ال م  ب   دل  رئيس مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأان  ن يعّ   فأ  قرل وقأأأت م يطلأأأب -5 
ر المحفل ايجتما أ لعا     -يةال رئيس المرشأح   الح   تسأّم هم المجمو ا  ا قليم ال واضأعاا فأ 2022معرِّ

 ا تبارا م د  الت اول ا قليمأ؛

دل  مفوضأأأأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأأأأان  ن تتيب ايّقالى  ل    يطلب -6 
   بمأا فأ ذلك التعأارار ا حصأأأأأأأأأأأأأأائيأةال با تبأار ا وثائق تت أأأأأأأأأأأأأأم    حدت و  م تعأارار اامم المتحأدة ووثائعهأاال

 ؛2022معلوما   ساسية سيكستفاد م ها فأ الحوارا  والم اقرا  التأ ستكجرى فأ المحفل ايجتما أ  ا   

دل  المفوضأة السأامية  ن تسأّهل مرأاركة ما ي يعل     رأرة خ راءال م  ب  همال   يطلب -7 
لون    تمع المدنأ والم ظما  الرأأأأأأأأأأأأع ية فأ ال لدان ال امية وممثحسأأأأأأأأأأأأب ايقت أأأأأأأأأأأأاءال ممثلون    المج

الم ظما  الدولية وا جراءا  الماصأأة ذا  الصأألة التابعة لمجلس حعوق ا نسأأانال فأ المحفل ايجتما أ  
ال كأ يسأأا موا فأ جلسأأا  التحاور والم اقرأأا  التأ سأأيرأأهد ا المحفلال وكأ يسأأا دوا الرئيس  2022لعا   

 الر ي؛بصفتهم م    ل 

   ن يظل بال المحفل ايجتما أ مفتوحاا  ما  مراركة ممثِّّلأ الدوا اا  اء فأ اامم   يعّرر  - 8 
نا  م ظومة   المتحدة وسأأأأأأائر الجها  المهتمة صأأأأأأاحبة المصأأأأأألحةال كالم ظما  الحكومية الدوليةال وممتلر مكوِّ

 نسأأأأأأأأانال واللجان  ية وآليا  حعوق ا اامم المتحدةال وبماصأأأأأأأأة المكلفون بوييا  فأ دقار ا جراءا  المواضأأأأأأأأيع 
  ايقتصأادية ا قليمية والوكاي  والم ظما  المتمصأصأةال و ما  مرأاركة ممثل   تعّ  هم الماسأسأا  الوق ية لحعوق 

ا نسأان والم ظما  غ ر الحكومية ذا  المركز ايسأترأاري لدى المجلس ايقتصأادي وايجتما أال كما يعّرر  ن  
الم ظما  غ ر الحكومية ااخرى التأ تتفق   دافها ومعاصأأد ا مع   ي أأاا  ما  مرأأاركة يظل بال المحفل مفتوحاا   

رو  م ثاق اامم المتحدة ومعاصأأأدا ومبادئاال وم  جملتها الجها  الفا لة ال اشأأأئة حد ثااال كالمجمو ا  الصأأأغ رة  
  لمزار    ما  الفاّلح   وا والرابطا  الرافية والح أأراة م  بلدان الرأأماا والج ولال وجما ا  مكافحة الفعرال وم ظ 

ورابطأاتهم الوق يأة والأدوليأةال والم ظمأا  التطوعيأةال والم ظمأا  ال  ئيأة وال أاشأأأأأأأأأأأأأط   فأ مجأاا ال  ئأةال ورابطأا   
الرأبالال والم ظما  المجتمعيةال ونعابا  ورابطا  العمااال وممثلأ العطاى الما ال وذلك ب اءا  ل  ترت با  م   

والممارسأأا  التأ تع د    1996  وليا   تموو/   25المارخ    31/ 1996جتما أ  ب  ها قرار المجلس ايقتصأأادي واي 
بها لج ة حعوق ا نسأانال    قراق دجراءا  ا تماد  ل ية وشأفافةال وفعاا لل ظا  الداخلأ لمجلس حعوق ا نسأانال  

 مع ضمان  ن تتسم مسا مة  حا الكيانا  بفقص  قدر م  الفعالية؛ 

https://wateractiondecade.org/
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الفعالة ل أأأمان الترأأأاور فأ المحفل ن تتوخ  الوسأأأائل  دل  المفوضأأأية السأأأامية    يطلب -9 
ايجتما أ ول أأأأمان  وسأأأأع مرأأأأاركة ممك ة لممثلأ كل م طعةال ي سأأأأيما ممثلو ااشأأأأما  ذوي ا  اقةال  
وبماصأأأأأأة م  ال لدان ال اميةال بوسأأأأأأائل م ها دقامة شأأأأأأراكا  مع الم ظما  غ ر الحكومية والعطاى الما   

 والم ظما  الدولية؛

 ن  تمح التداب ر الم اسأأأأبة ل رأأأأر معلوما     المحفل ايجتما أال  ل  اام   العا   د   يطلب -10 
والم ظما  المع ية دل  المرأأأأأأأأأأأأأاركة فأ المحفل ايجتما أال و ن  تمح كل ما  لز     و ن  د و اافراد المع     

 م  التداب ر العملية ل جا   حا المبادرة؛

عديم تعرار  ت أأأأّم  اسأأأأت تاجاتا وتوصأأأأياتا دل  ت 2022المحفل ايجتما أ لعا      د و -11 
 دل  مجلس حعوق ا نسان فأ دورتا الثانية والممس  ؛

دل  اام   العا  تزواد المحفل ايجتما أ بكل ما  لزما م  خدما  وتسأه ال  كأ    يطلب  - 12 
 فل ومداويتا؛ ي طلع بفنرطتاال واطلب دل  المفوَّضة السامية تعديم كل ما  لز  م  د م لتيس ر انععاد المح 

جميع الدوا اا  أأأأاء فأ اامم المتحدة  ل  المرأأأأاركة فأ م اقرأأأأا  المحفل  يرأأأأجع -13 
 ما أ ضماناا لتمث ل العالم بفسرا فأ الم اقرا ؛ايجت

مواصأأأأأألة ال ظر فأ  حا المسأأأأأأفلة فأ دورتا الممسأأأأأأ   فأ دقار ال  د نفسأأأأأأا م   يعرر  -14 
 جدوا اا مااإ

 38الجلسة 
 2021 تموو/ وليا 13

 [إدون تصواتم  ]ا تكمد 

لألفريقيين والمنحدرين من  تعزيز وحماية حقوق اإلنسةان والحريات األسةاسةية  -47/21
أصةل أفريقي من االسةت دام المفرط للقوة وغيره من انت اكات حقوق اإلنسةان 
ةلا يةةد الموظفين المكلفين بةةذنفةةاذ القةةانون من خالل إحةةداو تغيير تحويلي 

 المساواة العرقيتينمن أجل العدالة و 

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
مم المتحدة وا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأانال و ذ  معاصأأأأأأأأد ومبادئ م ثاق اادذ  اكد م  جد د   

 يعزو احترا  حعوق ا نسان والحراا  ااساسية للجميع وارجع  لياال

ل اس  ولدون  حراراا  دل  ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأان الحي جاء فيا  ن جميع او ذ يرأأأأأأأأأأأ ر  
جميع الحعوق والحرِّاا  المحكورة فأ ا  النال  ومتسأاوا  فأ الكرامة والحعوقال و ن لكلِّّ دنسأان حقُّ التمتُّع ب

 دونما تم  ز م   يِّّ نوىال وي سيما التم  ز بس ب الع صرال  و اللونال  و ااصل الوق أال

دنية والسأأأأأأأأياسأأأأأأأأية و ل  ايتفاقية الدولية  دل  العهد الدولأ الما  بالحعوق المو ذ يرأأأأأأأأ ر  ي أأأأأأأأاا   
  اقية م ا  أأأأة التعح ب وغ را م  ضأأأأرول المعاملة  و الععوبة للع أأأأاء  ل  جميع  شأأأأكاا التم  ز الع صأأأأري واتف 

 العاسية  و الالدنسانية  و المه  ةال و ذ ي ع فأ ا تبارا د الن وبرنام   مل ف   اال

ن المتابعة الرأأاملة ل تائ  الماتمر العالمأ لمكافحة  دل  جميع قراراتا السأأابعة برأأفو ذ يرأأ ر كحلك   
ااجانب وما  تصأأأأل بحلك م  تعصأأأأبال وبرأأأأفن الت ف ح الفعاا   الن    الع صأأأأراة والتم  ز الع صأأأأري وكرا
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وبرنام   مل د ربانال والععد الدولأ للم حدرا  م   صأأأأأأأأأأأأل  فراعأ  ل  نحو ما   ل تا الجمعية العامة فأ 
 ال2013كانون ااوا/ديسم ر  23المارخ  68/237قرار ا 

 وافق الحكرى السأأأأأأأأأ واة العرأأأأأأأأأرا  ي تماد د الن وبرنام   مل   2021 ل   ن  ا   و ذ يرأأأأأأأأأدد   
 د ربانال

  9ا تماد فراق الم راء العامل المع أ بالم حدرا  م   صأأأأأأأأأأل  فراعأال فأ  و ذ  الحظ مع التعد ر   
دراج السأأكان الم حدرا  م   صأأل  فراعأ فأ ال مبادئ توج هية ت ف حية برأأفن د2020كانون ااوا/ديسأأم ر  

 ال2030لمستدامة لعا  خطة الت مية ا

ال و ذ  2020حزاران/ ونيا   19الصأأأأأأأأأادر فأ   43/1دل  قرار مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأان  و ذ يرأأأأأأأأأ ر  
يحي   لماا مع التعد ر بتعرار مفوضأأأة اامم المتحدة السأأأامية لحعوق ا نسأأأانال الحي قكد   مالا بحلك العرار  

  والم حدرا  م   صأأأأأأأل  فراعأ م  عزاز وحماية حعوق ا نسأأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأأاسأأأأأأأية لألفراع  برأأأأأأأفن ت
ال  ( 138) ايسأأأأتمدا  المفرط للعوة وغ را م  انتهاكا  حعوق ا نسأأأأان  ل   د الموظف   المكلف   بإنفاذ العوان  

أ م   جأأل العأأدالأة  ومرفق ذلأأك التعرار المرفق المع ون اخطأأة مكونأأة م   ربع نعأأاط  حأأدات تغ  ر تحوال
ال و ذ يرأأأأأأأأأ ر دل   ن التعرار يسأأأأأأأأأت د دل   (139)يجتما ا  ذا  الصأأأأأأأأألةوالمسأأأأأأأأأاواة العرق ت  اال وورقة غرفة ا

  التجارل الحية اسأأأر ال أأأحايا والسأأأكان الم حدرا  م   صأأأل  فراعأ الح   ترأأأعر الدواال وم ظمة اامم المتحدةال 
  تماذ خطوا   كثر جر ة م   جل التصأأأأأأأدي ينتهاكا  وغ ر ما  ن شأأأأأأأجا تهم وتصأأأأأأأميمهم  بعثان  ل  التفا ا ي 

 ا نسان العائمة م ح  مد قوال وتحع ق العدالة والمساواة العرق ت  ال حعوق 

بفن الع ودية وتجارة الرق قال بما ف ها تجارة الرق ق   ر المحي  ااقلسأأأأأأال كانت مآسأأأأأ   و ذ يعر  
ة ولك   ي أأأأأأأاا م  ح   حجمها وق يعتها  بهي أأأأأأأة فأ تاراخ البرأأأأأأأراةال ليس فع  بسأأأأأأأ ب وحرأأأأأأأ تها المع ت

خا   نكار ا لحاتية ال أحاياال و ذ يعر  ي أاا بفن ايسأتعباد جرامة ضأد ا نسأانيةال وكان  الم ظمةال وبوجا 
  م  الواجب ا تبار ا كحلك دائمااال و ذ  الحظ  ن تجارة الرق ق   ر المحي  ااقلسأأأأأ م  المصأأأأادر والمظا ر 

م    اافراع    والم حدرا  الع صأري وكرا ااجانب وما  تصأل بحلك م  تعصأبال و ن  الرئيسأية للع صأراة والتم  ز  
 صأأل  فراعأال وا سأأ وا   والم حدرا  م   صأأل آسأأ ويال والرأأعول ااصأأليةال كانوا ضأأحايا لهحا اا مااال  

 وما والوا ضحايا  ثار اال 

بالحاجة دل  دصأأال  ااثر    بفن   اك اسأأتعداداا متزا داا وممارسأأة ناشأأئة لال ترااو ذ يسأألم  ي أأاا   
تجار   ر المحي  ااقلسأأأأأأ فأ اافراع    المسأأأأأتع د   وايسأأأأأتعمارال و ذ  د و  المسأأأأأتمر لالسأأأأأترقاقال واي

الدوا دل  اغت ا  الفر  لل هوا بجدوا   ماا مكافحة الع صأأأأأأأأأراةال و  طاء ااولواة لتحع ق ا نصأأأأأأأأأاا  
 ان الم حدرا  م   صل  فراعأ خلر الركبالال وضمان  د  ترك السك2030العرقأ فأ ت ف ح خطة  ا  

دل  جرامة العتل المفسأأأأأأأأاواة لجورج فلواد فأ م  يسأأأأأأأأوتاال الوييا  المتحدة اامراكيةال  و ذ يرأأأأأأأأ ر  
ال التأ لفتت اينتباا دل  آفة الع صأراة ال ظمية والهيكلية وحرأد  الجهود لمعالجة  2020 يار/ما و    25 فأ

 المتحدة وحوا العالمال  حا المركلة العالمية فأ الوييا 

اء فأ التصأأأأأأأأأأأأأأدي لهحا الجرامة   ر محاكمة مرتكب جرامة قتل باللجوء دل  الع أأأأأأأأأأأأأأو ذ  رحب  
ال وارأأأ ر دل  بيان المفوضأأة  2021نيسأأأان/ برال    20فلواد فأ محكمة م  يسأأأوتا المحلية الرابعةال فأ  جورج

 برفن حكم ا دانة فأ تلك الع يةال 2021نيسان/ برال  21السامية فأ 

  

(138 ( A/HRC/47/53إ 
(139) A/HRC/47/CRP.1متاحة  ل  الراب    ال
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ن بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأأأأأأة برأأأأأأأأأفن  بجميع ال يانا  التأ  دل  بها المكلفو و ذ  حّكر   
ال وبال يانا  التأ  دلت بها  2020حزاران/ ونيا   5معتل جورج فلوادال وي سأأأأأأأأأأأأأيما بيانهم المرأأأأأأأأأأأأأترك المارخ  

 ال2021ار/مارس آذ 19ال و2020تررا  ااوا/ كتوبر  1ال و2020حزاران/ ونيا   3المفوضة السامية فأ 

 أ استجابة نظمية للتعج ل بعكس ا نكارال وتغ  ر الهياكل   ن الع صراة ال ظمية تستدو ذ  درك   
والماسسا  والسلوكيا  المادية دل  التم  ز المباشر  و غ ر المباشر ضد اافراع    والم حدرا  م   صل  

  فراعأ فأ جميع م احأ الحياةال

ال ظمية متعددةك الجوانب بط يعتها انها ت ترأأأأأأأأر فأ قطا ا   بفن الع صأأأأأأأأراة  و ذ يسأأأأأأأألم  ي أأأأأأأأاا   
مجتمعية مت و ةال وب رورة  ن تكون تداب ر ايستجابة  ي اا متعددة الجوانبال م   جل التصدي للع صراة  

 والتم  ز ال ظم   ال

امة  لواجباتهمال احترا  وحماية الكر  ل   ن م  واجب موظفأ دنفاذ العانونال  ث اء  دائهم  و ذ يرأأأدد   
ا نسأأأأأانية لجميع ااشأأأأأما  والمحافظة  ل  حعوق ا نسأأأأأان لجميع ااشأأأأأما  واحترمهاال واحّكر بمدونة  
قوا د السأألوك للموظف   المكلف   بإنفاذ العوان  ال وبالمبادئ ااسأأاسأأية برأأفن اسأأتمدا  العوة وااسأألحة ال اراة  

المعا  ر والعوا د الدولية ااخرى العد دة فأ ذ العوان  ال وافخح فأ ا تبارا م  جانب الموظف   المكلف   بإنفا
 مجاا دقامة العداال

دواء حجم التحديا  التأ   لس   ها ال أأأأأأأأحايا و سأأأأأأأأر م فأ سأأأأأأأأع هم دل   و ذ يعرل    بالس قلعا   
المحام  ال  أ   تحع ق العدالةال و ذ  اكد  ن اسأأأتعالا الع أأأاء وحياداال وسأأأالمة ال ظا  الع أأأائأال واسأأأتعالا

 اية حعوق ا نسان وسيادة العانون والحوكمة الرش دةالشروط  ساسية لحم

 ل    مية ت ف ح تداب ر قواة لوضأأع حد لإلفال  م  الععال وضأأمان المسأأاءلة و تاحة  و ذ يرأأدد   
د  سأأ ل اينتصأأاا لل أأحايا و سأأر م م  ايسأأتمدا  المفرط للعوة وغ ر ا م  انتهاكا  حعوق ا نسأأان  ل    

 فعاا للعانون الدولأ لحعوق ا نسانالموظفأ دنفاذ العانونال وذلك و 

 ل  ضرورة تمك   كل شمصال بما فأ ذلك ااشما  والمجتمعا  الم حدرون  و ذ يردد  ي اا   
م   صأأأل  فراعأ م  المرأأأاركة  ل  نحو جامعال وم  توجيا تصأأأميم وت ف ح العمليا  التأ تسأأأهم فأ وقر  

راة ال ظميةال مع ا قرار  ل  وجا المصو   تديمة والمظا ر المسأتمرة للع صأو كس و صأال  ا ثار المسأ
 بالدور الها  الحي اضطلع با الربال وا بغأ  ن يستمروا فأ ايضطالى با فأ  حا العمليا ال

الدوا  ل  دراسأأأأأأأأة انترأأأأأأأأار الع صأأأأأأأأراة ال ظمية و ثر اال و ل  ا تماد تداب ر قانونية  و ذ يرأأأأأأأأجع   
بما  تجاوو مجموى اافعاا الفرديةال و ذ  وصأأأأ    عالة ترمأ دل  مكافحة الع صأأأراةوسأأأياسأأأاتية وماسأأأسأأأية ف

 بقياس التعد  المحرو وفعاا لماشرا  تعتمد  ل  ااثر وليس  ل  ال يةال

بالعدد الك  ر م  التوصيا  العائمة التأ قدمتها م ظومة اامم المتحدة لحعوق ا نسانال  و ذ يسلم   
 يح  الدوا  ل  ال ظر فأ ت ف ح اال  صري فأ دقار دقامة العداال و ذلمعالجة ق ايا التم  ز الع

خطة دحدات تغ  ر تحوالأ م   جل العدالة والمسأأأأأأأأأأأأأاواة العرق ت   المعدمة  و ذ  الحظ مع التعد ر   
م  المفوضة الساميةال والتأ تهداال فأ جملة  مورال دل  ترجيع الدوا  ل  ضمان ايستماى دل   صوا   

اشأما  الح   يعفون ضأد الع صأراةال واتماذ ا جراءا   ان الم حدرا  م   صأل  فراعأ وااافراع    والسأك
 الالومة لت د د شواغلهمال وا قرار بالتركا  ومواجهتهاال بس ل م ها المساءلة والج رال

دواء جميع  شأأأأأكاا التم  ز الع صأأأأأريال بما فأ ذلك الع صأأأأأراة ال ظمية      اسأأأأأتيائا   يعرل  - 1 
 الم حدرا  م   صل  فراعأ و سر مال ومجتمعاتهم حوا العالم؛ ا  ل  اافراع    و ل  السكان  والهيكليةال وآثار  
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اسأأأأأأأأتمرار ممارسأأأأأأأأا  التم  ز الع صأأأأأأأأري والع ر التأ  رتك ها العد د م  موظفأ     د   -2 
دنفاذ العانون ضأأأأأأأأأأأد اافراع    والم حدرا  م   صأأأأأأأأأأأل  فراعأال والع صأأأأأأأأأأأراة ال ظمية فأ نظم دنفاذ العانون  

 ضمان  د  ترك مرتك أ  حا اافعاا دون  عال؛لعدالة الج ائيةال وااكد   مية وا

دل   ن موظفأ دنفاذ العانون   بغأ  ن يطبعواال لدى اضأأأأأأأأأأأأأطال هم بواجباتهمال    يرأأأأأأأأأأأأأ ر  -3 
وسأأائل غ ر   يفة ق ل اللجوء دل  اسأأتمدا  العوةال   د ال أأرورة العصأأوىال و ن جميع  شأأكاا اسأأتمدا  العوة  

 ن  للرأأرعية وال أأرورة والت اسأأب والحيطة و د  التم  زال و    بغأ  ن تمتثل  ل   ي حاا للمبادئ ااسأأاسأأية
 الح   يستمدمون العوة   بغأ  ن يكونوا مساول      كل استمدا  للعوة؛

   ل   نا ح ثما يكون م  المرأأروى ا تعاا بعض المرأأارك   فأ تجمع ما  و تفراعهمال  يرأأدد  - 4 
 سأأأأأأأأأأأأأأأاس فأ  حكأا  العأانون المحلأ المتعلعأة     بغأ  ن تمتثأل  أحا اا مأاا للعأانون الأدولأ و ن يكون لهأا

عوة المسمو  باال و ن اانظمة العانونية المحلية المتعلعة باستمدا  العوة م  جانب المكلف   بإنفاذ  باستمدا  ال
 العانون   بغأ  ن تتماش  مع متطلبا  العانون الدولأال ح ثما ي يكون اامر كحلك بالفعل؛

اذ  ة المحلية المتعلعة باسأأأأأأأأأأأأأأتمدا  الموظف   المكلف   بإنفبجعل ال ظم العانوني   وصأأأأأأأأأأأأأأأ -5 
العوان   للعوة متماشأأية مع المعا  ر الدولية المالئمةال مثل المبادئ ااسأأاسأأية برأأفن اسأأتمدا  العوة وااسأألحة  
ال اراة م  جانب الموظف   المكلف   بإنفاذ العوان  ال والتوج ها  المتعلعة بحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان الصأأأأأأأأأأأأادرة    

دنفاذ العانونال كما  وصأأأأأ بفن توفر وكاي   المتحدة برأأأأفن اسأأأأتمدا  ااسأأأألحة ااقل فتكاا فأ سأأأأياق    اامم
دنفاذ العانون التدراب  الم اسأأأب للموظف   المكلف   بإنفاذ العانون فأ مجاا حعوق ا نسأأأان ل أأأمان امتثالهم  

  ؛للعوا د والمعا  ر الدولية الماصة بالموظف   المكلف   بإنفاذ العوان 

بمطة مكافحة الع صأأأأراة و  طاء  الدوا  ل  اغت ا  كل فرصأأأأة مالئمة لل هوا   يح  -6 
ااولواأة لتحع ق المسأأأأأأأأأأأأأأأاواة والعأدالأة العرق ت      قراق التعج أل فأ اتمأاذ دجراءا  لت ف أح خطأة الت ميأة  

 ب؛بهية ضمان  د  ترك اافراع    والم حدرا  م   صل  فراعأ خلر الرك 2030المستدامة لعا  

د الء اي تما  الواجب للمبادئ   جميع الدوا و صأأأحال المصأأألحة المع      ل  يرأأأجع -7 
ل أأأأأأمان  د    2030التوج هية الت ف حية برأأأأأأفن ددراج السأأأأأأكان الم حدرا  م   صأأأأأأل  فراعأ فأ خطة  ا   

 تملر السكان الم حدرا  م   صل  فراعأ    الركب فأ ت ف ح المطة؛

  راعة م هجية لمكافحة التم  ز الع صأأأأأأأأأأأأأري م  خالا ا تمادالدوا  ل  ا تماد ق يح  -8 
ورصأأأد اسأأأتجابا  الحكوما  والمجتمعا  بفسأأأر ا الواردة فأ خط   مل وق ية و قليمية شأأأاملة تمصأأأص  
 لها موارد كافيةال وترأأأأأملال   د ايقت أأأأأاءال تداب ر خاصأأأأأة ل أأأأأمان تمتع الفئا  المحرومةال وي سأأأأأيما اافراع ون 

 اعأال تمتعاا كامالا ومتساوااا بحعوق ا نسان؛والم حدرون م   صل  فر 

الدوا  ي أأأاا  ل  القيا ال حسأأأب ايقت أأأاءال بإنرأأأاء ماسأأأسأأأا  وق ية مسأأأتعلة لحعوق    يح   - 9 
ا نسأأأان تع    ل  وجا المصأأأو  بمسأأأائل الع صأأأراة والتم  ز الع صأأأري وكرا ااجانب وما  تصأأأل بحلك م   

بمركز سأأأتعراضأأأها وتدعيم فعال تهاال قبعاا للمبادئ المتصأأألة  تعصأأأبال   د ايقت أأأاءال وتعزاز  حا الماسأأأسأأأا  وا 
الماسأأسأأا  الوق ية المع ية بتعزاز حعوق ا نسأأان وحما تها )مبادئ باراس(ال وتزواد  حا الماسأأسأأا  بعدر واا  
م  الموارد المالية والكفاءة والعدرة  ل  ايضأأأأأأطالى بفنرأأأأأأطة التحع ق والبح  والتثقيف والتوعية العامة م   جل  

 ون ونظم العدالة الج ائية؛ كافحة  حا الظوا رال بما فأ ذلك فأ نظم دنفاذ العان م 

دنرأاء آلية خ راء دولية مسأتعلةال تتفلر م  ثالثة خ راء م  ذوي الم رة فأ مجاا  يعرر  -10 
دنفاذ العانون وحعوق ا نسأأأانال يع  هم رئيس مجلس حعوق ا نسأأأانال واعملون بتوج ها  م  مفوضأأأة اامم  

تحوالأ م   جل العدالة والمسأأأاواة العرق ت     ة السأأأامية لحعوق ا نسأأأان م   جل تعزاز دحدات تغ  ر المتحد
فأ سأأأأأأأياق دنفاذ العانون  ل  الصأأأأأأأع د العالمأال خاصأأأأأأأة   دما  تعلق اامر بتركا  ايسأأأأأأأتعمار وايتجار  
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حكوما  م  دجراءا   المحي  ااقلسأأأأأ فأ اافراع    المسأأأأتع د  ال م   جل التحع ق فأ ما تتمحا ال   ر 
 ا  أأأأأة للع صأأأأأراة وفأ جميع انتهاكا  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأان  لمواجهة ايحتجاجا  السأأأأألمية الم

والمسأأأأا مة فأ المسأأأأاءلة وج ر ال أأأأحايا؛ وا بغأ  ن تعمل ا لية بالتعاون الوث ق مع المكلف   بوييا  فأ 
م راء العامل المع أ بالم حدرا  م   صأل  فراعأ  دقار ا جراءا  الماصأة ذا  الصألةال بم  ف هم فراق ال

معررة الماصأأة المع ية بااشأأكاا المعاصأأرة للع صأأراة والتم  ز الع صأأري وككرا ااجانب وما  تصأأل بحلك  وال
بال م   جل تج ب ايودواجية ضم   مور  خرى؛  م  تعصُّ

ثالت س وا ال فأ دقار     ن تكون  لية الم راء الدولية المستعلة ويية مدتها   ي اا  يعرر  -11 
مسأأأأأأأاواة العرق ت   فأ سأأأأأأأياق دنفاذ العانون فأ جميع  نحاء العالمال وذلك بوسأأأأأأأائل وي تهاال لتعزاز العدالة وال

م ها القيا  بزاارا  قطراةال والتواصأأأأأأأأل والترأأأأأأأأاور الرأأأأأأأأامل للجميع مع الدواال واافراد والمجتمعا  المحلية  
  ال مع مرا اة نه  متعدد الجوانب    قراق ما  لأاالمتفثرة مباشرةال و صحال المصلحة ا خرا

دراسأأة الع صأأراة ال ظميةال بما فأ ذلك ما  تعلق م ها بالع صأأراة الهيكلية والماسأأسأأيةال   ) ( 
التأ  واجهها اافراع ون والم حدرون م   صأأأأأأأل  فراعأال وايسأأأأأأأتمدا  المفرط للعوة وغ ر ذلك م  انتهاكا   

  ظفأ دنفاذ العانونالد اافراع    والم حدرا  م   صأأأل  فراعأ م  جانب مو العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأان ضأأأ
  بما فأ ذلك ما  تعلق باانماط والسأأياسأأا  والعمليا  والحوادت المحددةال مثل تلك الم   ة فأ تعرار المفوضأأة

 السامية وورقة غرفة ايجتما ا  ذا  الصلة؛

جاا دنفاذ العانون ونظا  العدالة الج ائيةال  دراسة ااسبال الجحراة للع صراة ال ظمية فأ م )ل( 
المفرط للعوةال والت مي  الع صأأأريال وغ ر ذلك م  انتهاكا  حعوق ا نسأأأان التأ  رتك ها موظفو    مدا  وايسأأأت

دنفاذ العانون ضأأأأأأأد اافراع    والم حدرا  م   صأأأأأأأل  فراعأال وكيف يمك   ن تادي العوان   والسأأأأأأأياسأأأأأأأا   
  ن واافراع    والم حدرا ل غ ر مت اسأأب وواسأأع ال طاق ب   موظفأ دنفاذ العانو والممارسأأا  المحلية دل  تفا 

 م   صل  فراعأ؛

تعديم توصأأأأأيا  برأأأأأفن كيفية جعل ال ظم العانونية المحلية برأأأأأفن اسأأأأأتمدا  العوة م  جانب   )ج(  
ساسية برفن استمدا   موظفأ دنفاذ العانون متماشية مع معا  ر حعوق ا نسان الواجبة التط  قال وم ها المبادئ اا 

نب الموظف   المكلف   بإنفاذ العوان  ال والتوج ها  المتعلعة بحعوق ا نسأأان الصأأادرة  العوة وااسأألحة ال اراة م  جا 
   اامم المتحدة برأفن اسأتمدا  ااسألحة ااقل فتكاا فأ سأياق دنفاذ العانونال وضأمان تلعأ موظفأ دنفاذ العانون  

 عانون الدولأ؛ حعوق ا نسان ل مان امتثالهم يلتزاماتهم بموجب ال تدراباا مالئماا فأ مجاا 

تعديم توصأأأيا  برأأأفن جمع ونرأأأر ال يانا  مع ضأأأمانا  صأأأارمة وبما  تماشأأأ  مع العانون   )د(  
الدولأال تكون مصأ فة حسأب  رق ال أحايا  و  صألهم ا ث أال وتت اوا الوفيا  وا صأابا  المط رة التأ  تسأ ب  

ف أأأأأالا     ي دجراءا  تفد  يةال بهدا    العانون والمالحعا  الع أأأأأائية وا دانا  ذا  الصأأأأألةال ف ها موظفو دنفاذ  
 توجيا وتع يم تداب ر التصدي للع صراة ال ظمية فأ مجاا دنفاذ العانون وفأ نظا  العدالة الج ائية؛  

ة دراسأأأأأأأأأة  ي صأأأأأأأأألة ب   الحركا  المعتدة بالتفوق العرقأ والجها  الفا لة داخل  جهز  ) أ( 
 دنفاذ العانون ونظا  العدالة الج ائية؛

تعديم توصيا  برفن التصدي للع صراة ال ظميةال فأ مجاا دنفاذ العانون ونظم العدالة   )و( 
الج ائيةال وسأأد العجز فأ الثعةال وتعزاز الرقابة الماسأأسأأيةال وا تماد  سأأال ب بد لة ومتكاملة ا ماا الرأأرقة  

 س المستفادة؛واستمدا  العوةال وترجيع تع يم الدرو 

لملموسأأأأأأأأة الالومة ل أأأأأأأأمان الوصأأأأأأأأوا دل  العدالة  تعديم توصأأأأأأأأيا  برأأأأأأأأفن المطوا  ا )و( 
والمسأأاءلة والج ر    ايسأأتمدا  المفرط للعوة وغ ر ا م  انتهاكا  حعوق ا نسأأان م  جانب موظفأ دنفاذ  
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بموارد ج دة لد م  العانون ضأأأأأد اافراع    والم حدرا  م   صأأأأأل  فراعأال بما يرأأأأأمل آليا  مسأأأأأتعلة تحظ  
 م  جانب موظفأ دنفاذ العانون و سر م ومجتمعاتهم المحلية؛ ضحايا انتهاكا  حعوق ا نسان 

رصأأأأد ت ف ح التوصأأأأيا  المتعلعة بوضأأأأع حد لإلفال  م  الععال  ل  اينتهاكا  التأ   ) ( 
با  التأ تعترا الت ف ح  ارتك تها سأأألطا  دنفاذ العانون والمحكورة فأ تعرار المفوضأأأة السأأأاميةال وتحد د العق

 التا  لهحا التوصيا ؛

ت س ق   مالها وواادة تعزاز مراركتها وانمراقها وتعاونهاال حسب ايقت اءال مع جميع  )ط( 
آليا  اامم المتحدة و  ئاتها و ملياتها ذا  الصأأأأأأأأأأألةال بما فأ ذلك مكتب اامم المتحدة المع أ بالممدرا   

ميأأة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانال   ع الجرامأأة والعأأدالأأة الج أأائيأأةال وا ليأأا  ا قليوالجرامأأة وماتمر اامم المتحأأدة لم
 والماسسا  الوق ية لحعوق ا نسان؛

بجميع الدوا وغ ر ا م   صأأحال المصأألحة المع      ن  تعاونوا تعاوناا تاماا مع   ه ب -12 
  وجا المصأأأأأأأو ال  آلية الم راء الدولية المسأأأأأأأتعلة كأ ت أأأأأأأطلع بوي تها  ل  نحو فعاا وكأ تزود اال  ل

 معلوما  ووثائق قد تحتاجهاال وبفي  شكاا  خرى م  المسا دة المتصلة بوي تها؛ بفي

ام   العا   ن  زود آلية الم راء الدولية المسأأأأأأأأأأأتعلةال م  خالا مفّوضأأأأأأأأأأأية دل  ا  يطلب -13 
رد لتمك  ها  اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأانال بكل ما  لز  م  د م دداري وتع أ ولوجسأأأأأتأ وم  موا

 م  ايضطالى بوي تها؛

دل  المفوضأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأامية  ن تعزو وتوسأأأأأأأأأع نطاق الرصأأأأأأأأأد الحي ت أأأأأأأأأطلع با   يطلب -14 
فوضأأأأأأأأأأأأأأيأةال بمأا فأ ذلأك م  خالا وجود أا الم أدانأال بمسأأأأأأأأأأأأأأا أدة المكلف   بوييأا  فأ دقأار ا جراءا   الم

ا بالن    الع صأأأأأأأأراة  الماصأأأأأأأأة ذا  الصأأأأأأأألة ووكاي  اامم المتحدة ذا  الصأأأأأأأألةال م   جل مواصأأأأأأأألة 
م  جانب    ال ظميةال وانتهاكا  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأان ضأأد اافراع    والم حدرا  م   صأأل  فراعأ

وكاي  دنفاذ العانونال والمسأأأأأأا مة فأ المسأأأأأأاءلة والج ر واتماذ مزاد م  ا جراءا   ل  الصأأأأأأع د العالمأ  
اة العرق ت  ال بمأا فأ ذلأك    قراق تعأديم الد م  برأأأأأأأأأأأأأأفن دحأدات تغ  ر تحوالأ م   جأل العأدالأة والمسأأأأأأأأأأأأأأاو 

ن م   صأأأأل  فراعأ وم ظماتهمال  وتعزاز مسأأأأا دة الدوا و صأأأأحال المصأأأألحة ا خرا ال وي سأأأأيما الم حدرو 
 و  طاء مزاد م  الوضو  لهحا العمل؛

دل  المفوضأأأأة السأأأأامية وآلية الم راء الدولية المسأأأأتعلة  ن تعداال كل سأأأأ ةال تعراراا   يطلب -15 
ااال و ن تعدمهما معاا دل  مجلس حعوق ا نسانال بدءاا م  دورتا الحادية والممس  ال خالا حوار تفا لأ  خطي

ولواة لمرأأأأاركة اافراد والمجتمعا  المت أأأأررا  مباشأأأأرةال بم  ف هم ال أأأأحايا و سأأأأر مال و ن  معزو يعطأ اا
 يح ل تعارار م دل  الجمعية العامة؛

المفوضأأأية السأأأامية بكل ما  لز  م  د م دداري وتع أ دل  اام   العا   ن  زود    يطلب -16 
 ولوجستأ وم  موارد لتمك  ها م  ايضطالى بوي تها؛

  بجميع الدوا وجميع  صأحال المصألحة المع      ن  ك دوا تعاوناا تاماا مع المفوضة   ه ب -17 
 السامية فأ د داد التعارار الس واة؛

صأألحة المع      ن ي أأم وا مسأأاءلة الموظف    بجميع الدوا و صأأحال الم   ي أأاا   ه ب -18 
المكلف   بإنفاذ العانون    انتهاكا  حعوق ا نسأان والجرائم المرتكبة ضأد اافراع    والم حدرا  م   صأل  

  فراعأال والتغلب  ل  مركلة ال عص فأ الثعةال وتعزاز الرقابة الماسسية؛
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  ع      ن يكفلوا حماية اافراع   وجميع  صأأحال المصأألحة المجميع الدوا    كحلك    اشأأد -19 
  والم حدرا  م   صل  فراعأ و ولئك الح   يعفون ضد الع صراةال و يصاا  صواتهمال واتماذ ا جراءا  الالومة

 لت د د شواغلهم؛

جميع   ئا  المعا دا ال والمكلف   بوييا  فأ دقار ا جراءا  الماصأأأأأأأةال وا ليا      د و -20 
ا نسأأأأأأأأأأانال كل فأ دقار الويية المسأأأأأأأأأأ دة دلياال دل  د الء اي تما  الواجب لجميع    لدولية وا قليمية لحعوق ا

 شأأأأكاا الع صأأأأراة والتم  ز الع صأأأأري وكرا ااجانب وما  تصأأأأل بحلك م  تعصأأأأبال بما فأ ذلك ما  كرتكب  
 ق ا نسان دل ها؛م ها فأ حق اافراع    والم حدرا  م   صل  فراعأال وتوجيا   اية مجلس حعو 

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ  عرر ي -21 

 38الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

 مد م  دون تصواتإ[]ا تك 

 التعاون مع أوكرانيا ومساةدت ا في ميدان حقوق اإلنسان -47/22  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالدذ يسترشد  

 سان ومعا دا  حعوق ا نسان الدولية ذا  الصلةال ا  الن العالمأ لحعوق ا نو ذ يع د تفك د  

 و ذ  اكد  ن الدوا تتحمل المساولية الرئيسية    تعزاز حعوق ا نسان وحما تها واحترامهاال 

  23/ 29و  2014حزاران/ ونيأا    27المارخ    30/ 26دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان  و ذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  
ال  2017حزاران/ ونيأا    23المارخ    31/ 35و   2016و/ وليأا  تمو   1المارخ    29/ 32و  2015تموو/ وليأا    3المارخ  

 برفن التعاون مع  وكرانيا ومسا دتها فأ م دان حعوق ا نسانال   2019تموو/ وليا    12المارخ    25/ 41و 

برفن السالمة   2014آذار/مارس    27المارخ    68/262دل  قرار الجمعية العامة  و ذ ير ر  ي اا   
كأانون   19المارخ   72/190ال و2016كأانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر  19مارخ  ال  71/205ا قليميأة اوكرانيأاال و

كانون    18المارخ    74/168ال و2018كانون ااوا/ديسأم ر   22المارخ    73/263ال و2017ااوا/ديسأم ر  
برأأفن حالة حعوق ا نسأأان فأ   2020كانون ااوا/ديسأأم ر   15المارخ    75/192ال و2019ااوا/ديسأأم ر  

 حكم الحاتأ ومد  ة سيفاستوبواال  وكرانياالجمهوراة العر  المتمتعة بال

بأالجهود التأ ت أحلهأا اامم المتحأدة وم ظمأة اام  والتعأاون فأ  وروبأا وغ ر مأا م   و ذ يسأأأأأأأأأأأأأأّلم   
اية حعوق جميع ااشأأأما  فأ  وكرانياال  ل  غرار الم ظما  الدولية وا قليمية لمسأأأا دة  وكرانيا  ل  حم

ال وبمأا  كحرو  م  تعأدُّ  ومأا بعأ قأائمأاا م  تحأديأا  و قبأا  فأ 68/262مأا جأاء فأ قرار الجمعيأة العأامأة  
  حا الرفنال

بما تعدما مفوضأأية اامم المتحدة السأأامية لحعوق ا نسأأان م  مسأأا دة تع ية اوكرانيا  و ذ  رّحب  
انيا  نسأأأأانال و ذ يسأأأأّلم باسأأأأتمرار الحاجة دل  تلك المسأأأأا دة مع مرا اة التزا  حكومة  وكر فأ م دان حعوق ا 

 بتعزاز حعوق ا نسان وحما تها واحترامها  ل  جميع  راض ها المرا اة الواجبةال

بتعأارار المفوضأأأأأأأأأأأأأأيأة السأأأأأأأأأأأأأأأاميأة    حأالأة حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان فأ جمهوراأة العر   و ذ يحي   لمأاا  
أ المحتلأة ماقتأاا ومأد  أة سأأأأأأأأأأأأأأيفأاسأأأأأأأأأأأأأأتوبواال  وكرانيأاال المعأدمأة  مالا بعراري الجمعيأة  بأالحكم الأحات المتمتعأة
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71/205 عأأأأأأأامأأأأأأأةالأ
72/190و  (140)

المأعأأأأأأأدمأأأأأأأة  مأال  (141) العأأأأأأأا   اام أ   وبتأعأأأأأأأارار  الجمعيأأأأأأأة  ال  بعأرارا  
73/263 العامة

74/168و (142)
75/192و (143)

 ال(144)

بتعاون حكومة  وكرانيا مع المفوضأأأأية السأأأأاميةال بما فأ ذلك التعاون مع بعثة الرصأأأأد  و ذ  رّحب  
 ا نسان الدولية وا قليمية ذا  الصلةالالتابعة للمفوضية فأ  وكرانياال ومع غ ر ا م  آليا  حعوق 

التأ تتوصأأأأل دل ها بعثة الرصأأأد  بف مية تعارار المفوضأأأأية السأأأأاميةال المسأأأأت دة دل  ال تائ   و ذ يعر  
التابعة لهاال فأ تع يم حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأأان فأ  وكرانيا تع يماا صأأأأأأأأأأحيحاا وفأ تعد ر احتياجا   وكرانيا م  

 ا نسانال المسا دة التع ية فأ م دان حعوق 

  واادة التزا   وكرانيا باحترا  وحماية و  ماا حعوق ا نسأأأأان والحراا  ااسأأأأاسأأأأية لجميعو ذ  د م   
 ااشما  الماضع   لوي تهاال وتعاونها مع   ئا  معا دا  حعوق ا نسان والماسسا  الدوليةال

فأ  وكرانيا  ب أأأأأأأرورة ا بالن باسأأأأأأأتمرار     مور م ها  خطر مرأأأأأأأاكل حعوق ا نسأأأأأأأان  و ذ يعر  
 و سبابها الجحراةال

قراق الحوار   بفن  ل  مجلس حعوق ا نسأأأأان  ن يعو  بجملة  مور م ها ا سأأأأها    و ذ يسأأأألم   
والتعأأاون فأ م ع انتهأأاكأأا  وتجأأاووا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان وايسأأأأأأأأأأأأأأتجأأابأأة الفوراأأة لحأأاي  الطوارئ المتعلعأة  

 ا نسانال بحعوق 

  32/29و  29/23 مالا بعرارا  المجلس   بأأالعروا الرأأأأأأأأأأأأأأفواأأة التأ قأأدمتهأأاال   رحأأّب -1 
وا اا  اء فأ مجلس حعوق  ال مفوضية اامم المتحدة السامية لحعوق ا نسان دل  الد41/25و  35/31و

ا نسأأأأأأأأأان و ل  المراق    برأأأأأأأأأفن نتائ  تعارار المفوضأأأأأأأأأية    حالة حعوق ا نسأأأأأأأأأان فأ  وكرانياال م  دورة  
 عة وااربع  ؛المجلس الثانية وااربع   دل  دورتا الساب

مفوضأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأان دل   ن تواصأأأأأل تعديم  روا     د و -2 
لدوا اا  أاء فأ مجلس حعوق ا نسأان والمراق       نتائ  كل تعرار م  تعارار المفوضأية  شأفواة دل  ا

رائق  مل المجلسال  السأأأأأأأامية    حالة حعوق ا نسأأأأأأأان فأ  وكرانياال فأ دقار جلسأأأأأأأا  التحاورال ووفعاا لط
   إال حت  انععاد دورة المجلس الثالثة والممس2007حزاران/ ونيا  18المارخ  5/1قبعاا لعرارا 

 38الجلسة 
 2021تموو/ وليا  31

    التصواتا    واا  20 صو ال وامت اى  8صوتاا معابل  19]ا تكمد بتصوات مسجلال بفغل ية 

 الماادونا
ديطالياال بلغارااال بول داال ترأأأأأيكياال جزر ال هاماال جزر مارشأأأأأااال جمهوراة  لمانياال  وكرانياال  

مالويال المملكأة المتحأدة ل راطأانيا    كوراأاال الأدانمركال فرنسأأأأأأأأأأأأأأاال فيجأال ل  يأاال المكسأأأأأأأأأأأأأأيأكال
 العظم  و  رل دا الرماليةال ال مساال  ول داال اليابان

  

 إ .A/72/498انظر  ( 140)
 إ .A/73/404انظر  ( 141)
(142 ) A/74/276 إ 
(143 ) A/75/334 وA/HRC/44/21إ 
(144 ) A/HRC/47/58إ 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/205
https://undocs.org/ar/A/RES/71/205
https://undocs.org/ar/A/RES/72/190
https://undocs.org/ar/A/RES/72/190
https://undocs.org/ar/A/RES/74/168
https://undocs.org/ar/A/RES/74/168
https://undocs.org/en/A/72/498
https://undocs.org/en/A/73/404
http://undocs.org/ar/A/74/276
http://undocs.org/ar/A/75/334
http://undocs.org/en/A/HRC/44/21
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/58
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 المعارضونا
المتعددة العوميا (ال الصأأأأأأ  ال ف زواال    -ايتحاد الروسأأأأأأأال  رم  ياال دراترااال بوليفيا )دولة  

 ال وليفاراة(ال الكام رونال كوبا –)جمهوراة 

 الممت عون    التصواتا
دونيسأأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأأتانال باكسأأأأأأتانال البحرا ال ال راوالال ب غالدي ال  اارج ت  ال دن

بورك  ا فاسأأأأأأأأوال توغوال السأأأأأأأأ غااال السأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأومااال غابونال الفل   ال كو  ديفوارال  
 وراتانياال نام  ياال ن بااال اله د[م

 التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وحقوق اإلنسان -47/23  

 سانالدن مجلس حعوق ا ن 
 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالدذ يسترشد  

ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأانال و  الن وبرنام   مل ف   اال وغ ر ذلك م   و ذ  اكد م  جد د   
 الصكوك الدولية ذا  الصلة فأ مجاا حعوق ا نسانال

 د  قابل تها    دل  الطابع العالمأ لجميع حعوق ا نسأأأأأأأأان والحراا  ااسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية و ل و ذ يرأأأأأأأأ ر   
 للتجزئة وترابطها وترابكهاال

  2019تموو/ وليا    11الصأأأأأأادر فأ   41/11دل  قرار مجلس حعوق ا نسأأأأأأان  و ذ يرأأأأأأ ر  ي أأأأأأاا   
برأأأفن التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأئة وحعوق ا نسأأأانال والعرارا  ااخرى ذا  الصأأألة التأ ا تمد ا  

ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن حعوق  2016آذار/مأارس    23المارخ   31/7لمجلس  المجلس والجمعيأة العأامأةال وآخر أا قرارا  ا
تموو/   5المارخ    38/7ار  الطفلا تك ولوجيا  المعلوما  وايتصأأأاي  وايسأأأتغالا الج سأأأأ لألقفااال والعر 

  لوا/    26المارخ    42/15برأأأأأفن تعزاز وحماية حعوق ا نسأأأأأان  ل  ا نترنت والتمتع بهاال و  2018 وليا  
  26المارخ    73/17فأ المصأأأأوصأأأأية فأ العصأأأأر الرقمأال وقرارا  الجمعية  ال برأأأأفن الحق  2019سأأأأ تم ر  

ع  ل  تحع ق   داا وغايا  الت مية  برأأأأأأأأأأفن  ثر التغ ر التك ولوجأ السأأأأأأأأأأرا 2018ترأأأأأأأأأأرا  الثانأ/نوفم ر  
برأأفن الحق فأ المصأأوصأأية فأ العصأأر   2020كانون ااوا/ديسأأم ر    16المارخ    75/176المسأأتدامةال و

ال برأأأأأأأأأأأأفن تسأأأأأأأأأأأأم ر تك ولوجيا  المعلوما   2020كانون ااوا/ديسأأأأأأأأأأأأم ر    21خ  المار   75/202الرقمأال و
 وايتصاي  اغراا الت مية المستدامةال

ادرا  اام   العا  برفن التك ولوجيا  الجد دةال بما فأ ذلك الد وة دل  العمل  بمبو ذ يحي   لماا   
ل التعأاون الرقمأال التأ  ال وخراطأة الطراق م   جأ2020م   جأل حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأانال التأ  قلعأت فأ  أا   

 ال و نراء مكتب مبعوت اام   العا  المع أ بالتك ولوجياال2020 قلعت فأ حزاران/ ونيا 

لمبادئ التوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة وحعوق ا نسانال بالصيغة التأ  ّ د ا  دل  او ذ ير ر  
ال وارأأأأأأأأأأأأأأجع الأدواال التأ تتحمأل 2011حزاران/ ونيأا  16المارخ   17/4مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ قرارا 

م    المسأأأاولية الرئيسأأأيةال وماسأأأسأأأا  اا مااال بما ف ها شأأأركا  التك ولوجياال  ل  ت ف ح المبادئ التوج هية
 جل تعزاز احترا  حعوق ا نسأأأان  ل  ا نترنت وخارجها فأ سأأأياق التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأئة  

 عوق ا نسانالو مليا  بحا الع اية الواجبة فأ مجاا ح

  مية كفالة وجود ضأأأأأأأأأأأمانا  م اسأأأأأأأأأأأبة ورقابة برأأأأأأأأأأأراة فأ تط  ق التك ولوجيا   و ذ  اكد مجدداا   
الرقمية الجد دة وال اشأأأأأأأأأأأأأئةال واحترا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأان وتعزاز ا فأ ااقر والترأأأأأأأأأأأأأراعا  الت ظيمية الوق ية  
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ا  دة وال اشأئة وتصأميمها واسأتمدامه وا قليمية والدوليةال وفأ  ملية وضأع تصأور للتك ولوجيا  الرقمية الجد 
وتطوار ا وواادة نرأأأر ا وتع يم تفث ر اال مع ضأأأمان المرأأأاركة المجدية لجميع  صأأأحال المصأأألحة المع    ال  

 بما فأ ذلك العطاى الما ال وااوساط ااكاديمية والمجتمع المدنأال

حتمل للتك ولوجيا   بعمل اللج ة ايسأأأأأأأأأأأترأأأأأأأأأأأاراةال واحي   لماا بتعرار ا    التفث ر المو ذ  رحب  
 أدة وال أاشأأأأأأأأأأأأأأئأة و مأا يمك   ن تتيحأا م  فر  وتطرحأا م  تحأديأا  فيمأا  تعلق بتعزاز حعوق  الرقميأة الجأد

 ال(145)ا نسان وحما تهاال و و التعرار الحي قدمتا دل  مجلس حعوق ا نسان فأ الدورة الحالية

سأأأأأأ ر الجهود الرامية دل  تسأأأأأأراع بفن التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأأئة يمك ها تيو ذ يسأأأأأأّلم   
التعد  البرأأأريال وتعزاز حعوق ا نسأأأان والحراا  ااسأأأاسأأأية وحما تهاال وسأأأد الفجوا  الرقميةال ود م التمتع  
فأ جملة  مورال بالحعوق فيما يمص ااشأأأأأأما  ذوي ا  اقةال وااشأأأأأأما  الح   يعيرأأأأأأون فأ  وضأأأأأأاى  

لر  حد    الركب  ل سأأاء والفتيا ال وكفالة  د  تم رأأةال وال هوا بالمسأأاواة ب   الج سأأ   وتمك   جميع ا
 فأ تحع ق   داا الت مية المستدامةال

بالمماقر التأ قد ت طوي  ل ها التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأأأأئة فيما  تعلق  و ذ يسأأأأأأأأّلم  ي أأأأأأأأاا   
حق فأ المساواة و د   بحماية حعوق ا نسان وتعزاز ا والتمتع بهاال بما فأ ذلكال  ل  س  ل المثاا ي الحصرال ال 

والحق فأ حراأة الر ي والتع  رال والحق فأ حراأة التجمع السأأأأأأأأأأأأألمأ وحراأة تكوا  الجمعيأا ال والحق فأ  التم  زال 
 اينتصاا الفعاا والحق فأ المصوصيةال وفعاا يلتزاما  الدوا بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسانال 

كانا   ائلة لتعزاز   دة وال اشأأئة يمك   ن تمتزن دمبفن التك ولوجيا  الرقمية الجدو ذ يسأأّلم كحلك   
الماسأأأأأسأأأأأا  الديمعراقية وقدرا  المجتمع المدنأ  ل  الصأأأأأمودال وتمك   المرأأأأأاركة المدنية وتيسأأأأأ ر  مل 

 المدافع      حعوق ا نسانال والمراركة العامةال والتبادا المفتو  والحر لألفكارال

وجيا  المع  ةال يمك   ن  دة وال اشأأأأأئةال وي سأأأأأيما التك ولبفن التك ولوجيا  الرقمية الجد و ذ يسأأأأأّلم   
تسهم بركل خا  فأ تمتع ااشما  ذوي ا  اقة تمتعاا كامالا بحعوق ا نسانال وبفنا   بغأ تصميم  حا  

 التك ولوجيا  بالتراور معهم وبتوف ر ضمانا  م اسبة لحماية حعوقهمال

ا م   السأأأأأأأأأأأأأأراع ومأا  تيحأا م  فر  واطرحأ ن تأفث ر التغ ر التك ولوجأ  و ذ ي أأأأأأأأأأأأأأع فأ ا تبأارا   
تحديا  فيما  تعلق بتعزاز حعوق ا نسأأأأأأأأأأان وحما تها والتمتع بهاال بما فأ ذلك فأ الحاي  التأ قد تحدت  
ف ها التغ  را  بوت رة متسأأأأأأأأأأار ةال  مور ليسأأأأأأأأأأت مفهومة فهماا تامااال و ن   اك حاجة دل  مواصأأأأأأأأأألة تحل لها  

التك ولوجيا  الجد دة وال اشأأأئة لد م    ايسأأأتفادة الكاملة م  دمكانا  بطراعة كلية وجامعة وشأأأاملةال م   جل
 حعوق ا نسان والت مية للجميعال

( قد  ث تت الحاجة المتزا دة دل  تسأأأأأأم ر 19-بفن جائحة مرا ف روس كورونا )كوف دو ذ يسأأأأأأّلم   
ا  الرئيسأأية ال اشأأئة   هاال  ا مكانا  ا يجابية للتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأئة و ل  التصأأدي للتحدي

ال مثأل حأاي  دغالق ا نترنأتال والرقأابأةال والمراقبأة غ ر 19-فأ ذلأك تأفث ر تأداب ر ايسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة لكوف أد بمأا
العانونية والتعسأأأفية التأ ي تتفق مع التزاما  الدوا بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأانال وتتعارا مع  

 مبادئ ال رورة والت اسب والررعيةال

وجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأئةال ب أأأأرورة التصأأأأديال بطراعة  ال فأ سأأأأياق التك وليسأأأأّلم  ي أأأأاا   و ذ 
تتفق مع التزاما  الدوا بموجب العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأانال ينترأأأار المعلوما  الم أأأللةال التأ يمك  

  

(145 ) A/HRC/47/52إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/52
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ااجانب والت مي   وضأأأأأأأأعها للتحراض  ل  الع ر والكراهية والتم  ز والعداءال بما فأ ذلك الع صأأأأأأأأراة وكرا 
 مالالسل أ والوص

  مية اتباى نه  قائم  ل  حعوق ا نسأأأأأان دواء التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأئةال  و ذ   رو  
مع مرا أأاة التزامأأا  الأأدوا بموجأأب العأأانون الأأدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانال والفهم الكلأ للتك ولوجيأأاال والجهود  

 يمأالالراملة فأ مجالأ الحوكمة والعمل الت ظ

الها  للتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأأأأأئة فأ تحع ق التعافأ  ل   سأأأأأأأأأاس  بالدور  و ذ يسأأأأأأأأأّلم   
ال بطرقال م ها د م جهود الدوا لحماية الصأأأأأأأأأأأأأأحة العامةال وال هوا  19-شأأأأأأأأأأأأأأامل ومرن م  جائحة كوف د

والفتيأأا ال  بأأالتعليم الجأأامع وسأأأأأأأأأأأأأأأد الفجوا  الرقميأأةال مع د الء ا تمأأا  خأأا ال فأ جملأأة  مورال لل سأأأأأأأأأأأأأأأاء 
ا  اقةال وااشأما  الح   يعيرأون فأ  وضأاى  رأةال وتعزاز ايتصأاا الرقمأ اغراا  وااشأما  ذوي  

 احترا  حعوق ا نسان وحما تها و  مالهاال

ضأأأأأأأأأأأأأأرورة  ن  أدرك كأل م  الحكومأا  والعطأاى المأا  والم ظمأا  الأدوليأة والمجتمع  و ذ  اكأد  
ااكاديمية وجميع  صأأحال المصأألحة  ال ال وااوسأأاط التع ية و المدنأ والصأأحف    والعامل   فأ وسأأائ  ا  

المع    ال تأفث ر التغ ر التك ولوجأ السأأأأأأأأأأأأأأراع ومأا  تيحأا م  فر  واطرحأا م  تحأديأا   ل  تعزاز حعوق  
ا نسأأأأأأان وحما تهاال واسأأأأأأّلم بدور الحكوما  فأ ته ئة ب ئة تمك  ية للمجتمع المدنأ والماسأأأأأأسأأأأأأا  الوق ية  

العائم ب   التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأأأأأأئة وحعوق    ها  فأ التوعية بالتراب لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان لإلسأأأأأأأأأأ
ا نسأأأأأانال وتعزاز احترا  ماسأأأأأسأأأأأا  اا ماا حعوق ا نسأأأأأان بما  تماشأأأأأ  مع المبادئ التوج هية لأل ماا  

 التجاراة وحعوق ا نسانال وا سها  فأ تحع ق المساءلة    انتهاكا  حعوق ا نسانال

السأأأأأأأأأأأراع  اثر فأ الدوا بطرق متبا  ةال وبفن التصأأأأأأأأأأأدي لهحا    بفن التغ ر التك ولوجأم  و ذ يسأأأأأأأأأأألّ  
التفث را ال التأ تعتمد  ل  المصأأأأأأأأوصأأأأأأأأيا  الوق ية وا قليميةال وقدرا  الدوا ومسأأأأأأأأتواا  نمو اال  تطلب  

ل لدان نموااال  تعاوناا دولياا ومتعدد  صأحال المصألحة لكأ تتمك  جميع الدواال وي سأيما ال لدان ال امية و قل ا
ادة م  الفر  التأ  تيحها  حا التغ ر ومواجهة التحديا  ال اشأأئة   اال ف أأالا    سأأد الفجوا   م  ايسأأتف

الرقميةال وارأأدد فأ الوقت نفسأأا  ل   ن م  واجب جميع الدوا تعزاز وحماية جميع حعوق ا نسأأانال  ل   
 ا نترنت وخارجهاال

ن جميع  صأأأأأأأأأأحال  جامع وشأأأأأأأأأأاملال وضأأأأأأأأأأرورة تعاو   مية اتباى نه  كلأ و   جد د   م     اكد  - 1 
المصألحة بطراعة  كثر ت أافراا فأ التصأدي للتفث ر المحتمل للتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأئة ولما يمك   ن  

 تطرحا م  تحديا ال وفأ اغت ا  ما قد تتيحا م  فر  فيما  تعلق بتعزاز حعوق ا نسان وحما تها؛ 

ضأأأأأع حعوق ا نسأأأأأان فأ صأأأأأميم  عا  الدوا اا  أأأأأاء دل  و دل  د وة اام   ال يرأأأأأ ر  -2 
ااقر الت ظيمية والترأأأأأأراعا  المتعلعة بتطوار التك ولوجيا  الرقمية واسأأأأأأتمدامهاال ود وتا مفوضأأأأأأية اامم  
المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان دل  وضأأأأع توج ها   ل  نطاق الم ظومة برأأأأفن بحا الع اية الواجبة فأ 

 تك ولوجيا  الجد دة؛ يم ااثر فأ استمدا  المجاا حعوق ا نسان وتع

دل  المفوضأأأأأأأية السأأأأأأأامية  عد مرأأأأأأأاورت   للم راءال لم اقرأأأأأأأة العالقة ب   حعوق   يطلب -3 
ا نسأأأأأان و مليا  وضأأأأأع المعا  ر التع ية للتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأئة والتط  ق العملأ للمبادئ  

شأأأأأركا  التك ولوجياال وتعديم تعرار     وحعوق ا نسأأأأأان  ل   نرأأأأأطةالتوج هية المتعلعة باا ماا التجاراة  
ذلك دل  مجلس حعوق ا نسأأأأان فأ دورتيا الممسأأأأ   والثالثة والممسأأأأ   بما يعكس الم اقرأأأأا  التأ جر   

 بطراعة جامعة وشاملة؛

دل  المفوضأية السأاميةال لدى التح أ ر لمرأاورتأ الم راء و  داد تعراراهما    ي أاا   يطلب -4 
دسأأهاما  م   صأأحال المصأألحة م  ممتلر الم اقق الجغرافيةال بما فأ ذلك  حكورا    الاال  ن تلتمس  الم
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الدوا والم ظما  الدولية وا قليميةال واللج ة ايسأأأأأأترأأأأأأاراةال وا جراءا  الماصأأأأأأة لمجلس حعوق ا نسأأأأأأانال  
لةال بما فأ ذلك  و  ئا  المعا دا ال وغ ر ا م  وكاي  اامم المتحدة وصأأأأأأأأأأأأأأ اديعها وبرامجها ذا  الصأأأأأأأأأأأأأأ

الدولأ لالتصأأأأأأأأأاي ال والم ظما  ااخرى ذا  الصأأأأأأأأألة المع ية بوضأأأأأأأأأع المعا  رال ومكتب مبعوت  ايتحاد  
اام   العا  المع أ بالتك ولوجيا فأ نطاق ويية كل م هاال والماسأأسأأا  الوق ية لحعوق ا نسأأانال والمجتمع  

بار ا اا ماا ذا   اديميةال و ن تفخح فأ ا تالمدنأال والعطاى الما ال وااوسأأأأاط التع يةال والماسأأأأسأأأأا  ااك
 الصلة التأ س ق  ن قا  بها  صحال المصلحة؛

المفوضأأأأية السأأأأامية دل  مواصأأأألة العمل  ل  تط  ق حعوق ا نسأأأأان فأ وضأأأأع     د و -5 
تصأأور للتك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأئة وتصأأميمها واسأأتمدامها وتطوار ا وواادة نرأأر ا بهية مسأأا دة  

كا  التك ولوجياال  ل  وضأأأأأأع وتط  ق دجراءا  بحا الع اية الواجبة فأ ا  اا مااال بما ف ها شأأأأأأر ماسأأأأأأسأأأأأأ
مجاا حعوق ا نسانال ومسا دة الحكوما ال ب اء  ل  قل هاال فأ وضع قوان   وسياسا  قائمة  ل  حعوق  

حعوق ا نسأأأأأأان    ا نسأأأأأأان م   جل التك ولوجيا  الرقمية الجد دة وال اشأأأأأأئةال بطرقال م ها التثقيف فأ مجاا
 الوث ق مع المجتمع المدنأ وماسسا  اا مااال وي سيما شركا  التك ولوجيا؛والتراور 

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -6 

 38الجلسة 
 2021تموو/ وليا  13

   أاء    التصأواتإ وكانت نتيجة   3صأوتاا دون ا ترااال وامت اى    44ا تمد بتصأوات مسأجل بفغل ية  ]
  لأا التصوات كما

 الماادونا
ايتحاد الروسأأأال اارج ت  ال  رم  ياال  لمانياال دندونيسأأياال  وروغوايال  ووبكسأأتانال  وكرانياال  
ديطالياال باكسأأأأأأأأأتانال البحرا ال ال راوالال بلغارااال ب غالدي ال بورك  ا فاسأأأأأأأأأوال بول داال بوليفيا  

جمهوراة (ال ترأأأأأأأأأأأأأأيكياال توغوال جزر ال هاماال جزر مارشأأأأأأأأأأأأأأااال  المتعددة العوميا  -)دولة  
كورااال الدانمركال السأأأأأأأأأأأ غااال السأأأأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأأأأومااال غابونال فرنسأأأأأأأأأأأاال الفل   ال فيجأال 
الكأأام رونال كوبأأاال كو  ديفوارال ل  يأأاال المكسأأأأأأأأأأأأأأيأأكال مالويال المملكأأة المتحأأدة ل راطأأانيأأا  

  بااال اله دال  ول داال اليابانالعظم  و  رل دا الرماليةال موراتانياال نام  ياال ال مساال ن

 التصواتاالممت عون    
 ال وليفاراة([ –دراترااال الص  ال ف زواال )جمهوراة 

 حقوق اإلنسان وتغير المناخ -47/24  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
بم ثاق اامم المتحدةال وااكد م  جد د ا  الن العالمأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأانال والعهد  دذ يسأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأد  

والعهأأد الأأدولأ المأأا  بأأالحعوق المأأدنيأة  المأأا  بأأالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة وايجتمأأاعيأأة والثعأأافيأأةال  الأأدولأ  
والسأأأأأأياسأأأأأأيةال واتفاقية حعوق ااشأأأأأأما  ذوي ا  اقةال واتفاقية حعوق الطفلال واتفاقية الع أأأأأأاء  ل  جميع 

  شكاا التم  ز ضد المر ةال و  الن وبرنام   مل ف   اال

ال بمأا فأ وبأالتزامهأا بعأد  ترك  حأد خلر الركأب 2030دامأة لعأا   بمطأة الت ميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأو ذ  أحّكر   
 المتعلق باتماذ دجراءا   اجلة للتصدي لتغ ر الم اخ وتفث راتاال 13ذلكال فأ جملة  مورال  دفها 
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 ال2030خطة  مل  ديس  بابا بوصفها جزءاا ي  تجز  م  خطة  ا  و ذ  اّكد م  جد د  

د م  جأأد أأد  ي أأأأأأأأأأأأأأأاا   عوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان  أأالميأأة وغ ر قأأابلأأة للتجزئأأة ومترابطأة   ن جميع حو ذ  اكأأّ
 مترابكةالو 

 دل  جميع قراراتا السابعة المتعلعة بحعوق ا نسان وتغ ر الم اخال و ذ ير ر  

اتفاقية اامم المتحدة ا قاراة برأأأأأأأأأأأأأفن تغ ر الم اخ واتفاق باراس المعتمد فأ و ذ  اكد م  جد د   
قراا  ن تحتر ال  والمبادئ الواردة ف هماال وارأأأأأأأّدد  ل   نا   بغأ لأل  واا داا  (146)دقار ايتفاقية ا قاراة

فأ جميع ا جراءا  المتعلعأة بتغ ر الم أاخال ايلتزامأا  التأ تعع  أل  أاتعهأا فأ مجأاا حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان  
 وت هض بها وترا  ها بصورة كاملةال

لبرأأأأأأأأراةال و نا   بغأ بفن اتفاق باراس يعر بفن تغ ر الم اخ يرأأأأأأأأكل شأأأأأأأأاغالا مرأأأأأأأأتركاا لو ذ  حّكر   
صأأأأأأأأأأدي لتغ ر الم اخال  ن تحتر  وتعزو وترا أ ما يعع  ل  كل م ها م  لألقرااال   د اتماذ دجراءا  الت

التزاما  متعلعة بحعوق ا نسأأأأأأأأانال والحق فأ الصأأأأأأأأحةال وحعوق الرأأأأأأأأعول ااصأأأأأأأألية والمجتمعا  المحلية  
ا  الح   يعيرأأون  وضأأا اا  رأأةال بم  والفالح   والمهاجرا  وااقفاا وااشأأما  ذوي ا  اقةال وااشأأم

لح   يعيرأون فأ الدوا الجزراة الصأغ رة ال امية و قل ال لدان نموااال وفأ  وضأاى تتسأم فأ ذلك ااشأما  ا
ب درة المياا والتصأحر وتد ور ااراضأأ والجفااال والحق فأ الت ميةال وكحلك المسأاواة ب   الج سأ   وتمك   

 المر ة وا نصاا ب   ااجيااال

متحدة ا قاراة برأفن تغ ر الم اخال واتفاق باراس  ايلتزا  بت ف ح اتفاقية اامم الو ذ  اكد م  جد د   
المعتمد فأ دقار اال ت ف حاا تاماا وفعايا ومسأأتدامااال فأ سأأياقا  م ها سأأياق الت مية المسأأتدامة وجهود الع أاء  

  ل  الفعرال بغرا تحع ق الهدا ال هائأ لالتفاقيةال

عالمية   د مسأأأأأأتوى يعل بكث ر ل    مية ا بعاء  ل  ارتفاى متوسأأأأأأ  درجة الحرارة ال و ذ يرأأأأأأدد   
   درجت   مئوات   فوق مسأأأأأتواا  ما ق ل الحقبة الصأأأأأ اعية و  مية مواصأأأأألة الجهود الرامية دل  حصأأأأأر 

درجة مئواة فوق مسأأأأأأأأأأأأأأتواا  ما ق ل الحقبة الصأأأأأأأأأأأأأأ اعيةال مع    1,5ارتفاى درجة الحرارة فأ حد ي  تجاوو 
 لم اخ و ثراالالتسليم بفن ذلك سوا يعلص بصورة ك  رة مماقر تغ ر ا

ت  ليأأا اتفأأاقيأأة اامم المتحأأدة  و ذ يعّر    بأأفن الطأأابع العأأالمأ لتغ ر الم أأاخ  تطلأأبال مثلمأأا نصأأأأأأأأأأأأأأأّ
نب جميع ال لدان ومرأأاركتها فأ اسأأتجابة ا قاراة برأأفن تغ ر الم اخال  قصأأ  ما يمك  م  التعاون م  جا

ةال ووفعأاا لعأدرا  كأل م هأا وظروفها  دوليأة فعأالأة ومالئمأةال وفعأاا لمسأأأأأأأأأأأأأأاوليأاتهأا المرأأأأأأأأأأأأأأتركأة و ن كأانأت متبأا  أ
م  اتفاق باراس ت ص  ل   ن ايتفاق    2م  المادة   2ايجتماعية وايقتصأأأأاديةال و ذ يعّر  ي أأأأاا بفن الفعرة  

نصأأاا وم د  المسأأاوليا  المرأأتركةال و ن كانت متبا  ةال وقدرا  كل قراال فأ سأأ ك فَّح  ل  نحو يجسأأد ا 
 ضوء الظروا الوق ية الممتلفةال

  مية  مل ااوسأأأأأأأأأأأاط العلمية واله ئة الحكومية الدولية المع ية بتغ ر الم اخال بما فأ ذ  الحظ  و  
العالمأ لتغ ر الم اخال بما يرأأأأمل   ذلك تعارار التع يم والتعارار الماصأأأأة التأ تعّد اال د ماا لتعزاز التصأأأأدي

 ليةالبح   البعد ا نسانأال ومعارا الرعول ااصلية والفالح   والمجتمعا  المح

قال مثلما نصأأأأأأأأأأت  ليا اتفاقية اامم  و ذ يعّر   بفن تداب ر التصأأأأأأأأأأدي لتغ ر الم اخ   بغأ  ن تك سأأأأأأأأأأّ
يجتماعية وايقتصأأأأأادية م   جل تج ب المتحدة ا قاراة برأأأأأفن تغ ر الم اخال ت سأأأأأيعاا متكامالا مع الت مية ا

  

 ال المرفقإ 21-    /1المعرر   الFCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (146)

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1،
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1،
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1،
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لالحتياجا  المررو ة وذا  ااولواة    ااثر السل أ لتغ ر الم اخ فأ  حا الت ميةال مع د الء اي تبار الكامل
 لل لدان ال امية م   جل تحع ق نمو اقتصادي مستدا  والع اء  ل  الفعرال

لفعر المدقعال  و  حد  ك ر التحديا   بفن الفعر بجميع  شأأأأأأأأأأأكالا و بعاداال بما فأ ذلك او ذ يسأأأأأأأأأأألم   
سأتدامةال وفأ العدرة  ل  الصأمود  العالمية و ن الع أاء  ل  الفعر  مر ضأروري فأ ت ف ح   داا الت مية الم

 ما  آثار تغ ر الم اخال وفأ تعزاز وحماية حعوق ا نسأأأأانال بما فأ ذلك حعوق ااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون 
أ الدوا الجزراة الصأأأأأأأغ رة ال امية و قل ال لدان نمواا الح     وضأأأأأأأا اا  رأأأأأأأة وااشأأأأأأأما  الح   يعيرأأأأأأأون ف

 لتغ ر الم اخال  ت ررون بصورة غ ر مت اسبة م  ا ثار السل ية

 ل   ن التزاما  حعوق ا نسان ومعا  ر ا ومبادئها يمك   ن تكرشد وتعوِّي  ملية وضع  و ذ يردد   
ليمأ والوق أال بما يعزو اتسأأاق تلك السأأياسأا   السأأياسأأا  فأ مجاا تغ ر الم اخ  ل  الصأأعد الدولأ وا ق

 ومررو  تها ونتائجها المستدامةال

سأأل ية لتغ ر الم اخ مجمو ة م  اينعكاسأأا  المباشأأرة وغ ر المباشأأرة   ل   ن لآلثار الو ذ يرأأّدد   
مورال  التأ قد تزاد بتفاقم ايحترار العالمأ وتمس بالتمتع الفعلأ بحعوق ا نسأأأأأأأأانال بما فأ ذلكال فأ جملة  

الحق فأ الحياةال والحق فأ الغحاء الكافأال والحق فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأأأأأأأتوى ممك  م  الصأأأأأأأأأأأأأحة ال دنية  
ليةال والحق فأ سأك  يئقال والحق فأ تعرار المصأ رال والحق فأ الحصأوا  ل  الماء الصأالب للرأرل  والعع

ي يجوو بفي حاا م  وخدما  الصأأأأأأأأأأرا الصأأأأأأأأأأحأال والحق فأ العملال والحق فأ الت ميةال و ذ  حكِّر بفنا 
 ااحواا حرمان شعب م  وسائل عيراال

  ا ال والفتيا  فأ العمل الم اخأال ل    مية مراركة ال ساءال بم  ف ه  المسو ذ يردد  

و ذ يسأأّلم بفن تغ ر الم اخ يرأأكل تهد داا لوجود بعض ال لدانال واسأأّلم  ي أأاا بفن تغ ر الم اخ  اثر  
الكامل والفعلأ بحعوق ا نسأأأأأأأأأأان الم صأأأأأأأأأأو   ل ها فأ ا  الن العالمأ لحعوق  سأأأأأأأأأألباا بالفعل فأ التمتع  

 نسانالا نسان وغ را م  الصكوك الدولية لحعوق ا 

م   ن انعكأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا  تغ ر الم أأاخ السأأأأأأأأأأأأأل يأأة  أأحاال و ن كأأانأأت تاثر فأ اافراد  و ذ يعرل    قلعأأا   
الم اخ  شأّد وقعاا  ل  شأرائب السأكان التأ تعي   والمجتمعا  فأ جميع  نحاء العالمال فإن ا ثار السل ية لتغ ر  

جتما أال والسأأ ال واينتماء دل  الرأأعول  بالفعل  وضأأا اا  رأأة بسأأ ب  وامل مثل الجغرافياال والفعرال وال وى اي
 ااصلية  و ااقليا  حسب الحالةال وااصل العومأ  و ايجتما أال وال سب  و  ي وضع آخرال وا  اقةال

لم اخ وفعدان الت وى ال  ولوجأ وغ ر ذلك م   نواى التد ور ال  ئأ تزاد م   بفن تغ ر او ذ يسأأأأأأأأأأألم   
ل  تفأاقم ظهور اامراا وواأادة تأفث ر الجوائبال بمأا فأ ذلأك  ال أأأأأأأأأأأأأأغ   ل  ال  ئأة الأحي قأد  ادي بأدورا د

  انترار اامرااال مما  زاد م  خطر تعرا  ضعر شرائب المجتمع لآلثار وال تائ  السل ية المجتمعة لهحا
 الظوا رال وازاد م  ال غ   ل  ال ظم الصحيةال وي سيما ال ظم الصحية لالقتصادا  ال اميةال

الماصأة التأ تعترا ااشأما  الح   يعيرأون  وضأا اا  رأة وال اشأئة      ل  التحديا   و ذ يرأدد   
العأأدرة  ل     تغ ر الم أأاخال بمأأا فأ ذلأأك واأأادة تعرضأأأأأأأأأأأأأهم لألمرااال وا جهأأاد الحراريال ونأأدرة الميأأااال وانمفأأاا 

جأة دل   الحركأةال وايسأأأأأأأأأأأأأتبعأاد ايجتمأا أ وتأدنأ العأدرة ال أدنيأةال والعأدرة  ل  التحمأل العأاقفأ والمأالأال وكأحا الحأا 
اتماذ تداب ر لتل ية احتياجاتهم الماصأأأأأة وضأأأأأمان مرأأأأأاركتهم فأ التمطي  لمواجهة الكوارت فأ حاي  الطوارئ  

 الطوارئال وخدما  الر اية الصحيةال حسب ايقت اءال   و مليا  ا جالءال وايستجابة ا نسانية لحاي  

الح   يعانون م   وامل ضأأأأعر  دواء ااثر السأأأأل أ لتغ ر الم اخ  ل  اافراد  و ذ يعرل    قلعا  
متعددةال والح   ترتفع معدي  اي تالا والوفيا  فأ صأفوفهم برأكل غ ر مت اسأبال وي سأيما خالا جائحة 

(ال ح   يسأأأأأأأأأأأجلون معدي  م  اي تالا والوفيا   الية بصأأأأأأأأأأأورة غ ر 19-)كوف دمرا ف روس كورونا  
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فسأأأا  م م  ب   ااقل قدرة  ل  الحصأأأوا  ل   مت اسأأأبة معارنةا بالفئا  ااخرى م  السأأأكانال وفأ الوقت ن
 الد م والمدما  الصحية فأ حاي  الطوارئال

19-ئحة كوف ددل  د وة اام   العا  دل  الت أأأأأأام  فأ مواجهة جاو ذ يرأأأأأأ ر  
ال و ل  موجز (147)

  ل  حعوق ا نسان لألشما  الح   يعيرون  وضا اا  رةال 19-السياسا  برفن  ثر كوف د

ال  2020 يار/ما و    27دل  ال يان الحي  دل  با رئيس مجلس حعوق ا نسأان فأ   و ذ يرأ ر  ي أاا  
م  العراق ل  ل   دواة   والحي يرأأأأأأأدد  ل    مية الحصأأأأأأأوا فأ الوقت الم اسأأأأأأأب وبطراعة م صأأأأأأأفة وخالية

ولعاحا  وترميصا  و الجا  مفمونة وميسورة التكلفة وفعالة وج دةال وغ ر ا م  الم تجا  والتك ولوجيا   
حية الالومة لكفالة التصأأأدي للجائحة  ل  نحو مالئم وفعااال بما فأ ذلك بال سأأأبة اشأأأد ال اس ضأأأعفاا  الصأأأ

و الكوارت الط يعية  و تغ ر الم اخال و  مية التعج ل بإوالة  المت أأأأررا  م  ال زاى المسأأأألب  و الفعر المدقع  
رة التأ تحوا دون ذلكال  العقبا  غ ر الم رَّ

رت الط يعية المباغتة وااحدات البط ئة الظهور تاثر تفث راا خط راا  ل    ل   ن الكواو ذ يرأأأأأأأأأّدد   
مفمونة وخدما  الصأأأأأأأأرا  حصأأأأأأأأوا الفئا  ال أأأأأأأأعيفة م  المجتمع  ل  الغحاء والتغحيةال ومياا الرأأأأأأأأرل ال

الصأأأأأأأأحأال وخدما  الر اية الصأأأأأأأأحية واادواةال والحماية ايجتماعيةال والتعليم والتدرابال والسأأأأأأأأك  الالئقال  
 والحصوا  ل   مل يئقال وال علال

الحأاجأة دل  الت ف أح المتواصأأأأأأأأأأأأأأل  قأار سأأأأأأأأأأأأأأ  أداي للحأد م  ممأاقر الكوارت  و ذ  اكّأد م  جأد أد   
اتمر اامم المتحدة العالمأ الثال  المع أ بالحد م  مماقر الكوارتال  ال المعتمد فأ م2030-2015 للفترة

عيرأأأأأأأون  وضأأأأأأأا اا  رأأأأأأأة با تبار م م  بما فأ ذلك دحايتا دل  حعوق ا نسأأأأأأأان و ل  ااشأأأأأأأما  الح   ي
  صحال المصلحة الرئيس    فأ الحد م  مماقر الكوارتال

ا اا  رأأأأة والم ظما  التأ  ب أأأأرورة ضأأأأمان مرأأأأاركة ااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون  وضأأأأو ذ يسأأأأّلم   
تمثلهم و دمأاجهم وتول هم دور القيأادة بصأأأأأأأأأأأأأأورة مجأديأة فأ ددارة ممأاقر الكوارتال وفأ جهود ا غأاثأة فأ 

الطوارئال وفأ صأأأأأ ع العرارا  المتصأأأأألة بالم اخال وفأ تصأأأأأميم السأأأأأياسأأأأأا  والمط  وا ليا   ل     حاي 
 الصعد المجتمعأ والمحلأ والوق أ وا قليمأ والعالمأال

ان ال لدان ال اميةال وي سأأأأأأأأأأأأأأيما  قل ال لدان نمواا والدوا الجزراة الصأأأأأأأأأأأأأأغ رة  و ذ يعرل    العلق   
الالومة لت ف ح خط  وبرام   ملها للتكيف واسأأأأأأأأأأأأتراتيجياتها الفعالة للتكيفال  ال اميةال التأ تفتعر دل  الموارد  

 افية والح راة  ل  السواءالقد تعانأ م  كونها  كثر  رضة للظوا ر الجواة العصوىال فأ الم اقق الر 

ضأرورة تحع ق تحوا  ادا للعوى العاملة و يجاد  مل يئق ووظائر ج دةال  و ذ ي أع فأ ا تبارا   
 لواا  ا نمائية المحددة  ل  الصع د الوق أالوفعاا لألو 

 ل    مية ت ف ح ايلتزاما  المعطو ة بموجب اتفاقية اامم المتحدة ا قاراة برأأأأأأأأأأأفن و ذ يرأأأأأأأأأأأّدد   
ر الم أأأاخ فأ مجأأأاي  التمفيف والتكيف وتوف ر التمواأأأل وتع ئتأأأاال ونعأأأل التك ولوجيأأأاال وب أأأاء العأأأدرا   تغ 

د  ي أأاا  ل   ن م  شأأفن تحع ق   داا اتفاق باراس  ن يعزو  ملية ت ف ح لصأأالب ال لدان ال اميةال و ذ يرأأد
دل   دن  حأأأد م  ا ثأأأار  ايتفأأأاقيأأأة و ن يكفأأأل بأأأحا  ك ر قأأأدر ممك  م  جهود التكيف والتمفيف للتعل أأأل  

 السل ية لتغ ر الم اخ  ل  ااجياا الحالية والمع لةال

  

  30اال 19-المتحدةال ااام   العا  لألمم المتحدة  د و دل  الت ام  والوحدة واامل فأ مكافحة جائحة كوف د خبار اامم  (147)
 إ2020نيسان/ برال 
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وتعأد أل الأدوحأة ل روتوكوا ك وتو  ل   الأدوا التأ لم تصأأأأأأأأأأأأأأدق بعأد  ل  اتفأاق بأاراس   و ذ يحأ  
 القيا  بحلكال

دل  الدورة المامسة والعررا  لماتمر ااقراا فأ اتفاقية اامم المتحدة ا قاراة برفن و ذ ير ر  
ال برئاسأأأأأأة شأأأأأأ لأال و ذ  تطلع دل  ا تماد  2019تغ ر الم اخال المععودة فأ مدراد فأ كانون ااوا/ديسأأأأأأم ر  

وال المملكة  ورة السأأأأأأادسأأأأأأة والعرأأأأأأرا  لماتمر ااقراا المعرر  عد ا فأ غالسأأأأأأكاتفاق  كثر قموحاا فأ الد
 ال فيما  تعلق باتفاق باراسال2021المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرماليةال فأ تررا  الثانأ/نوفم ر 

ايلتزاما  التأ قطعتها الحكوما  وقادة العطاى الما  فأ ماتمر العمة ايفتراضأأأأأ  و ذ  الحظ   
ال بتسأأأأأأأراع 2021نون الثانأ/  ا ر  ال الحي اسأأأأأأأت أأأأأأأافتا حكومة  ول دا فأ كا2021كيف مع الم اخ لعا   للت

الجهود العأأالميأأة الراميأأة دل  التكيف مع آثأار تغ ر الم أأاخ التأ ي يمك  تج  هأأا وايبتكأأار فأ تلأأك الجهود  
فأ واشأأأأأ ط  العاصأأأأأمةال فأ وتوسأأأأأيع نطاقهاال وفأ ماتمر قمة العادة ايفتراضأأأأأأ المع أ بالم اخال المععود  

قتصأأأأادا  الرئيسأأأأية المع أ بالطاقة والم اخ المرتب  باال الحي  كد  ال ي سأأأأيما م تدى اي2021نيسأأأأان/ برال  
 ل  الحاجة الملحة والفوائد ايقتصأأأأادية للعمل الم اخأ العالمأ العويال وشأأأأكل معلما رئيسأأأأيا  ل  الطراق  

 فأ ايتفاقية ا قاراةال دل  الدورة السادسة والعررا  لماتمر ااقراا

مفهو  االعدا الم اخأا   د اتماذ دجراءا  للتصأأأأأأأأدي    مية بعض   اصأأأأأأأأر  و ذ  الحظ  ي أأأأأأأأاا   
 لتغ ر الم اخال

الجهود المتواصأأأأأأأأأألة التأ ت حلها مفوضأأأأأأأأأأة اامم المتحدة السأأأأأأأأأأامية لحعوق  و ذ  الحظ مع التعد ر   
لعالمأ المتمثل فأ تغ ر الم اخال بما فأ ا نسأأأأأان فأ تسأأأأألي  ال أأأأأوء  ل  الحاجة دل  التصأأأأأدي للتحدي ا

لتزاما  ب مان اتماذ دجراءا  فعالة برفن الم اخ مع الد وة فأ الوقت ذاتا دل  تعزاز ذلك د ادة تفك د اي
 وحماية حعوق ا نسان للجميعال بم  فأ ذلك ااشما  الح   يعيرون  وضا اا  رةال

 تطلع دل   ن تعّد مفوضأأأأأأأأية اامم المتحدة  بععد حلعة نعا  برأأأأأأأأفن كبار السأأأأأأأأ ال و ذ  و ذ  رّحب  
 سان تعراراا موجزاا    حلعة ال عا الالسامية لحعوق ا ن

بالدراسأأأأأأأأأأة التحل لية المتعلعة بتعزاز وحماية حعوق كبار السأأأأأأأأأأ  فأ سأأأأأأأأأأياق تغ ر و ذ يحي   لماا   
  16المارخ    44/7ان  الم اخ التأ   ّدتها المفوضأية السأامية لحعوق ا نسأان  مالا بعرار مجلس حعوق ا نسأ

2020تموو/ وليا 
 ال (148)

التزاما  ومسأأأأأأاوليا  حعوق ا نسأأأأأأان المكرسأأأأأأة فأ الصأأأأأأكوك الدولية لحعوق  دل   ن  و ذ يرأأأأأأ ر  
ا نسأأأأان ذا  الصأأأألة ت ي  بالدوا وغ ر ا م  الجها  المسأأأأاولةال بما فأ ذلك الماسأأأأسأأأأا  التجاراةال  دواراا  

نسأأأأأأأانال بما فأ ذلك حعوق ااشأأأأأأأما  الح   يعيرأأأأأأأون تسأأأأأأأتد أ م ها  ن تعزو وتحمأ وتحتر  حعوق ا 
 حسبما يكون م اسبااال   د اتماذ دجراءا  للتصدي لآلثار السل ية لتغ ر الم اخال وضا اا  رةال 

دل  التعرارا  اللح     د ما المعرر الما  المع أ بمسأأأأأأفلة التزاما  حعوق ا نسأأأأأأان  و ذ يرأأأأأأ ر  
ة ومسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأةال واللأأح    ركزان  ل  تغ ر الم أأاخ وحعوق  المتعلعأأة بأأالتمتع ب  ئأأة آم أأة ونظيفأأة وصأأأأأأأأأأأأأأحيأأ

ال وتعرار المعرر الما  المع أ بمسأأفلة الفعر المدقع  (150)ال و ل  تلوت الهواء وحعوق ا نسأأان(149)ا نسأأان
ال وتعرار المعررة الماصأة المع ية بالحق فأ الغحاء الحي رّكز  (151)وحعوق ا نسأان برأفن تغ ر الم اخ والفعر 

  

(148) A/HRC/47/46إ 
(149) A/HRC/43/53 وA/74/161إ 
(150) A/HRC/40/55إ 
(151) A/HRC/41/39إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/46
http://undocs.org/ar/A/HRC/43/53
http://undocs.org/en/A/74/161
http://undocs.org/ar/A/HRC/40/55
http://undocs.org/ar/A/HRC/41/39
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الم  رة المسأأأأتعلة المع ية بتمتع كبار السأأأأ   ال وتعرار (152)حاء فأ سأأأأياق الكوارت الط يعية ل  الحق فأ الغ
 ال (153)بجميع حعوق ا نسان برفن حعوق ا نسان لكبار الس  فأ حاي  الطوارئ 

بعمل م تدى ال لدان المعرضأأأأة لمطر تغ ر الم اخال الحي  اكد  ن تغ ر الم اخ يرأأأأكل و ذ  رحب  
رأأ ر دل  المو د ال هائأ لل جاة م  تفث را   بحعوق ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأيةال و ذ ي  تهد دا رئيسأأيا للتمتع

  2020كانون ااوا/ديسأأأأأم ر   31التغ ر الم اخأ الحي حددا الم تدى فأ السأأأأأا ة م تصأأأأأر الل ل م   و   
 قاراةالفأ دقار المبادرة التأ تد و دل  تحس   المسا ما  المحددة وق يا فأ دقار آلية ايتفاقية ا 

ل المجدي ب   ااوسأأأأأأاط المع ية بحعوق ا نسأأأأأأان وااوسأأأأأاط  دل    مية تيسأأأأأأ ر التفا و ذ يرأأأأأأ ر  
المع ية بتغ ر الم اخ  ل  الصأع د   الوق أ والدولأ م   جل ب اء العدرا  الالومة لوضأع تداب ر التصأدي  

المتعلق بحعوق ا نسأأأأأأأأأأان  لتغ ر الم اخ  ل  نحو يحتر  حعوق ا نسأأأأأأأأأأان واعزو اال مع مرا اة تعهد ج يف 
 ية وغ را م  الجهود المماثلةالوا جراءا  الم اخ

قيأأا  مبأأادرا  دقليميأأة ودون دقليميأأة ومبأأادرا   خرىال مثأأل دجراءا  العمأأل  و ذ  الحظ  ي أأأأأأأأأأأأأأأاا  
وما ت أأطلع با  حا المبادرا  م   مل برأأفن    (154)المعجَّل للدوا الجزراة الصأأغ رة ال امية )مسأأار سأأاموا(

 ثار السل ية لتغ ر الم اخالالتصدي لآل

م  كون تغ ر الم اخ سأأأأأأأأأأا م وي  زاا يسأأأأأأأأأأا م فأ تزا د تواتر الكوارت    قلعا     يعرل -1 
الط يعية المباغتة وااحدات البط ئة الظهور وفأ اشأأأأأأأأأأأأأتداد حدتهماال وم  تفث ر  حا ااحدات سأأأأأأأأأأأأألباا  ل   

 التمتع الكامل بجميع حعوق ا نسان؛

السأأل ية بال سأأبة دل     ملحة لمواصأألة التصأأدي لعواقب تغ ر الم اخ ل  اا مية ال  يرأأّدد -2 
الجميعال م  ح   صأأألتها بالتزاما  الدوا فأ مجاا حعوق ا نسأأأانال ي سأأأيما فأ ال لدان ال امية وبال سأأأبة  

 دل   كثر فئا  ال اس تفثراا بتغ ر الم اخ؛

خرىال ضأأأأم  دقار  بالدوا  ن تت اوا مسأأأأفلة حعوق ا نسأأأأانال فأ جملة جوانب    ه ب -3 
 قاراة برفن تغ ر الم اخ؛ اتفاقية اامم المتحدة ا 

بجميع الدوا  ن تعتمد نهجاا شأامالا ومتكامالا ومراعياا للم ظور الج سأانأ وشأامالا    ه ب -4 
للفئا  العمراة وا  اقة دواء السأياسأا  المتعلعة بالتكيف م  تغ ر الم اخ والتمفيف م   ثراال بما  تسأق مع  

م اخ و  دافها ومبادئهاال م   جل التصأأأأأأأأدي بفعالية لما يمّلفا ية اامم المتحدة ا قاراة برأأأأأأأأفن تغ ر الاتفاق
تغ ر الم اخ م  آثار اقتصأأأادية وثعافية واجتماعية وما يفرضأأأا م  تحديا  فأ مجاا حعوق ا نسأأأانال كأ  

شأأأأأأأأما  الح   يعيرأأأأأأأأون  تمتع الجميع بحعوق ا نسأأأأأأأأان  ل  نحو كامل وفعلأال وي سأأأأأأأأيما لد م قدرة اا
 اقق الرافية والح أأأراة  ل  السأأأواءال  ل  التصأأأدي لآلثار السأأأل ية لتغ ر الم اخ   وضأأأا اا صأأأعبةال فأ الم

 وقدرتهم  ل  التكيف معا؛

بالدوا  ن تعزو التعاون والمسا دة الدول   ال وي سيما فأ مجاي  التموال ونعل   ه ب -5 
دان ال اميةال وي سأأأأأأأأأأأأأأيما  اذ تداب ر للتمفيف والتكيف لمسأأأأأأأأأأأأأأا دة ال لالتك ولوجيا وب اء العدرا ال م   جل اتم

 ال لدان المعرضة بصفة خاصة لآلثار ال ارة لتغ ر الم اخ؛

  

(152) A/HRC/37/61إ 
(153) A/HRC/42/43إ 
 إال المرفق69/15قرار الجمعية العامة  )154)

http://undocs.org/ar/A/HRC/37/61
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/43
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بالدوا  ي أأأأأأأأأاا  ن تعزو  ل  نحو  ف أأأأأأأأأل حعوق ا نسأأأأأأأأأان لألشأأأأأأأأأما  الح      ه ب -6 
حاء والتغحيةال  يعيرأون  وضأا اا  رأةال و ن تعزو بوجا خا  فر  حصأولهم  ل  سأ ل كسأب العي ال والغ

ومياا الرأأأأأأأأأأرل المفمونة وخدما  الصأأأأأأأأأأرا الصأأأأأأأأأأحأال والحماية ايجتماعيةال وخدما  الر اية الصأأأأأأأأأأحية  
رابال والسأأأأأأك  الالئق والعمل الالئقال والطاقة ال ظيفةال والعلم والتك ولوجياال و ن تكفل واادواةال والتعليم والتد

 سانية؛دمكانية تك يف المدما  مع سياقا  الطوارئ وااوضاى ا ن

بالدوا كحلك  ن ت أأأأأأأع وتعزو وت فح سأأأأأأأياسأأأأأأأا  لحماية حق ااشأأأأأأأما  الح      ه ب -7 
سأب ايقت أاءال وذلك    قراق جملة دجراءا  م ها  يعيرأون  وضأا اا  رأة فأ التصأدي لتغ ر الم اخال ح

سا   ددراج حعوقهم والمماقر الماصة بهم واحتياجاتهم وقدراتهم فأ خط  العمل الم اخأ وغ ر ا م  السيا
 و الترأأأأأأأأأأأأأأراعأا  ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأةال وتعميم مرا أاة ا جراءا  المتعلعأة بتغ ر الم أاخ فأ الر أايأة ايجتمأاعيأة  

والصأأمودال وتوف ر معلوما     تغ ر الم اخ والتف ب للكوارت والتمطي  لها    والصأأحية العادرة  ل  التكيف
 م  خالا جميع وسائل ايتصاا المتاحة؛

ح سأأأأياسأأأأا  ترمأ دل  ترأأأأجيع مرأأأأاركة ااشأأأأما  الح    الدوا  ل  تعزاز وت ف  يح  -8 
را   يعيرأأأأأون  وضأأأأأا اا  رأأأأأة مرأأأأأاركة مجدية فأ تصأأأأأميم سأأأأأياسأأأأأا  وخط  وآليا  فأ مجاا صأأأأأ ع العرا

المتصأأأأأأأألة بالم اخ والحد م   خطار الكوارت و دارتها  ل  الصأأأأأأأأعكد المجتمعأ والمحلأ والوق أ وا قليمأ  
للطوارئ وا نأحار المبكر والتمطي  لإلجالء وا غأاثأة فأ حأاي   والأدولأال بمأا فأ ذلأك التأف أب والتمطي   

 الطوارئ وايستجابة ا نسانية وترت با  المسا دة؛

بالد وة دل  مكافحة تغ ر الم اخ والتصأأأأأأأأأأأأأدي  ثارا السأأأأأأأأأأأأأل ية  ل    التزاما  تفك د يكرر  -9 
نرأأأأأأطة مجلس حعوق ا نسأأأأأأان  التمتع الكامل والفعلأ بحعوق ا نسأأأأأأانال واسأأأأأألم بف مية العمل الم اخأ فأ  

 وآلياتا بطراعة م تظمة وم هجية وشفافة؛

تلر الع اصأأأأر الواردة   ن يك أأأأّم  برنام   مل دورتا الممسأأأأ  ال اسأأأأت اداا دل  مم يعرر  -10 
فأ  حا العرارال حلعة نعا  تركز  ل  ا ثار ال أأأأأأأارة لتغ ر الم اخ  ل  تمتع ااشأأأأأأأما  الح   يعيرأأأأأأأون  

علأ بحعوق ا نسأأأأانال و ف أأأأل الممارسأأأأا  والدروس المسأأأأتفادة فأ مجاا تعزاز  وضأأأأا اا  رأأأأة الكامل والف
اا  ن تتا  فأ حلعة ال عا  خدما   وحماية حعوق ااشأأأأما  الح   يعيرأأأأون  وضأأأأا اا  رأأأأةال واعرر  ي أأأأ

 الترجمة الفوراة بلغة ا شارة الدولية والعرا ال صأ؛

ال وقتا كافياال كحد 2023اءا م   ا    ن  درج فأ برنام   ملا السأ ويال ابتد   ي أاا  يعرر  -11 
نسأأانال   دن  حلعة نعا ال لم اقرأأة مواضأأيع محددة ممتلفة برأأفن ا ثار السأأل ية لتغ ر الم اخ  ل  حعوق ا 

 واعرر كحلك  ن توفَّر لحلعة ال عا  خدما  الترجمة الفوراة بلغة ا شارة الدولية والعرا ال صأ؛

جراءا  الماصأأأأأأأأأأأةال كّل فأ دقار وي تاال والجها   المكلف   بوييا  فأ دقار ا    د و -12 
ما  المجتمع  ااخرى صأأأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأأأألحة ذا  الم را  المالئمةال بما فأ ذلك الم راء ااكاديم ون وم ظ

 المدنأال دل  ا سها  ب راط فأ حلعة ال عا ؛

   دل  مفوضأأأأأية اامم المتحدة السأأأأأامية لحعوق ا نسأأأأأان  ن تعد  تعراراا موجزاا   يطلب -13 
حلعة ال عا  دل  مجلس حعوق ا نسأأأأأان فأ دورتا الثانية والممسأأأأأ  ال و ن تتيب التعرار فأ  شأأأأأكاا يسأأأأأهل 

 للغة المبسطة ونظا  العراءة الميسرة؛ايقالى  ل هاال بما فأ ذلك ا

دل  اام   العأا ال بأالترأأأأأأأأأأأأأأاور مع الأدوا وا جراءا  المأاصأأأأأأأأأأأأأأة لمجلس حعوق   يطلأب -14 
عالمية وبرنام  اامم المتحدة لل  ئة والم ظمة العالمية لألرصأأأأاد الجواة وغ ر ا  ا نسأأأأان وم ظمة الصأأأأحة ال

ذا  الصأأأأألةال بما فأ ذلك اله ئة الحكومية الدولية المع ية  م  الم ظما  الدولية واله ئا  الحكومية الدولية  
صأأأأاحبة المصأأأألحةال    بتغ ر الم اخ و مانة اتفاقية اامم المتحدة ا قاراة برأأأأفن تغ ر الم اخ وسأأأأائر الجها 
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 ن يعدموا دل  مجلس حعوق ا نسأأأأان فأ دورتا الممسأأأأ   تعرارا    ااثر السأأأأل أ لتغ ر الم اخ  ل  تمتع 
  يعيرون  وضا ا  رة تمتعا كامال وفعليا بحعوق ا نسانال واطلب  ي ا دل  اام   العا   ااشما  الح 

 ذلك اللغة المبسطة ونظا  العراءة الميسرة؛ ن  تيب التعرار فأ  شكاا يسهل ايقالى  ل هاال بما فأ 

 ل  مواصلة الم اقرا  ب   الدوا والجها  صاحبة المصلحة المع ية برفن دمكانية   يرجع  - 15 
 دنراء دجراء خا  جد د يعال  ااثر السل أ لتغ ر الم اخ  ل  التمتع الكامل والفعلأ بحعوق ا نسان؛ 

ع -16  ا جراءا  الماصأأأة المع      ل   ن  واصأأألواال كل   المكلف   بوييا  فأ دقار  يكرأأأجِّّ
قار وي تاال ال ظر فأ مسأأأأأأفلة تغ ر الم اخ وحعوق ا نسأأأأأأانال بما فأ ذلك ااثر السأأأأأأل أ لتغ ر الم اخ  فأ د

  ل  التمتع الكامل والفعلأ بحعوق ا نسانال وي سيما حعوق ااشما  الح   يعيرون  وضا اا  رة؛

ما كل ومفوضأأأأة اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان  ن يعد  دل  اام   العا   يطلب -17 
ما  لز  م  موارد برراة ومسا دة تع ية لععد حلعة ال عا  و  داد تعرار ا الموجز المحكورا    الا  ل  نحو 

 فعاا وفأ الوقت الم اسب؛

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -18 

 39الجلسة 
 2021تموو/ وليا  14

صأأأوتااال وامت اى   أأأو واحد    التصأأأواتال ولم يكسأأأجَّل  ي ا تراا    46وات مسأأأجل بفغل ية  ]ا تكمد بتصأأأ
  ل  العرارإ وكانت نتيجة التصوات كما  لأا

 الماادونا 
اارج ت  ال  رم  ياال دراترااال  لمانياال دندونيسأأأأأأياال  وروغوايال  ووبكسأأأأأأتانال  وكرانياال ديطالياال  

 -اسأأأأأأأأوال بول داال بوليفيا )دولة  ب غالدي ال بورك  ا فباكسأأأأأأأأتانال البحرا ال ال راوالال بلغارااال  
المتعأددة العوميأا (ال ترأأأأأأأأأأأأأأيكيأاال توغوال جزر ال هأامأاال جزر مأارشأأأأأأأأأأأأأأأااال جمهوراأة كوراأاال  
الدانمركال السأأأأأأأأ غااال السأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأومااال الصأأأأأأأأ  ال غابونال فرنسأأأأأأأأاال الفل   ال ف زواال  

ويال  ل  ياال المكسيكال مال  ال وليفاراة(ال فيجأال الكام رونال كوباال كو  ديفوارال  -)جمهوراة  
المملكة المتحدة ل راطانيا العظم  و  رل دا الرأأأأأأأأأماليةال موراتانياال نام  ياال ال مسأأأأأأأأأاال ن بااال  

 اله دال  ول داال اليابان

 ا   التصوات الممت عون 
 [ايتحاد الروسأ

 وفيات وأمراا األم ات التي يمكن الوقاية من ا وحقوق اإلنسان -47/25  

 نسانالدن مجلس حعوق ا  
 معاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالبدذ يسترشد  

بأأفن الوقأأايأأة م  وفيأأا  و مراا اامهأأا   ولواأأة م   ولواأأا  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان لجميع  و ذ يعر   
الدواال و ذ  اكد مجدداا  ن جميع حعوق ا نسأأأأأأأأأأأان  المية وغ ر قابلة للتجزئة ومترابطة ومترأأأأأأأأأأأابكة واعزو 

 بع ها بع ااال
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لحعوق ا نسأأأأانال وارأأأأ ر دل  الصأأأأكوك الدولية ذا  الصأأأألةال بما  ا  الن العالمأ   د  و ذ يع د تفك 
فأ ذلك العهد الدولأ الما  بالحعوق ايقتصأأأأأأأأادية وايجتماعية والثعافيةال والعهد الدولأ الما  بالحعوق  

فلال وايتفاقية  المدنية والسأأياسأأيةال واتفاقية الع أأاء  ل  جميع  شأأكاا التم  ز ضأأد المر ةال واتفاقية حعوق الط
 لية للع اء  ل  جميع  شكاا التم  ز الع صريال واتفاقية حعوق ااشما  ذوي ا  اقةالالدو 

دل  قرارا  مجلس حعوق ا نسأأأأان السأأأأابعة برأأأأفن وفيا  و مراا اامها  التأ يمك  و ذ يرأأأأ ر   
 الوقاية م هاال وحعوق ا نسانال

للسأأأأأأأأأأأكان والت ميةال وما     مل الماتمر الدولأ  د الن وم هاج  مل بيج  ال وبرنام و ذ يع د تفك د   
 رتب  بهما م  ماتمرا  اسأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأية ووثائق ختاميةال و ذ يع د  ي أأأأأأأأأأاا تفك د قرارا  لج ة وضأأأأأأأأأأع المر ة  

 واست تاجاتها المتفق  ل هاال وقرارا  لج ة السكان والت ميةال

مفيض نسأأأأأأأأبة وفيا   والعاضأأأأأأأأأ بت 3دل  ايلتزا  الوارد فأ  دا الت مية المسأأأأأأأأتدامة  و ذ يرأأأأأأأأ ر  
 ال2030مولود حأ بحلوا  ا   100 000حالة وفاة لكل  70اامها  فأ العالم دل   قل م  

بف مية تعزاز الت سأأ ق ب   جميع وكاي  اامم المتحدة ذا  الصأألةال وم ظما  المجتمع  و ذ يكعّر  
ق الصأأأحة الج سأأأية وا نجابية الكامل لحعو المدنأال وفعاا لويية كل م هاال وب أأأرورة  ن تكفل الدوا ايحترا   

والحعوق ا نجأأابيأأة وحمأأا تهأأا و  مأأالهأأاال وفعأأاا   الن وم هأأاج  مأأل بيج  ال وبرنأأام   مأأل الماتمر الأأدولأ  
للسأأكان والت مية وما  رتب  بهما م  ماتمرا  اسأأتعراضأأية ووثائق ختاميةال وفأ دقار الجهود الم حولة للحد  

 قاية م ها فأ ااوضاى ا نسانيةال تأ يمك  الو م  وفيا  و مراا اامها  ال

 ن الأدوا ملزمأة بأاتمأاذ المطوا  الالومأة لتحع ق ا  مأاا التأا  لحق كأل فرد فأ و ذ يع أد تأفك أد   
التمتع بف ل  مسأأأأأتوى يمك  بلوغا م  الصأأأأأحة ال دنية والععليةال بما فأ ذلك الصأأأأأحة الج سأأأأأية وا نجابيةال  

 والع رالبم فى    التم  زال وا كرااال 

بفن مراضأأة اامها ال كما حددتها م ظمة الصأأحة العالميةال ترأأ ر دل   ي حالة صأأحية  ذ يسأألم  و  
 تعزى دل  الحمل والويدة و/ و تتفاقم بهماال وتاثر سلباا  ل  رفاا المر ة  و الفتاةال

وق  بفن مراضأأأة اامها  التأ يمك  الوقاية م ها  أ  حد الرأأأواغل المتصأأألة بحعو ذ يسأأألم  ي أأأاا   
وبفن الوفيا  وا صأأأأأابا  المط رة التأ تتعرا لها المر ة والفتاة  ث اء الحمل والويدة والتأ يمك  ا نسأأأأأان  

الوقاية م ها ليسأأأأت  حداثاا حتميةال بل  أ نتيجة مباشأأأأرة لعوان   وممارسأأأأا  تم  زاةال ولمعا  ر وممارسأأأأا   
 ل المساءلةإج سانية ضارةال ولعد  استحدات نظم وخدما  صحية  مليةال ولهيا

 ن ظوا ر الفعر وسأوء التغحية وانعدا  خدما  الر اية الصأحية  و  د  كفا تها  و تعحُّر  و ذ  اكد   
الحصأأوا  ل ها والحمل فأ سأأ  مبكرة ووواج ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسأأري والع ر ضأأد ال سأأاء  

ب   الج سأأ  ال وايرتباقا  العائمة    المسأأاواة  والفتيا  والحواجز ايجتماعية والثعافية والتهمي  واامية و د
 ب  ها تركل  سباباا جحراة لوفاة ومراضة اامها ال

بفن  ي نه  يعو   ل   ساس حعوق ا نسان للع اء  ل  وفيا  و مراا اامها  التأ  و ذ يكعّر  
ا   ءلة وايلتز يمك  الوقاية م هاال  و نه  يسأأأأأأأأأأأأأت د دل  مجمو ة م  المبادئال م  ب  ها المسأأأأأأأأأأأأأاواة والمسأأأأأأأأأأأأأا

 والمراركة و مكانية الوصوا والرفافية والتمك   وايستدامة و د  التم  ز والتعاون الدولأال

بفن المعوما  ااسأاسأية للصأحةال مثل الحصأوا العادا  ل  مياا الرأرل المفمونة  و ذ يسألم  ي أاا   
لمفمون والتغحية  م  الغحاء اوالميسأأأأأورة التكلفةال ومرافق الصأأأأأرا الصأأأأأحأ المالئمةال وتوف ر دمدادا  كافية  

والسأأأأأأأك ال والظروا المه ية وال  ئية الصأأأأأأأحيةال واينتفاى بسأأأأأأأ ل التثقيف والمعلوما  المتصأأأأأأألة بالصأأأأأأأحةال  
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وخدما  الر اية الصأأأحية الج دة وااسأأأاسأأأيةال ضأأأروراة ل أأأمان حق كل دنسأأأان فأ التمتع بف ل  مسأأأتوى 
 ا  التأ يمك  الوقاية م هاال مراا اامهممك  م  الصحة ال دنية والععليةال وللع اء  ل  وفيا  و 

بفن انتهاكا  الصأأأأأأأأحة الج سأأأأأأأأية وا نجابية والحعوق ا نجابيةال مثل  د  كفاية  و ذ يسأأأأأأأألم كحلك   
خدما  التول د فأ حاي  الطوارئ وا جهاا غ ر المفمونال يمك   ن تادي دل  ارتفاى مسأتواا  مراضأة  

كتئأال بعأد الويدةال والععمال م  ب    مور  خرىال  الرحمال واياامهأا ال بمأا فأ ذلأك نأاسأأأأأأأأأأأأأأور الويدةال وركود  
 مما  ادي دل  ا تالا صحة ال ساء والفتيا  فأ س  ا نجال ووفاته  فأ العد د م  م اقق العالمال

بفن الصأحة الج سأية وا نجابية والحعوق ا نجابية ترأكالن جزءاا ي  تجز  م  د ماا حق  و ذ يعّر  
ك  م  الصحة ال دنية والععليةال وبفن خدما  الر اية الصحية الج سية ل  مستوى ممكل فرد فأ التمتع بف 

وا نجابية الرأأأاملة يجب  ن تت أأأم  الع اصأأأر المترابطة والجو راة المتمثلة فأ التوافر وسأأأهولة الحصأأأوا  
دي للتم  ز   ل ها والمع ولية والجودةال  ل   سأاس  د  التم  ز والمسأاواة شأكالا وموضأو ااال بطرق م ها التصأ

 بفشكالا المتعددة والمتداخلةال

بفن الحق فأ التماس المعلوما  المتعلعة بفمور الصأأأأأأأأأأأحة الج سأأأأأأأأأأأية وا نجابية  و ذ يعّر  ي أأأأأأأأأأأاا   
والحعوق ا نجابية وتلع ها ونعلها  مر  سأأأأأأأاسأأأأأأأأ لتلعأ المدما ال وبفن  د  المسأأأأأأأاواة فأ وصأأأأأأأوا ال سأأأأأأأاء  

ااصأأأأأأأأليةال وال سأأأأأأأأاء والفتيا  الم تميا  دل     نسأأأأأأأأاء وفتيا  الرأأأأأأأأعولوالفتيا  دل  المعلوما ال بم  ف ه  
 ااقليا  ا ث يةال وذوا  ا  اقةال واللواتأ   تم   دل  فئا  مهمرة  خرىال  و بمثابة تم  زال

م  اسأأأأأأأتمرار انتهاكا  حق كل فرد فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأتوى ممك  م   و ذ يسأأأأأأأاورا بالس العلق   
سية وا نجابيةال اامر الحي  اثر سلباا فأ معدي  وفيا   فأ ذلك الصحة الج   الصحة ال دنية والععليةال بما

و مراا اامها  التأ يمك  الوقاية م هاال وم  كون التمتع التا  بهحا الحق ي  زاا  دفاا بع د الم اا للعد د  
 م  ال ساء والفتيا ال بم  ف ه  المرا عا ال فأ جميع  نحاء العالمال

ء والفتيا  الالتأ  واجه   وضأأا ا  رأأةال بم  ف ه  الالتأ   ن ال سأأاعلق  ي أأاا  و ذ يسأأاورا بالس ال 
يجدن  نفسأأه  فأ  وضأأاى دنسأأانية وفأ  ماك  ترأأهد نزا ا ال  واجه  برأأكل غ ر مت اسأأب خطر التعرا  
كث را ينتهاكا  وتجاووا  تمس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأانال بما فأ ذلك الع ر الج سأأأأأأأأأأأأأ والج سأأأأأأأأأأأأانأال وايتجارال  

الج سأأأأال والتعقيم العسأأأريال والحمل العسأأأريال والممارسأأأا  ال أأأارة مثل   لم هجأال وايسأأأتعبادوايغتصأأأال ا
وواج ااقفاا والزواج المبكر والزواج العسأأأريال وترأأأواا اا  أأأاء الت اسأأألية اانثواةال وايفتعار دل  خدما   

اادلة    علوما  العائمة  ل الر اية الصأأأحية الج سأأأية وا نجابية الميسأأأورة التكلفة والمتيسأأأرة والم اسأأأبةال والم
والتثقيفال بمأا فأ ذلك التثقيف الج سأأأأأأأأأأأأأأأ الرأأأأأأأأأأأأأأامل العأائم  ل  اادلة والمتفق مع قدرا  الطفأل المتغ رةال  
وانعدا  فر  الحصأأوا  ل  الر اية فأ فترة ما حوا الويدةال بما يرأأمل العابال  الما را ال ور اية التول د  

غحيةال مما  ادي دل  واادة مماقر الحمل غ ر جميع  نواى سوء التفأ الحاي  الطارئةال والفعرال والتملرال و 
 المرغول فياال وا جهاا غ ر المفمونال ووفيا  و مراا اامها ال

( قد  د  دل  دنهاك  19-ان جائحة مرا ف روس كورونا )كوف دو ذ يسأأأأأأأأأأأأأأاورا بالس العلق كحلك   
ع العابال ال ونعص  فأ ذلك د ادة تووا  ال ظم الصأأأأأأأأأأحيةال و  ادة تمصأأأأأأأأأأيص الموارد البرأأأأأأأأأأراة والماليةال بما

العامل   فأ العطاى الط أ وا مدادا  الط يةال وانعطاى سأأأأأأالسأأأأأأل ا مداد العالميةال مما قد يعوا حق كل 
فرد فأ التمتع بف ل  مسأأأأأأأأأتوى يمك  بلوغا م  الصأأأأأأأأأحة ال دنية والععليةال بما فأ ذلك الصأأأأأأأأأحة الج سأأأأأأأأأية  

فأ مجاا الر اية الصحية و ل  دمكانية الوصوا  ل  توافر العامل    وا نجابية لل ساء والفتيا ال ومما  ثر  
دل همال و ل  دمكانية تلعأ اامها  والموال د الجدد الر اية وغ ر ا م  المدما  ومظا ر الد م ااسأأأأأأاسأأأأأأية 
لصأأأأأأأأحة اا  والطفل؛ وا جهاا المفمون   دما ي  تعارا مع العانون الوق أال والر اية بعد ا جهاا؛  

التثقيف المتعلعة بالصأأأأأأحة الج سأأأأأأية وا نجابية؛ ووسأأأأأأائل م ع الحمل؛ و الج  المعلوما  ووسأأأأأأائل   وتوف ر 
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اامراا الم عولة ج سأأأأأأيااال فأ ح    ن الموا م  ا صأأأأأأابة بالف روس قد يم ع ال سأأأأأأاء والفتيا  م  واارة  
 مرافق الر اية الصحيةال مما  زاد م  خطر وفيا  و مراا اامها ال

الحي تواجها ال سأاء والفتيا   ل  نطاق واسأعال بما يرأمل التم  ز    ان التم  ز العلق    و ذ يسأاورا بالس 
ايقتصأاديال  و ا  اقةال  و الملفية العرقية  و ا ث يةال  و اللغةال    - ل   سأاس السأ ال  و الوضأع ايجتما أ  

جا   شأكاا التم  ز المتعددة ااو  و الد  ال  و الصأحةال  و السأكان ااصأل     و غ ر ا م  الحاي ال ف أال     
فاقمت  شأأأأأأأأكاا    19-والجوانبال  زادان دل  حد ك  ر م  خطر دصأأأأأأأأابته  بفمراا اامومةال وان  ومة كوف د

 د  المسأاواة والتم  ز الم هجأ الموجودة  صأالا التأ تواجهها ال سأاء والفتيا ال وواد  م  حدوت   ماا   ر  
والحمل غ ر المعصودال وي سيما فأ    قفاا والزواج المبكر والعسري وتحر  ج س    وج سان   ال وم  وواج اا

 صفوا المرا عا ال مما  زاد  ي اا م  خطر ا صابة بفمراا اامومةال

 ن حعوق ا نسأأأأان ترأأأأمل الحق فأ التحكم وال ّت بحراة ومسأأأأاولية فأ المسأأأأائل  و ذ  اكد مجدداا   
كراا والتم  ز والع رال  وا نجابيةال و د  خ أأأأو ها لإل المتعلعة بالحياة الج سأأأأيةال بما ف ها الصأأأأحة الج سأأأأية

و ن العالقأا  المتسأأأأأأأأأأأأأأاواأة فأ  مور العالقأا  الج سأأأأأأأأأأأأأأيأة وا نجأالال بمأا فأ ذلأك ايحترا  الكأامأل للكرامأة  
والسأأأالمة وايسأأأتعاللية الجسأأأديةال تتطلب ايحترا  المتبادا والرضأأأا وتعاسأأأم المسأأأاولية فيما  تعلق بالسأأألوك  

 الج سأ و واقباال

والعزلةال   د ارتباقها بفشأكاا محددة م   مراا اامومةال يمك   ن    بفن الوصأم والعار و ذ يسألم   
تادي دل  تعرا ال سأأأأاء والفتيا  للم أأأأايعة والتم  ز وال  ح والع رال و ن تم عه  م  التماس الر ايةال مما  

 ء والفتيا ال ادي دل  دلحاق  ضرار  و معاناة جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية بال سا

بوجود تبا   ك  ر فأ معدي  وفيا  و مراا اامها  ليس فع  ب   ال لدان    و ذ يسأأأأأأأأأألم  ي أأأأأأأأأأاا  
و نما داخلها  ي أأأأأأأااال وي سأأأأأأأيما فأ الم اقق الرافية وال ائية والم اقق الح أأأأأأأراة ااشأأأأأأأد فعراا وب   ال سأأأأأأأاء  

 والفتيا  الالتأ  واجه   شكايا متعددة ومتداخلة م  التم  زال

ا  اامهأأا    ل  فأ حأأالأأة المرا عأأا  و نأأا اا ل  فأ حأأالأة   ن خطر وفيأأذ  الحظ مع العلق  و  
المرا عا  دون سأ  المامسأة  رأرةال و ن م أا فا  الحمل والويدة م  ااسأبال الرئيسأية لوفيا  المرا عا   

تماعية وايقتصأادية  فأ ال لدان ال امية وي تالله  الرأد دال و ذ يسألم ب أرورة التصأدي لجميع المعوما  ايج
 للصحة م   جل الحد م  مظا ر التبا   المحكورة   الاال وال  ئية

بأفن   أاك حأاجأة ملحأة دل  واأادة ا رادة وايلتزا  السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأ    والتعأاون الأدولأ  واقت أا أاا م أا  
والمسأأأأأأأأأأا دة التع ية  ل  جميع المسأأأأأأأأأأتواا  لتمفيض المعدا العالمأ المرتفع برأأأأأأأأأأكل غ ر مع وا لوفيا   

وقأايأة م هأاال وبأفن ددمأاج نه  قأائم  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأان فأ توف ر خأدمأا   و مراا اامومأة التأ يمك  ال
الر اية الصأأحية الج سأأية وا نجابية يمك   ن يسأأهم دسأأهاماا ديجابياا فأ تحع ق الهدا المرأأترك المتمثل فأ 

 تمفيض  حا المعداال

عترا تمك   ة  و م    م العراق ل التأ تبفن  د  الوقاية م  وفيا  و مراا اامومو ذ يعترا  
ال سأأأأأأأأأأأأاء والفتيا  فأ جميع م احأ الحياة وتمتعه  التا  بحعوقه  ا نسأأأأأأأأأأأأانية وقدرته   ل  تحع ق ذاته   

 بالكاملال وتعترا الت مية المستدامة  مومااال

يع ان مراضأأأأأة اامها  تحّد م  فر  دكماا الفتيا  لتعليمه ال  و توسأأأأأو ذ يسأأأأأاورا بالس العلق   
مجتمعاته ال  و اكتسأأأأأأأأأأأال مهارا  تا له  للعملال وارّجب  ن يكون لها تفث ر مداركه ال  و المرأأأأأأأأأأأاركة فأ 

سأأأأأأل أ قوال ااجل  ل  صأأأأأأحته  ال دنية والععلية ورفا ه ال و ل  فر  توظيفه ال و ل  نوعية حياته  
 وحياة  قفاله ال وتركل انتهاكاا لتمتعه  التا  بحعوقه ال
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امومة التأ يمك  الوقاية م هاال    الع أأاء  ل  وفيا  و مراا اجميع الدوا  ل يح  -1 
و ل  احترا  وحماية و  ماا حعوق الصأأأأأأأأحة الج سأأأأأأأأية وا نجابية والحعوق ا نجابيةال وفعاا   الن وم هاج  
 مل بيج  ال وبرنام   مل الماتمر الدولأ للسأأأأأأأأأكان والت مية وما  رتب  بهما م  ماتمرا  اسأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأية 

ل ت بحراة ومسأأأاولية فأ جميع  مور الحياة الج سأأأية والصأأأحة  ال والحق فأ التحكم الكامل واووثائق ختامية
الج سأأأية وا نجابيةال م  دون تم  ز و كراا و  رال وبرأأأت  السأأأ ل م ها دوالة العقبا  العانونية ووضأأأع و نفاذ  

يع دل  خدما   سأياسأا  وممارسأا  ف أل  و قر قانونية تحتر  ايسأتعاللية الجسأديةال وت أم  وصأوا الجم
الج سأية وا نجابية والمعلوما  العائمة  ل  اادلة ووسأائل التثقيف فأ  حا المجاا باتباى    الر اية الصأحية

نه  قائم  ل  حعوق ا نسأأانال بما فأ ذلك لت ظيم ااسأأرةال و ل   سأأال ب  صأأراة آم ة وفعالة لم ع الحملال  
أ ذلك الر اية الصأأأحية  جميع بالر اية الصأأأحيةال بما فووسأأأائل لم ع الحمل فأ الحاي  الطارئةال وانتفاى ال

الج أدة لألمهأا ال مثأل وجود قأابال  مأا را  ور أايأة التول أد فأ حأاي  الطوارئال وا جهأاا المأفمون وفعأاا  
للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأان و  دما ي يكون م افياا للعانون الوق أال و دماج   صأأأأأر الصأأأأأحة الج سأأأأأية  

 وق ية لجميع ال ساء والفتيا ال بم  ف ه  المرا عا ؛راتيجيا  وال رام  الصحية الوا نجابية فأ ايست

الدوا  ل  ضأأأأأأأأأمان توافر خدما  الر اية الصأأأأأأأأأحية و مكانية الحصأأأأأأأأأوا  ل ها   يح  -2 
ايجتمأاعيأة وخأدمأا  الر أاية   -ومع ول تهأا وجودتهأاال بمأا ف هأا خأدمأا  ر أايأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأة الععليأة وال فسأأأأأأأأأأأأأأيأة 

 و  ر؛ ا نجابيةال دون دكراا وتم  ز الصحية الج سية و 

ال  ن تكفل اسأأأتمراراة خدما  الر اية  19-بالدوا  ي أأأااال فأ سأأأياق جائحة كوف د  ه ب -3 
الصأأأأحية الج سأأأأية وا نجابيةال بما فأ ذلك حصأأأأوا اا  والول د  ل  الر اية الالومةال وغ ر ا م  المدما   

ياا للعانون الوق أال  المفمون   دما ي يكون م اف  ومظا ر الد م ااسأأأاسأأأية لصأأأحة اا  والطفلال وا جهاا
وااشكاا العصراة لم ع الحملال والكرر    اامراا الم عولة بايتصاا الج سأ و الجهاال والكرر    
سأأأأأأرقان   ق الرحم و الجاال وتجّ ب انتعاا ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأراة م  اا  دل  الطفلال والتغحيةال  

 وخدما  الصحة الععلية؛

ا المعوما  ااسأأاسأأية للصأأحةال مثل التم  ز ب   الج سأأ   بالدوا  ن تت او    ي أأاا   ه ب -4 
والعوامل ايجتماعية وايقتصاديةال بما فأ ذلك الفعر وسوء التغحيةال مما يجعل بعض ال ساء والفتيا ال بم  

ال وايكتئال بعد  ف ه  المرا عا ال  كثر  رضأأة لإلصأأابة بفمراا اامومةال مثل ناسأأور الويدةال وركود الرحم
 لععمال م  ب    مور  خرى؛الويدةال وا

الدوا وارأأأأأأأأأأأأجع غ ر ا م  الجها  المع ية صأأأأأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأأأأأألحةال بما فأ ذلك   يح  -5 
الماسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأا  الوق يأة لحعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأان والم ظمأا  غ ر الحكوميأةال  ل  اتمأاذ دجراءا   ل  جميع 

مراا اامها ال  المسأأأأتواا ال باتباى نه  قائم  ل  حعوق ا نسأأأأانال لمعالجة ااسأأأأبال المترابطة لوفيا  و 
خدما  الر اية الصأأأأأأحية المتاحة والمتيسأأأأأأرة والمع ولة والج دة التأ يسأأأأأأتف د م ها الجميعال  مثل ايفتعار دل   

و د  توافر المعلوما  ووسأأأائل التثقيف فأ  حا المجااال بما فأ ذلك التثقيف الج سأأأأ الرأأأامل العائم  ل   
ة والمعدا  الط يةال  ر دل  دمكانية الحصأأأأأأأأأأأأأأوا  ل  اادوااادلة والمتفق مع قدرا  الطفل المتغ رةال وايفتعا

وسأأأأوء التغحية بجميع  نوا اال والفعرال والوصأأأأمال وانعدا  سأأأأراة سأأأأجال  المرضأأأأ  الط    ال و د  توافر مياا  
الرأأأأأأأأرل المفمونة ومرافق الصأأأأأأأأرا الصأأأأأأأأحأال والفعرال والتملرال ونعص الموارد البرأأأأأأأأراة والمادية فأ نظم  

ة احتياجا  المسأأأأترأأأأفيا ال والمسأأأأا دة التع يةال  مسأأأأا دة ا نسأأأأانية والتموال لتل يالر اية الصأأأأحيةال ونعص ال
وب اء العدرا  وايحتياجا  التدرا يةال والممارسأأأأأأأأأأأأأأا  ال أأأأأأأأأأأأأأارةال بما فأ ذلك وواج ااقفاا والزواج المبكر  

ائمة  ل  نوى والعسأري وترأواا اا  أاء الت اسألية اانثواةال والحمل المبكرال ومظا ر الالمسأاواة والتم  ز الع
  ر  ملية للع اء  ل  جميع  شكاا التم  ز والع ر الممارس   ضد ال ساء والفتيا ؛الج سال واتماذ تداب
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 الدوا دل  تعزاز الت سأأ ق المتعدد العطا ا  والتمصأأصأأا  والمرا أ لحعوق ا نسأأان    د و  -6 
ا  المدما  المعّدة للوقاية م   مرا واي تبارا  الج سأأأأأأانيةال فيما  تعلق بالسأأأأأأياسأأأأأأا  وال رام  والم زانيا  و 

اامها  ومعالجتهاال وذلك بمرأاركة نرأطة م  جميع الجها  المع ية صأاحبة المصألحةال بما ف ها المجتمع  
المدنأال وي سأأأأأيما المرأأأأأاركة الكاملة والمتسأأأأأاواة والمجدية لل سأأأأأاء والفتيا   ل  الصأأأأأعد الوق ية والمحلية  

 حا السأأياسأأا  وال رام  والم زانيا   المسأأاءلة ايجتماعية لرصأأد ت ف ح والمجتمعيةال وكحلك دل  تعزاز آليا   
  والمدما  م   جل التعج ل بالع أأأأاء  ل  وفيا  و مراا اامها  وتمك   الجميع م  الحصأأأأوا  ل  خدما  

 الصحة الج سية وا نجابية؛

الصأأأأأأأأحأ  الدوا  ل  تعزاز قدرا  نظم الر اية الصأأأأأأأأحية والعوى العاملة فأ المجاا   يح  -7 
م   مراا اامها  ومعالجتهاال برأت    جل توف ر المدما  ااسأاسأية الالومة للوقاية والموارد المتاحة لهاال م   

السأأأ ل م ها واادة ا تمادا  الم زانية الممصأأأصأأأة للصأأأحةال بما فأ ذلك خدما  الر اية الصأأأحية الج سأأأية 
والجراح    و مراا ال سأاء وااقباء العام    وا نجابيةال ونرأر وتدراب العابال  والممرضأا  و قباء التول د  

و قباء التمد رال وفعاا للمعا  ر الط ية الدوليةال كما يحثها  ل  ضأأأأأأأأأأأأمان توف ر خدما  ا دماج ايجتما أ  
 ايقتصأأأأادي والحماية ايجتماعية   - الرأأأأاملةال بما فأ ذلك التوجيا والتثقيف وت ظيم ااسأأأأرة والتمك   ايجتما أ 

والفتيا  المصابا  بمراضة اامومة م  التغلب  ل   ايجتماعيةال حت  تتمك  ال ساء    -والمدما  ال فسية 
 الوصم والتم  ز وال  ح وايستبعاد ايقتصادي وايجتما أ؛

الدوا  ل  تعزاز  نرأأأطة البح  وجمع ال يانا  ونظم الرصأأأد والتع يم م     ي أأأاا  يح  -8 
وافر خدما  الر اية  تعاونية جمع بيانا  مصأ فة برأفن ت جل الترأجيع  ل   ن  تم بصأورة موثوقة وشأفافة و 

الصأأحية الج سأأية وا نجابية لجميع ال سأأاء والفتيا  وبرأأفن دمكانية الحصأأوا  ل ها ومدى ق ولها وجودتهاال  
 وذلك م   جل د م سياسا   كثر شمويا للوقاية م   مراا اامومة ومعالجتها؛

ل المتعلعة  امومة و ل  دبراو ا كفحد الرأأأأأأأأأأأواغالدوا دل  واادة الو أ بمراضأأأأأأأأأأأة ا   د و -9 
بحعوق ا نسأأانال بسأأ ل م ها دجراء المزاد م  البحوت المحددة الهدا فأ  حا المجااال وتمصأأيص الموارد  
الكافيةال وبحا الجهود الالومة ل أأأأأمان توافر المعلوما ال ي سأأأأأيما لل سأأأأأاء والفتيا ال     سأأأأأبال اامراا  

 وقاية م ها؛الماصة باامها  و   كيفية ال

بتعرار مفوضأأأأية اامم المتحدة السأأأأامية لحعوق ا نسأأأأان برأأأأفن   التعد ر   مع   لماا  يحي  -10 
متابعة تط  ق ا رشأأادا  التع ية المتعلعة باتّباى نه  قائم  ل  حعوق ا نسأأان فأ ت ف ح السأأياسأأا  وال رام   

مراضأأأأأأأأأأأأأأأة  ال الأأحي  ركز  ل   (155)هأأاالراميأأة دل  الحأأد م  وفيأأا  و مراا اامهأأا  التأ يمك  الوقأأايأأة م 
اامها  با تبار ا مسأأفلة متعلعة بحعوق ا نسأأانال وارأأجع جميع الجها  صأأاحبة المصأألحة  ل   ن ت ظر 

 فأ التوصيا  الواردة فيا؛

دل  الأأدوا وغ ر أأا م  الجهأأا  الفأأا لأأة ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأأة الترك ز م  جأأد أأد  ل   يطلأأب -11 
ية وترت باتها فأ مجالأ المسأأأأأأأأأأأأأأا دة  دقار شأأأأأأأأأأأأأأراكاتها ا نمائمبادرا  مكافحة وفيا  و مراا اامومة فأ 

والتعأأاون الأأدول   ال بطرق م هأأا تعزاز التعأأاون التع أ لمكأأافحأأة وفيأأا  و مراا اامومأأةال م  خالا اتمأأاذ  
دجراءا  ترأأمل نعل الم را  والتك ولوجيا وال يانا  العلميةال وتبادا الممارسأأا  السأأليمة مع ال لدان ال اميةال  

ةال و دماج م ظور قائم  ل  حعوق ا نسأان فأ تلك المبادرا ال والتصأدي لتفث ر  اء بايلتزاما  العائممع الوف
 التم  ز الممارس ضد ال ساء والفتيا  فأ وفيا  و مراا اامومة؛ 

  

(155) A/HRC/45/19إ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/45/19
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الدوا  ل  التفكد م   ن العوان   والسأأأأياسأأأأا  والممارسأأأأا  تحتر  حق المر ة فأ  يح  -12 
ال حق اتماذ قرار مسأأتعل فأ اامور المتعلعة بحياتها وصأأحتها لمصأأوصأأية ومسأأاواتها فأ  ايسأأتعاللية الجسأأدية وا 

م  خالا مواءمة العوان   والسأأأأأياسأأأأأا  المتعلعة بالصأأأأأحة الج سأأأأأية وا نجابية والحعوق ا نجابيةال بما ف ها  
زاة التأ ترأأترط دذن  سأأياسأأا  المسأأا دة الدوليةال وفعاا للعانون الدولأ لحعوق ا نسأأانال و لغاء العوان   التم  

 ا ثال  للحصأأأأأأأوا  ل  المعلوما  المتعلعة بالصأأأأأأأحة وخدما  الر اية الصأأأأأأأحيةال ومكافحة العوالب ال مطية قر 
 الج سانية والعوا د والسلوكيا  التم  زاة؛

الدوا  ل  ضأمان الوصأوا دل  آليا  العدالة والمسأاءلة وسأ ل اينتصأاا    ي أاا  يح  -13 
ال   للعوان   والمعأا  ر الراميأة دل  م ع انتهأاك حق كأل فرد  الت ف أح وا نفأاذ الفعأالفعأالأة فأ ح  هأا م   جأل  

فأ التمتع بف ل  مستوى يمك  بلوغا م  الصحة ال دنية والععليةال بما فأ ذلك الصحة الج سية وا نجابيةال  
والفتيا   ل   ي سأأأأأأأأأيما تلك الهادفة دل  الوقاية م  وفيا  و مراا اامومةال بسأأأأأأأأأ ل م ها دقالىك ال سأأأأأأأأأاء  

موجب ااقر المعياراة ذا  الصأأأألةال وتحسأأأأ  ك الهياكل العانونية والصأأأأحيةال و والة جميع العقبا   حعوقه  ب
 التأ تحوا دون الحصوا  ل  المرورة العانونية والمسا دة وس ل اينتصاا العانونية؛

   قراق    بالدوا  ن تكفل المسأأأأأأأأاواة ب   الج سأأأأأأأأ   وحعوق المر ة وحعوق الطفل  ه ب -14 
ة لتوعية الجمهور العا  وقائمة  ل  اادلة ترأمل المدارس وتجرى م  خالا وسأائ  ا  ال   مبادرا  جامع

وا نترنأتال و   قراق ددراج م أا   تتعلق بجميع حعوق المر ة والفتأاة فأ دورا  تأدراأب المعلم  ال بمأا فأ 
امل قائم  جميع  ل  تثقيف ج سأأأأأ شأأأأذلك م ع الع ر والتم  ز الج سأأأأ    والج سأأأأان    وضأأأأمان حصأأأأوا ال

  ل  اادلة ومتفق مع قدرا  الطفل المتغ رةال داخل المدرسة وخارجها؛

الدوا دل   عد ود م اجتما ا   صأأأأحال المصأأأألحة المتعدد   بم  ف هم    ي أأأأاا    د و -15 
  ق  العاملون فأ المجاا الصأأأأأحأ وال سأأأأأاء والفتيا  المهمرأأأأأا   ل  مسأأأأأتواا  متعددةال بهية م اقرأأأأأة تط

ال ه  العائم  ل  حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأان فيما يمص الع أأأأأأأأأأأأاء  ل  وفيا  و مراا اامها  التأ يمك  الوقاية  
 أد الفر  المتأاحأة فأ دقأار العمليأا  الم فأحة  ل  الصأأأأأأأأأأأأأأع أد الوق أ و  طأاء ااوليأة  م هأاال م   جأل تحأد

 للمجاي  وخط  العمل الملموسة؛ 

سأأأان  ن تعّد بالترأأأاور مع الدوا ووكاي  اامم  دل  المفوضأأة السأأأامية لحعوق ا ن  يطلب -16 
المتحدة وسأائر الجها  المع ية صأاحبة المصألحةال تعرار متابعة    الممارسأا  الج دة والتحديا  فأ تط  ق  

ائل م ها  نه  قائم  ل  حعوق ا نسأأأأأان للع أأأأأاء  ل  وفيا  و مراا اامها  التأ يمك  الوقاية م هاال بوسأأأأأ
لتع ية التأ تعدمها الدوا وغ ر ا م  الجها  الفا لة المع يةال بما ف ها صأأأأ دوق اامم  ايسأأأأتعانة با رشأأأأادا  ا

المتحدة للسأأأأكانال وبرنام  اامم المتحدة ا نمائأال و  ئة اامم المتحدة للمسأأأأاواة ب   الج سأأأأ   وتمك   المر ةال  
 والممس  ؛حعوق ا نسان فأ دورتا الرابعة  وم ظمة الصحة العالميةال و ن تعدما دل  مجلس

  ن  بعأ المسفلة ق د نظراإ يعرر  -17 

 39الجلسة 
 2021تموو/ وليا  14

 [إدون تصواتم  ]ا تكمد 
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 المقررات -باء 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: واليات ميكرونيزيا المتحدة -47/101  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251العامة فأ قرار ا  امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

المارخ    16/21و  2007حزاران/ ونيا   18المارخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأان  2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأل   9المارخ    PRST/8/1ال ول يأان الرئيس  2011آذار/مأارس   25

 والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال
  2021كانون الثأانأ/  أا ر   18ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بوييا  ميكرون زاا المتحأدة فأ وقد  جرى  

 ال5/1وفعاا لجميع ااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 
فلر م  تعرار الفراق العامل المع أ  نتائ  اسأأأأأأأأأأأأتعراا وييا  ميكرون زاا المتحدةال التأ تتيعتمد   

ال وآراء الدولة برفن التوصيا  و/ و ايست تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها  (156)الراملبايستعراا الدوري  
الطوعية وردود ا التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأأأأئلة  و المسأأأأأأأائل التأ لم  

 إ(157) اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ دقار الفراق العاملتعال   معالجة كافية  ث
 27الجلسة 

 2021تموو/ وليا  8
 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: لبنان -47/102  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

المارخ    16/21و  2007حزاران/ ونيا   18المارخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأان  2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأل   9المارخ    PRST/8/1ال ول يأان الرئيس  2011آذار/مأارس   25

 والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال
احكأا   وفعأاا لجميع ا 2021كأانون الثأانأ/  أا ر  18ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بل  أان فأ وقأد  جرى  

 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

عراا الدوري  نتائ  اسأأأأأأتعراا ل  انال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايسأأأأأأتيعتمد   
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  (158)الرأأأأامل

تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية التأ قدمتهاال ق ل ا 
 إ(159)فراق العامل ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ دقار ال

 27الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 
  

(156) A/HRC/47/4 إ 
(157) A/HRC/47/4/Add.1ال نظر  ي اا ا ؛A/HRC/47/2 فصل السادسإ ال 
(158) A/HRC/47/5 إ 
(159) A/HRC/47/5/Add.1ال نظر  ي اا ا ؛A/HRC/47/2  الفصل السادسإ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/4
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/4/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/4/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/4/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/5
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/5/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/5/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/5/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2


A/76/53 

285 GE.21-11677 

 موريتانيانتيجة االستعراا الدوري الشامل:  -47/103  

 ا نسانالدن مجلس حعوق  
  15المارخ    60/251للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا    دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا امتثايا  

  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ن الطرائق  ال برأف2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع ااحكا    2021كانون الثانأ/  ا ر    19فأ بموراتانيا  ايسأأأأتعراا المتعلق    وقد  جرى  
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

أ بأايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا  عأامأل المع ال التأ تتأفلر م  تعرار الفراق الموراتأانيأانتأائ  اسأأأأأأأأأأأأأأتعراا    يعتمأد 
ال وآراء الدولة برأأأأأفن التوصأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية  (160)الرأأأأأاملالدوري  

تعال     وردود ا التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأأأأأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأأأأأأأأئلة  و المسأأأأأأأأأأأائل التأ لم
 إ(161)دقار الفراق العامل ي  كعد فأمعالجة كافية  ث اء الحوار التفا لأ الح

 27الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: سانت كيتس ونيفس -47/104  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006مأأأارس  آذار/
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال
وفعاا    2021كانون الثانأ/  ا ر    18ونيفس فأ   ايسأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بسأأأأأأأأأأأانت ك تسوقد  جرى   

 ال5/1لجميع ااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

العأامأل المع أ  نتأائ  اسأأأأأأأأأأأأأأتعراا سأأأأأأأأأأأأأأأانأت ك تس ونيفسال التأ تتأفلر م  تعرار الفراق  يعتمأد   
دَّمة دل هاال والتزاماتها  ال وآراء الدولة برفن التوصيا  و/ و ايست تاجا  المع(162)بايستعراا الدوري الرامل

الطوعية وردود ا التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأأأأئلة  و المسأأأأأأأائل التأ لم  
 إ  (163)الحي  كعد فأ دقار الفراق العاملتعال   معالجة كافية  ث اء الحوار التفا لأ 

 27الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 
  

(160) A/HRC/47/6إ 

(161) A/HRC/47/6/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ ال 

(162) A/HRC/47/7إ 
(163) A/HRC/47/7/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/6
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/6/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/6/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/6/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/7
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/7/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/7/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/7/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
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 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: أستراليا -47/105  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

المارخ    16/21و  2007حزاران/ ونيا   18المارخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأان  2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأل   9المارخ    PRST/8/1ال ول يأان الرئيس  2011س  آذار/مأار  25

 والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع ااحكا    2021كانون الثانأ/  ا ر    20ايسأأأأأتعراا المتعلق بفسأأأأأتراليا فأ وقد  جرى   
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

بايسأتعراا الدوري  نتائ  اسأتعراا  سأترالياال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ  يعتمد   
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  (164)الرأأأأامل

مسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و ال
 إ(165)قار الفراق العامل ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ د

 28الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: سانت لوسيا -47/106  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251ا دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتهدذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

المارخ    16/21و  2007حزاران/ ونيا   18المارخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأان  2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأل   9المارخ    PRST/8/1ال ول يأان الرئيس  2011آذار/مأارس   25

 الدوري الراملال والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا
وفعاا لجميع    2021كانون الثانأ/  ا ر    20ايسأأأأأأأأتعراا المتعلق بسأأأأأأأأانت لوسأأأأأأأأيا فأ وقد  جرى   

 ال5/1ااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

العامل المع أ بايسأأأأتعراا  نتائ  اسأأأأتعراا سأأأأانت لوسأأأأياال التأ تتفلر م  تعرار الفراق  يعتمد   
ء الدولة برأأأأأفن التوصأأأأأيا  و/ و ايسأأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية  ال وآرا(166)الدوري الرأأأأأامل

وردود ا التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسة العامةال  ل  ااسئلة  و المسائل التأ لم تعال   معالجة  
 إ(167)الحي  كعد فأ دقار الفراق العاملكافية  ث اء الحوار التفا لأ 

 28الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

  

(164)  A/HRC/47/8. 
(165)  A/HRC/47/9/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ  ال 
(166)  A/HRC/47/9   
(167)  A/HRC/47/9/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ  ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/8
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/9/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،


A/76/53 

287 GE.21-11677 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: نيبال -47/107  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

المارخ    16/21و  2007ان/ ونيا حزار   18المارخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأان  2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأل   9المارخ    PRST/8/1ال ول يأان الرئيس  2011آذار/مأارس   25

   ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملالوالممارسا

وفعأاا لجميع ااحكا    2021كأانون الثأانأ/  أا ر   21ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق ب  بأاا فأ وقأد  جرى  
 ال5/1ة الواردة فأ مرفق قرار المجلس ذا  الصل

ري  نتائ  اسأأأأأأتعراا ن بااال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايسأأأأأأتعراا الدو يعتمد   
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  (168)الرأأأأامل

الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية   التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ
 إ(169)الفراق العامل ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ دقار 

 28الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: ُةمان -47/108  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا  

المارخ    16/21و  2007حزاران/ ونيا   18المارخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأان  2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأأأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ براأل   9المارخ    PRST/8/1ال ول يأان الرئيس  2011آذار/مأارس   25

   ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملالوالممارسا
وفعأاا لجميع ااحكا    2021كأانون الثأانأ/  أا ر    21ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بعكمأان فأ وقأد  جرى  

 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

ري  نتائ  اسأأأأتعراا  كمانال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايسأأأأتعراا الدو يعتمد   
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  (170)الرأأأأامل

التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية 
 إ(171)لالفراق العام ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ دقار 

 29الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

  

(168) A/HRC/47/10إ 
(169) A/HRC/47/10/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ ال 
(170) A/HRC/47/11إ 
(171) A/HRC/47/12/Add.1انظر  ي اا  ؛ A/HRC/47/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/10
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/10/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/10/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/10/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/11
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
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 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: النمسا -47/109  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ   251/ 60امتثأأايا للوييأأة التأ  سأأأأأأأأأأأأأ أأدتهأأا دليأأا الجمعيأأة العأأامأأة فأ قرار أأا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأأرا   

  25المارخ    21/ 16و   2007حزاران/ ونيا    18المارخ    1/ 5 ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأان 2006آذار/مارس  
   ال برأأأأأأأفن الطرائق والممارسأأأأأأأا 2008نيسأأأأأأأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس  

 ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

ميع ااحكا   وفعاا لج 2021كانون الثانأ/  ا ر    22ايسأأأأأأأتعراا المتعلق بال مسأأأأأأأا فأ وقد  جرى   
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

بايسأأأتعراا الدوري  نتائ  اسأأأتعراا ال مسأأأاال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ  يعتمد   
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  (172)الرأأأأامل

ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية التأ قدمتهاال  
 إ(173)قار الفراق العامل ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ د

 29الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: رواندا -47/110  

 وق ا نسانالدن مجلس حع 
  15المارخ   251/ 60امتثأأايا للوييأأة التأ  سأأأأأأأأأأأأأ أأدتهأأا دليأأا الجمعيأأة العأأامأأة فأ قرار أأا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأأرا   

  25المارخ    21/ 16و   2007حزاران/ ونيا    18المارخ    1/ 5ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأان 2006آذار/مارس  
والممارسأأأأأأأا   برأأأأأأأفن الطرائق  ال  2008نيسأأأأأأأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس  

 ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 
وفعأاا لجميع ااحكا     2021كانون الثأانأ/  أا ر   25ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق برواندا فأ  وقد  جرى  

 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

سأأأأتعراا الدوري  ل المع أ باينتائ  اسأأأأتعراا روانداال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العاميعتمد   
ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  (174)الرأأأأامل

التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية 
 إ(175)الفراق العاملعد فأ دقار  ث اء الحوار التفا لأ الحي  ك 

 29الجلسة 
 2021تموو/ وليا  8

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

  

(172)  A/HRC/47/12 
(173)  A/HRC/47/12/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2سإ الفصل الساد ال 
(174)  A/HRC/47/14 
(175)  A/HRC/47/14/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ  ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/14/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/14/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/14/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
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 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: جورجيا -47/111  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ   251/ 60امتثأأايا للوييأأة التأ  سأأأأأأأأأأأأأ أأدتهأأا دليأأا الجمعيأأة العأأامأأة فأ قرار أأا  دذ  تصأأأأأأأأأأأأأرا   

  25المارخ    21/ 16و   2007حزاران/ ونيا    18المارخ    1/ 5لعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأان ال و 2006آذار/مارس  
والممارسأأأأأأأا   ال برأأأأأأأفن الطرائق  2008نيسأأأأأأأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس  

 ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال 

وفعاا لجميع ااحكا    2021ثانأ/  ا ر  كانون ال  26ايسأأأأأأأأتعراا المتعلق بجورجيا فأ وقد  جرى   
 ال5/1ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

سأتعراا الدوري  نتائ  اسأتعراا جورجياال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ باييعتمد   
ية وردود ا  ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/ و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوع(176)الرأأأأامل

التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية 
 إ(177)دقار الفراق العامل ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ 

 30الجلسة 
 2021تموو/ وليا  9

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 شامل: سان تومي وبرينسيبينتيجة االستعراا الدوري ال -47/112  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ    60/251دذ  تصأأأأأأأأأأأأرا امتثايا للويية التأ  سأأأأأأأأأأأأ دتها دليا الجمعية العامة فأ قرار ا   

  16/21و  2007حزاران/ ونيأأأا    18المارخ   5/1ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  
ال برأفن الطرائق  2008نيسأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المارخ

 والممارسا  ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال
وفعاا    2021كانون الثانأ/  ا ر    27تومأ وبرا سأأأأأ  أ فأ   وقد  جرى ايسأأأأأتعراا المتعلق بسأأأأأان 

 ال5/1لجميع ااحكا  ذا  الصلة الواردة فأ مرفق قرار المجلس 

اسأأأأأأأأأأتعراا سأأأأأأأأأأان تومأ وبرا سأأأأأأأأأأ  أال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ  يعتمد نتائ   
ست تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها  ال وآراء الدولة برفن التوصيا  و/ و اي(178)بايستعراا الدوري الرامل

ائل التأ  الطوعية وردود ا التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأأأأأأأأة العامةال  ل  ااسأأأأأأأأأأأئلة  و المسأأأأأأأأأأأ
 إ(179)تعال   معالجة كافية  ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ دقار الفراق العامل لم

 30الجلسة 
 2021تموو/ وليا  9

 تصواتإ[ دون ]ا تكمد م  

  

(176) A/HRC/47/15إ 
(177) A/HRC/47/12/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/47/2 الفصل السادسإال 
(178) A/HRC/47/16إ 
(179) A/HRC/47/16/Add.1 انظر  ي اا ؛A/HRC/47/2 الفصل السادسإال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/15
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/12/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/16
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/16/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
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 نتيجة االستعراا الدوري الشامل: ناورو -47/113  

 دن مجلس حعوق ا نسانال 
  15المارخ   251/ 60الجمعيأأة العأأامأأة فأ قرار أأا  امتثأأايا للوييأأة التأ  سأأأأأأأأأأأأأ أأدتهأأا دليأأا دذ  تصأأأأأأأأأأأأأرا   

  25المارخ    21/ 16و   2007حزاران/ ونيا    18المارخ    1/ 5ال ولعراري مجلس حعوق ا نسأأأأأان 2006آذار/مارس  
ال برأأأأأأأفن الطرائق والممارسأأأأأأأا   2008نيسأأأأأأأان/ برال   9المارخ    PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس  

 الراملال   ذا  الصلة بعملية ايستعراا الدوري 

  وفعاا لجميع ااحكا  ذا  الصأأأأأأألة   2021شأأأأأأأباط/ف را ر    2ايسأأأأأأأتعراا المتعلق ب اورو فأ وقد  جرى  
 ال5/1س الواردة فأ مرفق قرار المجل

نتائ  اسأأأأأتعراا ناوروال التأ تتفلر م  تعرار الفراق العامل المع أ بايسأأأأأتعراا الدوري  يعتمد   
 و ايسأأأأت تاجا  المعدَّمة دل هاال والتزاماتها الطوعية وردود ا  ال وآراء الدولة برأأأأفن التوصأأأأيا  و/(180)الرأأأأامل

ااسأأأأئلة  و المسأأأأائل التأ لم تعال   معالجة كافية التأ قدمتهاال ق ل ا تماد ال تائ  فأ الجلسأأأأة العامةال  ل   
 إ(181) ث اء الحوار التفا لأ الحي  كعد فأ دقار الفراق العامل

 30الجلسة 
 2021تموو/ وليا  9

 تصواتإ[   دون ]ا تكمد م

 تعزيز نظام الوثائق ال اص بمجلس حقوق اإلنسان -47/114  

ال ا تماد  2021 ا ولي/تموو  12والثالث  ال المععودة فأ قرر مجلس حعوق ا نسان فأ جلستا المامسة  
 ال ص التالأا 

 ادن مجلس حعوق ا نسانال 

 بمعاصد م ثاق اامم المتحدة ومبادئاالدذ يسترشد  

وقرار مجلس حعوق   2006آذار/مارس    15المارخ    60/251قرار الجمعية العامة  دل   و ذ يرأأ ر  
 برفن ب اء ماسسا  المجلسال 2007حزاران/ ونيا  18المارخ  5/1 نسان ا

  ب أأأرورة  ن يسأأأترشأأأد مجلس حعوق ا نسأأأان فأ  ملا بمبادئ العالمية والحياد والموضأأأوعية   و ذ يسأأأّلم  
 ل  نحو ب اء  ل  الصأع د الدولأال بهية ال هوا بتعزاز وحماية جميع و د  اينتعائية وبالحوار والتعاون  

 حعوق ا نسانال

 مسأأأأأأأاولية مجلس حعوق ا نسأأأأأأأان    تعزاز ايحترا  العالمأ لحماية جميع حعوق و ذ  اكد م  جد د   
 راعة  ادلة وم صفةالا نسان والحراا  ااساسية للجميعال دون تم  ز م   ي نوى وبط

 مية وجود  مم متحدة م فتحة وشفافة وشاملة للجميعال ل    و ذ يردد  

دل  القيمة الم أأأافة لل   الرأأأبكأ الحأ للجلسأأأا  الرسأأأمية المععودة فأ دقار دورا     و ذ يرأأأ ر  
وجود محاضر حرفية  و موجزة رسمية لجلسا     مجلس حعوق ا نسان ثم حفظهاال واالحظ مع ااسر  د 

ا  المتمحة برأأأأأفن المعترحا ال و ذ يسأأأأأّلم ب أأأأأرورة ددراج تفسأأأأأ را   لمجلسال وي سأأأأأيما فيما  تعلق با جراءا
 المواقر  ل  ال حو المالئم فأ محاضرا الرسميةال

  

(180) A/HRC/47/17إ 
(181) A/HRC/47/17/Add.1انظر  ي اا  ؛A/HRC/47/2الفصل السادسإ ال 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/17
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/17/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/17/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/17/Add.1؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/2،
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 ن تكعّد محاضأأأأأأأر موجزة للجلسأأأأأأأا  التأ  تمح ف ها قراراا برأأأأأأأفن معترحا  واعتمد  يعرر  -1 
 دورتا الثام ة وااربع  ؛التعرار الصادر    كل دورةال ابتداءا م  

 ن يرار فأ المحاضر الموجزة للجلسة دل  قلب المراق     خح الكلمةال فأ    ي اا  يعّرر  -2 
حاا تعّحر  ل هم ا ديء بمالحظاتهم العامة فأ نهاية الدورةال و ن  كتا  وفعاا للممارسأأأأأأأأا  المتبعة فأ اامم  

اامانة م  خالا    داال  و  ي جزء م اال وقّد  رسأأأأأأمياا دل المتحدةال  ي بيان لم  دا با برأأأأأأفن معتر  تم ا تما
 الطرائق التأ حددتها؛

دل  اامانة  ن ت رأأأأر تصأأأأواباا تع ياا فأ حاا اكترأأأأفت الدولة المع ية وقائع غ ر    يطلب -3 
 دقيعة فأ المحاضر الموجزةاإ

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 

 بدء الجولة الرابعة من االستعراا الدوري الشامل 47/115  

ال  ن ت د   2021تموو/ وليا    13ا الثام ة والثالث  ال المععود فأ  قرر مجلس حعوق ا نسان فأ جلست 
الدوري الرامل فأ تررا  ااوا/ كتوبر   الرابعة لالستعراا  الثانأ/نوفم ر    -الجولةك  ال بمجرد  2022تررا  

 إد ايستعراا فأ الجولة الثالثةانتهاء المجلس فأ دورتا الممس   م  ا تماد الوثائق المتامية  خر الدوا ق 

 تصواتإ[ ]ا تكمد م  دون 
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دليل المواضةةةةيع التي نظر في ا مجلس حقوق اإلنسةةةةان في قراراته ومقرراته    
 وفي بيانات الرئيس

 الصفحة 

 األفريقيون والمنحدرون من أصل أفريقي  

والم حدرا  م   صأل  فراعأ  تعزاز وحماية حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية لألفراع     
للعوة وغ را م  انتهاكا  حعوق ا نسان  ل   د الموظف   المكلف    م  ايستمدا  المفرط  

 259 47/21العرار   إإإإإ بإنفاذ العانون م  خالا دحدات تغ  ر تحوالأ م   جل العدالة والمساواة العرق ت  

 أندورا  

 157 46/107 المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنتيجة ايستعراا الدوري الراملا  ندورا

 نقل األسلحة  

 246 47/17العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ سلحة  ل  حعوق ا نسانتفث ر  مليا  نعل اا

 أستراليا  

 286 47/105المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتيجة ايستعراا الدوري الراملا  ستراليا

 النمسا  

 288 47/109المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتيجة ايستعراا الدوري الراملا ال مسا

 بيالروس  

 154 46/101المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الدوري الراملا ب الروسنتائ  ايستعراا 

 254 47/19العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نسان فأ ب الروسحالة حعوق ا

  2020حالة حعوق ا نسأأان فأ ب الروس فأ الفترة التأ سأأبعت اينتمابا  الرئاسأأية لعا   
 114 46/20العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوالفترة التأ تلتها

 بلغاريا  

 158 46/109المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ بلغاراانتائ  ايستعراا الدوري الراملا 

 األطفال  

  الع أأاء  ل  جميع  شأأكاا الع ر ضأأد ال سأأاء وال  ا ا م ع  التعج ل بالجهود الرامية دل
 232 47/15العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإ جميع  شكاا الع ر ضد ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة والتصدي لها

 182 47/5العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تحع ق المساواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليم

 الحيز المتال للمجتمع المدني  

الطراق دل  اينتعا  والدور ااسأأأأأأأاسأأأأأأأأ للمجتمع    :19- وف د الح ز المتا  للمجتمع المدنأا ك 
 176 47/3العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ المدنأ 
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 تغير المناخ  

 270 47/24العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسان وتغ ر الم اخ

 الفريق االستشاري   

 PRST OS/14/2 23  بيان الرئيس    إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لمجلس حعوق ا نسان  سال ب  مل الفراق ايستراري التابع  

 مرا فيروس كورونا  

الطراق دل  اينتعأا  والأدور ااسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأ    :19-لح ز المتأا  للمجتمع المأدنأا كوف أدا
 176 47/3العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ للمجتمع المدنأ

كفالة حصأأأأأأأوا جميع ال لدان  ل  اللعاحا  برأأأأأأأكل م صأأأأأأأر وبتكلفة مععولة وفأ الوقت  
 86 46/14العرار   إإإإإ (19-الم اسب و ل  نطاق  المأ للتصدي لجائحة مرا ف روس كورونا )كوف د

 الفساد  

 194 47/7العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ آثار الفساد السل ية  ل  التمتع بحعوق ا نسان

 كرواتيا  

 160 46/112المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا بلغاراا

 القانون الديمقراطية وسيادة   

 46 46/4العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسان والديمعراقية وسيادة العانون 

 يمقراطيةجم ورية كوريا الشعبية الد  

 98 46/17العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ جمهوراة كوراا الرع ية الديمعراقية

 التنمية  

 211 47/11العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ دسها  الت مية فأ التمتع بجميع حعوق ا نسان

 التمييز  

افحة التعصأأأأأأأأأأأب والعولبة ال مطية السأأأأأأأأأأأل ية والوصأأأأأأأأأأأم والتم  ز والتحراض  ل  الع ر  مك
 136 46/27العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ب الد    و المعتعدوممارستا ضد  شما  بس

تعزاز وحماية حعوق ا نسأأان والحراا  ااسأأاسأأية لألفراع    والم حدرا  م   صأأل  فراعأ م   
للعوة وغ را م  انتهاكا  حعوق ا نسأأأأأان  ل   د الموظف   المكلف   بإنفاذ    المفرطايسأأأأأتمدا   

 259 47/21العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإ والمساواة العرق ت     العانون م  خالا دحدات تغ  ر تحوالأ م   جل العدالة 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ة دوليأة  خرى  ل هأاال فأ آثار الد ون المأارجيأة للأدوا وما  تصأأأأأأأأأأأأأأل بهأا م  التزاما  ماليأ
 64 46/8العرار   التمتع الكامل بجميع حعوق ا نسانال وبماصة الحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية

 68 46/10العرار   إإإإإإإإإإإإإإ مسفلة د ماا الحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية فأ جميع ال لدان
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 68 46/9العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الثعافيةويية المعررة الماصة فأ مجاا الحعوق 

 التعليم  

 182 47/5العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تحع ق المساواة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليم

 188 47/6العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الحق فأ التعليم

 البيئة  

 59 46/7العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسان وال  ئة

 إريتريا  

 174 47/2العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ دراتراا

 إثيوبيا  

 220 47/13العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ دقليم تيجراي فأ دث وبيا

 واليات ميكرونيزيا الموحدة  

 284 47/101المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ دةنتائ  ايستعراا الدوري الراملا وييا  ميكرون زاا الموح

 الديون ال ارجية  

 هأاال فأ آثار الد ون المأارجيأة للأدوا وما  تصأأأأأأأأأأأأأأل بهأا م  التزاما  ماليأة دوليأة  خرى  ل
 64 46/8العرار   التمتع الكامل بجميع حعوق ا نسانال وبماصة الحعوق ايقتصادية وايجتماعية والثعافية

 األموال المتأتية من مصدر غير مشرو   

فث ر السأأأل أ لعد  د ادة اامواا المتفتية م  مصأأأدر غ ر مرأأأروى دل  بلدانها ااصأأألية  الت
 74 46/11العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ و  مية تحس   التعاون الدولأفأ التمتع بحعوق ا نسانال 

 المساواة بين الجنسين  

 178 47/4العرار   إإإإإإ ددارة ال ظافة الصحية فأ فترا  الطم ال وحعوق ا نسانال والمساواة ب   الج س  

 جورجيا  

 150 46/30العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ التعاون مع جورجيا

 289 47/111المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ جورجيانتائ  ايستعراا الدوري الراملا 

 فيروس نقة المناةة البشرية واإليدز  

حعوق ا نسأأأأأان فأ سأأأأأياق ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأراة ومتالومة نعص الم ا ة المكتسأأأأأب  
 222 47/14العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ )ا  دو( 

 هندوراس  

 157 46/108المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا   دوراس
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 مجلس حقوق اإلنسان  

 PRSTOS/14/1 23بيان الرئيس     إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ا نسان كفاءة مجلس حعوق  

 290 47/114المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تعزاز نظا  الوثائق الما  بمجلس حعوق ا نسان

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى   

ضأأأأأأأأأأمان احترا  العانون الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأانأ فأ اارا  
 163 30/1-العرار دد  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال وفأ دسرائ ل

 124 46/24العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسان فأ الجوين السوري المحتل

ما ف ها العدس الرأأأأأرقيةال وايلتزا   حالة حعوق ا نسأأأأأان فأ اارا الفلسأأأأأط  ية المحتلةال ب
 40 46/3العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ب مان المساءلة والعدالة

المسأأأأتوق ا  ا سأأأأرائ لية فأ اارا الفلسأأأأط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةال وفأ  
 129 46/26العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الجوين السوري المحتل

 126 46/25العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حق الرعب الفلسط  أ فأ تعرار المص ر 

 الدوليالتعاون   

 201 47/9العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تعزاز التعاون الدولأ فأ م دان حعوق ا نسان

 83 46/13العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ التعاون المف د للجميع فأ م دان حعوق ا نسانتعزاز 

 التضامن الدولي  

 208 47/10العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسان والت ام  الدولأ

 اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة  

 267 47/23العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإجيا  الرقمية الجد دة وال اشئة وحعوق ا نسانالتك ولو 

 241 47/16العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ا نسان وحما تها والتمتع بها  ل  ا نترنتتعزاز حعوق 

 اإلسالمية( -إيران )جم ورية   

 107 46/18العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإحالة حعوق ا نسان فأ جمهوراة د ران ا سالمية

 إسرائيل  

الدولأ لحعوق ا نسأأأأأأأأأأان والعانون الدولأ ا نسأأأأأأأأأأانأ فأ اارا  ضأأأأأأأأأأمان احترا  العانون  
 163 30/1-العرار دد  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الفلسط  ية المحتلةال بما ف ها العدس الررقيةال وفأ دسرائ ل

 جامايكا  

 161 46/114المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا جامايكا

 لبنان  

 284 47/102المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ل  ان
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 ليبريا  

 160 46/113المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ل  راانتائ  ايستعراا الدوري الراملا 

 ليبيا  

 154 46/102المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ل  يا

 مالوي   

 155 46/103المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا مالوي

 ملديف  

 156 46/106المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ملديف

 مالي  

 140 46/28العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ يف م دان حعوق ا نسان فأ مالأالمسا دة التع ية وب اء العدرا  

 جزر مارشال  

 159 46/110المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا جزر مارشاا

 موريتانيا  

 285 47/103المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا موراتانيا

 الم اجرون   

 214 47/12العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ا نسان للمهاجرا  حعوق 

 منغوليا  

 156 46/105المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنتائ  ايستعراا الدوري الراملا م غوليا

 ميانمار  

 30 29/1-العرار دد  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ آثار ااومة فأ ميانمار  ل  حعوق ا نسان

 2 46/21العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ ميانمار 

 166 47/1العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإ وااقليا  ااخرى فأ ميانمار حالة حعوق ا نسان للمسلم   الرو   غا 

 ناورو  

 290 47/113المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ناورو

 نيبال  

 287 47/107المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ن باا
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 نيكاراغوا  

 36 46/2العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تعزاز حعوق ا نسان وحما تها فأ نيكاراغوا

 ةمان  

 287 47/108المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ يستعراا الدوري الراملا  ماننتائ  ا

 بنما  

 155 46/104المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنتائ  ايستعراا الدوري الراملا ب ما

 األش اص ذوو الم ق  

 81 46/12العرار   إإإإإإإإإإإإ ويية الم  رة المستعلة المع ية بتمتع ااشما  ذوي المهق بحعوق ا نسان

 األش اص ذوو اإلةاقة  

ا الع ر ضأأد ال سأأاء وال  ا ا م ع  رامية دل  الع أأاء  ل  جميع  شأأكاالتعج ل بالجهود ال
 232 47/15العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإ جميع  شكاا الع ر ضد ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة والتصدي لها

 العنصرية  

تعزاز وحماية حعوق ا نسأان والحراا  ااسأاسأية لألفراع    والم حدرا  م   صأل  فراعأ  
ا نسان  ل   د الموظف   المكلف    وغ را م  انتهاكا  حعوق  م  ايستمدا  المفرط للعوة  

 259 47/21العرار   إإإإإ بإنفاذ العانون م  خالا دحدات تغ  ر تحوالأ م   جل العدالة والمساواة العرق ت  

 الدين  

مكافحة التعصأأأأأأأأأأأب والعولبة ال مطية السأأأأأأأأأأأل ية والوصأأأأأأأأأأأم والتم  ز والتحراض  ل  الع ر  
 136 46/27العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الد    و المعتعدوممارستا ضد  شما  بس ب 

 55 46/6العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حراة الد    و المعتعد

 الحق في الغذاء  

 108 46/19العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الحق فأ الغحاء

 الحق في ال صوصية  

 96 46/16العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ويية المعرر الما  المع أ بالحق فأ المصوصية

 لعقليةالتمتع بأةلا مستوى ممكن من الصحة البدنية وا الحق في  

الطراق دل  اينتعأا  والأدور ااسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأ    :19-الح ز المتأا  للمجتمع المأدنأا كوف أد
 176 47/3العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ للمجتمع المدنأ

كفالة حصأأأأأأأوا جميع ال لدان  ل  اللعاحا  برأأأأأأأكل م صأأأأأأأر وبتكلفة مععولة وفأ الوقت  
 86 46/14ار لعر ا  إإإإإ (19-صدي لجائحة مرا ف روس كورونا )كوف دالم اسب و ل  نطاق  المأ للت
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حعوق ا نسأأأأأأأأان فأ سأأأأأأأأياق ف روس نعص الم ا ة البرأأأأأأأأراة ومتالومة نعص الم ا ة المكتسأأأأأأأب  
 222 47/14العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ )ا  دو(

 277 47/25العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ وفيا  و مراا اامها  التأ يمك  الوقاية م ها وحعوق ا نسان

 رواندا  

 288 47/110المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ايستعراا الدوري الراملا رواندانتائ  

 سانت كيتس ونيفس  

 285 47/104المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا سانت ك تس ونيفيس

 سانت لوسيا  

 286 47/106المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا سانت لوسيا - 2

 تومي وبرينسيبي وسا  

 289 47/112المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ي الراملا ساو تومأ وبرا س  أنتائ  ايستعراا الدور 

 المحفل االجتماةي  

 257 47/20العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ المحفل ايجتما أ

 جنوب السودان  

 117 46/23العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ ج ول السودان

 146 46/29العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ المسا دة التع ية وب اء العدرا  لج ول السودان

 العربية السوريةالجم ورية   

 14 46/22العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ الجمهوراة العربية السوراة

 248 47/18العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حالة حعوق ا نسان فأ الجمهوراة العربية السوراة

 الجوالن السوري   

 124 46/24العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسان فأ الجوين السوري المحتل

  ية المحتلةال بما ف ها العدس الرأأأأرقيةال وفأ  المسأأأأتوق ا  ا سأأأأرائ لية فأ اارا الفلسأأأأط
 129 46/26العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لالجوين السوري المحت

 سري النكا  

 32 46/1العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تعزاز المصالحة والمساءلة وحعوق ا نسان فأ سري ينكا

 المساةدة والتعاون في المجال التقني  

 265 47/22العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حعوق ا نسانالتعاون مع  وكرانيا ومسا دتها فأ مجاا 

 150 46/30العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ التعاون مع جورجيا
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حلعة نعا  رفيعة المسأأأأتوى بم اسأأأأبة الحكرى السأأأأ واة العاشأأأأرة  نرأأأأاء صأأأأ دوق الت ر ا   
ايستئمانأ لتعديم المسا دة التع ية لد م مراركة  قل ال لدان نمواا والدوا الجزراة الصغ رة  

 161 46/115المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوق ا نسانال امية فأ   ماا مجلس حع

 140 46/28العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ن حعوق ا نسان فأ مالأالمسا دة التع ية وب اء العدرا  يف م دا

 146 46/29العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ المسا دة التع ية وب اء العدرا  لج ول السودان

 التعذيم وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة  

ةا  دوار  التعح ب وغ را م  ضأأأأرول المعاملة  و الععوبة العاسأأأأية  و الالدنسأأأأانية  و المه  
 92 46/15العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ومساوليا   فراد الررقة وغ ر م م  موظفأ دنفاذ العانون 

 أوكرانيا  

 265 47/22العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ التعاون مع  وكرانيا ومسا دتها فأ مجاا حعوق ا نسان

 ادية الجانمالتدابير القسرية األح  

 48 46/5العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإانااثر السل أ للتداب ر العسراة اينفرادية فأ التمتع بحعوق ا نس

 الواليات المتحدة األمريكية  

 159 46/111المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنتائ  ايستعراا الدوري الراملا الوييا  المتحدة اامراكية

 االستعراا الدوري الشامل  

 291 47/115المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ايستعراا الدوري الراملبدء الدورة الرابعة م  

 157 46/107لمعرر ا  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا  ندورا

 286 47/105المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا  ستراليا

 288 47/109المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ال مسا

 154 46/101المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ب الروس

 158 46/109المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا بلغاراا

 160 46/112المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ يستعراا الدوري الراملا كرواتيانتائ  ا

 284 47/101المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا وييا  ميكرون زاا الموحدة

 289 47/111المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا جورجيا

 157 46/108المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا   دوراس

 161 46/114المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ا الدوري الراملا جامايكانتائ  ايستعرا

 284 47/102المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ل  ان

 160 46/113المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ل  راا

 154 46/102المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ستعراا الدوري الراملا ل  يانتائ  اي

 155 46/103ر المعر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا مالوي
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 156 46/106المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ملديف

 159 46/110المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا جزر مارشاا

 285 47/103المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ انيانتائ  ايستعراا الدوري الراملا مورات

 156 46/105المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنتائ  ايستعراا الدوري الراملا م غوليا

 290 47/113المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ستعراا الدوري الراملا ناورونتائ  اي

 287 47/107المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا ن باا

 287 47/108المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا  مان

 155 46/104المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنتائ  ايستعراا الدوري الراملا ب ما

 288 47/110عرر مال  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا رواندا

 285 47/104المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا سانت ك تس ونيفيس

 286 47/106المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ نتائ  ايستعراا الدوري الراملا سانت لوسيا

 289 47/112المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الدوري الراملا ساو تومأ وبرا س  أنتائ  ايستعراا 

 159 46/111المعرر   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإحدة اامراكيةنتائ  ايستعراا الدوري الراملا الوييا  المت

 السحر واالةتداءات الشعائرية  

 182 47/8العرار   إإإإإ الع اء  ل  الممارسا  ال ارة المتصلة باتهاما  السحر واي تداءا  الرعائراة

 المرأة وحقوق المرأة  

التعج ل بالجهود الرامية دل  الع أأاء  ل  جميع  شأأكاا الع ر ضأأد ال سأأاء وال  ا ا م ع  
 232 47/15العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإ يع  شكاا الع ر ضد ال ساء وال  ا  ذوا  ا  اقة والتصدي لهاجم

 178 47/4ار العر   إإإإإإ ددارة ال ظافة الصحية فأ فترا  الطم ال وحعوق ا نسانال والمساواة ب   الج س  

 277 47/25العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ وفيا  و مراا اامها  التأ يمك  الوقاية م ها وحعوق ا نسان

 182 47/5العرار   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ة فأ تمتع كل فتاة بالحق فأ التعليمتحع ق المساوا 
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