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 مقدمة -أوالا  
تت أمو     الوثيعة العرار ال ي ا تمد  المجلس فد دورتا ايسأتثاائية الحادية والثالث وال المععودة  -1

؛ والعرارا  والمعررا  وال يانا  الرئاسأأية المعتمدة فد دورتا الثاماة وامربع وال  2021آب/أغسأأطس    24فد 
 ي2021امول/أكتوبر   ريوتر 11أحلول/س تم ر أل   13المععودة فد الفترة مو 

الوثيعت و  -2 فد  الأأأأأأ كر  سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالفتد  الأأأأأأدورت و  اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان  و  مجلس حعوق  تعريرا   ويصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدر 
A/HRC/S-31/2 وA/HRC/48/2ي 

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/S-31/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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اإلجراءات العةةامةةة للنير  ياةةا وات ةةا   جمعيةةة  على الالمعروضةةةةةةةةةةة  القرارات   -ثانياا  
 بشأنااالممكنة 

 حق اإلنسان  ي بيئة نييفة وصحية ومستدامة -48/13

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال أذ يسترشد 

أل  يرأأأأأأ ر  اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأان وإ الن وبرنامج  مل ف  ااال وإذ وإذ حؤكد مو جدحد 
)أ الن سأتوكهولم( وإ الن ريو  إ الن مؤتمر ايمم المتحدة المعاد بال  ئة البرأريةو الن الحق فد التامية  أ 

ومعا دا  حعوق اإلنسأأأان الدولية ذا  الصأأألة وغ ر ذلك مو صأأأكوك حعوق اإلنسأأأان   برأأأ ن ال  ئة والتامية
 اإلقليمية ذا  الصلةال

 قابلة للتجلئة ومترابطة ومترابكةال نسان  المية وغ ر أن جميع حعوق اإل  وإذ حؤكد مو جدحد أي اا  

ال المعاون "تحويل 2015أحلول/سأأأأأأأأ تم ر  25ال المؤرخ 70/1أل  قرار الجمعية العامة  وإذ يرأأأأأأأأ ر 
"ال ال ي ا تمد  فيا الجمعية العامة مجمو ة شأأأأأأأأأاملة وبع دة 2030  الماا: خطة التامية المسأأأأأأأأأتدامة لعان

 المستدامة العالمية التد ترّكل  ل  الااس وتف د أل  التحّولال  المدى مو أ دار وغايا  التامية

أل  التلاما  الدول وتعهداتها فد أقار الصأأأأأأأأكوك وايتفاقا  ال  ئية المتعددة  وإذ يرأأأأأأأأ ر أي أأأأأأأأاا  
ف ها تلك المتعلعة بتغ ر المااخال وباتائج مؤتمر اممم المتحدة للتامية المسأأأتدامةال المععود فد   امقرارال بما

مية المعاونة "المسأأأأأتع ل ال ي نصأأأأأ و ال وإل  وثيعتا المتا2012ي جان روال ال رازيلال فد حليران/حونيا  ريو د
 ال التد جدد  الت ك د  ل  مبادئ أ الن ريو بر ن ال  ئة والتاميةال( 1) أليا"

  45/17أل  جميع قراراتأا المتعلعأة بحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وال  ئأةال وآخر أا العرارا    وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر كأ لأك 
امول/أكتوبر    6المؤرخ   و2020ترأأأأأأأأأأأأأأريو  امول/أكتو   7المؤرخ    45/30ال    7/ 46و  2020بر  ترأأأأأأأأأأأأأأريو 
 ال وقرارا  الجمعية العامة ذا  الصلةال2021 آذار/مارس 23 المؤرخ

ب ن التامية المستدامة ب بعاد ا الثالثة )ايجتما د وايقتصادي وال  ئد(ال وحماية ال  ئةال   وإذ يسلم 
يرأأأمل الحق   ااال بمن تسأأأهمان فد الرفا  البرأأأري والتمتع بحعوق اإلنسأأأان وتعلزاف ها الاظم اإليكولوجيةال   بما

فد الحياة والحق فد التمتع ب  ل  مسأأأأأأأأأتوى يمكو بلوغا مو الصأأأأأأأأأحة ال دنية والععلية والحق فد مسأأأأأأأأأتوى 
معيرأد يئق والحق فد الغ اء الكافد والحق فد السأكو والحق فد ميا  الرأرب الم مونة وخدما  الصأرر  

 المستع لالوالحق فد المراركة فد الحياة الثعافية لصالح أجيال الحاضر و  الصحد

أ مية التعاون الدولدال  ل  أسأأأأأأأأأأاس ايحتران المتبادلال وايمتثال التان لمبادئ  ؤكد مو جدحدح وإذ  
 وايحتران الكامل لسيادة الدول مع مرا اة امولويا  الوقايةال ومعاصد ال الم ثاق

إلدارة وايسأأأأأأأتمدان غ ر المسأأأأأأأتدام بو للموارد الط يعيةال وتلو  ر المااخال واب ن أثر تغ   وإذ يسأأأأأأألم 
حاتج  اهأأا مو فعأأدان التاو    الهواء والتربأأة والمأأاءال واإلدارة غ ر السأأأأأأأأأأأأأأليمأأة للمواد الكيميأأائيأأة والافأأايأأا  ومأأا
  ا أن تؤثر فدأمور مو شأأأأأ نهال  ولوجدال وتراجع المدما  التد توفر ا الاظم اإليكولوجية  دال فد المعابلال  

التمتع ب  ئة نظيفة وصأأأحية ومسأأأتدامةال وأن لألضأأأرار ال  ئية آثاراا سأأأل يةال مباشأأأرة وغ ر مباشأأأرةال فد التمتع  
 الفعلد بجميع حعوق اإلنسانال

  

 ال المرفقي66/288قرار الجمعية العامة  (1)
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ب ن آثار امضأأرار ال  ئية  ل  حعوق اإلنسأأان يرأأعر بها امفراد والمجتمعا  فد   أي أأاا   وإذ يسأألم 
فد   شأأأأرائح السأأأأكان التد تعيي أصأأأأالا فد أوضأأأأا   رأأأأةال بما ها أشأأأأد  ل  مال ولكو  واقجميع أنحاء العال

 ذلك الرعوب امصلية وكبار السو وامشماص ذوو اإل اقة والاساء والفتيا ال

ب ن التد ور ال  ئد وتغ ر المااخ والتامية غ ر المستدامة  د بعض أكثر العوامل   ك لك وإذ يسلم 
 ستع ل  ل  التمتع بالحق فد الحياةالالحاضر والم د قدرة أجيالألحاحاا وخطورة التد تهد

ف ها الحق فد التماس المعلوما  وتلع ها ونعلها والحق   ب ن ممارسأة حعوق اإلنسأانال بما وإذ يسألم 
اينتصأأأأأأار   فد المرأأأأأأاركة الفعلية فد شأأأأأأؤون الحكم والرأأأأأأؤون العامة والحق فد اتماذ العرارا  ال  ئية وفد

 ة نظيفة وصحية ومستدامةالفد حماية ب ئ أ مية ح وية الفعالال تكتسد  

فد ذلأك فد   أن الأدول ملللمأة بأاحتران حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وحمأاحتهأا وتعليل أاال بمأا   وإذ حؤكأد مو جأدحأد  
جميع اإلجراءا  المتمأأ ة للتصأأأأأأأأأأأأأأأدي للتحأأديأأا  ال  ئيأأةال وبأأاتمأأاذ تأأداب ر لحمأأايأأة حعوق الجميعال  ل  الاحو  

دئ اإلقارية المتعلعة بحعوق اإلنسأأأأأأان وال  ئةال التد ارد فد المبا الدولية والو المعترر با فد ممتلف الصأأأأأأكوك 
أ د ا المعرر الماص المعاد بمسأأأأأأأأ لة التلاما  حعوق اإلنسأأأأأأأأان المتعلعة بالتمتع ب  ئة آماة ونظيفة وصأأأأأأأأحية  

 يةال لألضرار ال  ئ   المعرضة بوجا خاص وأنا حابغد اتماذ تداب ر أضافية لصالح الفئا    ( 2) ومستدامة 

أل  المبادئ التوج هية المتعلعة بام مال التجارية وحعوق اإلنسأأأأأانال التد تؤكد مسأأأأأؤولية   وإذ يرأأأأأ ر  
فد ذلك الحق فد الحياة والحرية واممو للمدافع و   جميع مؤسأأأأسأأأأا  ام مال  و احتران حعوق اإلنسأأأأانال بما 

 ن ال  ئيةال و حعوق اإلنسا م المدافع و    و حعوق اإلنسان العامل و فد الرؤون ال  ئيةال وال حو يرار أل هم باس 

ب  مية وجود ب ئة نظيفة وصأأأأأحية ومسأأأأأتدامة با تبار ا حاسأأأأأمة ام مية للتمتع بجميع   وإذ يسأأأأألم 
 حعوق اإلنسانال

أل  جميع تعارير المعرر الماص )سأأأأأأأابعاا الم  ر المسأأأأأأأتعل( المعاد بمسأأأأأأأ لة التلاما    وإذ يرأأأأأأأ ر 
 ال ( 3) مةوصحية ومستدا ة آماة ونظيفةحعوق اإلنسان المتعلعة بالتمتع ب  ئ 

دولة ا ترفت برأأأأأأأكل مو أشأأأأأأأكال الحق فد ب ئة صأأأأأأأحيةال فد   155أل  أن أكثر مو    وإذ يرأأأأأأأ ر 
 سياساتها الوقايةال قوان اها أو فد دسات ر ا أو صكوك مو جملتها ايتفاقا  الدولية أو

مو أجل حعوق  نداء أل  العملترنو أليا الافوس:  أل  الكلمة المعاونة "أسأم  ما وإذ يرأ ر أي أاا  
ال ود ا ف هاال فد  2020شباط/ف راحر    24إلنسان"ال التد وجهها امم و العان أل  مجلس حعوق اإلنسان فد ا

جملة أمورال اممم المتحدة أل  زيادة الد م المعدن أل  الدول ام  أأأأأأأأأأأأأاء  ل  الصأأأأأأأأأأأأأع د الم داند للعوان و  
وصأأأأول امفراد فعلياا أل  ية ومسأأأأتدامةال و ماة ونظيفة وصأأأأحوالسأأأأياسأأأأا  التد تاظم وتعلز الحق فد ب ئة آ

 العدالة وس ل اينتصار الفعالة لمعالجة الرواغل المتعلعة بال  ئةال

 2021آذار/مارس   9أل  ال يان المرأأأأأترك الموجا أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأان فد   وإذ يرأأأأأ ر ك لك  
ئةال ومفوضأأأأية اممم المتحدة السأأأأامية فد ذلك برنامج اممم المتحدة لل    كياناا تابعاا لألمم المتحدةال بما   15مو 

لمتحدة للمسأأأأأأأأاواة ب و لحعوق اإلنسأأأأأأأأانال وبرنامج اممم المتحدة اإلنمائدال وماظمة العمل الدوليةال و  ئة اممم ا 
الجاسأ و وتمك و المرأةال وماظمة اممم المتحدة للتربية والعلم والثعافةال وماظمة اممم المتحدة للطفولةال وماظمة  

ماظمة مو   1 100ال والموقعة مو أكثر مو 2020أحلول/سأأأأأأأأ تم ر   10ال والرسأأأأأأأأالة المؤرخة  الصأأأأأأأأحة العالمية 
  

(2) A/HRC/37/59ال المرفقي 

(3) A/73/188  وA/74/161  وA/75/161  وA/76/179  وA/HRC/22/43  وA/HRC/25/53  وA/HRC/28/61  
  A/HRC/40/55و  A/HRC/37/59و  A/HRC/37/58و  A/HRC/34/49و  A/HRC/31/53و  A/HRC/31/52و
 يA/HRC/46/28و A/HRC/43/54و A/HRC/43/53و

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
https://undocs.org/ar/A/73/188
https://undocs.org/ar/A/74/161
https://undocs.org/ar/A/75/161
https://undocs.org/ar/A/76/179
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/61
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/58
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/54
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/28


A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 4 

 ل  وجا السأأأأأأأأأر ة أل     الل حو حد وان الرأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأليةال ماظما  المجتمع المدند وامقفال والرأأأأأأأأأباب و 
 اي ترار بحق اإلنسان فد ب ئة آماة ونظيفة وصحية ومستدامة وإ مالا وحماحتا  ل  الصع د العالمدال 

المهمة مو ب ن الحق فد ب ئة نظيفة وصأأأأحية ومسأأأأتدامة حق مو حعوق اإلنسأأأأان  يعر -1 
 لتمتع بحعوق اإلنسان؛ا أجل

العانون وب حعوق أخرى ب حق فد ب ئة نظيفة وصأأأأأأأأأأأأأحية ومسأأأأأأأأأأأأأتدامة حرتب  لاأن    حالحظ -2 
 الدولد العائم؛

لتاف   الكامل أن تعليل حق اإلنسأأأأان فد ب ئة نظيفة وصأأأأحية ومسأأأأتدامة حتطلب ا  حؤكد -3 
 ؛ادئ العانون ال  ئد الدولدلالتفاقا  ال  ئية المتعددة امقرار بموجب مب 

 د:حل الدول  ل  القيان بما يرجع -4 

باأأأاء العأأأدرا  الالزمأأأة للجهود الراميأأأة أل  حمأأأايأأأة ال  ئأأأة مو أجأأأل الوفأأأاء التلامأأأاتهأأأا  )أ( 
ل امخرى ومفوضأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأامية  وتعهداتها فد مجال حعوق اإلنسأأأأأانال وتوق د التعاون مع الدو 

ايتفاقيا  وال رامج  لحعوق اإلنسأأأأأأأان وبقية ماظومة اممم المتحدة وغ ر ا مو الماظما  والوكاي  وأمانا 
فد ذلك المجتمع  ذا  الصأأألة  ل  الصأأأع دحو الدولد واإلقليمدال ومع الجها  المعاية مو غ ر الدولال بما

حعوق اإلنسأأأأأأان ومؤسأأأأأأسأأأأأأا  ام مالال برأأأأأأ ن أ مال الحق فد ب ئة نظيفة  المدند والمؤسأأأأأأسأأأأأأا  الوقاية ل
 وصحية ومستدامةال وفعاا للويية الماوقة بكل ماها؛

صأأألة تبادل الممارسأأأا  الج دة فد الوفاء بالتلاما  حعوق اإلنسأأأان المتعلعة بالتمتع  موا )ب( 
وبااء أوجا التآزر ب و حماية حعوق  ب  ئة نظيفة وصأأأحية ومسأأأتدامةال بسأأأل ل ماها تبادل المعارر وامفكارال 

 ضأأأأأأأأرورة أن اإلنسأأأأأأأأان وحماية ال  ئةال واضأأأأأأأأعةا فد ا تبار ا اتبا  نهج متكامل ومتعدد العطا ا ال ومرا يةا 
فد   تحترن الجهود الراميأة أل  حمأايأة ال  ئأة احترامأاا تأامأاا ايلتلامأا  امخرى المتعلعأة بحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال بمأا

 مساواة ب و الجاس و؛ذلك ايلتلاما  المتعلعة بال

ا تماد سأأأأياسأأأأا  للتمتع بالحق فد ب ئة نظيفة وصأأأأحية ومسأأأأتدامة حسأأأأب ايقت أأأأاءال  )ج( 
 التاو  ال  ولوجد والالظم اإليكولوجية؛حتعلق ب  فد ذلك ما بما

حتعلق بالتمتع ب  ئة   مواصلة مرا اة ايلتلاما  والتعهدا  المرتبطة بحعوق اإلنسان فيما )د( 
سأأأأتدامة لدى تاف   أ دار التامية المسأأأأتدامة ومتابعتهاال واضأأأأعةا فد ا تبار ا ق يعة     نظيفة وصأأأأحية وم
 والمتعددة العطا ا ؛ام دار المتكاملة 

 الجمعية العامة أل  الاظر فد المس لة؛ حد و -5 

 أبعاء المس لة ق د نظر ي  يعرر -6 

   43الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  8

أ  أاء  و التصأويتي وكانت نتيجة  4ال وامتاا   دون ا ترااصأوتاا  43غل ية  ]ا تمد بتصأويت مسأجل ب 
 التصويت كما حلد:
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 المؤيدون:
امرجات وال أرم ايأاال أريتريأاال ألمأانيأاال أنأدونيسأأأأأأأأأأأأأأيأاال أوروغوايال أوزبكسأأأأأأأأأأأأأأتأانال أوكرانيأاال 

بأاكسأأأأأأأأأأأأأأتأانال البحريوال ال رازيألال بلغأاريأاال باغالدييال بورك اأا فأاسأأأأأأأأأأأأأأوال بولاأداال   أيطأاليأاال
المتعأددة العوميأا (ال ترأأأأأأأأأأأأأأيكيأاال توغوال جلر ال هأاماال جلر مارشأأأأأأأأأأأأأأالال   -)دولة  فيأابولي 

ال الدانمركال السأأأأأأأاغالال السأأأأأأأودانال الصأأأأأأأومالال غابونال فرنسأأأأأأأاال الفل  وال  جمهورية كوريا
ل  يأأأأاال    –فالويال )جمهوريأأأأة   كوبأأأأاال كو  ديفوارال  الكأأأأام رونال  فيجدال  ال وليفأأأأاريأأأأة(ال 

 يطانيا العظم  وأحرلادا الرماليةالمكسيكال مالويال المملكة المتحدة ل ر 

 الممتاعون  و التصويت:
 [اليابانايتحاد الروسدال الص وال الهادال 
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 قرار اعتمد  ي الدورة االستثنائية الحادية والثالثين  -ثالثاا  

S-31/1- تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  ي أ غانستانقوية  ت 

 الأن مجلس حعوق اإلنسان 

لمتحدةال وإذ حؤكد مو جدحد اإل الن العالمد لحعوق  م ثاق اممم ا  بمعاصأأأأأأد ومبادئ أذ يسأأأأأأترشأأأأأأد 
 اإلنسانال وي ّكر بالعهدحو الدول  و الماص و بحعوق اإلنسان وبغ ر ما مو الصكوك ذا  الصلةال

 أن المسؤولية امول   و تعليل حعوق اإلنسان وحماحتها تعع  ل   اتق الدولال  وإذ حؤكد مو جدحد  

سأأأأأأأأأأأان وحماحتها حابغد أن يسأأأأأأأأأأأتادا أل  م دأي التعاون والحوار  حعوق اإلن   ب ن تعليل سأأأأأأأأأأأّلموإذ ي  
 الصادق وأن حهدفا أل  زيادة قدرة الدول ام  اء  ل  الوفاء بالتلاماتها فد م دان حعوق اإلنسانال

 التلاما العوي بسيادة أفغانستان واستعاللها السياسد وبسالمة ووحدة أراض هاال وإذ حؤكد مجدداا  

بحعوق اإلنسان والصكوك التد  الماص و  بالتلاما  أفغانستان بموجب العهدحو الدول  و روإذ ح كّ  
  د دولة قرر ف هاال

بالتعارير السأاوية التد قدمتها مفوضأة اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأان أل   أي أاا   وإذ ح ّكر 
تعاية فد م دان حعوق اإلنسأانال  مجلس حعوق اإلنسأان  و حالة حعوق اإلنسأان فد أفغانسأتان والمسأا دة ال

 ال( 4) ضماها تعرير ا أل  المجلس فد دورتا السادسة وامربع و ومو

عرارا  ذا  الصأألة الصأأادرة  و الجمعية العامة ومجلس اممو ومجلس بجميع ال ك لكا   وإذ ح ّكر 
 حعوق اإلنسان بر ن الوضع فد أفغانستانال

  لسأأأأأأاميةال وبال يانا  المرأأأأأأتركة راا امم و العان والمفوضأأأأأأة ا بال يانا  التد أدل  بها مؤخ وإذ يحي   لماا  
رأأأأأأأ ن التعارير الواردة  و اينتهاكا  التد أدلت بها اإلجراءا  الماصأأأأأأأة التابعة لمجلس حعوق اإلنسأأأأأأأان ب 

 والتجاوزا  التد قالت حعوق اإلنسان فد أفغانستانال

بتسأوية سأياسأية  صأورة مسأتدامة أي ا  فد أفغانسأتان ب ال  ل  أنا ي يمكو تحع ق أنهاء ال وإذ يرأدد 
امفغان والاهوا شأأأاملة و ادلة ودائمة وواقعية تتوخ  صأأأون حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأية لجميع 

 باحترامهاال

بدور الرأأأأأأركاء الدول  و واإلقليم  و وماظومة اممم المتحدة وبجهود م فد تيسأأأأأأ ر  ملية   وإذ يعرّ  
 سالن ومصالحة شاملة فد أفغانستانال

نتهأاكأا  وتجأاوزا  تطأال حعوق رتكأاب اتعأارير تف أد بأا  مأا ورد مو  أزاء  وإذ يعرب  و بأال  العلق 
  طال العانون الدولد اإلنساند فد ال لدالاإلنسان وانتهاكا  ت 

وإذ يردد  ل  الحاجة أل  ته ئة ب ئة آماة وممكِّاة للمجتمع المدند والصحف  و والفا ل و فد   
 ا  الصحةال لكد يعوموا بعملهمال  و مال قط اإلنسانيةغاثة م دان اإل

مو المدن  و امفغان    أزاء الترأأأأأأأأأأأأأأريد فد أفغانسأأأأأأأأأأأأأأتان ال ي دفع بالعدحد  وإذ يعرب  و قلعا البال  
مو جاسيا  أخرى أل  اللجوء أل  بلدان مجاورة وبلدان أخرىال وإذ يعّدر ما أبدا  ج ران أفغانستان    وامشماص

ك ر ال لدان الم أيفة لالجئ و فد معالجة مرأكلة  ع الدولد  ل  مسأا دة أضأيافةال وإذ يح  المجتم مو كرنِّ 

  

(4) A/HRC/46/69ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/69
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أسأأأأأاس م دأ تعاسأأأأأم ام باء والمسأأأأأؤوليةال وي سأأأأأيما بالاظر أل  جائحة مرا الف روس التاجد   الالجئ و  ل 
 (ال بوسائل ماها التطعيم العاجل لجميع الالجئ و المؤ ل وال 19- )الكوف د 

 ا  ال ي قال أمد  فد أفغانستانال  ال ال  مور ماها بطة ب اإلنسانية الرا اة مرت ب ن الحالة امماية و  وإذ ح ّكر  

أ ميأأة اقتران مكأأافحأأة اإلر أأاب بأأايحتران الكأأامأأل لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان فد   ل   وإذ حؤكأأد مجأأدداا   
وأنا ي حوجد   أ مية ضأأأمان  دن اسأأأتمدان أراضأأأد أفغانسأأأتان لتهدحد أي بلد أو مهاجمتاال ل  أفغانسأأأتانال و 

 فرد مو امفغان حد م أر اب  و حارطون فد أراضد أي بلد آخرال فغانية ويجما ة أ

ب ن لإلر اب  واقب مدمرة  ل  تمتع ال أأأأأأحايا وأسأأأأأأر مال وي سأأأأأأيما الاسأأأأأأاء والفتيا ال   وإذ يسأأأأأأّلم 
مو جدحد   بحعوق اإلنسأأأأأان والحريا  امسأأأأأاسأأأأأيةال وإذ يعرب  و أسأأأأأا  لمعاناة شأأأأأعب أفغانسأأأأأتانال وإذ حؤكد

 و لااللوقت نفسا  ل  أ مية تعديم الد م والمسا دة المالئم ب ق معاال مع تردحد  فد ات اماا العم  

تأ ك أد التلامأا الثأابأت بحعوق الاسأأأأأأأأأأأأأأاء والفتيأا  فد أفغأانسأأأأأأأأأأأأأأتأانال وفعأاا يلتلامأا  الأدولأة   وإذ يكرر 
 ل    الكاملة تمتع المرأة بالعدرة   العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأان ودسأأأأأتور أفغانسأأأأأتانال وبتعليل وحماية   بموجب

 ممارسة تمتعها بحعوق اإلنسان فد أفغانستان  ل  قدن المساواة مع الرجلال

ب نا ي يمكو تحع ق سأأأأالن مسأأأأتدان أي بعملية سأأأأياسأأأأية جامعة وشأأأأاملة يعود ا امفغان   وإذ يسأأأأّلم 
  هم امشأأأأأأماص مو الطوائفبمرأأأأأأاركة تامة ومجدية مو جميع امفغانال بمو ف  و ويمسأأأأأأك بلمامها امفغانال 

اسأأأأأاءال يكون الهدر ماها تحع ق وقف دائم وشأأأأأامل إلقالق الاار والتوصأأأأأل أل  تسأأأأأوية العرقية والدحاية وال
 ا  فد أفغانستانالال سياسية شاملة مجل أنهاء ال

فد سأأياق الالا   ب ن مسأأاءلة المسأأؤول و  و انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأان  أي أأاا   يسأأّلموإذ  
 سأأأأأأ  ل انتصأأأأأأار فعال حتا  ل أأأأأأحايا  وايسأأأأأأتعرار داخل الدولةال وميِّّ مو العااصأأأأأأر المحورية للمصأأأأأأالحة  

انتهأاكأا  وتجأاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال وإذ يعّر كأ لأك بأ ن وجود نظأان ق أأأأأأأأأأأأأأائد وقاد  أادل وفعأالال حّتبع  
 ال مو أ م  وامل ضمان احتران حعوق اإلنسان والحريا  امساسيةالالف ل    الدوليةالممارسا

ريا  امسأأأأأأاسأأأأأأيةال والحكم الرشأأأأأأ دال وسأأأأأأيادة العانونال  وق اإلنسأأأأأأان والحأ مية تعليل حع  وإذ حدرك 
 والديمعراقيةال والمساءلة مو جانب الدول وفعاا لحعوق اإلنسان العالمية ولاظمها الدستورية والعانونيةال

أن باسأأأأأأأتطا ة المجتمع الدولدال مو خالل المحافل المااسأأأأأأأبةال ومو ب اها مجلس حعوق   وإذ حرى  
ي دوراا  اماا ومف داا   ر تسأألي  ال أأوء  ل  انتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأاند وانتهاكا   اإلنسأأانال أن حؤد

اسأأيةال والمسأأا دة  ل  زا  حعوق اإلنسأأان فد أفغانسأأتان مجل حماية حعوق اإلنسأأان والحريا  امسأأ وتجاو 
 أحعاق العدلال والحد مو خطر زيادة تصع د العافال

لتجأاوزا  التد قأالأت حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان ينتهأاكأا  واأزاء جميع ا  يعرب  و بأال  العلق -1 
 ؛واينتهاكا  التد قالت العانون الدولد اإلنساند فد أفغانستان

امفراد فد أفغانسأأأأأتانال بمو ف هم  أل  أبداء ايحتران التان لحعوق اإلنسأأأأأان لجميع حد و -2 
 قليا ؛الاساء وامقفال وامشماص مو امقليا  اإلثاية والدحاية وغ ر ا مو ام

جميع أقرار الالا   ل  احتران التلاماتها بموجب العانون الدولدال بما فيا  يح  برأأأأأأأأدة -3 
ويحثها  ل  احتران الحق فد  ال  حسأأأب ايقت أأأاء الالعانون الدولد لحعوق اإلنسأأأان والعانون الدولد اإلنسأأأاند

 حرية التاعل وحرية مغادرة ال لد؛

  يمتاأا   جميع امقرار  ل  وقف العاف وا أل  وقف فوري إلقالق الاأارال ويحأ   حأد و  -4 
 و أي  مل يعّوا تمتع جميع امفراد فد أفغانسأأأأأأأأأتان بحعوقهم وبحرياتهم امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية أو حاتهك العانون  

 الدولد اإلنساند؛  
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د ما للجهود الجارية التد تتوخ  تحع ق تسأأأأأأأوية سأأأأأأأياسأأأأأأأية شأأأأأأأاملة ودائمة   مو جدحد  حؤكد  - 5 
ويد و أل   ملية سأأأأأأالن ومصأأأأأأالحة شأأأأأأاملة ومجدية تحترن حعوق اإلنسأأأأأأان  ومصأأأأأأالحة وقاية فد أفغانسأأأأأأتانال  
مقليا  لمرأاركة الكاملة والمتسأاوية والمجدية للاسأاء والرأباب وامشأماص مو ا والحريا  امسأاسأيةال بما فد ذلك ا 

   ما ألحرَز مو تعدن فد الساوا  العرريو الماضية؛ م اية  ل  العرقية والدحاية وغ ر ا مو امقليا ال 

شأأأأأاملة وتمثل الجميع   المجتمع الدولد  ل  ايسأأأأأتمرار فد التواصأأأأأل مع أفغانسأأأأأتان    يح   -6 
ويد و جميع امقرار فد    الواإلنسأانية ومسأارا  حعوق اإلنسأان والتامية   ل  المسأارا  السأياسأية ومع شأع ها 

الجها  الفا لة فد م دان الالا  أل  السأأأأأما  لوكاي  اإلغاثة اإلنسأأأأأانية التابعة لألمم المتحدة ولغ ر ا مو 
  ةالعاجل  ةاإلنسأأأأأأأأاني اإلغاثة ال حت    ر خطوط الالا ال بوصأأأأأأأأول ا اإلغاثة اإلنسأأأأأأأأانية التد تعدن المسأأأأأأأأا د

 ؛جميع مو يحتاجها  لأاإلنسانية   المسا داال مجل ضمان وصول ةوالسلس ةواآلما 

لة اإلنسأأأأانية المجتمع الدولدال ومو ضأأأأماا الجها  المانحة والجها  الفا يح  أي أأأأاا  -7 
اإلنسأأأانية العاجلة والكافية أل  أفغانسأأأتان وإل  أك ر ال لدان الم أأأيفة لالجئ وال   غاثةالدوليةال  ل  تعديم اإل

 بغية تسريع تلقيح الالجئ و امفغان اّتعاءا للمرا؛   19- كوف د حت  فيما حتعلق بتمصيص كميا  مو لعاحا  ال 

فيما ورد مو تعارير  و جميع  ةيعوسأأأأأأأأر  ةشأأأأأأأأفاف ا  ل  ضأأأأأأأأرورة أجراء تحقيع يرأأأأأأأأدد -8 
ال  رتك ها جميع أقرار الالا  االتد   انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأأأأأاند

 و ل  محاسبة المسؤول و  اها؛

أحاقة شأأأأأأأأأأأأفوية أل  مفوضأأأأأأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان أن تعدن   يطلب -9 
وأن ة وامربع وال  ثاما د أفغانسأأتان أل  مجلس حعوق اإلنسأأان فد دورتا الن فاإلنسأأاحالة حعوق  بمسأأتجدا  

حركل  ل  أمور ماها   مسأأأتفي أأأاا   كتابياا  تعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأان فد دورتا التاسأأأعة وامربع و تعريراا 
 ؛تليا جلسة تحاور الفد سياق الالا  لحعوق اإلنسان وتجاوزا   مساءلة جميع مو ارتَكب انتهاكا 

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر -10 

 الجلسة الثانية 
 2021آب/أغسطس  24

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  
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 الدورة الثامنة واألربعون  -رابعاا  

 القرارات -ألف 

 حالة حقوق اإلنسان  ي أ غانستان -48/1

 الأن مجلس حعوق اإلنسان 
 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاالأذ يسترشد  

اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأانال ويرأأأأأأأ ر أل  جميع معا دا  حعوق اإلنسأأأأأأأان   ت ك د  رريكوإذ  
 الدولية ذا  الصلةال

أن جميع حعوق اإلنسأان  المية وغ ر قابلة للتجلئة ومترابطة ومترأابكة   وإذ حؤكد مو جدحد أي أاا  
ر والتكافؤال  ل  قدن  صأأان ويعلز بع أأها بع أأااال وأن مو الواجب معاملتها جميعاا  ل  نحو حلتوخ  فيا اإل

 المساواة وبافس العدر مو اي تمانال

ب ن تعليل حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان وحماحتها حابغد أن يسأأأأأأأأأأأتادا أل  م دأيب التعاون والحوار   وإذ يسأأأأأأأأأأألم 
الصأادق وأن حهدفا أل  تعليل قدرة الدول ام  أاء  ل  الوفاء بالتلاماتها فد م دان حعوق اإلنسأان لما فيا  

 ءال عاجممصلحة البررية 

 ب ن التامية والسالن واممو وحعوق اإلنسان أمور مترابطة يعلز كل ماها اآلخرال  وإذ يسلم أي اا  

التلاما العوي بسأأأأأأأأيادة أفغانسأأأأأأأأتان واسأأأأأأأأتعاللها السأأأأأأأأياسأأأأأأأأد وبسأأأأأأأأالمة أراضأأأأأأأأ ها    وإذ حؤكد مجدداا  
ئا ايقتصأأأادي  مان  حر فد تعرير مركل  السأأأياسأأأد وحر فد السأأأعد لتحع قوب ن الرأأأعب امفغاند   ووحدتهاال

   والثعافدال وايجتما د

أل  الدورة ايسأأأتثاائية الحادية والثالث و لمجلس حعوق اإلنسأأأان برأأأ ن الرأأأواغل الجدية    وإذ يرأأأ ر 
ال ي   S-31/1المتصألة بحعوق اإلنسأان والحالة المط رة لحعوق اإلنسأان فد أفغانسأتانال وإل  قرار المجلس  

 ال2021أغسطس /آب 24ا تلمد فد الدورة الم كورة فد 

ذا  الصأأأأأأألة التد ا تمدتها الجمعية العامة ومجلس اممو   أل  جميع العرارا  وإذ يرأأأأأأأ ر أي أأأأأأأاا  
 ومجلس حعوق اإلنسان بر ن الوضع فد أفغانستانال

أل  ال يأأانأأا  التد أدل  بهأأا امم و العأأان ومفوا/مفوضأأأأأأأأأأأأأأأة اممم المتحأأدة وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر كأأ لأأك   
وال يانا  التد أدل  بها جاة امفغانية المسأتعلة المعاية بحعوق اإلنسأانال السأامد/السأامية لحعوق اإلنسأان والل

 دد مو اإلجراءا  الماصأأأأأأأأة التابعة لمجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان و  ئا  المعا دا  برأأأأأأأأ ن التعارير المتعلعة 
 بانتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأأأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأأأأأاند فد أفغانسأأأأأأأتان التد ارتك تها حركة قالبان

 وأقرار الالا  امخرىال

أزاء حالة حعوق اإلنسأأأأأان فد أفغانسأأأأأتانال وي سأأأأأيما ايد اءا  المسأأأأأتمرة  وإذ يسأأأأأاور  بال  العلق 
برأ ن انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأاندال بما فد ذلك اينتهاكا  التد 

نطاق العانونال وايحتجاز التعسأأأأأأفدال والعاف ضأأأأأأد    تاطوي  ل   مليا  اإل دان بإجراءا  موجلة أو خارج
محتج و السأأأأأأأأأأأألم  و والصأأأأأأأأأأأأحف  وال وام مال اينتعاميةال والغارا   ل  مكاتب الماظما  غ ر الحكومية ال

وجمأا أا  المجتمع المأدندال وانتهأاكأا  تجأاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان الواجبأة لجميع الاسأأأأأأأأأأأأأأاء والفتيأا ال التد 
 عافد مو الاهبالالا  امخرىال وإذ ح ّكر ب  مية حماية الترا  الث ارتك تها حركة قالبان وأقرار ال
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أزاء تدا يا  الحالة امماية المتردية فد أفغانسأأأأأأأأأأتان  ل  حعوق  وإذ يسأأأأأأأأأأاور  بال  العلق أي أأأأأأأأأأاا  
اإلنسأأأأأأانال وي سأأأأأأيما بالاسأأأأأأبة لجميع الاسأأأأأأاء والفتيا  وكبار السأأأأأأو وامشأأأأأأماص الماتم و أل  أقليا  أثاية 

و حعوق اإلنسان وأفراد أسر مال والمرردحو  ف  وال والعامل و فد وسائ  اإل النال والمدافع و  ودحايةال والصح
داخليااال وأولئك ال حو  ملوا لدى الحكومة وامفراد العسأكري و السأابع وال وامشأماص ال حو يعيرأون فد حالة  

   فد امفقالضعفال وإزاء التد ور المستمر للحالة اإلنسانية وأزمة اممو الغ ائد التد تلو 

ق فد حرية الرأي والتع  ر مؤشأأأأأأر  ان  ل  مسأأأأأأتوى حماية  ب ن الممارسأأأأأأة الفعلية للحوإذ يسأأأأأألم  
حعوق اإلنسأأان والحريا  امخرىال وإذ يرأأدد  ل  الدور الهان ال ي حؤديا الصأأحف ون والعاملون فد وسأأائ   

ريق التوث ق واإلبالغال اإل الن المحل ون فد مواصأأأأأأألة ايضأأأأأأأطال  ب  مال أسأأأأأأأاسأأأأأأأيةال بما فد ذلك  و ق
 ظرور صعبةال فد

مو المعاناة التد يعيرها أفراد شعب أفغانستانال وإذ حؤكد مو جدحد     و استيائا العم قوإذ يعرب   
ت أأأاماا الرأأأدحد معهم ويرأأأدد  ل  أ مية مدِّ م بما حللن مو الد م والمسأأأا دةال ف أأأالا  و الحاجة الماسأأأة  

العانون    عديم مرتك د الجرائم التد تاطوي  ل  خرق وانتهاكوامك دة أل  ضأأأأأأأأأأأأمان المسأأأأأأأأأأأأاءلة  و قريق ت 
 الدولد لحعوق اإلنسان والعانون الدولد اإلنساند أل  العدالةال

أل  التلاما  أفغانسأأأتان بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأانال  ل  نحو ما ورد فد  وإذ يرأأأ ر   
ا فد ذلك العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية المعا دا  وايتفاقيا  التد تعد أفغانسأأأأأأأأأأتان قرفاا ف هاال بم

لسأأأأياسأأأأيةال والعهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصأأأأادية وايجتما ية والثعافيةال واتفاقية ماا  أأأأة التع حب وا
وغ ر  مو ضأأأأأأأأروب المعاملة أو الععوبة العاسأأأأأأأأية أو الالأنسأأأأأأأأانية أو المه اةال واتفاقية الع أأأأأأأأاء  ل  جميع 

 أةال واتفاقية حعوق الطفلالأشكال التم  ل ضد المر 

ن أفغانسأأتان دولة قرر فد نظان روما امسأأاسأأد للمحكمة الجاائية الدولية  أل  أوإذ يرأأ ر أي أأاا  
 ال2003أيار/ماحو  1ما   

بجهود العأأدحأأد مو الأأدول إلجالء امفغأأان الراغ  و فد مغأأادرة ال لأأد ونعلهمال وإذ حؤكأأد وإذ يسأأأأأأأأأأأأأألم   
 التد تؤوي أ داداا ك  رة مو الالجئ و امفغانالالحاجة أل  د م ال لدان المجاورة 

بجهود ال لدان المجاورة وغ ر ا مو ال لدان فد تيسأأ ر أيصأأال المسأأا دة اإلنسأأانية وإذ يسأألم أي أأاا   
 أل  أفغانستانال بالتعاون مع اممم المتحدة وغ ر ا مو الوكاي  والجها  الرريكة الدوليةال

شأأاملة    مو خالل تسأأوية سأأياسأأيةانسأأتان ي يمكو تحقيعا أي أن السأأالن المسأأتدان فد أفغ  وإذ حؤكد 
و أادلأة ودائمأة وواقعيأة تأد م التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان للجميعال بمأا فد ذلأك الاسأأأأأأأأأأأأأأأاء والفتيأا  وامقفأال  

 وامشماص الماتمون أل  أقليا ال

ع أ مية مرأأأأأأأاركة المرأة مرأأأأأأأاركة كاملة و ادفة و ل  قدن المسأأأأأأأاواة فد وضأأأأأأأ  وإذ حؤكد مو جدحد 
ء الثعة وماع نرأوب الالا ا  وتسأويتهاال وأ مية مرأاركتها  المط  وصأاع العرارا  فيما حتعلق بالوسأاقة وباا

فد جميع الجهود الم  ولة للحفاظ  ل  السأأأأأأأأأأأأأالن واممو وتعليل ماال وضأأأأأأأأأأأأأرورة ماع وقو  انتهاكا  حعوق  
يما العاف الجاسأد والجاسأاندال  اإلنسأانال بما فد ذلك مثالا جميع أشأكال العاف ضأد الاسأاء والفتيا ال ي سأ 

  اهاالوج ر ال رر الااجم 

أن حعوق اإلنسأأان والديمعراقية وسأأيادة العانون ته ئ ب ئة يمكو لل لدان وإذ حؤكد مو جدحد أي أأاا   
 أن تعلز ف ها التامية وتحمد امفراد مو التم  ل وت مو المساواة فد الوصول أل  العدالة للجميعال

إلنسأأأأأأأأأأان والحريا   ة  ل  تمتع ال أأأأأأأأأأحايا وأسأأأأأأأأأأر م بحعوق ا لا  واقب مدمر ب ن اإلر اب    وإذ يسأأأأأأأأأألم  
امسأأأاسأأأيةال وي سأأأيما الاسأأأاء والفتيا ال ويؤكد مو جدحد أ مية مكافحة اإلر اب فد أفغانسأأأتانال مع الحرص  ل  
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 احتران حعوق اإلنسأأأأأأان بالكامل ل أأأأأأمان  دن اسأأأأأأتمدان أراضأأأأأأد أفغانسأأأأأأتان لتهدحد أي بلد أو الهجون  لياال وأنا 
 د م اإلر اب  و ال حو حارطون  ل  أراضد أي بلد آخرال   يمكو لطالبان وي مي جما ة أخرى أو فرد آخر  ي 

 ل  ضأأأأأأرورة الحفاظ  ل  اإلنجازا  السأأأأأأياسأأأأأأية وايقتصأأأأأأادية وايجتما ية للرأأأأأأعب وإذ يرأأأأأأدد  
أل  مواصلة أجراء  امفغاند التد تحععت  ل  مدى الساوا  العرريو الماضية وال ااء  ل هاال و ل  الحاجة  

لمعالجة مرأأأأكلة الفعرال وتعديم المدما ال وتارأأأأي  الامو ايقتصأأأأاديال   تحسأأأأ اا  فد   ا الصأأأأددال ي سأأأأيما
وإيجاد فرص العملال والتصأأأأأأأأأأأدي للفسأأأأأأأأأأأادال وتعليل الرأأأأأأأأأأأفافيةال وزيادة اإلحرادا  الداخليةال وتعليل التلاما   

 ن والحريا  امساسية وتاف   اال  أفغانستان بموجب العانون الدولد لحماية جميع حعوق اإلنسا

د ما لعمل بعثة اممم المتحدة لتعديم المسأأأا دة أل  أفغانسأأأتانال والممثل الماص    ت ك د  وإذ يكرر 
لألم و العان مفغانسأأتانال والمبعو  الرأأمصأأد لألم و العان المعاد ب فغانسأأتانال بغية تيسأأ ر  ملية شأأاملة  

 للسالن والمصالحة فد أفغانستانال

هم العاملون فد مجال حعوق اإلنسانال أ مية سالمة وأمو موظفد اممم المتحدةال بمو ف   دوإذ حؤك 
والموظف و الدبلوماسأأ  و والعاصأأل  و للدول ام  أأاء فد اممم المتحدة وموظفد المسأأا دة اإلنسأأانيةال بمو  

 ف هم الاساءال

 16  بأأأال يأأأان الصأأأأأأأأأأأأأأحفد  و أفغأأأانسأأأأأأأأأأأأأأتأأأان الصأأأأأأأأأأأأأأأأادر  و مجلس اممو فدوإذ يحي   لمأأأاا   
 ال( 5) 2021 آب/أغسطس

جميع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وانتهاكا   حدحو ب شأأأأأأأأأأأأأأد العبارا  الممكاة   -1 
العانون الدولد اإلنسأأأأاند المرتكبة فد أفغانسأأأأتانال وي سأأأأيما تلك التد تاطوي  ل   مليا  أ دان بإجراءا   

وممثلد   تظا ريو السألم  و والصأحف  وموجلة أو خارج نطاق العانونال وايحتجاز التعسأفدال والعاف ضأد الم
وسأأأأأأأأأأائ  اإل النال وام مال اينتعاميةال والغارا   ل  مكاتب الماظما  غ ر الحكومية وجما ا  المجتمع 
المدندال وانتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأان لجميع الاسأاء والفتيا ال وامشأماص الماتم و أل  أقليا  أثاية 

 وامفراد العسكري و السابع و؛ ملوا لدى حكومة أفغانستان ودحايةال واستهدار امشماص ال حو 

أل  الوقف الفوري لجميع انتهأأاكأأا  وتجأأاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وانتهأأاكأأا  العأأانون    حأأد و  - 2 
الدولد اإلنسأأأاند فد أفغانسأأأتانال وإل  ايحتران الصأأأارن لجميع حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأيةال بما فد ذلك 

فد ذلك الغ اء الكافد والسأأأأأأأأأكو الالئق وميا  الرأأأأأأأأأرب فد مسأأأأأأأأأتوى معيرأأأأأأأأأد يئقال بما  الحق فد الحياة والحق 
الم مونة والصأرر الصأحدال والحق فد التعليمال وفد العملال وفد التمتع ب  ل  مسأتوى ممكو مو الصأحة ال دنية  

وحرية مغادرة ال لدال  والععليةال وفد حرية التجمع السأأأأأأأألمد والدحو أو المعتعدال وفد حرية التع  رال وفد حرية التاعل 
  و أل  حماية المدن  و وال اية التحتية المدنية الح ويةال وي سيما المرافق الط ية والتعليمية فد ال لد؛ كما حد 

التلاما الثابت بالتمتع الكامل و ل  قدن المسأأأاواة بجميع حعوق اإلنسأأأان  حؤكد مو جدحد  -3 
اعلال والحق فد التعليمال  ما فد ذلك حعهم فد حرية الت لجميع الاسأأأأأأأأأأأاء والفتيا  وامقفال فد أفغانسأأأأأأأأأأأتانال ب 

والحق فد التمتع ب  ل  مسأأأأأأأأأأأتوى ممكو مو الصأأأأأأأأأأأحة ال دنية والععليةال بما فد ذلك صأأأأأأأأأأأحتهم الجاسأأأأأأأأأأأية  
 واإلنجابيةال والحق فد العملال والحق فد الوصول أل  العدالة  ل  قدن المساواة مع اآلخريو؛

رار ب ن جميع أشأأكال  جميع أشأأكالاال وي ّكر جميع امق التم  ل ضأأد الاسأأاء والفتيا  ب   حدحو  - 4 
العاف الجاسأد والعاف العائم  ل  نو  الجاسال بما فد ذلك العاف ضأد الاسأاء والفتيا ال وزواج امقفال واللواج  

 له   الفئا ؛  المبكر والعسريال تركل انتهاكا  وتجاوزا  لحعوق اإلنسان والحريا  امساسية الواجبة 

  

(5) www.un.org/press/en/2021/sc14604.doc.htmي 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14604.doc.htm
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عليل وحماية حق كل فرد فد المرأأأأأاركة فد الحياة الثعافيةال بما فد  تران وت أل  اح حد و -5 
ذلأأك العأأدرة  ل  الوصأأأأأأأأأأأأأأول أل  الترا  الثعأأافد والتمتع بأأاال ويحأأ  جميع امقرار  ل  ايمتاأأا   و أي 

 استمدان  سكري غ ر مررو  للممتلكا  الثعافية أو استهدافها؛

محاحد د أجراء اسأأأأأأأتعراا فوري ومسأأأأأأأتعل و  د الحاجة الملحة أل  الرأأأأأأأرو  فت كيكرر   -6 
لجميع اينتهاكا  والتجاوزا  المل ومة لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأأأأأأأأأاند أو التحع ق 

 ف هاال مو أجل وضع حد لإلفال  مو الععابال وضمان المساءلةال وتعديم الجااة أل  العدالة؛

تعلق باو   ع وتمث ليةال بما فد ذلك فيما ح نرأأأاء حكومة موحدة وشأأأاملة للجمي أل  أحد و  -7 
الجاس وجميع امقليا  اإلثاية والدحايةال وضأمان المرأاركة الكاملة والمتسأاوية والمجدية للاسأاء والرأباب فد  

 مااصب صاع العرار؛

مة  المجتمع الدولد  ل  مواصأأأأأأألة جهود  مو أجل تعدحل مرأأأأأأأاركتا مع أي حكو يح    -8 
امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لجميع امفغانال بمو ف هم الاسأأأأأأأأاء  احتران حعوق اإلنسأأأأأأأأان والحريا  أفغانية مع لة فيما حتعلق ب 

والفتيا  وامقفال وامشأأأأأأأأأأأماص الماتمون أل  أقليا  أثاية ودحايةال واحتران سأأأأأأأأأأأيادة العانون وحرية التع  رال  
ران   و  و حعوق اإلنسانال وك لك احت فد ذلك م  اء وسائ  اإل النال مع أحالء ا تمان خاص للمدافع بما

 العانون الدولد لحعوق اإلنسان؛التلاما  أفغانستان بموجب 

الحاجة أل  أدخال المليد مو التحسأأأأأأأأأأأأ اا   ل  الظرور المعيرأأأأأأأأأأأأية للرأأأأأأأأأأأأعب  حؤكد   -9 
امفغاند ويد و أل  ذلكال ويؤكد ضأأأأأرورة توف ر المدما  ايجتما ية امسأأأأأاسأأأأأية  ل  الصأأأأأع دحو الوقاد 

الصأأأأحد وايتصأأأأال الرقمد يما التعليم والميا  الاظيفة والصأأأأرر والمحلد و ل  مسأأأأتوى المعاقعا ال وي سأأأأ 
 وخدما  الصحة العامة؛

أزاء الحالة اإلنسأأانيةال ويد و المجتمع الدولد أل  تعديم المليد مو   يعرب  و بال  قلعا -10 
ية المسأأأأأأأأأأتمرةال ويح  جميع امقرار  ل  الد مال بما فد ذلك فد سأأأأأأأأأأياق حالة اممو الغ ائد وأزمة الحما

وائق للمسأأأأأأأا دا  اإلنسأأأأأأأانيةال بما فد ذلك   ر خطوط الالا ال  السأأأأأأأما  بالوصأأأأأأأول الفوري واآلمو ودون  
ل أأأمان وصأأأول المسأأأا دة اإلنسأأأانية أل  جميع المحتاج و أل هاال وبماصأأأة المرأأأردون داخلياا وامشأأأماص  

نسأأاند وضأأمان ل الوكاي  التد تارأأ  فد المجال اإلال حو يعيرأأون فد حالة ضأأعفال و ل  احتران اسأأتعال
 ل اإلنساندال بمو فد ذلك الاساء؛حماية العامل و فد المجا

أي حكومة مع لة فد أفغانستان  ل  مواصلة التآزر والتعاون مع اممم المتحدةال يرجع   -11 
ممم المتحدة السأامية لحعوق  بما فد ذلك مع بعثة اممم المتحدة لتعديم المسأا دة أل  أفغانسأتان ومفوضأية ا

 صلة؛وكيانا  اممم المتحدة امخرى ذا  الاإلنسان 

معررة خاصة لرصد تطور حالة حعوق اإلنسان /أن يع وال لمدة ساةال معرراا خاصاا   يعرر -12 
 فد أفغانستانال تلساد أليا/أل ها الويية التالية:

 توصيا  لتحس اها؛تعديم تعارير  و تطور حالة حعوق اإلنسانال وتعديم  )أ( 

وق اإلنسأأأأأأأأان الااشأأأأأأأأئة  و المعا دا  الدولية التد لوفاء بالتلاما  حعالمسأأأأأأأأا دة فد ا )ب( 
 صدقت  ل ها أفغانستان؛

 تعديم الد م والمرورة للمجتمع المدند؛ )ج( 

التماس المعلوما  مو جميع أصأأأحاب المصأأألحة المعا  و برأأأ ن حالة حعوق اإلنسأأأان  )د( 
   ل ها؛د     المعلوما  وفحصها والتصرر بااءا فد أفغانستانال وتلع
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أدمأاج ماظور جاسأأأأأأأأأأأأأأأاند ونهج حركل  ل  الاأاج و/الاأاجيأا  فد جميع ام مأال التد  )ه( 
 تدخل ضمو أقار الويية؛

تعأديم تعرير خطد أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان فد دورتأا الحأاديأة والممسأأأأأأأأأأأأأأ و وإل   )و( 
 ؛ وال وفعاا ل رامج  مل كل ماهماالجمعية العامة فد دورتها السابعة والسبع

مو ماطلق الحرص  ل  توف ر الد م الالزن لصأأأأأأأأاحب/صأأأأأأأأاحبة الويية يعرر أي أأأأأأأأااال  -13 
الجدحد/الجدحدة ل دء الويية فد الظرور الماصأأأأة الرا اةال أن يسأأأأتف د صأأأأاحب/تسأأأأتف د صأأأأاحبة الويية مو 

مجاي  تعصأأأأد الحعائق والتحل ل العانوند خ رة أضأأأأافية مكرسأأأأة ومحددة تعدمها المفوضأأأأيةال وي سأأأأيما فد 
و أل  أقليا ال والحق فد التعليمال و لم امدلة الجاائيةال والتع حب وحعوق الاساء والفتيا  وامشماص الماتم  

 وغ ر  مو ضروب المعاملة أو الععوبة العاسية أو الالأنسانية أو المه اة؛

 كأأأامالا مع المعرر المأأأاص/المعررة  بجميع امقرار المعايأأأة أن تتعأأأاون تعأأأاونأأأاا حه أأأب   -14 
ئق ودون ت خ رال وأن تمّد صأاحب/صأاحبة الويية بجميع  ةال وأن تتيح الوصأول أل  ال لد دون أي  االماصأ 

 المعلوما  الالزمة للسما  بالوفاء بالويية  ل  الاحو الواجب؛

ا دة  أل  المفوضأأأأأأأية السأأأأأأأامية أن توفر للمعرر الماص/المعررة الماصأأأأأأأة المسأأأأأأأ يطلب   -15 
 ركل فّعال؛والموارد الالزمة لتاف   الويية ب 

مفوضأأأأة اممم المتحدة السأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأان  ل  تلويد مجلس حعوق اإلنسأأأأان   يرأأأأجع  - 16 
ثة فد فترة ما ب و الدورا ال حسبما ترا  ضروريااال  ل  أي حتعدى ذلك نهاية  ان  فد جميع    2021 بمعلوما  محدَّ

دورتا الممسأأأأأأأ وال معلوما    نال فد ة السأأأأأأأامية أن تعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأا امحوالال ويطلب أل  المفوضأأأأأأأ 
 شفوية مستكملة  و حالة حعوق اإلنسان فد أفغانستانال  ل  أن يععب ذلك جلسة تحاور؛ 

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر -17 

 41الجلسة  
 2021 ترريو امول/أكتوبر 7

ي وكانت   أأأواا  و التصأأأويت 14وامتاا    الأصأأأوا   5ل  صأأأوتاا معاب  28]ا تمد بتصأأأويت مسأأأجل ب غل ية  
 :كما حلدصويت نتيجة الت 

 المؤيدون:
امرجات وال أرم ايأأاال ألمأأانيأأاال أوروغوايال أوكرانيأأاال أيطأأاليأأاال ال رازيأألال بلغأأاريأأاال بولاأأداال  
ترأأأأأأأأأيكياال توغوال جلر ال هاماال جلر مارشأأأأأأأأأالال جمهورية كورياال الدانمركال السأأأأأأأأأودانال 

المتحدة ل ريطانيا   الفل  وال فيجدال كو  ديفوارال المكسأأأأأأأأأأأأيكال مالويال المملكةفرنسأأأأأأأأأأأأاال  
 ياال الامساال الهادال  ولاداال اليابانالعظم  وأحرلادا الرماليةال نام   

 المعارضون:
 ال وليفارية( –ايتحاد الروسدال أريترياال باكستانال الص وال فالويال )جمهورية 

 الممتاعون  و التصويت:
  متعددة العوميا (ال   – ولة أندونيسأأأأأأأياال أوزبكسأأأأأأأتانال البحريوال باغالدييال بورك اا فاسأأأأأأأوال بوليفيا )د 

 [الساغالال الصومالال غابونال الكام رونال كوباال ل  ياال موريتانياال ن بال
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 المشاركة  ي الشأن السياسي والعام على قدم المساواة بين الجميع -48/2

 أن مجلس حعوق اإلنسانال  

 بم ثاق اممم المتحدة واإل الن العالمد لحعوق اإلنسانال   أذ يسترشد  

سأأأأأأأأأأيما العهد الدولد الماص  بجميع المعا دا  الدولية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأان ذا  الصأأأأأأأأأألةال وي  وإذ ح ّكر  
 بالحعوق المدنية والسياسية والعهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصادية وايجتما ية والثعافيةال 

بجميع قرارا  مجلس حعوق اإلنسأأان ذا  الصأألة بالمرأأاركة فد الرأأ ن السأأياسأأد   وإذ ح ّكر أي أأاا  
برأ ن  2013 م رأحلول/سأ ت  26المؤرخ  24/8سأيما قرار المجلس    ل  قدن المسأاواة ب و الجميعال وي والعان

ال  2014أحلول/سأأأأأأ تم ر   26 المؤرخ  27/24المرأأأأأأاركة السأأأأأأياسأأأأأأية  ل  قدن المسأأأأأأاواة ب و الجميعال وقراراتا  
  39/11وال 2016أحلول/سأأأأأأأأأأأ تم ر    30المؤرخ  33/22ال و2015ترأأأأأأأأأأأريو امول/أكتوبر   1المؤرخ   30/9و

 ال2018أحلول/س تم ر   28المؤرخ 

ر ك لك   بجميع قرارا  مجلس حعوق اإلنسأأان ذا  الصأألة بحعوق اإلنسأأان والديمعراقية وسأأيادة   وإذ ح كِّّ
 ال 2021آذار/مارس    23المؤرخ    4/ 46سيما العرار  العانونال وي 

ر  دة فد زيادة أجراء  بجميع قرارا  الجمعية العامة ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألة بتعليل دور اممم المتح  وإذ ح كِّّ
كأانون   18المؤرخ    74/158سأأأأأأأأأأأأأأيمأا العرار  قيأةال ويانتمأابأا  دوريأة ونليهأة وترأأأأأأأأأأأأأأجيع أرسأأأأأأأأأأأأأأأاء الأديمعرا

 ال2019امول/ديسم ر 

ق وتلتا  لهم الفرصأأأأأأأأأأأةال دون أي وجا مو أنا حابغد أن يلكفل لجميع المواقا و الحل  وإذ حؤكد مو جدحد  
ماص بالحعوق المدنية والسياسية ودون ق ود غ ر مععولةال فد المراركة  وجو  التم  ل الم كورة فد العهد الدولد ال 

بواسأأأأطة ممثل و يلمتارون بحريةال وتعلد المااصأأأأب العامة فد بلدانهمال  ل   رأأأأ ن العانال أما مباشأأأأرة أو فد أدارة ال 
  العأأان و ل  قأأدن أن حاتمِّ وا ويلاَتم وا فد انتمأأابأأا  نليهأأة تلجرى دوريأأاا بأأايقترا  ع غ ر مال وفد قأأدن المسأأأأأأأأأأأأأأاواة م 

حؤكد مو جدحد أي أااال   حر  و أرادة الااخ  وال وإذ ي أمو التع  ر ال  المسأاواة ب و الااخ  و وبالتصأويت السأريال بما 
لعالمد لحعوق اإلنسأأأانال أن أرادة الرأأأعب مو اإل الن ا   21مو المادة   3 ل  الاحو الماصأأأوص  ليا فد الفعرة 

  د مااطل سلطة الحكمال 

يجوز التم  ل ب و المواقا و فد التمتع بالحق فد المرأأأأأاركة فد أدارة  أنا ي   أي أأأأأاا  وإذ حؤكد مو جدحد  
امصأل   غ ر ال أو  الرأي السأياسأد أو  الدحوال أو  اللغةال أو  الجاسال أو  اللونال أو  الرأ ن العان  ل  أسأاس العرقال أو 

 ةال  ل  أساس اإل اق  أي وضع آخرال أو  الاسب أو  الملكيةال أو  ايجتما دال أو  العومد أو 

أن مرأأأأأأأاركة الاسأأأأأأأاءال وك لك الفتيا ال مرأأأأأأأاركةا كاملة وفعلية  ل  قدن   وإذ حؤكد مو جدحد ك لك 
غا   اها   المسأأأأأأاواة مع غ ر و فد  ملية صأأأأأأاع العرار بجميع مسأأأأأأتوياتهاال بما ى  و العاف والتم  لال ي

ة ولترسأيخ سأيادة العانون  تحع ق المسأاواة ب و الجاسأ و والامو ايقتصأادي الرأامل للجميع والتامية المسأتدامل
 وإحالل السالن والديمعراقيةال

 ل  أ مية مرأأأاركة الرأأأباب مرأأأاركةا نرأأأطة وفعلية وشأأأاملة فد  ملية صأأأاع العرارال و ل    وإذ يرأأأدد  
عليل التامية المسأأأأأأأأتدامة وتعليل جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأان وحماحتها  الدور الهان ال ي يمكو أن حؤديا الرأأأأأأأأباب فد ت 

 ية ت ل ل العقبا  التد تماع الرباب مو المراركة الفعلية فد الر ن العانال  وإ مالهاال و ل  أ م 

التعليم   ب ن حعوق كل فرد فد حرية التع  ر والتجمع السأأأأأأأألمد وحرية تكويو الجمعيا  وفد   وإذ يسأأأأأأأألم  
  والتمك و ايقتصأأأادي الرأأأامل  د مو ب و الرأأأروط امسأأأاسأأأية للمرأأأاركة فد الرأأأ ن والحصأأأول  ل  المعلوما 
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ال  ل  شأأأأأأبكة اإلنترنت  ياسأأأأأأد والعان  ل  قدن المسأأأأأأاواة ب و الجميع وب نا يجب تعليل     الحعوق وحماحتها السأأأأأأ 
 وخارجها  ل  حد سواءال 

قدن المسأأأاواة ب و الجميع مو   تحظ  با المرأأأاركة الفعالة فد الرأأأ ن السأأأياسأأأد والعان  ل   ما  وإذ حؤكد  
واإلدماج ايجتما د والامو ايقتصأأأأأأأأادي والتامية المسأأأأأأأأتدامة  أ مية ح وية لتحع ق الديمعراقيةال وسأأأأأأأأيادة العانون  

 و الجاس وال وك لك إل مال جميع حعوق اإلنسان والحريا  امساسيةال والاهوا بالمساواة ب  

( أثر  19- اء جأائحأة مرا ف روس كورونأا )كوف أد أن التأداب ر الالزمأة يحتو   وإذ ي أأأأأأأأأأأأأع فد ا تبأار   
فد ذلك مو خالل الع ود المفروضأأأة  ل  حرية التع  ر والتجمع السأأألمد   ةال بما ت ث راا شأأأدحداا  ل  المرأأأاركة العام 

أثر بصأأأأأأفة خاصأأأأأأة  ل   مل وسأأأأأأائل   تكويو الجمعيا  و ل  أمكانية الحصأأأأأأول  ل  المعلوما ال مما   وحرية 
   فد ذلك الماظما  المعاية بحعوق المرأة وماظما  امشماص ذوو اإل اقةال و ل  ال بما اإل الن والمجتمع المدند 

 ق العمليا  اينتمابيةال المراركة المباشرة فد صاع العرارال وأن تلك التداب ر أد  أل  فرا ق ود فد سيا 

أن   يجب   19- أن تداب ر الطوارئ التد تتم  ا الحكوما  للتصأأأأأأأأأأأدي لجائحة كوف د  وإذ حؤكد مو جدحد  
ةال وأن تكون محددة الترك ل والمدةال  تكون ضأأأرورية ومتااسأأأبة مع المماقر المقيَّمة وأن تلط َّق بطريعة غ ر تم  لي 

 عانون الدولد لحعوق اإلنسان الواجب التط  قال وأن تكون متفعة مع التلاما  الدول بموجب ال 

ن المسأأأأأاواة ب و الجميع مو تحظ  با المرأأأأأاركة الكاملة والفعلية  ل  قد ما  وإذ ي أأأأأع فد ا تبار  
ن المرأأأأأأأأاركة الواسأأأأأأأأعة الاطاق مو جانب الجها   يعر ب  أ مية حاسأأأأأأأأمة فد التعافد مو آثار الجائحةال وإذ

تسأأأأأأأأأأأأأأا أد فد ضأأأأأأأأأأأأأأمأان أن تل د جهود التعأافد ايحتيأاجأا  الحقيقية  الفأا لأة فد المجتمع المأدند يمكو أن 
 تترك أحداا خلف رك هاال وأيّ 

اينمراط فد  ملية صأأأأاع العرار يمكو أن يسأأأأهما فد انتهاج سأأأأياسأأأأا  تلقيح  ب ن المرأأأأاركة و   وإذ يعر  
بما فد  ملة تكفل الحصأأأول  ل  اللعاحا  دون  وائق وفد الوقت المااسأأأب وبرأأأكل ماصأأأف و ادلال فعالة وشأأأا 

  19- ذلك بالاسأبة لألشأماص ال حو يعيرأون فد أقل ال لدان نموااال مع امخ  فد اي تبار أن التحصأ و مو كوف د 
 يركل مافعة صحية  امة  الميةال 

الرأأفافية وشأأاملة ونليهة ودورية متسأأمة بالمصأأداقية و يحظ  با أجراء انتمابا  حرة   بما  وإذ يعر أي أأاا  
فد ذلك فد الديمعراقيا  الجدحدة وال لدان التد تمر  للجميع بايقترا  العان و ل  قدن المسأأأأأأأأأاواة ب و الااخ  وال بما 

انتعأأأأال ديمعراقدال م  باجأأأأا  أل  بمرحلأأأأة  اينتعأأأأال  المواقا و مو التع  ر  و أرادتهم وتعليل  لتمك و  و أ ميأأأأة 
 معراقيا  مستدامة قويلة امجلال دي 

ب ن الدول ام  أأأأأأأأاء مسأأأأأأأأؤولة  و كفالة أجراء انتمابا  شأأأأأأأأفافة ودورية وحرة ونليهةال   وإذ يعر ك لك  
 بما ى  و التمويف والعسر والتال ب بعمليا  فرز امصوا ال 

كامالا  ل  ضأأأرورة مواصأأألة العمل  ل  أ مال الحق فد المرأأأاركة فد الرأأأ ن العان أ مايا    د وإذ يرأأأد  
لسأأأأأأأأياسأأأأأأأأية وخطة التامية المسأأأأأأأأتدامة  مو العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية وا   25وفعاياال فد سأأأأأأأأياق المادة  

 وجهود التعافد مو آثار اال   19- فد ذلك فد سياق جائحة كوف د  ال بما 2030 لعان 

ءا  بالعمل ال ي ت أأأأأأأأطلع با مفوضأأأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأان واإلجرا   رحب وإذ ح  
و  ئا  المعا دا  وغ ر ا مو آليا  حعوق اإلنسأأأأأأان ذا  الصأأأأأألة فد تحدحد  لمجلس حعوق اإلنسأأأأأأان  الماصأأأأأأة  

فد ذلك فد سأأياق   وت ل ل العقبا  التد تحول دون أ مال الحق فد المرأأاركة فد الرأأ ن العان أ مايا كامالاال بما 
 ال 19- جائحة كوف د 
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مبادئ التوج هية برأأ ن اإل مال الفعال لرامد أل  نرأأر ال بعمل المفوضأأية ا   وإذ يحي   لماا مع اي تمان  
للحق فد المرأأأاركة فد الرأأأؤون العامة وترأأأجيع اسأأأتمدامهاال وإل  توف ر التعاون التعاد وبااء العدرا  للدول بااءا  

 ال مدان المبادئ التوج هية حتعلق باست   ل  قل ها فيما 

لمتحدة ووكايتها المتمصأأأأأصأأأأأة وصأأأأأااديعها  الحكوما  والسأأأأألطا  المحلية و  ئا  اممم ا   وإذ يرأأأأأّجع  
جها المعاية والماظما  الحكومية الدولية امخرى والمؤسأأسأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأان والجها  الفا لة فد  وبرام 

مو التوج هأا  للأدولال لأدى  المجتمع المأدند  ل  أحالء اي تبأار الواجأب للمبأادئ التوج هيأةال بأا تبأار أا مجمو أة  
 السياسد والعان  ل  قدن المساواة ب و الجميعال ها وتداب ر ا المتعلعة بالمراركة فد الر ن وضع وتاف   سياسات 

من الكث ر مو الاأأاسال  ل  الرغم مو التعأأدن المحرز فد أ مأأال الحق فد    يعرب  و قلعأأا  - 1 
فد   التم  لال بما زالوا حواجهون  قبا ال مثل  المرأأأأأأأاركة فد الرأأأأأأأ ن العان أ مايا كامالا فد جميع أنحاء العالمال ما 

لدانهمال وك لك فد  ذلك التم  ل المتعدد امشأأأأكال والجوانبال فد التمتع بحعهم فد المرأأأأاركة فد الرأأأأؤون العامة ل  
 التمتع بحعوق اإلنسان امخرى التد تمكاهم مو ذلك؛ 

امقليا  وامشأماص   ب ن الاسأاء والفتيا  وامشأماص الماتم و أل  الفئا  المهمرأة أو  يعر  - 2 
ذلكال فد جملة  فد   ت أعف و  م مو أشأد الفئا  تعرضأاا للتم  ل فد المرأاركة فد الرأ ن السأياسأد والعانال بما المسأ 

 العافل ضد الاساء المراركا  فد الر ن السياسد والعان؛  أمورال 

ايلتلان الواقع  ل   اتق الدول والمتمثل فد اتماذ جميع التداب ر المااسأأأأأأأأأأأبة   حؤكد مو جدحد  - 3 
 ل مواقو تمتعاا فعلياا بالحق فد المرأأأأأأأاركة فد الرأأأأأأأ ن العان  ل  قدن المسأأأأأأأاواة مع غ ر  وبفرصأأأأأأأة لكفالة تمتع ك 

 فد ذلك المراركة فد اينتمابا   ل  قدن المساواة مع غ ر ؛  بما المراركة فياال  

جميع الدول  ل  كفالة تمك و كل مواقو مو المرأأأأاركة فد الرأأأأ ن السأأأأياسأأأأد والعان   يح   - 4 
 حلد: علية و ل  قدن المساواة مع غ ر ال بس ل ماها ما مراركة كاملة وف 

فد مجأال حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان والعمأل  ل  تاف أ   ايمتثأال الكأامأل يلتلامأاتهأا وتعهأداتهأا الأدوليأة   )أ(  
حتعلق بالمرأاركة فد الرأ ن السأياسأد والعان   جميع التوصأيا  المع ولة فد أقار ايسأتعراا الدوري الرأامل فيما 

 فد ذلك مو خالل أدراج تلك التوصيا  فد أقر ا الترريعية الوقاية؛  ب و الجميعال بما  ل  قدن المساواة  

التصأأأأدحق  ل  العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأأياسأأأأية وغ ر  الاظر فد التوقيع و  )ب(  
 اين مان أل  العهد وإل  تلك المعا دا ؛  مو معا دا  حعوق اإلنسان الدولية ذا  الصلةال أو 

ال  ماذ جمي ات  )ج(   ع التداب ر الالزمة إللغاء العوان و وامنظمة والممارسأأأأا  التد تاطوي  ل  تم  ل 
اشأأرال ضأأد المواقا و فد حعهم فد المرأأاركة فد الرأأ ن العانال  ل  شأأبكة اإلنترنت وخارجهاال غ ر مب  مباشأأر  أو 

امصأأأأأأأأأأأأل العومد     أو غ ر  الرأي السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأد أو  الدحو أو  اللغة أو  الجاس أو  اللون أو   ل  أسأأأأأأأأأأأأاس العرق أو 
  ل  أساس اإل اقة؛  أي وضع آخر أو  الاسب أو  الملكية أو  ايجتما د أو  أو 

 ر اسأأأأتباقية لت ل ل جميع العقبا  الماثلةال قانوناا وممارسأأأأةاال التد تماع المواقا وال  اتماذ تداب  )د(  
وو اإل اقة وامشأأأأماص امقليا  وامشأأأأماص ذ  سأأأأيما الاسأأأأاء وامشأأأأماص الماتمون أل  الفئا  المهمرأأأأة أو  وي 

كاملةا وفعلية و ل    تعوقهم مو المرأاركة فد الرأ ن السأياسأد والعان مرأاركةا  المسأت أعفون والرأعوب امصأليةال أو 
فد ذلكال فد جملة أمورال اسأأأأأأأتعراال وإلغاء التداب ر التد تع د برأأأأأأأكل غ ر مععول  قدن المسأأأأأأأاواة فيما ب اهمال بما 

فد ذلك قوان و ترأريعيةال تسأتاد   الاظر فد ا تماد تداب ر خاصأة مؤقتةال بما الحق فد المرأاركة فد الرأ ن العانال و 
كةال بهدر زيادة مرأأاركة الفئا  الممثلة تمث الا ناقصأأاا فد الحياة السأأياسأأية  أل  بيانا  مفصأألة موثوقة  و المرأأار 

 والعامة بجميع جوان ها؛ 
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و يحق لهم التصأأأأويت دون  اتماذ تداب ر لتعليل وحماية حعوق التصأأأأويت المكفولة لجميع م  )ه(  
نتمابية فد أشكال ولغا   و ومراركتهم وتوف ر المعلوما  والمواد اي فد ذلك تيس ر تسج ل الااخ   أي تم  لال بما 

 يسهل ايقال   ل ها وفهمهاال حسب ايقت اء؛ 

اسأتكرأار أشأكال المرأاركة الجدحدة والفرص التد تتيحها تكاولوجيا المعلوما  وايتصأاي   )و(  
رأأاركة  ئل التواصأأل ايجتما د الجدحدةال با تبار ا وسأأ لةا لتحسأأ و وتوسأأيع العدرة  ل  ممارسأأة الحق فد الم ووسأأا 
رأأأ ن العانال وغ ر  مو الحعوق التد تد م ذلك الحق وتمكِّاا برأأأكل مباشأأأرال  ل  شأأأبكة اإلنترنت وخارجهاال فد ال 

وامشأأماص ذوي اإل اقةال وسأأدِّ اال مع التمفيف   فد ذلك بالاسأأبة للاسأأاء والفتيا   واي ترار بالفجوة الرقميةال بما 
 نت؛ يرمل معالجة أخطار اإلنتر  فد الوقت ذاتا مو حدة المماقرال بما 

فد ذلأك التمأاس المعلومأا  وتلع هأا ونعلهأاال   ضأأأأأأأأأأأأأمأان حعوق كأل فرد فد حريأة التع  رال بمأا  )ز(  
الوصأأأأأأأأأأأأأول الفعلد أل  تكاولوجيأا  وحرية التجمع السأأأأأأأأأأأأألمد وحرية تكويو الجمعيأا ال والتعليم والتاميأةال وتيسأأأأأأأأأأأأأ ر  

  تعددية تعلز المرأاركة الرأاملة يمكِّو مو أجراء مااقرأا  المعلوما  واإل الن وايتصأاي   ل  قدن المسأاواة بما 
 والفعالة فد الر ن السياسد والعان؛ 

ته ئة ب ئة آماة ومؤاتية للمدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأأأأأان والصأأأأأأأأأحف  و واإل الم  و والجها   ) (  
راا لأة فد المجتمع المأدندال  ل  شأأأأأأأأأأأأأبكأة اإلنترنأت وخأارجهأاال الأ حو حؤدون مع غ ر م مو الجهأا  الفأا لأة دو الفأا  

 فد تعليل جميع حعوق اإلنسان وحماحتها وإ مالها بفعالية؛   رئيسياا 

توف ر سأأأأ ل الوصأأأأول الكامل والفعال أل  العدالة وآليا  اينتصأأأأار للمواقا و ال حو انتلهِّك   )ط(  
فد ذلكال حسأأب ايقت أأاءال مو خالل أنرأأاء مؤسأأسأأا  وقاية لحعوق  رأأاركة فد الرأأ ن العانال بما حعهم فد الم 

ة وتعدديةال وفعاا للمبادئ المتعلعة بمركل المؤسأأسأأا  الوقاية لتعليل وحماية حعوق اإلنسأأان  ل اإلنسأأان فعالة ومسأأتع 
 )مبادئ باريس(؛ 

للاسأأاء كافةال والتصأأدي للعاف   بجميع الدول ام  أأاء أل  تعليل المرأأاركة السأأياسأأية  حه ب  - 5 
الجاسأ وال وتعليل وحماية تمتع   فد الرأ ن السأياسأد والعانال والتعج ل بتحع ق المسأاواة ب و ضأد الاسأاء المرأاركا   

حتعلق بالتصأويت   المرأةال فد جميع امحوالال تمتعاا كامالا و ل  قدن المسأاواة مع غ ر ا بجميع حعوق اإلنسأان فيما 
 الترشح لع وية اله ئا  التد حلاَتمب أ  اؤ ا بايقترا  العان؛  تاءا  العامة وفد فد اينتمابا  وايستف 

 ل  المرأأأأأأأأأأأاركة العامةال فد ضأأأأأأأأأأأوء انتعال الكث ر مو قاوا     19-  د بت ث ر جائحة كوف  يعر  - 6 
يطر   قبا  أمان الرأأأأأأرائح السأأأأأأكانية التد تفتعر أل  أمكانية   المرأأأأأأاركة للعمل  و قريق شأأأأأأبكة اإلنترنتال مما 

التد تحول  قبا  أخرى دون شأأأأأأأمولها بمدما   تتمتع بإمكانية وصأأأأأأأول محدودة أو  الوصأأأأأأأول أل  اإلنترنت أو 
يا الرقميةال مثل العدرة  ل  تحمل تكاليف اإلنترنتال ويرأجع الدول  ل  ضأمان حصأول جميع أصأحاب  التكاولوج 

الريفية وامشماص ذوو اإل اقةال المصلحةال بمو ف هم الاساء والفتيا  وامشماص ال حو يعيرون فد المجتمعا   
 عرارا  التد تمسهم؛ الوقت المااسب وإشراكهم أشراكاا كامالا فد اتماذ ال   ل  معلوما  دقيعة وفد 

بعأد الجأائحأة تتوقف  ل    أن فعأاليأة ايسأأأأأأأأأأأأأتجأابأة للجأائحأة والتعأافد ماهأا فد مرحلأة مأا  حؤكأد  - 7 
جع الدول  ل  أنرأأأاء قاوا  فعالة تكفل مرأأأاركة  قدرة كل شأأأمص  ل  المسأأأا مة الكاملة فد تلك الجهودال ويرأأأ 

مسأأأأأأأأأأتويا ال و ل  حماية الح ل المتا   المجتمع المدند فد وضأأأأأأأأأأع السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأا  واتماذ العرارا   ل  جميع ال 
للصأأحف  و واإل الم  و والمدافع و  و حعوق اإلنسأأان والم راءال  ل  شأأبكة اإلنترنت وخارجهاال لكد يع روا  و 

 مي أ مال انتعامية؛   آرائهم بحرية دون التعرا 

ا ال  تلوير فد فرز امصأو  أي تال ب بالعمليا  اينتمابية وأي أجراء قسأري أو   حدحو برأدة  - 8 
سأأأأأأأأأأأيما ح اما تعدن  ليا الدولال وك لك الجها  الفا لة امخرىال ويه ب بجميع الدول ام  أأأأأأأأأأأاء أل  احتران  وي 

فد ذلك حق كل مواقو فد   لجميع امشأأأماصال بما   سأأأيادة العانون وحعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأية الواجبة 
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ا  العأان ال أأأأأأأأأأأأأأامو للمسأأأأأأأأأأأأأأاواة ب و الجميع  أن حأدلد بصأأأأأأأأأأأأأوتأا ويلاَتمأب فد انتمأابأا  دوريأة نليهأة تجرى بأايقتر 
حه ئ الظرور المؤاتية لترأجيع وتحف ل   وبالتصأويت السأري ال ي ي أمو للااخ  و التع  ر بحرية  و أرادتهمال بما 

بواسأأأأطة الممثل و الماتم  وال فد تدب ر الرأأأأؤون العامة   الم أأأأد فد المرأأأأاركةال مباشأأأأرة أو جميع المواقا و  ل  
عهم فد تلك المرأأاركة وإتاحة الفرصأأة لهم لممارسأأتاال وذلك بصأأرر الاظر  و قريعة وشأأؤون حكمهمال ولكفالة ح 

 ي؛  الجهة التد حؤيدونهاال وسواء فاز المرشحون ال حو صوتوا لصالحهم أن  تصويتهمال أو 

 بالدول ام  اء أل  مواصلة تعليل مؤسساتها و ملياتها اينتمابية وتطوير ا؛  حه ب  - 9 

 حلد: مم المتحدة السامية لحعوق اإلنسان ما أل  مفوضية ام   يطلب  - 10 

تاظيم حلعة  مل ب و الدورت و مدتها حون واحدال ق ل الدورة الرابعة والممسأأأ و لمجلس حعوق   )أ(  
الماثلة والممارسأأأأأا  الج دة والم را  المسأأأأأتفادة فد أ مال الحق فد المرأأأأأاركة فد    اإلنسأأأأأانال لمااقرأأأأأة التحديا  

فد ذلك دور  بعد الجائحةال بما  وجهود التعافد فد مرحلة ما   19- ياق جائحة كوف د سأأأيما فد سأأأ  الرأأأ ن العانال وي 
 المراركة فد ضمان الصحة العامة؛ 

امجهأا المعايأةال والماظمأا  الحكوميأة د وة الأدولال و  ئأا  اممم المتحأدة وصأأأأأأأأأأأأأاأاديعهأا وبر  )ب(  
عوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانال وماظمأا  المجتمع  لمعأا أدا ال واإلجراءا  المأاصأأأأأأأأأأأأأةال واآلليأا  اإلقليميأة لح الأدوليأةال و  ئأا  ا 

المدندال واموسأأأأأاط امكاديميةال والمؤسأأأأأسأأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأأانال وغ ر ذلك مو الجها  المعاية صأأأأأاحبة 
 لعة العمل؛ المصلحة أل  المراركة باراط فد ح 

ي أأأأأأأأأأمو  فد ذلك أي توصأأأأأأأأأأيا  تا ثق  اهاال بما  أ داد تعرير موجل  و حلعة العملال بما  )ج(  
 الجائحة  ل  نحو أف لال وتعديما أل  مجلس حعوق اإلنسان فد دورتا الرابعة والممس وي التعافد مو  

 41الجلسة  

 2021  أكتوبر / ترريو امول   7

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  

 سنان لكبار الحقوق اإلنس -48/3

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

التلان جميع الأدول بأاحتران حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان والحريأا  امسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة جميعهأا  أذ حؤكأد مو جأدحأد 
حؤكد مو جدحد أي أأأأأأاا م ثاق اممم المتحدةال واإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأانال  وبحماحتها والوفاء بهاال وإذ

ما ية  سأياسأيةال والعهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصأادية وايجت والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية وال
والثعافيةال واتفاقية الع أأأأاء  ل  جميع أشأأأأكال التم  ل ضأأأأد المرأةال واتفاقية حعوق امشأأأأماص ذوي اإل اقةال  

 واتفاقية حعوق الطفلال وايتفاقية الدولية للع اء  ل  جميع أشكال التم  ل العاصريال

 الن السأأياسأأد  ال واإل1991 اممم المتحدة المتعلعة بكبار السأأو لعان ادئمب   وإذ ي أأع فد ا تبار  
ف ها  ال وجميع قرارا  الجمعية العامة امخرى ذا  الصألةال بما2002  الوخطة  مل مدريد الدولية للرأيموخة

  كانون امول/   17الصأأأأأأادر فد   164/ 70ال و 2010كانون امول/ديسأأأأأأم ر    21الصأأأأأأادر فد   182/ 65العرارا   
 ال2020كانون امول/ديسم ر  14الصادر فد  75/131ال و2015ديسم ر 

حتملف أحد  تؤكد  ل  ضأأأأأرورة كفالة أي 2030 أل  أن خطة التامية المسأأأأأتدامة لعان إذ يرأأأأأ رو  
غا   اها فد س ر  يعدما كبار السوال رجايا ونساءال مو مسا مة ي فد   ا الصدد بما اا سلمم و الركبال 

 ال2030 تحع ق خطة  ان المجتمعا  وفد
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 21/23رأأأأ ن حعوق اإلنسأأأأان لكبار السأأأأوال أل  قرارا  مجلس حعوق اإلنسأأأأان ب  وإذ يرأأأأ ر أي أأأأاا  
الصأأادر   33/5ال و2013أحلول/سأأ تم ر   27الصأأادر فد  24/20ال و2012أحلول/سأأ تم ر   28الصأأادر فد  

جميع قرارا   إل  ال و 2019أحلول/سأأأأأأأأأأأأ تم ر    26الصأأأأأأأأأأأأادر فد   42/12ال و2016أحلول/سأأأأأأأأأأأأ تم ر    29فد 
  7/ 44و 2018أحلول/سأأأأأأأأ تم ر    28فد الصأأأأأأأأادر   39/18ف ها العراران   الصأأأأأأأألةال بماجلس امخرى ذا  الم

 ال2020تموز/حوليا  16 الصادر فد

بعمل الم  رة المسأأأأتعلة المعاية بتمتع كبار السأأأأو بجميع حعوق اإلنسأأأأان وبعمل الفريق   وإذ يسأأأألم 
 م الل حو قدمتهما مفوضأأأأأأأية اممم المتحدة العامل المفتو  الع أأأأأأأوية المعاد بالرأأأأأأأيموخةال وباإلسأأأأأأأهان والد

 اإلنسانالالسامية لحعوق 

بجميع حعوق    ( 6) بتعرير الم  رة المسأأأأأأأأأأأأأتعلأة المعايأة بتمتع كبأار السأأأأأأأأأأأأأو   وإذ يحي   لمأاا مع التعأدحر  
(  ل  كبار 19- كوف د اإلنسأأانال وبموجل السأأياسأأا  ال ي قدما امم و العان  و أثر مرا الف روس التاجد ) 

 ال 2020ماحو  / يار أ   1 السو فد 

تحديا  مو نو  خاص فد تمتعهم بحعوق اإلنسأأأأأان فد  ة ب ن كبار السأأأأأو حواجهون  د وإذ يسأأأأأّلم 
عأأاء العاف والحمأأايأأة ماأأاال واإلحأأ اء واإل مأأالال والحمأأايأأة  الحصأأأأأأأأأأأأأرال اتّ  مجأأاي  ماهأأاال  ل  سأأأأأأأأأأأأأ  أأل المثأأال ي 

ة و دن التم  لال والوصول  ال والمساوا سوق العمل  الدخول أل ال والغ اء والسكوال والحق فد العمل و ايجتما ية 
أل  العدالةال والتكاولوجيا  الجدحدةال والتعليمال والتدريبال والد م الصأأأأأأأأحدال والر اية الطويلة امجل والر اية  

 أجرال لطيفيةال والتعلم مدى الحياةال والمراركةال وإتاحة الوصول والدخولال وأ مال الر اية بالالت 

وذوي اممراا    سأأأأأأيما كبار السأأأأأأو مو ذوي اإل اقة السأأأأأأوال وي من كبار وإذ يسأأأأأأاور  بال  العلق 
اواة التد أدى أل  تفاقم أوجا  دن المسأأأأأأأأأأ  أكثر مو غ ر مال مما 19-ال قد ت أأأأأأأأأأرروا جّراء وباء كوف دالدف اة

 الكانت قائمة مو ق لال أضافة أل  ارتفا  معدي  اي تالل والوفيا 

قد يكون   لوك دارج أل  حد بع د ومجحفأن التم  ل ضأأأأأأد كبار السأأأأأأو سأأأأأأ  وإذ ي أأأأأأع فد ا تبار  
قائماا  ل  فرضأأية أن أ مال كبار السأأو والتم  ل فد حعهم أمران مع وينال وأن التم  ل ضأأد كبار السأأو  و 

  رائع وراء التم  ل  ل  أساس السو وم ررل  ومحرِّكلاالالس ب ال

اا  ل  مرأأأاركة  ويؤثر سأأألب التم  ل    أخرى موب ن التم  ل ضأأأد كبار السأأأو يفاقم أشأأأكايا  وإذ يسأأألم 
 كبار السو فد جميع مااحد المجتمعال

لة مو حتعرضأو مشأكال متعددة ومتداخ أل  أن الاسأاء مو كبار السأو كث راا ما  مع العلق وإذ يرأ ر 
أي سأأأأ ب  أ اقتهو أو سأأأأاأهو أو التم  ل و/أو يمكو أن يععو ضأأأأحايا للعافال ال ي يفاقما نو ل جاسأأأأهو أو

 هو بحعوق اإلنساناليمس بتمتع خرال مماآ

للجميع ومواتية لكبار السأأو    حاضأأاة ل  أ مية الترأأجيع  ل  أقامة مجتمعا  وب ئا    وإذ يرأأدد 
تحفظ كرامة كبار السو وتعلز اي تماد  ل  الافس وايستعاللية   و ل  توف ر قائفة مو خدما  الد م التد

 المرا اة تف  التهم الرمصيةلدحهم كد حتمكاوا مو البعاء فد مكان أقامتهم فد كِّ ر مال مع  

بالتحديا  المتعلعة بتمتع كبار السأأأأأو بالحعوق المدنية والسأأأأأياسأأأأأية وايقتصأأأأأادية   يسأأأأأّلم -1 
وايجتمأأا يأأة والثعأأافيأأةال فد مجأأاي  مو ب اهأأا اتعأأاء العاف واإلحأأ اء واإل مأأال والحمأأايأأة ماهم والحمأأايأأة 

ال والوصأول    سأوق العملال والمسأاواة و دن التم  لايجتما ية والغ اء والسأكوال والحق فد العمل والدخول أل
أل  العدالةال والتكاولوجيا  الجدحدةال والتعليمال والتدريبال والد م الصأأأأأأأأحدال والر اية الطويلة امجل والر اية  

أجرال وبأ ن  ال وأ مأال الر أايأة بالوالأدخول التلطيفيأةال والتعلم مأدى الحيأاةال والمرأأأأأأأأأأأأأأاركأةال وإتأاحأة الوصأأأأأأأأأأأأأأول
 أجراءا  مااسبة وكافية؛ديا  تتطلب تحل الا معمَّعاا واتماذ معالجة     التح

  

(6) A/HRC/48/53ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/53
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كبار السأأأأأأأأأأأو وأن تعتمد    فد حقبجميع الدول أن تحظر جميع أشأأأأأأأأأأأكال التم  ل   حه ب -2 
وتاف  سأأأأأأأياسأأأأأأأا  واسأأأأأأأتراتيجيا  وخط   مل وقاية وترأأأأأأأريعا  ولوائح غ ر تم  ليةال وأن تعلز وت أأأأأأأمو 

ها التوظيف والحماية ا  امسأأأاسأأأية لكبار السأأأو فد مجاي  ما اإل مال التان لجميع حعوق اإلنسأأأان والحري 
ايجتمأأأأا يأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأكو والتعليم والتأأأأدريأأأأب والحصأأأأأأأأأأأأأأول  ل  التكاولوجيأأأأا  وتوف ر المأأأأدمأأأأا  المأأأأاليأأأأةال 

ايجتما ية والر اية الصأأأأأأأحية والد م الطويل امجل وخدما  الر اية التلطيفيةال مع الاص  ل   والمدما 
 فد كل أمر؛سهم ومراركتهم  كبار السو أنف استرارةِّ 

ميع الدول  ل  اتماذ تداب ر لمكافحة التم  ل ضأأأأأأأد كبار السأأأأأأأو والع أأأأأأأاء  ل   ج  يرأأأأأأأجع  -3 
السأأأأأأأأأوال و ل  حماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأان لكبار السأأأأأأأأأو فد مجاي  ماها التوظيف والحماية  أسأأأأأأأأأاس  التم  ل  ل   

ما ية  جدحدة وتوف ر المدما  المالية وايجت ايجتما ية والسأأكو والتعليم والتدريب والحصأأول  ل  التكاولوجيا  ال 
 والصحية والد م الطويل امجل وخدما  الر اية التلطيفيةال و ل  زيادة تطوير نظم الر اية الراملة؛ 

 أن التم  ل ضأأد كبار السأأو قد حرتب  ب فكار نمطية و/أو أوجا تحامل و/أو أفعال   حالحظ  - 4 
 ل  أساس   للماد أوهية المااوئ لكبار السو بس ب  مر م اممارسا  تم  ليةال مو جملتها خطاب الكرا  أو

ر أن الرأمص    ل  صأريحاا وقد يع َّر  اا  أن التم  ل ضأد كبار السأو قد يكون مسأتتراا أو "ال كما" رِّنتصأوأ
 ممتلفة؛ مستويا 

ال  ب ن تتااول الدول امقرار فد الصكوك الدولية العائمة فد مجال حعوق اإلنسان   حوصد  - 5 
تعدما مو تعاريرال وب ن ترأأأأجع آليا  الرصأأأأد التابعة   كبار السأأأأو برأأأأكل أوضأأأأح فيما  ت أأأأاءال حالة اد ايق

الموا  له ئا  المعا دا  والجها  المكلفة بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصةال كل حسب ويحتاال  ل  
مواضيعية وأثااء  حالة كبار السو فد حوار ا مع الدول ام  اء لدى نظر ا فد التعارير الأكثر فد مااقرة  
 بعثاتها العلطرية؛

بأأ وي المصأأأأأأأأأأأأأألحأأة جميعهمال بمو ف هم الأأدول وكيأأانأأا  ماظومأأة اممم المتحأأدة   حه أأب -6 
والمجتمع المدند والمؤسسا  الوقاية لحعوق اإلنسان والعطا  الماصال أن يكافحوا التم  ل ضد كبار السو 

فد    وق اإلنسأأأأانتمدوا نهجاا قائماا  ل  حعالسأأأأو بجميع أشأأأأكالاال وأن يعأسأأأأاس  ويع أأأأوا  ل  التم  ل  ل  
 حهم الريموخة وكبار السو مو برامج وحمال  وأنرطة؛ جميع ما

المجدية أل  جانب   ل  ضأأأأأأأأأرورة معرفة احتياجا  كبار السأأأأأأأأأو ومرأأأأأأأأأاركتهم  يرأأأأأأأأأدد -7 
ماأاخ ف هأا اموبئأة وتغ ر ال ماظمأاتهم فد مراحأل الجأا ليأة وايسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة والتعأافد فد حأاي  الطوارئال بمأا

مأل خط  الطوارئ ت ترأأأأأأأأأأأأأأ  والعأدرة  ل  الصأأأأأأأأأأأأأأمودال و ل  ضأأأأأأأأأأأأأأمأان أيوتأداب ر الحأد مو ممأاقر الكوار   
 أفكار نمطية وأوجا تح ل تاطوي  ل  تم  ل ضد كبار السو؛ ل  وايستجابا  لها 

  وأن تكفل مولئك ال حو و/أو تعلز اال  بجميع الدول أن تارأأأأأأأئ آليا  انتصأأأأأأأار فعالة   حه ب  - 8 
ف ها المسأا دة  مع غ ر مال الوصأول أل  العدالة بماسأوال  ل  قدن المسأاواة  ل  ل  أسأاس الحتعرضأون للتم  

ر وملرا   لك ر السو؛  والد م العانونيانال ف الا  و أمكانية رفع الد اوى العانونية  ل  نحو ميسَّ

بجميع الأأدول أن تتمأأ  تأأداب ر إلذكأأاء الو د فد المجتمعال وحت  ب و    حه أأب أي أأأأأأأأأأأأأأأاا  -9 
ب  ليا مو  واقب فد  حترت  يعايا التم  ل وبما العطا  و العان والماص وكبار السأأأأأأو أنفسأأأأأأهمال بماموظفد 

 مرحلة الريموخةال وبالاصوص العانونية المعمول بها وس ل اينتصار الع ائد المتاحة؛

نال حسأأب ايقت أأاءال بجمع وتحل ل ال يانا  المصأأافة حسأأب السأأو بالدول أن تعو  حه ب -10 
 دن المسأأأأأاواة  مظا رإل اقة وماطعة اإلقامة وغ ر ا مو المعاح ر ذا  الصأأأأألةال بغية تحدحد ونو  الجاس وا

حلتمأ  مو  ف هأا جوانأب التم  ل الهيكليأةال وإمأاقأة اللثأان  اهأاال بغيأة تحل أل فعأاليأة مأا وامنمأاط التم  ليأةال بمأا
 ؛ب ر لتعليل المساواة تدا
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معلوما   و جميع أشأأأأأأأأكال التم  لال  يح  حابغد أن تت المجمَّعة   ال يانا  أل  أن يرأأأأأأأأ ر -11 
 ف ها أشكال التم  ل المتعددة والمتعاقعة؛ بما

مواصأأأأأألة التو ية بالتحديا  التد تعترا كبار السأأأأأأو فد  الم  رة المسأأأأأأتعلة أل   حد و -12 
للتم  ل ضأأد كبار السأأو  أن تواصأأل فد تعارير ا السأأاوية دراسأأَة ماأ مال حعوق اإلنسأأان لهم بوسأأائل ماها  

 السو مو أثر  ل  حعوق كبار السو؛ أساس  تم  ل  ل وال

ال بالترأأاور مع الدول  أل  مفوضأأة اممم المتحدة السأأامية لحعوق اإلنسأأان أن تعد  يطلب -13 
واآلليا  اإلقليمية و  ئا  المعا دا  والمؤسأأأسأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأان ووكاي  اممم المتحدة المعاية 

حتعلق  اا  و المعأأاح ر وايلتلامأأا  المعيأأاريأأة بموجأأب العأأانون الأأدولد فيمأأاوماظمأأا  المجتمع المأأدندال تعرير 
أن تعدن التعرير أل  مجلس حعوق اإلنسأأان فد دورتا التاسأأعة  بتعليل وحماية حعوق اإلنسأأان لكبار السأأوال و 

صأيغة لاب فد ذلك بصأيغة اللغة المبسأطة و  وامربع وال وأن تتيح التعرير فد أشأكال يسأهلل ايقال  أل هاال بما
 السهلة العراءة؛

أل  مفوضأأأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأان أن تععد اجتما اا ل وي   يطلب -14 
المتعددحوال بعصأأأأأد مااقرأأأأأة التعريرال يسأأأأأهلل  ل  ذوي اإل اقة الوصأأأأأول ألياال بمرأأأأأاركة الم  رة  المصأأأأألحة  

وق اإلنسأأأأان وخ راء ممثل و للدول  المسأأأأتعلة المعاية بتمتع كبار السأأأأو بجميع حعوق اإلنسأأأأان وخ راء فد حع
دة واموسأأأأأأأأأأأاط  ام  أأأأأأأأأأأاء و  ئا  المعا دا  واإلجراءا  الماصأأأأأأأأأأأةال وآليا  أقليمية وماظومة اممم المتح

مرأأأاركة كبار السأأأو وامشأأأماص مو وب امكاديمية والمؤسأأأسأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأان والمجتمع المدندال 
لمصأأأاا باسأأأتاتاجا  ايجتما  حت أأأمو توصأأأيا  تتعلق ممتلف ام مار مرأأأاركة مجدية وفعالةال وأن تعد م

حتعلق بكبار   ولد لحعوق اإلنسأأأأأأان فيماالعانون الد  التد يرأأأأأأهد ا ترأأأأأأتأتحالة البمعالجة الثغرا  المحتملة وب 
 السوال وأن تعدن التعرير أل  مجلس حعوق اإلنسان فد دورتا الحادية والممس وي

 41الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  7

 دون تصويتي[مو   مِّد]ا تل 

 الحق  ي ال صوصية  ي العصر الرقمي -48/4

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 بمعاصد ومبادئ م ثاق اممم المتحدةال أذ يسترشد 

حعوق اإلنسأأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأية المكرسأأأأأأأة فد اإل الن العالمد لحعوق   وإذ حؤكد مو جدحد 
السأأأأياسأأأأيةال والعهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصأأأأادية  اإلنسأأأأانال والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية و 

 ك الدولية ذا  الصلة المتعلعة بحعوق اإلنسانالغ ر ذلك مو الصكو  وايجتما ية والثعافيةال وفد

أل  جميع قرارا  الجمعية العامة ومجلس حعوق اإلنسأأأان الصأأأادرة سأأأابعاا برأأأ ن الحق   وإذ يرأأأ ر 
ال  ( 7) د بالحق فد المصوصية حد امخ ر لويية المعرر الماص المعا فد المصوصية فد العصر الرقمدال والتمد 

 لةال ف الا  و العرارا  امخرى ذا  الص

  

 ي46/16العرار  (7)
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بعمل مفوضأية اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأان برأ ن الحق فد المصأوصأية فد  وإذ حرحب 
ة  مل الم راء برأأأ ن  يرأأأ ر أل  حلع يرأأأ ر با تمان أل  تعارير ا فد   ا الرأأأ نال وإذ ال وإذ( 8) العصأأأر الرقمد

ال  2020ماحو  /أيار 28و  27ها المفوضأأأأأأأية حومد  الحق فد المصأأأأأأأوصأأأأأأأية فد العصأأأأأأأر الرقمدال التد  عدت 
حافك حتلاحد يسأأأأأتمدان تكاولوجيا  ال كاء ايصأأأأأطاا د  ل  ممارسأأأأأة الحق   يحظت الت ث ر ال ي ي والتد

 يانا  الرأأأأمصأأأأية والتبادي  فد المصأأأأوصأأأأيةال وأشأأأأار  أل  مماور تتعلق بالرأأأأفافية فيما يمص جمع ال
و قلق أزاء آثار تط  ق ال كاء التد تعون  ل ها أجلاء أسأأأأأأاسأأأأأأية مو أنظمة ال كاء ايصأأأأأأطاا دال وأ ربت  

 ايصطاا د السل ية  ل  المصوصيةال 

بعمل ممتلِّفِّ المكلف و بوييا  اإلجراءا  الماصأأأأة فد مجلس حعوق اإلنسأأأأان   وإذ حرحب أي أأأأاا  
 يحي   لماا بمسا ماتهم فد تعليل الحق فد المصوصية وحماحتاال ةال وإذبر ن الحق فد المصوصي 

يحي   لمأأأأأاا   الط  وإذ  فد  بمريطأأأأأة  العأأأأأان  امم و  أقلعهأأأأأا  التد  الرقمد  التعأأأأأاون  أجأأأأأل  ريق مو 
 ال2020حليران/حونيا  

يجوز وفعاا لا تعريض أيّ  كان لتدخل  حق اإلنسأان فد المصأوصأيةال و و حق ي  وإذ حؤكد مو جدحد 
ا فد التمتع بحماية مراسأأالتاال وحعَّ  ب تا أو فد شأأؤون أسأأرتا أو قانوند فد خصأأوصأأ تا أو  غ ر أوتعسأأفد 

  يسأأأّلم ب ن ممارسأأأة الحق فد المصأأأوصأأأية أمر مهم بالاسأأأبة إل مال حعوق اإلنسأأأان  انون مو   ا التدخلال وإذ الع 
  فد حرية التجمع السأألمد وتكويو   ا تااق اآلراء دون تدّخلال والحق  ف ها الحق فد حرية التع  ر وفد  امخرىال بما 

 الجمعيا ال وب ن     الممارسة ركو مو أركان المجتمع الديمعراقدال

ب ن مو شأ ن الحق فد المصأوصأية أن حتيح التمتَع بحعوق أخرىال ونماَء شأمصأية الفرد   وإذ يسألم 
 لثعافيةالو ويتا بحريةال وقدرَتا  ل  المراركة فد الحياة السياسية وايقتصادية وايجتما ية وا

يكونون متصأأأأأأأأأأل و   وجوب حماية الحعوق نفسأأأأأأأأأأها التد حتمتع بها امشأأأأأأأأأأماص ال حو ي  وإذ حؤكد 
يرأأأأأ ر أل  أن  ف ها الحق فد المصأأأأأوصأأأأأيةال  ادما يكونون متصأأأأأل و باإلنترنت أي أأأأأااال وإذ اإلنترنتال بماب 

تمس تمس امفراد و  قد  الملاَماة المسأأأأأأأرَّ ة ب و امماكو المتصأأأأأأألة باإلنترنت وتلك غ ر المتصأأأأأأألة باإلنترنت
 بحعهم فد المصوصيةال

المؤتمتة  ل  اإلنترنت أن تمس   زمية أوأل  أن مو شأأأأأ ن  مليا  اتماذ العرار الموار  وإذ يرأأأأأ ر 
 يكونون متصل و باإلنترنتال بتمتع امفراد بحعوقهم  ادما ي

وتحل ل   نال مااقرأأأةل بالحاجة أل  أن تتواصأأألال اسأأأتااداا أل  العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأا وإذ يسأأألم 
المسأأأأأأائل ذا  الصأأأأأألة بتعليل وحماية الحق فد المصأأأأأأوصأأأأأأية فد العصأأأأأأر الرقمد وال أأأأأأمانا  اإلجرائية  
والرقابة وسأأأأأأأ ل اينتصأأأأأأأار المحلية الفعالة وت ث ر المراقبة  ل  الحق فد المصأأأأأأأوصأأأأأأأية وغ ر  مو حعوق  

ال وال أأأرورةال والتااسأأأب ال والرأأأر يةاإلنسأأأانال ف أأأالا  و الحاجة أل  دراسأأأة مبادئ  دن التعسأأأفال والعانونية
 ها مو آثار تم  ليةالل  قد حترتب   حتعلق بممارسا  المراقبةال والاظر فيما فيما

أن سأأأأأر ة وت رة التطور التكاولوجد تمكِّو امفراد فد جميع أنحاء العالم مو اسأأأأأتمدان  وإذ حالحظ 
ا  ام مال التجارية وما  ومؤسأأأأأأسأأأأأأ تكاولوجيا المعلوما  وايتصأأأأأأاي ال وتليد فد الوقت نفسأأأأأأا قدرة الحك

قأأأد يرأأأأأأأأأأأأأأكأأأل انتهأأأاكأأأا   وامفراد  ل  القيأأأان بمهأأأان المراقبأأأة واي تراا وايختراق وجمع ال يأأأانأأأا ال ممأأأا
 سيما الحق فد المصوصيةال وأنها مو ثم تركل مصدر قلق متلاحدال تجاوزا  تطال حعوق اإلنسانال وي أو

  

 يA/HRC/48/31انظر  (8)
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تطال الحق فد المصأأأأأأأوصأأأأأأأية فد وزا  التد أن مو شأأأأأأأ ن اينتهاكا  والتجا وإذ حالحظ أي أأأأأأأاا  
العصأأر الرقمد أن تمس جميع امفرادال مع ت ث را  خاصأأة  ل  الاسأأاء وامقفال وامشأأماص ذوي اإل اقة  

 وامشماص امك ر ساااال ف الا  و امشماص فد حاي  ضعف ومو فئا  مهمرةال

رتبطة تحدحداا باو  الجاس  أن الاسأأأأاء والفتيا  حتعرضأأأأو ينتهاكا  وتجاوزا  م وإذ حالحظ ك لك 
أشأأأأكال اإلح اء  خارجاال ف أأأأالا  و اينتهاكا  أو سأأأأواء  ل  اإلنترنت أو  تمس بحعهو فد المصأأأأوصأأأأيةال

 التد تملف آثاراا مرتبطة تحدحداا باو  الجاسال

واحتراما أمور ذا  أ مية فد ماع   ب ن تعليل الحق فد المصأأأوصأأأية وحماية   ا الحق وإذ يسأأألم 
ال خصأأأوصأأأاا  ل  الاسأأأاء وامقفالال  فيا العاف واإلح اء الجاسأأأانيان والتحرل الجاسأأأد ماممارسأأأة العافال ب 

يمكو أن يحد  فد الف أأأاء الرقمد و ل  اإلنترنت   ف أأأالا  و ماع أي شأأأكل مو أشأأأكال التم  لال و و ما
 الويرمل التامأر والمطاردة خلسةا  ل  اإلنترنت

دة  اي تبار فد تصأأأأأأور التكاولوجيا  الجدح   ب ن مو الواجب أخ  حعوق اإلنسأأأأأأان بع و وإذ يسأأأأأألم 
تصأأأأأأميمها واسأأأأأأتمدامها ونرأأأأأأر ا ومواصأأأأأألة   والااشأأأأأأئةال كتلك التد تاطوي  ل  ال كاء ايصأأأأأأطاا دال وفد

ة  تطوير ا ح   مو شأأأأأ نهاال فد اياب ال أأأأأمانا  المااسأأأأأبةال أن تؤثر  ل  التمتع بالحق فد المصأأأأأوصأأأأأي 
  و المح أَّ ال تجاأبل الممأاقر التد تح ق بهأ   الحعوق وبغ ر  مو حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال وبأ ن مو الممكوال بأل وم

التعل ل ماها أل  أدن  حد ممكو بوسأأأأأأائل ماها اتماذل تداب ر ل أأأأأأمان باية تحتية لل يانا  تتسأأأأأأم باممان   أو
بة مجل تع يم اآلثار السأأأأل ية  ل  حعوق  والرأأأأفافية والمسأأأأاءلة واممو والجودة الرفيعةال وتوخد العااية الواج

  ف ها سأأ ل اينتصأأار الع أأائية ائها والتمفيف مو حدتهاال وتوف رل سأأ ل انتصأأار فعالةال بما مجل اّتع اإلنسأأان و 
 وآليا  اينتصار وإنراء رقابة برريةال

 را  ب ن اسأأأأأأأتمدان ال كاء ايصأأأأأأأطاا د ال ي حتطلب معالجة كميا  ك  رة مو ال يانا  كث وإذ يسأأأأأأألم  
اال  لرأأأمص و القاتا ايجتما ية وتف أأأ التا الماصأأأة و ويت حهمل سأأألوك ا  تتعلق ب يانا  شأأأمصأأأيةال ماها ما  ما 

يمكو أن يعرا الحق فد المصأأأأأأوصأأأأأأية لمماقر شأأأأأأدحدةال خاصأأأأأأة  ادما يلسأأأأأأتمدن مغراا تعريف الهوية 
امفرادال وذلك  ل  الرغم  حسأأأأأأاب نعاط   التا ؤ بالتصأأأأأأرفا  أو  التعرر  ل  الوجا أو  التامي  أو  التععأب أو  أو 

 آثار أيجابيةال  لل كاء ايصطاا د مو  مما 

 حابغد تاحية شواغل المصوصية جانباا با تبار ا  ائعاا أمان ايبتكارال  ل  أنا ي وإذ يردد 

أل  أن اسأأتمدان اسأأتمراج ال يانا  والموارزميا  بغرا توجيا المحتوى نحو مسأأتمدمد  وإذ يرأأ ر 
اإلنترنتال ف أالا  و الحق   المسأتمدم و  ل  الفعل والوصأول أل  المعلوما   ل   قد يعوا قدرة  اإلنترنت 

 الفد حرية الرأي والتع  ر

أل  العلق العأان أزاء الطأابع ايقتحأامد لممأارسأأأأأأأأأأأأأأا  جمع ال يأانأا  وأثر أاال   وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر أي أأأأأأأأأأأأأأاا  
م أأأأأمَّاة فد تط  ق حتصأأأأأل ب لك مو آثار وأضأأأأأرار ناجمة  و المراقبة وتلاحد اسأأأأأتمدان الموارزميا  ال وما

 نظم ال كاء ايصطاا دال

ؤدي بعض الموارزميأا  التا ؤيأة أل  التم  ل  اأد ح أل  أّن مو المرجح أن   علقر مع الوإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ   
 استمدان بيانا  غ ر تمث ليةال

بوجوب ماع امخ  بالاتائج التد تاطوي  ل  تم  ل بسأأأأأأأأأ ب العرق وغ ر  فد تصأأأأأأأأأور  وإذ يسأأأأأأأأألم 
 تمدامهاالتصميمها وتطوير ا ونرر ا واس لجدحدة والااشئة وفدالتكاولوجيا  الرقمية ا

أل  التعأارير التد تف أد بتأدند دقأة تكاولوجيأا  التعرر  ل  الوجأا  اأدمأأا    وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر مع العلق 
سأأأأأأيما امفراد والاسأأأأأأاء مو غ ر ال يضال حت   اد اسأأأأأأتمدان بيانا  التدريب  حتعلق اممر بفئا  مع اةال وي
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  أنتاج  دن المسأأاواة العرقية ويرسأأمها  أن مو شأأ ن اسأأتمدان التكاولوجيا  الرقمية أن يكرر  غ ر التمث ليةال وإل  
 تفاقمهاال وير ر فد   ا السياق أل  أ مية س ل اينتصار الفعالةال فدبل أن حليد  

يمكو أن يكون لها  ب ن  ااك أنوا اا معّ اة مو ال يانا  الوصأفية التد مو شأ نهاال رغم ما  وإذ يعر 
حسأأأاسأأأية  و محتوى ايتصأأأاي  نفسأأأاال  تعل  مو فوائدال أن تكرأأأفال  اد تجميعهاال معلوما  شأأأمصأأأية ي

ياسأأية  فد ذلك تحركاتا و القاتا ايجتما ية وأنرأأطتا السأأ  ومو شأأ نها أن تعطد لمحة  و سأألوك الفرد بما
 وتف  التا الماصة و ويتاال

بالحاجة أل  ضأأأأأأمان احتران العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأأان فد تصأأأأأأور التكاولوجيا   وإذ يسأأأأأألم 
تصأأأميمها وتطوير ا ونرأأأر ا وتع يمها وتاظيمهاال وإل  ضأأأمان أخ أأأا ها لل أأأمانا  العائمة  ل  ال يانا  و 

 والرقابة الكافيا ال

َيماحون فد أحيان كث رة موافعتهم الصريحة والحرة والمستا رة  د يمو أن امفرا  وإذ يعرب  و قلعا 
أ ادة بيعها   بيعها أو أو ل  أ ادة اسأأأتعمال بياناتهم الرأأأمصأأأية    ل  جمع بياناتهم ومعالجتها وتملياها أو

ف ها ال يانا   يسأأأأأأأأأأأأأتطيعون فعل ذلكال من  مليا  جمع ال يانا  الرأأأأأأأأأأأأأمصأأأأأأأأأأأأأيةال بما  دة مرا ال و/أو ي
 ومعالجتِّها واستعمالها وتملياها وتبادلهاال زاد  كث راا فد العصر الرقمدال الحساسةال

مع ايلتلاما   أل  وجوب أن تكون مراقبة ايتصأأأأأأأأاي  الرقمية متسأأأأأأأأعة  وإذ يرأأأأأأأأ ر بوجا خاص 
تسأأأتاد أل  أقار قانوند تتع و أتاحتا لعامة الجمهور ويتع و اتسأأأاما  الدولية فد مجال حعوق اإلنسأأأان وأن 

يكون أي تدخل فد الحق فد المصأأأأوصأأأأية   والدقة والرأأأأمول والملو مو التم  لال وإل  وجوب أيبالوضأأأأو   
يرأ ر أل  وجوب   بتوخد أ دار مرأرو ةال وإذحتعلق   و مععول فيما غ ر قانوندال مع مرا اة ما تعسأفياا أو

خطوا  ي تماد حللن مو  أن تتم  الدول امقرار فد العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأياسأأأية ما
 تداب ر أخرىال حسب معت   الحالال مجل أ مال الحعوق المعترر بها فد العهدال قوان و أو

جمع  تعسأأفدال أو    ل  نحو غ ر مرأأرو  أو ل  أن مراقبة و/أو ا تراا ايتصأأايوإذ يرأأدد  
ال وايسأأأأتمدان  التعسأأأأفد ايختراق غ ر العانوند أو تعسأأأأفيةال أو ال يانا  الرأأأأمصأأأأية بصأأأأورة غ ر قانونية أو

التعسأأأأأأأأأأأأأأفد للتكاولوجيأا  ال  ومتريأةال بأا تبأار أا أفعأايا اقتحأاميأة للغأايأةال ترأأأأأأأأأأأأأأكأل انتهأاكأاا   غ ر العأانوند أو
ف ها الحق فد   صأأوصأأيةال ويمكو أن تتعارا مع حعوق اإلنسأأان امخرىال بماتطاويا  ل  الحق فد الم أو

جمع السأأأأأأأأأأأأأألمد وتكويو الجمعيأا ال وقأد تتاأاف  حريأة التع  ر وا تاأاق اآلراء دون تأدخألال والحق فد حريأة الت 
  ل  نطاق واسعال مع مبادئ المجتمع الديمعراقدال حت   ادما تلافَّ  خارج حدود أقليم الدولة أو

أن امفراد والماظما  الااشأأأأط و فد مجال تعليل حعوق اإلنسأأأأان والحريا     بعلق بال وإذ حالحظ 
  حتعرضأأونال فد العدحد العامل و فد وسأأائ  اإل النال كث راا ما   امسأأاسأأية والدفا   اهاال والصأأحف  و وغ ر م مو 

المصأأوصأأية   مو ال لدانال لتهدحدا  وم أأايعا  ويعانون مو انعدان امموال أضأأافة أل  المسأأاس بحعهم فد
 غ ر قانوندال بس ب أنرطتهمال بركل تعسفد أو

صأأأأأأأأأاا ة المراقبة  أل  اسأأأأأأأأأتمدان امدوا  التكاولوجية التد قورتها وإذ يرأأأأأأأأأ ر بعلق بال  أي أأأأأأأأأاا  
 امة مغراا المراقبةال واختراق امجهلة والاظمال وا تراا  الماصأأأأأأأأأة لحسأأأأأأأأأاب جها  فا لة خاصأأأأأأأأأة أو

والتأأأدخأأأل فد الحيأأأاة المهايأأأة والمأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة لألفرادال بمو ف هم ايتصأأأأأأأأأأأأأأأأاي  وتعط لهأأأاال وجمع ال يأأأانأأأا ال  
صأأأحف ون وغ ر م مو العامل و  فد تعليل حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأية والدفا   اهاال وال المرأأأاركون 

  فد المصأأوصأأية  تجاوزا  تطال حعوق اإلنسأأان الماصأأة بهمال والحقَّ  فد وسأأائل اإل النال فد انتهاكا  أو
 ال ل  وجا التحدحد

أل  أن المسأأأؤولية  و احتران حعوق اإلنسأأأان  ل  الاحو الم  و فد المبادئ التوج هية   يرأأأ رذ وإ 
ن: تاف   أقار اممم المتحدة المعاون "الحماية وايحتران واينتصار"ال  بر ن ام مال التجارية وحعوق اإلنسا
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ريا  امسأاسأية وحماحتها تعع  ل   اتق مؤسأسأا  ام مال التجاريةال وأن واجب تعليل حعوق اإلنسأان والح
حرحب بالعمل ال ي أنجلتا المفوضأأأأأأية السأأأأأأامية  والمسأأأأأأؤولية امول   و ذلك يععان  ل   اتق الدولةال وإذ

 وق اإلنسان بر ن تط  ق     المبادئ  ل  التكاولوجيا  الرقميةاللحع

داب ر الترف ر ا ت ف ه بما  للحلول التعاية لت م و وحماية سرية ايتصاي  الرقميةال ما   ل  وإذ يردد 
 َحجب الهويةال مو أ مية فد العصأأأأأأأأأر الرقمد بالاسأأأأأأأأأبة ل أأأأأأأأأمان التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأأأأانالإخفاء الهوية و و 

 الحق فد المصوصية وحرية الرأي والتع  ر وحرية التجمع السلمد وتكويو الجمعيا السيما  وي

سأأأأأأائل التكاولوجية أ مية حماية واحتران حق امفراد فد المصأأأأأأوصأأأأأأية فد تصأأأأأأميم الو  وإذ حالحظ 
سأأأأأأأأأيما جائحة مرا ف روس كورونا   واموبئة والجوائحال وينرأأأأأأأأأر ا  اد التصأأأأأأأأأدي للكوار   تطوير ا أو أو

 فد ذلك اإلخطار بالتعرا للعدوى وتعّفد ممالطد حاملد الف روس بالوسائل الرقميةال (ال بما19-)كوف د

ة والااشأئة أن تسأهم فد مكافحة جائحة  أل  أن مو شأ ن التكاولوجيا  الرقمية الجدحد  وإذ يرأ ر أي أاا  
 ر مع العلق أل  أن  يرأأ  يرأأ ر فد   ا الصأأدد أل  أ مية حماية ال يانا  المتعلعة بالصأأحةال وإذ  ال وإذ 19- كوف د 

 تمّلف أثراا سل ياا  ل  التمتع بالحق فد المصوصيةال  19- بعض الجهود الم  ولة لمكافحة وباء كوف د 

يجوز بموجبا تعريض أي شأأأمصال   وصأأأيةال و و حق ي الحقَّ فد المصأأأ  حؤكد مو جدحد  -1 
مراسأأأالتاال   ب تا أو  أو فد شأأأؤون أسأأأرتا  غ ر قانوند فد خصأأأوصأأأ تا أو  أنث ال لتدخل تعسأأأفد أو  ذكراا كان أن 

مو اإل الن   12  والحقَّ فد التمتع بحمأايأة العأانون مو أي تأدخأل مو  أ ا الع  ألال  ل  الاحو الم  و فد المأادة 
 بالحعوق المدنية والسياسية؛   مو العهد الدولد الماص   17ن والمادة  العالمد لحعوق اإلنسا 

المرأأأأرو ية وال أأأأرورة والتااسأأأأب أل  أنا حابغد للدول أن تكفل ايمتثال لمبادئ    يرأأأأ ر -2 
 فد أي تدّخل يمس بالحق فد المصوصية؛

حدثت فد  أل  امثر المتلاحد للتكاولوجيا  الجدحدة والااشأئةال كتلك التد اسأتل  يرأ ر أي أاا  -3 
والتعلم اآللد والتامي  والتععب وال  ومتريا ال    ميادحو المراقبة وال كاء ايصأأأأأأأأأأأأأطاا د واتماذ العرار المؤتمت

د ذلك التعرر  ل  الوجا والتعرر  ل  اينفعاي ال مو دون ضأأأأمانا  مااسأأأأبةال  ل  التمتع بالحق  ف بما
ا تااق اآلراء دون تدخل   ة التع  ر وفدف ها الحق فد حري  فد المصأأأوصأأأية وغ ر  مو حعوق اإلنسأأأانال بما

 والحق فد حرية التجمع السلمد وتكويو الجمعيا ؛

ف ها الحق فد المصأوصأيةال التد حتمتع بها  وجوب أن تحظ  الحعوق نفسأهاال بما  حؤكد -4 
 يكونون متصل و باإلنترنت بالحماية أي اا  ادما يكونون متصل و باإلنترنت؛ الااس  ادما ي

بأأل ويابغد التعل أأل أل  أدن  حأأد مو الممأأاقر المحيعأأة بأأالحق فد   ال مكو ا يبأأ نأأ   يعر -5 
آليا  مااسأأأأأأأأأبة أخرىال وفعاا  إلنسأأأأأأأأأان  و قريق ا تماد تاظيم مالئم أوحعوق ا المصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأية وغ ر  مو 

لاللتلاما  الواجبة التط  ق بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأأانال يلسأأأأأأتاد أليا فد تصأأأأأأور التكاولوجيا  
تصأأميمها وتطوير ا ونرأأر اال  و قريق ضأأمان باية  الجدحدة والااشأأئةال كال كاء ايصأأطاا دال وفدالرقمية 
لل يانا  تتسأأأم باممان واممو والجودة الرفيعةال وب ل العااية الواجبة لتع يم اآلثار السأأأل ية  ل  حعوق  تحتية 

 آليا  انتصار؛اإلنسان ويّتعائها والتمفيف مو حدتهاال وبإنراء رقابة برريةال ف الا  و 

 حلد: جميع الدول أل  القيان بما حد و -6 

  اال حت  فد سياق ايتصاي  الرقمية والتكاولوجيا  أن تحترن الحق فد المصوصية وتحمي  )أ( 
 الرقمية الجدحدة والااشئة؛
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مأأأأأأا )ب(  التأأأأأأداب ر  مو  تتمأأأأأأ   فد   أن  بأأأأأأالحق  تمس  التد  والتجأأأأأأاوزا   اينتهأأأأأأاكأأأأأأا   حلاهد 
الرأأأأروط للح لولة دون حدو      اينتهاكا  والتجاوزا ال بوسأأأأائل ماها ضأأأأمان  المصأأأأوصأأأأيةال وأن ته ئ 

 ية ذا  الصلة مع التلاماتها بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسان؛توافق الترريعا  الوقا 

أن تع أأد الاظر بأأانتظأأان فد أجراءاتهأأا وممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأا وترأأأأأأأأأأأأأأريعأأاتهأأا المتعلعأأة بمراقبأأة  )ج( 
مراقبة  ل  نطاق واسأأأأأأع وا تراا ال يانا  الرأأأأأأمصأأأأأأية وجمعهاال وك لك تلك فد ذلك ال ايتصأأأأأأاي ال بما

واتماذ العرار المؤتمت والتعلم اآللد والتكاولوجيا  ال  ومتريةال بهدر صأأأأأأأأأأأأون المتعلعة باسأأأأأأأأأأأأتمدان التامي   
الحق فد المصأأأأأأوصأأأأأأية  و قريق ضأأأأأأمان تاف   جميع التلاماتها بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأأان 

 كامالا وفعايا؛تاف  اا  

مف أد حلتم  مو تداب ر لمكافحة اإلر اب والتطرر العايف ال أن ت أمو كون جميع ما )د( 
أل  اإلر اب ويتعارا مع الحق فد المصأوصأية ماسأجماا مع مبادئ الرأر ية وال أرورة والتااسأب ومتوافعاا 

 مع التلاماتها بموجب العانون الدولد؛

ف ها تكاولوجيا    والتعررال بما  ا  ال  ومترية لتحدحد الهوية تتيح التكاولوجي  أن ت أأأأأأأأأأأأأمو أي  )ه( 
  ف ها  غ ر العانونيةال بما  ا  فا لة  امة وخاصأأأأأأأةال المراقبَة التعسأأأأأأأفية أو التعرر  ل  الوجا التد تسأأأأأأأتمدمها جه 

 مراقبة أولئك ال حو يمارسون حعهم فد حرية التجمع السلمد؛

تت أأأأأماا مو جلاءا  وسأأأأأ ل   وتاف  اال مع ما  تبعد  ل ها  أن تسأأأأأو الترأأأأأريعا  المالئمة أو  )و( 
انتصأأأأار فعالةال التد توفر لألفراد الحماية مو اينتهاكا  والتجاوزا  التد تمس بالحق فد المصأأأأوصأأأأيةال  

خاصأأأأأأة   ماظما  مؤسأأأأأأأسأأأأأأأا  ام مال التجارية أو الحكوما  أو وتحدحداا تلك الااجمة  و أقدان امفراد أو
 تعسفية؛ غ ر قانونية أو استمدامها بطريعة ايحتفاظ بها أو تها أومعالج  ل  جمع ال يانا  الرمصية أو

فد مراجعتها بغية ضأأمان أن  سأأياسأأا  أو أنظمة أو أن تاظر فد ا تماد ترأأريعا  أو )ز( 
صألة أدماجاا تاماا تلدمِّج مؤسأسأا  ام مال التجارية الحق فد المصأوصأية وغ ر  مو حعوق اإلنسأان ذا  ال

ا ونرأأأأأأأأر ا وتع يمهاال وأن تتيح لمو تطوير  ف ها ال كاء ايصأأأأأأأأطاا دال وفد ال بمافد تصأأأأأأأأميم التكاولوجيا 
فيا   ارتلكِّ ت تجاوزا  فد حعا أمكانيَة الحصأأول  ل  سأأ  ل انتصأأار فعالال بما تكون حعوقا قد انتلهكت أو

 الج ر وضمانا   دن التكرار؛

  تصأأأار مو اينتهاكا  تاف   تداب ر وقائية وسأأأ ل ان  صأأأددال وضأأأع أو أن تواصأأألال فد   ا ال  ) ( 
والتجاوزا  المتعلعة بالحق فد المصأأأأأأوصأأأأأأية فد العصأأأأأأر الرقمد التد مو شأأأأأأ نها أن تمس جميع امفرادال  

مو  فد ذلك الحاي  التد لها تدا يا  خاصة  ل  الاساء وامقفال وامشماص فد حاي  ضعف أو بما
 فئا  مهمرة؛

تعّلز وتحمد حق جميع امفراد فد    ت أأأأع سأأأأياسأأأأا   مرا ية لال تبارا  الجاسأأأأانيةأن  )ط( 
 ة فد العصر الرقمد وأن تراجعها وتاف  ا وتوّقد ا؛المصوصي 

ثة أل  مؤسأأأأأأأسأأأأأأأا  ام مال التجارية برأأأأأأأ ن كيفية احتران   )ي(  أن تعدن أرشأأأأأأأادا  فعالة ومحدَّ
ة فد مجال  فد ذلك ب ل العااية الواجب  المااسأأبةال بما حعوق اإلنسأأان  و قريق أسأأداء المرأأورة برأأ ن الوسأأائل  

 ظر بفعالية فد المسائل الجاسانية و/أو مسائل ال عف و/أو التهميي؛ حعوق اإلنسانال وبر ن كيفية الا 

أن تمتاع  و اسأأأأأأأأأأأأأأتمأأدان تكاولوجيأأا  المراقبأأة بطريعأأة تتاأأاف  وايلتلامأأا  الأأدوليأأة فد   )ك( 
اإلنسأأأأانال وأن تتم  مدامها  ل  الصأأأأحف  و والمدافع و  و حعوق  فد ذلك اسأأأأت  مجال حعوق اإلنسأأأأانال بما

مو انتهاكا  الحق فد المصأأأوصأأأية بوسأأأائل ماها تاظيم بيع تكاولوجيا  المراقبة   أجراءا  محددة للحماية
 ونعلها واستمدامها وتصدحر ا؛
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و أن ترأأأأأأأأجع التعليم الج د وته ئ للجميع فرص التعليم مدى الحياة بهدر د م أمور م )ل( 
 فعالية؛هارا  التعاية الالزمة لحماية المصوصية ب جملتها محو اممية الرقمية واكتساب الم

  أن ت أأأأأأأأأأأمو أتاحة التدريب المااسأأأأأأأأأأأب  ل   مل التكاولوجيا  الرقمية الجدحدة والااشأأأأأأأأأأأئة  )ن( 
فد نظان  ل  حعوق اإلنسأان للع أاة والمحام و والمد  و العام و وغ ر م مو الممارسأ و المعا  و    وت ث ر ا 
 العدالة؛

ية باتماذ تداب ر تتعارا مع الحق فد  مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأا  ام مال التجار  أن تمتاع  و أللان )ن( 
فيا ال أأرر ال ي تتسأأ ب  غ ر قانونيةال وأن تحمد امفراد مو ال أأررال بما المصأأوصأأية بطريعة تعسأأفية أو

وتاميطهاال وباسأتمدان العمليا    فيا مؤسأسأا  ام مال التجارية بجمع ال يانا  ومعالجتها وتملياها وتبادلها
 والتعلم اآللد؛المؤتمتة  

أن تاظر فد اتماذ تداب ر مااسأأبة تمّكو مؤسأأسأأا  ام مال التجارية مو ا تماد تداب ر   )س( 
حتعلق بطلبا  سأأأأأأأأأأألطا  الدولة ايقال   ل  بيانا  المسأأأأأأأأأأأتمدم و  قو ية كافية لتحع ق الرأأأأأأأأأأأفافية فيما

 المواص ومعلوماتهم؛

أن تبعد  ل هاال مجل معالجة   ترأأأريعا  وتداب ر وقائية وسأأأ ل انتصأأأارال أو أن ت أأأع ) ( 
تبادلها  أ ادة بيعها  دة مرا  أو بيعها أو اسأأتمدامها أو م  و معالجة ال يانا  الرأأمصأأية أوال أأرر الااج

 بركل آخر ب و مؤسسا  ام مال التجارية دون موافعة الرمص المعاد موافعة صريحة وحرة ومستا رة؛

  ل  ومترية ا  ا   فد تصميم برامج الهوية الرقمية أو أن تتم  تداب ر مالئمة بغية ضمان أن تر  ()ر 
تاف   ا وترأأأأأأأأأغ لها ال أأأأأأأأأمانا ل العانونية والتعاية المااسأأأأأأأأأبة الموجودةال فد امتثال كامل للعانون الدولد  وفد

 لحعوق اإلنسان؛

ال كاء ايصأأأأأطاا د بطرائق  أن تعلز جهود مكافحة التم  ل الااجم  و اسأأأأأتمدان نظم  )ص( 
مجال حعوق اإلنسأأأأأأان المترتبة  ل  نرأأأأأأر ا ومجل  ة الواجبة مجل تع يم اآلثار السأأأأأأل ية فد  ماها ب ل العااي 

 اّتعاء تلك اآلثار والتمفيف مو حدتها؛

رة وسأأألمية لتكاولوجيا  يرأأأجع -7  جميع الدول  ل  ته ئة ب ئة مفتوحة وآماة ومسأأأتعرة وميسأأأَّ
ومو ضأأأأأماا ايلتلاما  المكرسأأأأأة فد م ثاق صأأأأأاي ال  ل  أسأأأأأاس احتران العانون الدولدال المعلوما  وايت 

 مم المتحدة والصكوك الدولية لحعوق اإلنسان؛ام

سأأأيما مؤسأأأسأأأا  ام مال التجارية التد  جميع مؤسأأأسأأأا  ام مال التجاريةال وي يرأأأجع -8 
 :حلد اتجّمع ال يانا  وتمّلنها وتستعملها وتبادلها وتعالجهاال  ل  م

المصأأأأأأوصأأأأأأية فد  ف ها الحق فد   حعوق اإلنسأأأأأأانال بما  أن تفد بمسأأأأأأؤول تها  و احتران )أ( 
العصأأأأأأأأأأأأأر الرقمدال وفعاا للمبادئ التوج هية المتعلعة بام مال التجارية وحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان: تاف   أقار اممم 

 د؛المتحدة "الحماية وايحتران واينتصار"ال وأن ت  ل المليد مو الجهود فد   ا الصد

لم المسأأأأأأأتمدِّم و بما )ب(  اناتهم  أن يمس بحعهم فد المصأأأأأأأوصأأأأأأأية مو جمع  ل ي يمكو   أن تلعب
  دون سأأأأأأأأأاد قانوندال وأن تحعق  وتبادلها وايحتفاظ بهاال وأن تمتاع  و القيان ب لك دون موافعتهم أو   واسأأأأأأأأأأتمدامها

م و المستا رة؛  الرفافية وت ع السياسا  التد تتيح الحصول  ل  موافعة المستمدِّ

  قانونيةال وأن تكفلدية لكفالة معالجة ال يانا  بصأأأأأورة أن تاّف  ضأأأأأمانا  أدارية وتعاية وما  )ج( 
أن تكون     المعالجة ضأأأرورية لألغراا المتوخاة ماهاال وأن تكون مرأأأرو ية     امغرااال ف أأأالا  و 

 دقة المعالجة ونلا تها وسريتهاال م مونة؛
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صأأأأأأأأأأأأأحيحهأأا  ل  بيأأانأأاتهم وإمكأأانيأأة تعأأدحأأل ال يأأانأأا  وت   قال   أن تكفأأل لألفراد أمكأأانيأأة اي  )د( 
ل  ل ها بطرق غ ر  غ ر دقيعةال أو  انت ال يانا  غ ر صأأأأأأأأحيحة أو سأأأأأأأأيما أذا ك  وتحدحثها وح فهاال وي  أذا حلصأأأأأأأأِّ

 مررو ة؛ 

أن تكفل أدماج احتران الحق فد المصأوصأية وغ ر  مو حعوق اإلنسأان ذا  الصألة فد   )ه( 
 يمها وتاظيمهاال وأن تتيح سأأأأأأ ل ترأأأأأأغ لها وتع العرار المؤتمت والتعلم اآللد وفدتصأأأأأأميم تكاولوجيا  اتماذ 

 أسهمت ف ها؛ و جملتها التعويضال مو تجاوزا ِّ حعوق اإلنسان التد تكون قد تس  ت أوانتصار فعالةال م

أن ت أأأأأأع ضأأأأأأمانا  كافية تتوخ  اّتعاء اآلثار السأأأأأأل ية  ل  حعوق اإلنسأأأأأأان المرتبطة  )و( 
فيَف حدتها بوسأأأأأائل ماهاال  اد ال أأأأأرورةال وضأأأأأع تم خدماتهاال أو ماتجاتها أو ارتباقاا مباشأأأأأراا بعملياتها أو

  اينتهاكا   التجاوزا  أو الدولية المعاية ب  اإلقليمية أو  شأأأأأروط تعاقديةال واإلسأأأأأرا  بإبالغ   ئا  الرقابة المحلية أو 
  ادما يلكرف أمر أساءة استمدان ماتجاتها وخدماتها؛

  اسأأأتمدان نظم ال كاء ايصأأأطاا دال  أن تعّلز الجهود الرامية أل  مكافحة التم  ل الااجم  و  )ز( 
بطرائق ماها ب ل العااية الواجبة فد مجال حعوق اإلنسأأأأان ورصأأأأد نظم ال كاء ايصأأأأطاا د وتع يمها  ل  

 دورة حياتهاال ومدى ت ث ر نرر ا  ل  حعوق اإلنسان؛ مدى

ف ها شأأأأأركا  التلويد بمدما  ايتصأأأأأاي ال  مؤسأأأأأسأأأأأا  ام مال التجاريةال بما يرأأأأأجع -9 
ال ومو ب اها تداب ر تهاوحماية سري  عمل مجل أيجاد حلول تحعق أمو ايتصاي  والمعامال  الرقمية ل  ال

الدول أل   كفالة تاف   ضأأأأأأمانا  ايمتثال لحعوق اإلنسأأأأأأانال ويد و ال و وحجب الهويةالهوية وإخفاء  الترأأأأأأف ر  
الأدول    يمتثأل يلتلامأا    أدن التأدخأل فد اسأأأأأأأأأأأأأتمأدان  أ   الحلول التعايأة  و قريق فرا أي ق ود  ل هأا بمأا 

بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأانال و ل  سأأأو سأأأياسأأأا  تحمد خصأأأوصأأأية ايتصأأأاي  الرقمية التد 
 يعون بها امفراد؛

  الدولال ومؤسأأسأأا  ام مال التجاريةال ح ثما حاط ق ذلكال  ل  ب ل العااية الواجبة يرأأجع  - 10 
تارأأأأأر ا  تطور ا أو ايصأأأأأطاا د التد تصأأأأأممها أو فد مجال حعوق اإلنسأأأأأان قوال دورة حياة نظم ال كاء

 ترّغلها؛ تحصل  ل ها أو  يعها أوت  أو

ق اإلنسأأأأأأان أن تعد تعريراا خطياا ت ّ و  أل  مفوضأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأامية لحعو   يطلب -11 
  يا ف ها ايتجا ا  والتحد  حتعلق بحق اإلنسأأأان فد المصأأأوصأأأيةال بما  فيا ايتجا ا  والتحديا  الحدحثة فيما 

التد حتااولها   ا العرارال وأن تحدد وتوضأأح المبادئ وال أأمانا  والممارسأأا  الف أأل  ذا  الصأألة بحعوق  
 مجلس حعوق اإلنسان فد دورتا الحادية والممس وال تعقلبا جلسة تحاور؛ اإلنسانال وأن تعدن التعرير أل 

ف ذكر ال أسأأأأأأهاما   أل  المفوضأأأأأأية السأأأأأأامية أن تلتمسال أثااء أ داد التعرير اآلن   يطلب -12 
ف ها الدول والماظما  الدولية واإلقليميةال  الجغرافيةال بما  مو ذوي المصأأأأأأأألحة المعا  و مو ممتلف المااقق

  ماصأأة لمجلس حعوق اإلنسأأانال و  ئا  المعا دا ال وغ ر ذلك مو مكاتب اممم المتحدة ووكايتها واإلجراءا  ال 
تاال والمؤسأأأأسأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأانال والمجتمع وصأأأأااديعها وبرامجها ذا  الصأأأألةال كل فد نطاق ويح 

سأأأأأأ ق    تبار ماالمدندال والعطا  الماصال واموسأأأأأأاط التعايةال والمؤسأأأأأأسأأأأأأا  امكاديميةال وأن ت خ  بع و اي
 ل وي المصلحة أن أنجلو  مو أ مال ذا  صلةي

 41الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  7

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  
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ة النتااك حقوق اإلنسةةةةان وةعاقة ممارسةةةةة حق مرتزقة وسةةةةيلاسةةةةت دام ال -48/5
 مصيرها الشعوب  ي تقرير

 الأن مجلس حعوق اإلنسان 

أل  جميع العرارا  السأأابعة التد ا تمدتها الجمعية العامة ومجلس حعوق اإلنسأأان ولجاة  أذ يرأأ ر 
كانون  18لمؤرخ ا 64/151حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان برأأأأأأأأأأأأأ ن   ا الموضأأأأأأأأأأأأأو ال بما فد ذلك قرار الجمعية العامة 

  15/12ال و2009آذار/مارس   26المؤرخ  10/11ال وقرارا  مجلس حعوق اإلنسأأأأأان 2009امول/ديسأأأأأم ر 
 29المؤرخ   18/4ال و2010ترأأأأأأأريو امول/أكتوبر  1المؤرخ   15/26ال و2010أحلول/سأأأأأأأ تم ر  30 المؤرخ
  ال 2014أحلول/سأأ تم ر    25المؤرخ  10/ 27ال و 2013أحلول/سأأ تم ر    26المؤرخ  13/ 24ال و 2011سأأ تم ر  أحلول/ 

  3/ 36ال و2016أحلول/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر    29المؤرخ    33/4ال و2015ترأأأأأأأأأأأأأأريو امول/أكتوبر    1المؤرخ    30/6و
 أحلول/ 26المؤرخ   42/9ال و2018أحلول/سأأأأأأأ تم ر   27المؤرخ   39/5ال و2017أحلول/سأأأأأأأ تم ر   28 رخالمؤ 

 ال2019س تم ر  

د جملة أمورال  ل  أدانة أي دولة أل  جميع العرارا  ذا  الصأألة التد تاصال ف وإذ يرأأ ر أي أأاا  
أو تتسأأأأأأأأامح مع ذلكال   د المرتلقة أو تمويلهم أو تدري هم أو حرأأأأأأأأد م أو   ور م أو اسأأأأأأأأتمدامهمالتج ل تجا  

بهدر اإلقاحة بحكوما  دول أ  أأأأأأأأأأاء فد اممم المتحدةال وي سأأأأأأأأأأيما حكوما  ال لدان الااميةال أو بهدر 
أل  العرارا  والصأأكوك الدولية ذا  الصأألة التد ا تمد ا   محاربة حركا  التحرير الوقادال وإذ يرأأ ر ك لك

ايجتما د وايتحاد امفريعد وماظمة الوحدة  كل مو الجمعية العامة ومجلس اممو والمجلس ايقتصأأادي و 
 امفريقيةال وماها اتفاقية ماظمة الوحدة امفريقية للع اء  ل  أ مال المرتلقة فد أفريقياال

ئ المكرسأأأة فد م ثاق اممم المتحدة برأأأ ن التع د الصأأأارن بمبادئ  والمباد المعاصأأأد  وإذ يع د ت ك د 
دال والسأأالمة اإلقليمية للدولال وحق الرأأعوب فد تعرير المصأأ رال المسأأاواة فد السأأيادةال وايسأأتعالل السأأياسأأ 

فد    و دن اسأأأأتعمال العوة أو التهدحد باسأأأأتعمالها فد العالقا  الدوليةال و دن التدخل فد الرأأأأؤون التد تادرج
 أقار ايختصاص الداخلد للدولال

أن تحدد  أن مو حق جميع الرأأأأأعوبال بمعت أأأأأ  م دأ تعرير المصأأأأأ رال   وإذ حؤكد مو جدحد أي أأأأأاا  
بحرية وضأأعها السأأياسأأد وأن تسأأع  بحرية أل  تحع ق تام تها ايقتصأأادية وايجتما ية والثعافيةال وأن  ل  

 قالكل دولة واجب احتران   ا الحق وفعاا محكان الم ثا

أ الن مبأأادئ العأأانون الأدولد المتعلعأأة بأالعالقأا  الوديأة والتعأأاون ب و  وإذ حؤكأد مو جأدحأد كأ لأك   
 م ثاق اممم المتحدةالالدول وفعاا ل

أزاء المطر ال ي ترأأأأأأكلا أنرأأأأأأطة المرتلقة  ل  السأأأأأألم واممو فد  وإذ يرأأأأأأعر ببال  الجل  والعلق 
يما فد مااقق الالا ال وإزاء ما تاطوي  ليا     امنرأطة مو ال لدان الاامية فد ممتلف أنحاء العالمال وي سأ 

 ل  احتراماالو  خطر  ل  سالمة الاظان الدستوري لل لدان المت ررة

أزاء ما حاجم  و أنرأطة المرتلقة اإلجرامية  ل  الصأع د الدولد مو خسأائر   وإذ يسأاور  قلق بال  
 سياسا  ال لدان المت ررة واقتصاداتهاال فد امروا  وأضرار جسيمة بالممتلكا  وآثار سل ية  ل 

و وحق الرعوب فد تعرير ضرورة ايمتاا   و القيان ب ي أنرطة تهدد السلم وامموإذ يع د ت ك د   
 المص ر أو تعوق التمتع بحعوق اإلنسانال

ب ن تلاحد مرأاركة الرأركا  العسأكرية وامماية الماصأة فد العمل اإلنسأاند حث ر شأواغل  وإذ يلسألِّّم 
 بر ن اممو با تبار ال  ل  حد سواءال مافعة  امة ووظيفة مو وظائف الدولةال
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أن اسأأأأأأأأتمدان المرتلقة وتجا د م وتمويلهم وحماحتهم وتدري هم أمور تث ر   حؤكد مو جدحد -1 
 قلعاا شدحداا لدى جميع الدول وتركل انتهاكاا للمعاصد والمبادئ المكّرسة فد م ثاق اممم المتحدة؛

ب ن الالا ا  المسأأألحة واإلر اب وايتجار بامسأأألحة والعمليا  السأأأرية التد تعون  يلسأأألِّّم -2 
الثة ترأأجعال فد جملة أمورال الطلب  ل  خدما  المرتلقة والرأأركا  العسأأكرية وامماية الماصأأة  بها قوى ث 

 فد السوق العالمية؛

درجا   جميع الدول  ل  أن تتم  المطوا  الالزمة وتتوخ  أقصأأأأأأأأأأ     يح  مرة أخرى  -3 
ة لكفالة  دن اسأأأتمدان  أن تتم  التداب ر الترأأأريعية الالزماليعظة أزاء المطر ال ي ترأأأكلا أنرأأأطة المرتلقةال و 

أراضأأ ها وامراضأأد امخرى الماضأأعة لسأأيطرتها ومواقا ها فد تجا د المرتلقة وحرأأد م وتمويلهم وتدري هم  
ارسأأأأأأة الحق فد تعرير المصأأأأأأ ر أو أل  وحماحتهم و  ور م مو أجل التمطي  منرأأأأأأطة تهدر أل  أ اقة مم

لسأأأأأأأأأأأيادة التد تحترن حق الرأأأأأأأأأأأعوب فد تعرير اإلقاحة بحكومة أي دولة أو تفكيك الدول المسأأأأأأأأأأأتعلة ذا  ا
 المص ر أو تعويض سالمتها اإلقليمية أو وحدتها السياسية كلياا أو جلئياا؛

و أنوا  تجا د أل  جميع الدول أن تتوخ  أقصأأأأأأأأ  درجا  اليعظة أزاء أي نو  ميطلب   -4 
 ؛المرتلقة أو تدري هم أو توظيفهم أو تمويلهم

ل أن تتوخ  أقصأأأأأأأأأأأأ  درجا  اليعظة لحظر اسأأأأأأأأأأأأتمدان  أل  جميع الدو  يطلب أي أأأأأأأأأأأأاا  -5 
الرركا  الماصة التد تعدن المدما  ايسترارية وامماية العسكرية  ل  الصع د الدولد  ادما تتدخل     

  مال الرامية أل  ز ل ة استعرار امنظمة الدستورية؛الرركا  فد الالا ا  المسلحة أو ام

الدول أل  كفالة أن تعمل الرأأأأأأركا  العسأأأأأأكرية وامماية الماصأأأأأأة فد أراضأأأأأأ ها  حد و -6 
محكان تعاقدية وإجراءا  للرصأأأأأأأأأأأأأأد والمراقبة تمتثل للعوان و الوقاية وايلتلاما  الدولية ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألة   وفعاا 

 ق اإلنسان؛المتعلعة بالعمل اإلنساند وحعو 

مماية التد تعدمها شأأركا  خاصأأةال  الدول التد تسأأتورد المدما  ايسأأترأأارية وا يرأأجع -7 
بما فد ذلك فد قطا  الصاا ا  ايستمراجيةال  ل  أن ت ع آليا  وقاية تاظيمية لتسج ل     الرركا   

اجمة  و أنرأأأطتهاال والترخيص لهاال ومسأأأاءلتها وموظف هاال وتوف ر سأأأ ل اينتصأأأار ل أأأحايا اينتهاكا  الا 
تعدمها تلك الرأأأأأأركا  الماصأأأأأأة التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأان حرصأأأأأأاا  ل  أي تعوق المدما  المسأأأأأأتوردة التد  

 تاتهكها فد ال لد المتلعد للمدما ؛ وأي

جميع الدول التد لم تا أأأأأأأأأم بعد أل  ايتفاقية الدولية لماا  أأأأأأأأأة تجا د المرتلقة  حد و -8 
 أل  الاظر فد اتماذ اإلجراءا  الالزمة للقيان ب لك؛واستمدامهم وتمويلهم وتدري هم  

بالتعاون ال ي أبدتا ال لدان التد زار ا الفريق العامل المعاد بمسأأأأأأأأ لة اسأأأأأأأأتمدان حرحب   -9 
المرتلقة وسأأأ لةا ينتهاك حعوق اإلنسأأأان وإ اقة ممارسأأأة حق الرأأأعوب فد تعرير مصأأأ ر اال وبا تماد بعض 

 المرتلقة وحرد م وتمويلهم وتدري هم و  ور م؛ الدول ترريعا  وقاية تعّ د تجا د

المرتلقة فد أي بلدال وي سأيما فد مااقق الالا ال والمطر ال ي ترأكلا       أنرأطةحدحو   -10 
امنرأأأأأأأأطة  ل  سأأأأأأأأالمة الاظان الدسأأأأأأأأتوري لل لدان و ل  احتراما و ل  ممارسأأأأأأأأة شأأأأأأأأعوبها حعها فد تعرير 

ل فد مصادر ايرتلاق وأسبابا الج رية وفد الدوافع السياسية  المص رال ويردد  ل  أ مية نظر الفريق العام
 مرتلقة وامنرطة المتصلة بهم؛لل

الأدول أل  التحع ق فد احتمأال تورط المرتلقأة فد امفعأال اإلجراميأة ذا  الطأابع حأد و   -11 
لتهم بهاال مت  وح ثما وقعتال وإل  محاكمة مو تث ت مسأأأأأأأأأأأأؤول تهم  اهاال أو الا  ظر فد  اإلر ابد وفد صأأأأأأأأأأأأِّ

 المعا دا  الثاائية أو الدولية السارية؛تسليمهمال أن قللب أل ها ذلكال وفعاا لعوان اها الوقاية و 
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ب ن أنرأأأأأطة المرتلقة جريمة مععدة تعع المسأأأأأؤولية الجاائية  اها  ل   اتق مو يلسأأأأألِّّم  -12 
لو مال أو مو خططوا منرطته بو م أو موَّ  م اإلجرامية أو أمروا بتاف   ا؛جاَّدوا المرتلقة أو استمدمو م أو درَّ

ااة ال أأالع و فد أنرأأطة المرتلقة والمسأأؤول و  و اسأأتمدان كل أشأأكال أفال  الجحدحو   -13 
المرتلقة وتجا د م وتمويلهم وتدري هم مو الععابال ويح  جميع الدول  ل  تعديمهم أل  العدالة دون تم  لال  

 وفعاا يلتلاماتها بموجب العانون الدولد؛

انون الأأدولدال أل  المجتمع الأأدولد وجميع الأأدولال كأألا وفق التلامأأاتأأا بموجأأب العأأ    ودحأأ  -14 
 التعاون والمسا دة فد معاضاة المتهم و ب نرطة المرتلقة فد أقار محاكما  شفافة و لاية و ادلة؛

 مأل الفريق العأامأل ومسأأأأأأأأأأأأأأا مأاتأاال بمأا ف هأا أنرأأأأأأأأأأأأأأطتأا البحثيأةال ويحي   لمأاا    حالحظ -15 
 ؛( 9) رامخ   بتعرير 

والحوار فد أقار مو التفا ل ب و الفريق فد   ا السأأأأأأأأأياق مواصأأأأأأأأألة التعاون  يرأأأأأأأأأجع  -16 
العامل والدول ام  أأأأأأاء وغ ر ا مو الجها  المعاية ذا  الصأأأأأألةال فيما حتعلق بجملة أمور ماها اسأأأأأأتمدان 

 مصادر المعلوما  والتحعق مو الوقائع  ل  أرا الواقع وإصدار ال الغا ال وما أل  ذلك؛

كرية وامماية الماصأأأأأة فد مجال العمل ب ن المرأأأأأاركة الارأأأأأطة للرأأأأأركا  العسأأأأأ يلسأأأأألِّّم  -17 
اإلنسأأأاند قد تؤدي أل  مليد مو مماقر انتهاكا  حعوق اإلنسأأأان والعانون الدولد اإلنسأأأاند فد حالة  دن 

 وجود ضمانا  وآليا  مراقبة لماع استمدامها المفرط للعوة؛

الارأأطةال  الم راء توسأأيع نطاق مرأأاركتهم  العامل وغ ر م مو أل  أ  أأاء الفريق  يطلب   -18 
بوسأأأأائل ماها تعديم مسأأأأا ما ال فد اله ئا  الفر ية امخرى لمجلس حعوق اإلنسأأأأان التد تاظر فد ق أأأأايا 
اسأأأأأتمدان المرتلقة وامنرأأأأأطة المتصأأأأألة بالمرتلقة بجميع أشأأأأأكالها وتجلياتهاال بما فد ذلك مسأأأأأ لة الرأأأأأركا   

 الماصة؛العسكرية وامماية 

عمل ال ي أنجل  بالفعل مكلفون سأأأأأأأأابعون بوييا  أل  الفريق العامل مواصأأأأأأأألة اليطلب   -19 
فد مجال تعليل اإلقار العانوند الدولد لماع تجا د المرتلقة واسأأأتمدامهم وتمويلهم وتدري هم والمعاقبة  ل  

ال ي صاغا المعرر الماص       امفعالال مع مرا اة معتر  وضع تعريف قانوند جدحد لمصطلح "المرتلق"
المرتلقة وسأأأأ لة ينتهاك حعوق اإلنسأأأأان وإ اقة ممارسأأأأة حق الرأأأأعوب فد تعرير  المعاد بمسأأأأ لة اسأأأأتمدان

ال وك لك تطور ظا رة المرتلقة ( 10) المص ر فد تعرير  ال ي قدما أل  لجاة حعوق اإلنسان فد دورتها الست و
 وأشكالها ذا  الصلة؛

وامنرأأأأطة  فريق العامل أن حواصأأأأل رصأأأأد المرتلقة صأأأأدد أل  الفد   ا ال يطلب أي أأأأاا  -20 
المتصأأأأأأأأأأألة بهم بجميع أشأأأأأأأأأأأكالها وتجلياتهاال فد ممتلف أنحاء العالمال بما فد ذلك حاي  توف ر الحكوما   
الحماية لمتورق و فد أنرأأأأأأأأأأأأطة المرتلقةال وأن حدأب  ل  تحدح  قا دة ال يانا  الماصأأأأأأأأأأأأة بامشأأأأأأأأأأأأماص  

 مرتلقة؛المدان و بممارسة أنرطة ال

حواصأأل دراسأأة وتحدحد المصأأادر وامسأأباب الجدحدة أل  الفريق العامل أن   يطلب ك لك -21 
والع أأأأأأايا والتجليا  وايتجا ا  الااشأأأأأأئة فيما حتعلق بالمرتلقة وامنرأأأأأأطة المتصأأأأأألة بهم وأثر ا  ل  حعوق  

دول ام  أأأأأاء  اإلنسأأأأأانال وبماصأأأأأة حق الرأأأأأعوب فد تعرير مصأأأأأ ر اال وأن حترأأأأأاور فد   ا الصأأأأأدد مع ال
 وساط امكاديمية والمجتمع المدند والجها  امخرى المعاية ذا  الصلة؛والماظما  اإلقليمية والدولية وام

  

(9) A/HRC/48/51ي 

(10) E/CN.4/2004/15ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/51
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/15
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 جميع الدول  ل  التعاون الكامل مع الفريق العامل فد أداء ويحتا؛يح   -22 

يد الفريق أل  امم و العان ومفوضأأأأة اممم المتحدة السأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأان تلو يطلب   -23 
د م مداء ويحتأاال مو الاأاح ت و المهايأة والمأاليأةال بطرق ماهأا تعليل  العأامأل بكأل مأا حللن مو المسأأأأأأأأأأأأأأا أدة والأ 

التعاون ب و الفريق العامل وغ ر  مو كيانا  ماظومة اممم المتحدة التد تعا  بمكافحة امنرأأأطة المتصأأألة  
 لة؛بالمرتلقةال حت  يفِّد بمتطلبا  أنرطتا الحالية والمع  

تاف أأ   أأ ا العرار مع الأأدول والماظمأأا    أل  الفريق العأأامأأل أن حترأأأأأأأأأأأأأأأأاور فديطلأأب   -24 
الحكومية الدولية والماظما  غ ر الحكومية وغ ر ا مو الجها  الفا لة ذا  الصأأأأأأأأألة فد المجتمع المدندال 

تا برأ ن اسأتمدان  وأن حواصأل أبالغ مجلس حعوق اإلنسأان والجمعية العامةال وفعاا ل رامج  ملهماال باسأتاتاجا
 اإلنسان وإ اقة ممارسة حق الرعوب فد تعرير مص ر ا؛المرتلقة وس لة ينتهاك حعوق 

مواصأأأأأأأأألة الاظر فد     المسأأأأأأأأأ لة فد أقار ال اد نفسأأأأأأأأأا مو جدول ام مال فد    يعرر -25 
 دورتا الحادية والممس وي

 41الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  7

ل ب غلمِّ ]ا تل  أ  أأأاء  و التصأأأويتي وكانت  4وامتاا     الصأأأوتاا   14صأأأوتاا معابل    29 ية  د بتصأأأويت مسأأأجَّ
 :نتيجة التصويت كما حلد

 :المؤيدون 
ايتحاد الروسأدال امرجات وال أرم اياال أريترياال أندونيسأياال أوروغوايال أوزبكسأتانال باكسأتانال  

ل هأاماال  المتعأددة العوميأا (ال جلر ا  - البحريوال باغالدييال بورك اأا فاسأأأأأأأأأأأأأوال بوليفيأا )دولة 
ال وليفارية(ال فيجدال   - السأأأأأودانال الصأأأأأ وال غابونال الفل  وال فالويال )جمهورية  السأأأأأاغالال 

 الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال موريتانياال نام  ياال ن بالال الهاد 

 المعارضون:

ألمانياال أوكرانياال أيطالياال بلغارياال بولاداال ترأأأأأأأأأأأأأأيكياال جلر مارشأأأأأأأأأأأأأأالال جمهورية كورياال  
لمملكة المتحدة ل ريطانيا العظم  وأحرلادا الرأأماليةال الامسأأاال  ولاداال  لدانمركال فرنسأأاال اا

 اليابان

 : و التصويت  الممتاعون 
 ال رازيلال توغوال الصومالال المكسيك[

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسةر   ي أوقات األزمات، بما  ياا   -48/6
 19-كو يد جائحة

 نسانالأن مجلس حعوق اإل 

العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأانال والعهد الدولد الماص    نبم ثاق اممم المتحدةال واإل الأذ يسأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأد  
والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأياسأأأيةال ف أأأالا  و  البالحعوق ايقتصأأأادية وايجتما ية والثعافية

الع أأأأأاء  ل  جميع تفاقية صأأأأأكوك حعوق اإلنسأأأأأان امخرى ذا  الصأأأأألةال بما ف ها اتفاقية حعوق الطفلال وا
أشأأكال التم  ل ضأأد المرأةال واتفاقية حعوق امشأأماص ذوي اإل اقةال وبروتوكول ماع وقمع ومعاقبة ايتجار 
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  بامشأأأماصال وبماصأأأة الاسأأأاء وامقفالال المكمل يتفاقية اممم المتحدة لمكافحة الجريمة الماظمة   ر الوقايةال 
  ق وام رار والممارسا  الر  هة بالرقالرة الرقوايتفاقية التكم لية إلبطال الرق وتجا

حؤكأأأأد مو جأأأأدحأأأأد     2المؤرخ    29/8ال و2013أحلول/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر    27المؤرخ    24/23قراراتأأأأا  وإذ 
ال  2019تموز/حوليأأا    11المؤرخ    41/8ال و2017حليران/حونيأأا    22المؤرخ    35/16ال و2015تموز/حوليأأا  

  69/156أي أأأأأأأأأأأأأأاا بعرارا  الجمعيأة العأامأة  إذ حأ كرال و 2021تموز/حوليأا   12المؤرخ   5/47وإذ حأ كر بعرار   
  73/153ال و2016كانون امول/ديسأم ر   19المؤرخ   71/175ال و2014كانون امول/ديسأم ر   18المؤرخ 
 ال2020كانون امول/ديسم ر  16المؤرخ  و167/75ال 2018كانون امول/ديسم ر  17المؤرخ 

برنامج  مل المؤتمر الدولد للسأأكان وك لك   أ الن وبرنامج  مل ف  ااالوإذ حؤكد مو جدحد أي أأاا   
والتاميةال وإ الن وماهاج  مل بيج وال والوثائق المتامية لمؤتمرا  اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأهماال واإل الن السأأأأأأأأياسأأأأأأأأد  

 ال( 11) يجتما  الجمعية العامة الرفيع المستوى المعاد بالتغطية الصحية الراملة

ل أديس أبابا الصأأأأأأأأأأأأأأادرة  و خطة  مو  2030با تماد خطة التامية المسأأأأأأأأأأأأأأتدامة لعان   وإذ ح ّكر 
ال وإذ حالحظ الطابع 2030المؤتمر الدولد الثال  لتمويل التاميةال التد ترأأأأأكل جلءاا ي حتجلأ مو خطة  ان 

ومجمو ة ام دار والغايا  والمؤشأأرا  ذا  الصأألة بماع   2030المتكامل وغ ر العابل للتجلئة لمطة  ان  
مو  3-5والتصأأأأأأدي لا والع أأأأأأاء  لياال بما فد ذلك الغاية  العسأأأأأأري زواج امقفال واللواج المبكر واللواج 

 أ دار التامية المستدامةال

بايستاتاجا  المتفق  ل ها ذا  الصلة التد توصلت أل ها لجاة وضع المرأةال وإذ  وإذ ح كر أي اا  
ئحة مرا بالم كرة التوج هية للجاة الع أأأأأأاء  ل  التم  ل ضأأأأأأد المرأةال الصأأأأأأادرة فد سأأأأأأياق جا يحي   لماا 

ائحأةال وي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا  ل  جميع (ال التد تهأدر أل  التمفيف مو امثر المأدمر للجأ 19-ف روس كورونأا )كوف أد
 الاساء والفتيا ال

امقفال واللواج  بتعرير مفوضأأأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأان  و زواج وإذ حرحب 
 و مسأأأ لة زواج امقفال واللواج م و العان وبتعرير ام  ( 12) المبكر واللواج العسأأأري فد السأأأياقا  اإلنسأأأانية

 ال( 13) المبكر واللواج العسري 

وأسأأأبابها   ب أأأرورة اتماذ أجراءا   اجلة وتداب ر قويلة امجل للتصأأأدي لحاي  امزما    وإذ يسأأألم  
الا ا  المسأأأألحةال والكوار  الط يعيةال والعالقل السأأأأياسأأأأيةال وحاي  ما بعد الصأأأأرا ال  ال   مو ب اها ال التد  الج رية 

للصأأأأأحة    خط راا   تهدحداا وحاي  الطوارئ المععدةال والصأأأأأرا ا  ايجتما ية ايقتصأأأأأادية والجائحا ال مما يمثل 
 فد العادةال والسالمة واممو و/أو الرفا  لمجتمع محلد أو فئة ك  رة أخرى مو الااسال  ل  رقعة واسعة  

ري ومماقر حدوثها تتفاقم أن حاي  زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأ   وإذ حالحظ بعلق 
ال  ئا  اإلنسأأأأانية بسأأأأ ب  وامل ممتلفةال ماها انعدان امموال و دن المسأأأأاواة برأأأأدة فد أوقا  امزما  وفد 

واي تعاد  ب و الجاسأأأ وال وزيادة مماقر العاف الجاسأأأد والجاسأأأاندال وانهيار سأأأيادة العانون وسأأألطة الدولةال  
ال  تماذ ايغتصأأأأأابال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأريال وأشأأأأأكالماقئ بتوف ر الحماية  و قريق اللواجال وا

العاف الجاسأأأأأأأد امخرى أسأأأأأأأال ب تكتيكية محظورة بموجب العانون الدولد فد الالا ا ال و دن ن ل التعليمال  
ل ماع الحمل والمدما  ايجتما ية  ووصأأم الحمل خارج أقار اللواجال واياب خدما  تاظيم امسأأرة ووسأأائ 

ايجتما ية وام مال ع العاف وتتصأأأأأدى لاال وايضأأأأأطرابا  الحاصأأأأألة فد الرأأأأأبكا   ذا  الصأأأأألة التد تما 

  

 ي 74/2قرار الجمعية العامة  (11)

(12) A/HRC/41/19ي 

(13) A/75/262ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/19
https://undocs.org/ar/A/75/262
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ما ترتكب ف ها  الروت ايةال وزيادة الفعر واياب فرص كسأأأأأأأأأأأأأأب العييال وأن امزما  تؤدي أل  ظرور كث راا 
 عالما ترتد ف ها اينتهاكا  والتجاوزا  العائمة وتتس اا انتهاكا  وتجاوزا  جدحدة لحعوق اإلنسانال وكث ر 

أل  المكاسأأأأأأب التد تحععت فد أنهاء زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأريال   وإذ يرأأأأأأ ر 
وِّجو ق ل سأأأأأأو الثاماة  رأأأأأأرة فد الععد الماضأأأأأأدال مو واحدة   بما فد ذلك انمفاا نسأأأأأأبة الفتيا  الالئد زل
تفأاو  التعأدن المحرز  ال مع اإل راب  و بأال  العلق أزاءة مو كأل خمس تعريبأاا كأل أربع فتيأا  أل  واحأد مو

مل ون حأالأة   13أل     10أل  وقو     19-ماأاققال وأن مو المتوقع أن تؤدي آثأار جأائحأة كوف أدفد جميع ال
أضأأأأأأأأأأأأأأأأافيأأة مو حأأاي  زواج امقفأأالال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأأأأأأأري التد كأأان مو الممكو تفأأادحهأأا  

اء بايلتلان الماصأأأأأأأأأأوص  ليا فد  فية للوفليسأأأأأأأأأأت بكابالتالد  ال وأن وت رة التغ  ر الحالية 2030 ن ا بحلول
مو أ دار التامية المسأأأأأأأأتدامة والع أأأأأأأأاء  ل  زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأري  3-5الغاية 

 ال وإذ يسلم فد   ا الصدد بالحاجة أل  تعاون أوثق ب و الدولال2030بحلول  ان 

مسأاواة امشأكال العائمة سألفاا مو  دن ال أد  أل  تفاقم 19-من أزمة كوف د  يسأاور  بال  العلق وإذ 
والتم  ل الجاسأاند الماهجد ال ي تواجها الاسأاء والفتيا ال وي سأيما الاسأاء والفتيا  ذوا  اإل اقة ومو  و 

تاريمية والهيكلية ب و الجاسأأ وال فد حاي  ضأأعفال بما ف ها الاظان امبويال واسأأتمرار أوجا  دن المسأأاواة ال
اديةال وزاد  مو حدو  العاف وكر  امجانبال وأوجا  دن المساواة ايجتما ية ايقتصوالعاصريةال والوصمال 

 الجاسد والجاساند والممارسا  ال ارةال بما ف ها زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسريال

وما حرتب  بها مو تداب ر احتواءال    19- جائحة كوف د أن اآلثار المسأأأأأأتمرة ل   وإذ حالحظ بعلق بال   
فد حريأأة التاعأألال سأأأأأأأأأأأأأأتكون لهأأا  واقأأب فد ذلأأك أغالق المأأدارس فعليأأاا وفرا الع ود  ل  الحق    بمأأا 

اقتصأأأادية واجتما ية وإنسأأأانية واسأأأعة الاطاق أثااء الجائحة وبعد اال ومو المرجح أن تليد مو المماقر  
فد  سأأأأأ باا   د والحمل غ ر المعصأأأأأود و/أو المبكرال التد قد تكون أما المرتبطة بالعاف الجاسأأأأأد والجاسأأأأأان

 و المماقر المتعلعة بايتجار   زيادة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأري أو نتيجة لاال ف أأالا 
بامشأماص وأنوا  أخرى مو ايسأتغاللال والعلل ايجتما دال وناسأور الويدةال وترأويا ام  أاء التااسألية  

التد يمكو الوقاية ماهاال وأن المصأأأأأأا ب    واإلجهاا غ ر الم مون والوفيا  واممراا الافاسأأأأأأية  لإلنا 
ا تتحملا الاسأأأأاء والفتيا  مو حصأأأأة غ ر متااسأأأأبة مو الر اية والعمل الماللد مو دون  ايقتصأأأأاديةال وم 

اية  أجر وما حرتب  ب لك مو خطر  دن  ودتهو أل  المدرسأأأأأةال وصأأأأأعوبا  الحصأأأأأول  ل  خدما  الر  
اء والفتيا  وتحع ق الفرص ايقتصأأأأأأأأادية فد الصأأأأأأأأحية أمور تعوق أ مال حعوق اإلنسأأأأأأأأان لجميع الاسأأأأأأأأ 

أن     المماقر تتفاقم فد الحاي  اإلنسأأأأأأأأأانية ولدى الاسأأأأأأأأأاء والفتيا  اللواتد حوجدن فد المسأأأأأأأأأتع لال و 
 حاي  ضعفال 

الهجون  ل  جميع الفتيا  واختطافهوال وإذ يسأتاكر جميع الهجما ال بما ف ها الهجما   وإذ حدحو برأدة  
   التعليمية وقالبها وموظف هاال وإذ يح  الدول  ل  حماحتهم مو الهجما ال اإلر ابيةال  ل  المؤسسا 

والفتيا ال بما فد ذلك من التمويل الماص بتعليل حعوق اإلنسأان لدى الاسأاء وإذ يسأاور  بال  العلق   
ص فد  ما يكون أول ما حتعرا للتعلي  ماع زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأري والع أاء  لياال كث راا 

تياجا  المرتبطة بمسأأأأأأ لة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأري والصأأأأأأحة  حاي  امزما ال وأن ايح 
 19- مو دون معالجة فد حاي  امزما ال وأن تداب ر احتواء كوف د الجاسأأأأأية واإلنجابية ي تلال أل  حد ك  ر  

مدند وأصأأأأأأأحاب المصأأأأأأألحة المعا  و اآلخريوال  ما تؤخر الجهود وتعطلهاال بما فد ذلك جهود المجتمع ال  كث راا 
 مقفال واللواج المبكر واللواج العسريال ي سيما  ل  المستوى المحلدال إلنهاء زواج ا 

واج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأري يمكو أن ترأأملال فد بعض ب ن ممارسأأة ز  وإذ يسأأّلم 
ا  امخرى غ ر الرسأأمية أو غ ر المسأأجلة أو غ ر السأأياقا ال العرانا  غ ر الرسأأمية أو المعاشأأرة أو الترت ب 
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 الترت با  حابغد معالجتهاالمعترر بها مو ق ل السأأأأأألطا  الدحاية أو العرفية أو سأأأأأألطا  الدولةال وب ن     
فد أقار سأأياسأأا  وبرامجال بما ف ها ال رامج التعليمية المعاية بمسأأ لة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج 

ع المعلوما  وال يانا  المصأأأأأأأأأاَّفة  و     الترت با  سأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأا د  ل  وضأأأأأأأأأع أجراءا   العسأأأأأأأأأري وب ن جم
 لمواجهتها لفائدة الجها  المت ررةال

لحعوق اإلنسأأان   اا اللواج المبكر واللواج العسأأري يرأأكل انتهاكب ن زواج امقفال و  وإذ يسأألم أي أأاا  
مو  يي حياتهم مو دون تم  ل و اف أو أسأأأأأأاءة يسأأأأأأتعمالها أو أ اقة لها وممارسأأأأأأة ضأأأأأأارة تماع امفراد 

واسأعة الاطاق وسأل ية  ل  التمتع بحعوق اإلنسأانال وأنا حرتب  ب شأكال أخرى   بجميع أشأكالهماال وأن لا آثاراا 
ضأد الاسأاء والفتيا  ويديمهاال وغ ر ذلك مو الممارسأا  ال أارة وانتهاكا  حعوق اإلنسأانال وأن مو العاف 

غ ر متااسأأأب  ل  الاسأأأاء والفتيا ال وإذ يرأأأدد  ل  التلاما  الدول وتعهداتها  له   اينتهاكا  ت ث راا سأأأل ياا  
فتيا  وحماحتها وإ مالها  ريا  امسأأأأأاسأأأأأية للاسأأأأأاء والفد مجال حعوق اإلنسأأأأأان باحتران حعوق اإلنسأأأأأان والح

 وبماع ممارسة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسري والع اء  ل هاال

أزاء أثر التم  ل الهيكلد والمؤسسد ضد الاساء والفتيا ال والتفاوتا  العائمة   قوإذ يساور  بال  العل 
ب و الجاسأأ و بصأأورة مترسأأمة ومتداخلةال والتعال د امبويةال والمعاح ر التم  ليةال والعوالب الامطية الجاسأأانيةال 

مو امسأباب الرئيسأية   والتصأورا  والعادا ال وتجا ل كرامة المرأة وسأالمتها الجسأدية واسأتعالل تهاال مما يعد
 و امشأأأأكال امخرى للعاف الجاسأأأأد والجاسأأأأاند  للواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأريال ف أأأأالا 

 الاساء والفتيا ال ضد

من اسأتمرار زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأريال شأ نا شأ ن  وإذ يسأاور  بال  العلق أي أاا  
مو خطر تعرا الاسأأأأأأاء والفتيا  مشأأأأأأكال متعددة ومتعاقعة مو التم  ل    الممارسأأأأأأا  ال أأأأأأارة امخرىال حليد 

والعاف ومواجهتهو لها قوال حياتهوال بما فد ذلك العاف الماللد و اف العرأأأأأأأأأأأ رال وايغتصأأأأأأأأأأأاب اللوجدال  
 لفتيا  والمرا عا  فد المجتمعال ل وسائر أشكال العاف الجاسد وال دند والافسدال كما يفاقم الوضع المتدند  

أن حعوق اإلنسأأأأأأأأأان ترأأأأأأأأأمل الحق فد حرية اختيار اللوجال و دن  عد اللواج أي   كد مجدداا ؤ وإذ ح  
بحرية الموافعة وتمامها والتحكم والتصأأرر بحرية ومسأأؤولية فد المسأأائل المتعلعة بالحياة الجاسأأيةال بما ف ها 

مور العالقأا   أالصأأأأأأأأأأأأأأحأة الجاسأأأأأأأأأأأأأأيأة واإلنجأابيأةال مو دون أكرا  وي تم  ل و افال وأن تكأافؤ العالقأا  فد 
الجاسأأأأية واإلنجابال بما فد ذلك ايحتران الكامل للكرامة والسأأأأالمة وايسأأأأتعاللية الجسأأأأديةال تتطلب ايحتران  

 المتبادل والموافعة وحرية ايختيار فيما يمص اللواج وإقامة العالقا  الجاسيةال

و دن الحصأأأأأول  ل   مةالاال و دن التامية المسأأأأأتدوانعدان اممو  المن الفعر  وإذ يسأأأأأاور  بال  العلق 
مو العوامأل الأدافعأة أل  زواج امقفأال    المأدمأا  التعليميأة والصأأأأأأأأأأأأأأحيأة وحمأل المرا عأا  أمور تعأد أي أأأأأأأأأأأأأأاا 

فد المااقق الريفيةال وفد ال  ئا  اإلنسأأأأأانية  واللواج المبكر واللواج العسأأأأأريال وأن   ا اللواج يظل شأأأأأائعاا 
  المسأأأأأأأأأأألحة وحاي  الطوارئ اإلنسأأأأأأأأأأأانية وغ ر ا مو اوفد أوسأأأأأأأأأأأاط أفعر المجتمعا  المحليةال وأن الالا 

 امزما  مو ب و العوامل المفاقمةال وإذ يردد  ل  ضرورة تعليل التامية المستدامة والع اء  ل  الفعرال

مو أن ممارسأأأأة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأري   وإذ يسأأأأاور  بال  العلق أي أأأأاا  
الرأأأأأأأأأابا  الالئد تلع و قل الا مو التعليم الاظامد أو لم حتلع اا  و تمس بصأأأأأأأأأورة غ ر متااسأأأأأأأأأبة الفتيا  

أقالقااال وترأأأأأأأأأأكل فد حد ذاتها  قبةا ك  رة تعترا فرص حصأأأأأأأأأأول الفتيا  والرأأأأأأأأأأابا   ل  التعليمال 
سأأأأيما الفتيا  الالئد حلرغمو  ل  ترك المدرسأأأأة بسأأأأ ب اللواج والحمل والويدة ومسأأأأؤوليا  ر اية  وي 

علق بالحيض والمعاح ر ايجتما ية والجاسأأأانية التد تحصأأأر الاسأأأاء المتلوجا   امقفال والوصأأأم المت 
سأأأأأأ لة شأأأأأأر  م و ن الفرص التعليمية والحصأأأأأأول  ل  التعليم والفتيا  فد الماللال وإذ يسأأأأأألم ب ن ضأأأأأأما 

الموافعة واحتران الحدودال مو أكثر السأأأأأأأأ ل فعالية لماع زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأري 
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 ليا وتحع ق المسأأأاواة ب و الجاسأأأ و وتمك و الاسأأأاء والفتيا ال وتوف ر فرص العمل الاظامد    والع أأأاء 
ية ايقتصأأادية وايجتما ية  لاسأأاء والفتيا  فد التام ل   الارأأطة   مرأأاركة ال ءال و والفرص ايقتصأأادية للاسأأا 

 والثعافية والحكم الرش د وصاع العرارال 

ئيسأأأأأية أمان المبكر واللواج العسأأأأأري ترأأأأأكل  قبة ر ب ن ممارسأأأأأة زواج امقفال واللواج  وإذ يسأأأأأّلم 
تمك و الاسأاء والفتيا  اقتصأادياا وتحع ق تام تهو ايجتما ية وايقتصأادية ومرأاركتهو مرأاركة تامة وفعالة  

فد الحياة ايقتصأأأأأأادية وايجتما ية والسأأأأأأياسأأأأأأية والعامةال اممر ال ي يعوق قدرة المرأة  ل  دخول   مجديةو 
والبعاء فياال وإذ يسأأألم أي أأأاا ب ن اسأأأتعالل المرأة اقتصأأأادياا وايسأأأتثمار فد تامية الاسأأأاء   سأأأوق العمل والتعدن

د توسأأيع نطاق الميارا  المتاحة  حد ذاتهما ولهما أثر م أأا ِّف ويمكو أن يسأأا ما فوالفتيا  أولويتان فد  
 لهو للتملد  و العالقا  العسرية أو التعسفيةال

ج المبكر واللواج العسأأأأأري تمثل تهدحداا خط راا  امقفال واللوا ب ن ممارسأأأأأة زواجوإذ يسأأأأأّلم أي أأأأأاا  
ل  لإل مال الكامل لحق تمتع الاسأأأأأاء والفتيا  ب  ل  مسأأأأأتوى ممكو مو الصأأأأأحة ال دنية والععليةال بما يرأأأأأم 

 ل  سأأأأأأ  ل المثال ي الحصأأأأأأر صأأأأأأحتهو الجاسأأأأأأية واإلنجابيةال مما حليد برأأأأأأدة مو مماقر الحمل المبكر 
عصأأأأأأأأأأأأأأود وغ ر المرغوب فيأأا ومو معأأدي  الوفيأأا  واي تالل ب و اممهأأا  وامقفأأال  والمتكرر وغ ر الم

بما فد ذلك ف روس  ر الويدة واممراا الماعولة بايتصأأال الجاسأأدالحدحثد الويدة وحاي  اإلصأأابة بااسأأو 
ماللد  نعص الماا ة البرأأرية/اإلحدزال كما حليد مو ال أأعف أزاء جميع أشأأكال العافال بما فد ذلك العاف ال

 والجاسد والجاساندال

بحق كل فرد فد التمتع ب  ل  مسأتوى ممكو مو الصأحة ال دنية والععليةال بما فد  وإذ يسألم ك لك  
اسأأأأأأية واإلنجابيةال وبام مية الحاسأأأأأأمة ل أأأأأأمان أن تكون  ذلك  ل  سأأأأأأ  ل المثال ي الحصأأأأأأر الصأأأأأأحة الج

د التوافر وسهولة الحصول  ل ها والمع ولية لمدما  الر اية الصحية العااصر المترابطة والجو ريةال أي و 
فد ذلك  و قريق التصدي لجميع والجودةال  ل  أساس  دن التم  لال والمساواة الرسمية والموضو يةال بما 

إذ يسأألم بالمحددا  امسأأاسأأية للصأأحةال مثل الحصأأول  ل  ميا  الرأأرب الم مونة والمرافق  أشأأكال التم  لال و 
دا  كافية مو الغ اء الم مون والتغ ية والسأأأأأأأأأأكوال وته ئة الظرور المهاية الصأأأأأأأأأأحية المالئمةال وتوف ر أمدا

 ل  المعلوما  الراملة المتصلة بالصحةالوال  ئية الصحيةال والحصول  ل  التعليم و 

مو أن زواج امقفأال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأأأأأأأري ي يلعترر بأا بأالعأدر رب  و قلعأا  وإذ يع 
ما حتلامو مع اإلفال  مو الععاب وانعدان المسأأأأأأأأأاءلة والوصأأأأأأأأأول    در الكافدال وكث راا الكافد وي ح لَّ   اا بالع

تعلز اإلفال     اا أل  العأدالأةال وي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا  ل  مسأأأأأأأأأأأأأأتوى المجتمع المحلدال وأن ال  ئأا  المتح لة جاسأأأأأأأأأأأأأأانيأ 
م  ل  الععاب وتعرقل تاف   امقر الترأأأأأريعية والمعيارية التد ت أأأأأمو المسأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأ و وتحظر الت  مو

 ضد الاساء والفتيا ال

أن الاساء والفتيا  الماضعا  لممارسة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسري   وإذ حالحظ 
ليأة تم  ليأة تحول دون وصأأأأأأأأأأأأأأولهو أل  العأدالأة والمأدمأا  العأانونيأةال  قأد حواجهو حواجل قأانونيأة و مليأة وهيك

 التحرل وربما الععابال وإذ حؤكد فد   ا الصأأأأأأأأأأددفد ذلك الوصأأأأأأأأأأم وخطر التعرا لإلح اء مو جدحد و  بما
أ مية توف ر خدما  المسأأأأأأأأأأا دة العانونية بغية تعليل وحماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان والتصأأأأأأأأأأدي لعدن المسأأأأأأأأأأاواة 

 الجاس وال ب و

ب ن بإمكان جميع أفراد المجتمعال بمو ف هم امسأأأأأأأأأأأأر والمجتمعا  المحلية والل ماء    يسأأأأأأأأأأأأّلم   وإذ  
جتمع ونال والرجال والفتيانال المسأأأأا مَة فد تحويل المعاح ر ايجتما ية التم  لية  الدحا ون والتعل دحون والم 

اللواج العسأأأأأأأأأأأريال الجاسأأأأأأأأأأأاندال بما فد ذلك زواج امقفال واللواج المبكر و التد تديم العاف الجاسأأأأأأأأأأأد و 
مو  والتصأأدي لعدن المسأأاواة ب و الجاسأأ وال وإذ يسأألم أي أأاا ب ن تمك و جميع الاسأأاء والفتيا ال بمو ف هو 
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خ أأأأأعو للواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأريال حتطلب مرأأأأأاركتهو الارأأأأأيطة والكاملة والفعالة  
  تغ  ر فد حياتهو الماصأأأأأة وفد مجتمعاتهووالمجدية فد  مليا  صأأأأأاع العرار و ملهو بوصأأأأأفهو  ااصأأأأأر  

حؤسأأأأسأأأأها الرأأأأباب    المحليةال بما فد ذلك  و قريق ماظما  الاسأأأأاء والفتيا  والماظما  التد يعود ا أو 
 والجما ا  الاسائيةال 

ب ن تجريم زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأري وحد  ي يكفد  ادما  وإذ يسأأأأأأّلم أي أأأأأأاا  
ر تكم لية شأأأأأأأاملة ومتعددة العطا ا  وبرامج د مال بما فد ذلك  ل  صأأأأأأأع د قطا ا   يلعتَمد مو دون تداب  

رأأأأأأاركة المجتمع المحلد ككلال وقد يسأأأأأأا م بديا مو ذلك فد  الصأأأأأأحة والمسأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأ و والتعليم وبم
ن عصود حتمثل فد زيادة ممارسة العراتهميي امسر المت ررة وفعدان س ل  يرهاال وقد يكون لا أثر غ ر م

 غ ر الرسمد أو اللواج غ ر المسجل لألقفالال والعران أو اللواج المبكر والعسريال

ء والفتيأا ال  مأال حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان لجميع الاسأأأأأأأأأأأأأأاالأدول  ل  احتران وحمأايأة وإ   يحأ  -1 
ف هو الالتد حتعرضأأأأأأأو للواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأريال بما فد ذلك الحق فد التعليم   بمو

أ ل  مسأأأأأتوى ممكو مو الصأأأأأحة ال دنية والععليةال وماا الحق فد الصأأأأأحة الجاسأأأأأية واإلنجابيةال والحق فد 
جوانب المتعلعة باللواج وفسأأأأماال وضأأأأمان المسأأأأاواة فد حصأأأأول كل فتاة و ل  تعليل المسأأأأاواة فد جميع ال

غ ر مع ول   ة واحتران الحدود وما يرأأأأأأأأكل سأأأأأأأألوكاا وامرأة  ل  تعليم ج دال و ل  تعليم يرأأأأأأأأر  مسأأأأأأأأ لة الموافع
وكيفية اإلبالغ  ااال وي اد احتران ال ا  واتماذ العرارا  المسأأتا رة ومهارا  ايتصأأال ويعلز أقامة  القا   

حتران قائمة  ل  المسأأأأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأأأأ وال واإلدماج وحعوق اإلنسأأأأأأأأأانال وبرامج تامية المهارا ال والتدريب  ا
مدما  ايجتما ية لحماحتهو مو جميع أشأأأأأأأأأأأأأأكال  مدى الحياةال وتعديم المرأأأأأأأأأأأأأأورةال وال  المهاد وفرص التعلم

يمال والعمالة الرسأأأأمية فد ذلك العاف الجاسأأأأد والجاسأأأأاند والعاف الماللد و اف الرأأأأريك الحم العافال بما
ية الافسأية والجاسأية واإلنجابية والر اية الط يةال لتعل ل  للتهو  لليادة اسأتعاللهو ايقتصأاديال وخدما  الر ا

ركتهو ايقتصادية والسياسيةال بما فد ذلك  و قريق أنراء أو تعليل خدما  ر اية  ايجتما ية وزيادة مرا
   تغ  ر المعاح ر ايجتما ية التم  لية؛امقفال والعمل مع المجتمعا  المحلية  ل

للسأأأأأأأأأو ونو  الجاسال     ل  الحعوق ومالئماا  وقائماا  شأأأأأأأأأامالا  بالدول أن تتم  نهجاا  حه ب -2 
 أأأأحايا ومتعدد العطا ا ال بالترأأأأاور مع الاسأأأأاء والفتيا  وبمرأأأأاركتهو مرأأأأاركة ويتمحور حول الااج و وال

حاب المصأأأأأأألحة المعا  وال بمو ف هم الرجال والفتيان  كاملة ومتسأأأأأأأاوية وفعالة ومجدية وشأأأأأأأاملةال ومع أصأأأأأأأ 
 أأدح و وقأأادة المجتمعأأا  المحليأأةال  واآلبأأاء وغ ر م مو أفراد امسأأأأأأأأأأأأأأرة والمأأدرسأأأأأأأأأأأأأأ و والل مأأاء الأأدحا  و والتعل

جما ا  امقليا ال والمجتمع المدندال والماظما  التد تعود ا الفتيا ال والماظما  الاسأأأأأأأأأائيةال والجما ا   و 
ال والمدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأانال وال رلمانا ال والمؤسأأأأأسأأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأأانال الرأأأأأبابية والاسأأأأأوية

ووسائ  اإل الن والعطا  الماصال  ة فد المجال اإلنساند واإلنمائدال  وأمااء مظالم امقفالال والجها  الفا ل
واللواج العسأأري نهجاا حرا د الرواب  مع الممارسأأا  ال أأارة امخرى فد ماع زواج امقفال واللواج المبكر  

ال وإحالء ا تمان خاص لالحتياجا  الماصة  19-والتصدي لا فد سياق امزما ال بما فد ذلك جائحة كوف د
يعان و مو حاي  ضأأأأأأأأعف والالتد يعان و مو أشأأأأأأأأكال متعددة  الاسأأأأأأأأاء والفتيا ال وي سأأأأأأأأيما الالتدلجميع 

 بما فد ذلك فد الحاي  اإلنسانية؛ومتداخلة مو التم  ل والعاف والوصم وايستبعاد و دن المساواةال 

الأدول  ل  اتمأاذ تأداب ر شأأأأأأأأأأأأأأاملأة ومتعأددة العطأا أا  وقأائمأة  ل  الحعوق لماع  يحأ  -3 
ج العسأأأأأأأأري والع أأأأأأأأاء  لياال بما فد ذلك فد أوقا  امزما ال ومعالجة  زواج امقفال واللواج المبكر واللوا

 و قريق ما حلد:امسباب الهيكلية والكاماة و وامل المطرال بما فد ذلك  

معالجة امسأأأأأأأأأباب الج رية لعدن المسأأأأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأأأأ وال بما فد ذلك امشأأأأأأأأأكال الهيكلية   )أ(  
اء والفتيا ال والقيم امبويةال والمعاح ر التم  ليةال والعوالب الامطية  والمؤسأسأية والمتعددة والمتداخلة للتم  ل ضأد الاسأ 
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واقف والتصأأأأأأأأرفا  ايجتما ية ال أأأأأأأأارةال والدوافع ايجتما ية  الجاسأأأأأأأأانيةال والتصأأأأأأأأورا  والعادا ال والمعاح ر والم 
 واج العسري؛ زواج امقفال واللواج المبكر والل وايقتصادية للعافال و القا  العوة غ ر المتكافئةال التد تديم  

الع اء  ل  التم  ل ضد الاساء والفتيا  فد جميع المسائل المتعلعة باللواجال وضمان  )ب( 
فتيا  فد العانون وفد ممارسأأأة الحياة امسأأأريةال مو خالل معارضأأأة جميع أشأأأكال اللواج مسأأأاواة الاسأأأاء وال
 تهو؛لحعوق اإلنسان لدى الاساء والفتيا  ولرفا هو وكرام  التد تركل انتهاكاا 

احتران وحماية وإ مال حعوق اإلنسأأأأان لدى جميع الاسأأأأاء والفتيا  فيما يمص تحكمهو فد   )ج(  
الجاسأأأيةال بما فد ذلك الصأأأحة الجاسأأأية واإلنجابيةال مو دون أكرا  أو تم  ل أو  افال   المسأأأائل المتعلعة بم ولهو 

لفتيا  واسأأأأأتعاللهو وأ ل تهوال وا تماد  فيما حتعلق بالسأأأأأالمة ال دنية للاسأأأأأاء وا وتصأأأأأرفهو ف ها بحرية ومسأأأأأؤوليةال و 
مكو مو التمتع بهاال بما فد  العوان و والسأياسأا  وال رامج التد تحمد جميع حعوق اإلنسأان والحريا  امسأاسأية وت 

 السياسا  وال رامج؛ العوان و و ذلك الحعوق اإلنجابية والتعج ل بتاف        

العاف والع أأأأأأأأأاء  ل هاال بما فد ذلك اتماذ أجراءا  فورية وفعالة لماع جميع أشأأأأأأأأأكال   )د( 
 د؛العاف الجاسد والعاف الجاساندال والعاف الماللد و اف الرريك الحميمال وايغتصاب اللوج

د م جميع حعوق اإلنسأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأاسأأأأأأية لدى الاسأأأأأأاء والفتيا  ذوا  اإل اقةال   )ه( 
كر واللواج العسأأريال وأ مية ضأأمان أن واي ترار ب ن اإل اقة قد تليد مو خطر زواج امقفال واللواج المب 

وللع أأأاء  العسأأأري  زواج امقفال واللواج المبكر واللواجممارسأأأا  تكون المدما  وال رامج المصأأأممة لماع  
 شاملة للاساء والفتيا  ذوا  اإل اقة ومتاحة لهو؛   ل ها

التعليم  تعليل وحماية حق جميع الاسأأأأأاء والفتيا  فد الحصأأأأأول  ل  أل  بالدول  حه ب -4 
  ل  قدن المساواةال بما فد ذلك فد أوقا  امزما ال وذلك  و قريق ما حلد:

التعليم الثأأانوي المجأأان  و  يبتأأدائد و التعليم ا  الحصأأأأأأأأأأأأأأول  ل   العمأأل  ل  ضأأأأأأأأأأأأأأمأأان )أ( 
والج دحوال بما فد ذلك التعليم التعوي أأأأأأد ومحو اممية لمو لم حتلع و تعليماا نظامياا أو تَركو المدرسأأأأأأة فد  

مبكر أو ألرغمو  ل  ترك المدرسأأأأأأة لجملة أمور مو ب اها اللواج و/أو الحمل و/أو الويدةال وضأأأأأأمان وقت  
ريب المهاد وتامية المهارا  التد تمّكو الرأأأأأابا  والفتيا  اللواتد تعرضأأأأأو سأأأأأياسأأأأأا  أ ادة ايلتحاق والتد

ن حياتهو و ملهو وفرصأأأهو  اتماذ قرارا  مسأأأتا رة برأأأ للواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأري مو 
ايقتصأأأأادية وصأأأأحتهوال بسأأأأ ل ماها التعليم الرأأأأامل الدق ق مو الااحية العلمية والمااسأأأأب مو ح   السأأأأوال 

ذو الصأأأألة بالسأأأأياقا  الثعافيةال سأأأأعياا أل  تلويد المرا عا  والمرا ع و والرأأأأابا  والرأأأأبانال داخل المدرسأأأأة  و 
لوما    و الصأأأأأأأأأأأأأحة الجاسأأأأأأأأأأأأأية واإلنجابيةال والمسأأأأأأأأأأأأأاواة ب و  مع قدراتهم المتغ رةال بمعوخارجهاال وبما حتفق 

المتعلق بال لوغ و القا  العوة ب و    الجاسأأأ و وتمك و المرأةال وحعوق اإلنسأأأانال والامو ال دند والافسأأأد والامو
ارا  التواصأأل والحد الرجل والمرأةال لتمك اهو مو بااء اي تداد بالافس واتماذ قرارا  مسأأتا رةال واكتسأأاب مه

مماقرال وإقامة  القا  قوامها ايحترانال فد أقار شراكة تامة مع الرباب واآلباء واموصياء ومعدمد مو ال
الر اية الصأأأأأأأأأأحيةال أسأأأأأأأأأأهاماا فد أنهاء ممارسأأأأأأأأأأا  زواج امقفال واللواج المبكر الر اية والمرب و ومعدمد  

 واللواج العسري؛

عليم ج دال والع أأأأأأاء  ل  ا تماد تداب ر ل أأأأأأمان المسأأأأأأاواة فد حصأأأأأأول الفتيا   ل  ت  )ب( 
العوان و والممارسأأأأأأا  التم  لية التد تماعهو مو الحصأأأأأأول  ل  تعليمهو وإكمالا ومواصأأأأأألتاال بما فد ذلك 

ينتعال مو التعليم ايبتدائد أل  التعليم الثانويال وتوف ر آليا  تحف لية لتحع ق     الغايةال لوضأأأأأأأأأأأع وتاف    ا
الع أأأأأأأأاء  ل  التفاوتا  الجاسأأأأأأأأانية فد ايلتحاق بالمدارس أل   قت أأأأأأأأاءال تهدر تحدحداا برامجال حسأأأأأأأأب اي

فد الماا ج الدراسأأأأأأأأأية والموادال سأأأأأأأأأواء  والتح ل والعوالب الامطية العائمة  ل  نو  الجاس فد نظم التعليمال و 
صأأأأأأأأأاديةال كانت مسأأأأأأأأأتمدة مو أي ممارسأأأأأأأأأا  تم  لية أو مواقف اجتما ية أو ثعافية أو ظرور قانونية واقت 
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ود للع أأاء  ل  جميع أشأأكال العاف المتصأأل بالمدارس ضأأد الفتيا ال بما فد ذلك وضأأمان مواصأألة الجه
الحصأأأأأأأأأأأأأأول  ل  تكاولوجيأا  المعلومأا  وايتصأأأأأأأأأأأأأأاي    ل  اإلنترنأتال وإزالأة العقبأا  التد حواجهاهأا فد 

جميع الاسأأأأأأاء والفتيا  واسأأأأأأتمدامهاال والت ك د مو جدحد  ل  أ مية الحق فد التعليم بوصأأأأأأفا مفتا  تمك و  
 ان المساواة و دن التم  ل؛وضم

العمأل  ل  تمك و المرا عأا  المتلوجأا  و/أو الحوامأل واممهأا  الرأأأأأأأأأأأأأأابأا ال وكأ لأك  )ج( 
زبا ال مو مواصأأأأأأأأأأأألة تعليمهو وإكمالاال بعد الويدة أو اللواج أو فسأأأأأأأأأأأأماال مو خالل وضأأأأأأأأأأأأع اممها  العا

بمواصأأألة الدراسأأأة والعودة أل ها تعليمية وتاف   ا وتاقيحهاال حسأأأب ايقت أأأاءال تسأأأمح لهو  سأأأياسأأأا  وبرامج 
الحياتيةال وبته ئة فرص كسأأأأأأب العيي بالحصأأأأأأول  ل  التعليم والتدريب التعا  و والمها  و وتعليم المهارا   

بما فد ذلك اإللمان باممور الماليةال وتمكاهو مو الحصأأأأأأأأأأأأأول  ل  خدما  الر اية الصأأأأأأأأأأأأأحيةال والمدما   
رافق ر اية امقفال والرضأأأأأأأأأأأأأأا ة والح أأأأأأأأأأأأأأانةال و ل  برامج ايجتما دال بما فد ذلك م  ايجتما ية والد م

بعأأأدال بمأأأا فد ذلأأأك تعليميأأأة فد أمأأأاكو يسأأأأأأأأأأأأأأهأأأل الوصأأأأأأأأأأأأأأول أل هأأأاال وجأأأداول زمايأأأة مرنأأأةال والتعليم  و  
اإللكتروندال مع مرا اة الدور والمسأؤوليا  الهامة التد ي أطلع بها اآلباءال وماهم اآلباء الرأبابال فد   التعلم

   ا الصدد؛

مو أثر أغالق المأدارس فد أوقأا  امزمأا ال ي سأأأأأأأأأأأأأيمأا بأالاسأأأأأأأأأأأأأبأة للمتعلم و مو   التمفيف  )د(  
الوصأول أل  التعليم الج د والعادل والرأامل  ال  و قريق تيسأ ر ال وي سأيما الفتيا اموسأاط امفعر وامكثر تهميرأاا 

وأولئك   سأأجل و سأأابعاا واسأأتمراريتا لصأأالح الجميعال بوسأأائل ماها التعلم  و بعدال وإ ادة تسأأج ل جميع امقفال الم 
تمر أي أاا ال حو انعطعوا بالفعل  و الدراسأةال وتوف ر التو ية المجتمعية ب  مية تعليم الفتيا ال والعمل  ل  أن تسأ 

اء واممها   الالتد تعرضو للواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسريال والفتيا  والاساء الحواملال وك لك اآلب 
تعليم  ل  قدن المسأأاواة مع اآلخريوال بوسأأائل ماها التمك و مو سأأ ل الوصأأول أل  الرأأبابال فد الحصأأول  ل  ال 

 اخلها والفجوة الرقمية ب و الجاس و؛ اإلنترنت وسد الفجوا  الرقمية ب و ال لدان ود 

مواصأأأأأأأأأأأأأألأة تعليل حمأايأة ريأاا امقفأال والمأدارس والجأامعأا  مو الهجمأا ال وجعلهأا   )ه( 
العافال بطرق ماها اتماذ تداب ر لرد  اسأأأتمدان المدارس فد امغراا العسأأأكريةال خالية مو جميع أشأأأكال  

س والجأأامعأأا  مو ايسأأأأأأأأأأأأأأتمأأدان فد امغراا  مو ق  أأل الاظر فد تاف أأ  المبأأادئ التوج هيأأة لحمأأايأأة المأأدار 
خالية مو و   وفعالة  العسأكرية أثااء الالا  المسألحال وترأجيع الجهود الرامية أل  ته ئة ب ئا  تعلم آماة ومواتية

العاف وشأأأأأاملة للجميع وتوف ر التعليم الج د للجميع فد أقار زماد مااسأأأأأبال بما يرأأأأأمل كل مراحل التعليم  
 إلنسانية وحاي  الالا ؛فد سياق حاي  الطوارئ ا

الدول  ل  أن تعونال بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعا  وال بما فد ذلك العطا     يح   - 5 
المأأاص والمجتمعأأا  المحليأأة والماظمأأا  غ ر الهأأادفأأة للربح وماظمأأا  المجتمع المأأدندال بمأأا فد ذلأأك فد  

  ء والفتيا ال وغ ر ذلك مو الحوافل أوقا  امزما ال بالتصأأأأأأأأأأأأأدي للفعرال وانعدان الفرص ايقتصأأأأأأأأأأأأأادية للاسأأأأأأأأأأأأأا 
ايقتصأأأأادية وأوجا  دن المسأأأأاواة الراسأأأأمة التد تعمل كدوافع لللواج المبكر واللواج العسأأأأريال وكعقبا  تحول  

 دون ترك  القة قسرية أو مس ئةال وبتعليل التامية المستدامةال بما فد ذلك  و قريق ما حلد:

مع    را  والملكيةال وحصأأأأأأأولهو بالتسأأأأأأأاوي ضأأأأأأأمان حعوق جميع الاسأأأأأأأاء والفتيا  فد الم  )أ(  
الرجأال والفتيأان  ل  الحمأايأة ايجتمأا يأة وخأدمأا  ر أايأة امقفأال والمأدمأا  المأاليأة المبأاشأأأأأأأأأأأأأرةال وتعليل حريأة  

  تهو و مرأأأأأأأارك   أل  العمالة الكاملة والماتجة والعمل الالئقال ف أأأأأأأالا  الاسأأأأأأأاء التاعلال والمسأأأأأأأاواة فد وصأأأأأأأول  
 ضد والتداب ر اإلنتاجية وامتالكها والتحكم ف ها؛ فد أر  امرا   وحعوقهو والمجديةال    السياسية الكاملة والمتساوية 

ضأأأأأأأأأأمان آليا  حماية اجتما ية مرا ية للماظور الجاسأأأأأأأأأأاندال واتماذ تداب ر لال ترار   )ب( 
بالحصأأأأأأة غ ر المتااسأأأأأأبة التد تتحملها الاسأأأأأأاء والفتيا  فد أ مال الر اية وام مال الماللية غ ر مدفو ة  
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ال 19-مو جراء جأأائحأأة كوف أأدفد أوقأأا  امزمأأا ال بمأأا ف هأأا تفأأاقمأأا    جر وبتأأ ن أأ  الفعرال و و مأأا حتفأأاقمام
وخفض تلك الحصأأأأة وإ ادة توزيعهاال والتصأأأأدي للتم  ل و دن المسأأأأاواة ب و الجاسأأأأ وال بما فد ذلك العوالب  

العوة الممتلة التد حلاظر   الامطية الجاسأأأأأأانية والعوا د والمواقف والتصأأأأأأرفا  ايجتما ية السأأأأأأل يةال و القا 
 أل  الاساء والفتيا  بوصفهو خاضعا  للرجال والفتيانال الل حو يركالن ج ور     ايختالي ؛ف ها 

مواجهة فعر امسأأأأأرة واإلقصأأأأأاء ايجتما د مو خالل ايسأأأأأتثمار فد السأأأأأياسأأأأأا  ذا    )ج( 
ن ل  التعليم والصأحة والعمل وال أماالماح  امسأري التد تتصأدى لجوانب الفعر المتعددة امبعادال وتركل  

ايجتمأا د وسأأأأأأأأأأأأأأ أل العيي والتمأاسأأأأأأأأأأأأأأك ايجتمأا دال مع أحالء ا تمأان خأاص لتأداب ر الحمأايأة ايجتمأا يأة 
المرا ية للماظور الجاسأأأأأأأاندال وتعديم بدي  أ الة الطفل للوالدحو واسأأأأأأأتحعاقا  المعاشأأأأأأأا  التعا دية لكبار 

 يرية التد يع لها أقفال؛بمو ف هم الفتيا ال فد امسر المعالسوال وحماية امقفال ود مهم وتمك اهمال 

الدول  ل  احتران الحق فد التمتع ب  ل  مسأأأأأأأأأأتوى ممكو مو الصأأأأأأأأأأحة    أي أأأأأأأأأأاا   يح  -6 
 ال دنية والععلية و ل  حماحتا وإ مالاال بما فد ذلك الحق فد الصحة الجاسية واإلنجابية مو خالل ما حلد:

ل اال بما ف ها نظم  بتعلي ونية معاية بالاظم الصأأأأأأأأأأحية و وضأأأأأأأأأأع وإنفاذ سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأا  وأقر قان  )أ( 
المعلوما  الصأأحيةال تكفل خدما  صأأحية غ ر ماعطعةال ومتاحة للجميع ومع ولة وميسأأورة وذا  جودةال ومرا ية 
لال تبارا  الجاسانية ومالئمة للمرا ع وال وتتيح خدما  الر اية الصحية الجاسية واإلنجابيةال والمعلوما  المتعلعة  

بهاال وخدما  الوقاية مو ف روس نعص الماا ة البرأأأأأأرية واإلحدزال وإجراء التثقيف برأأأأأأ نها والسأأأأأألع المرتبطة  بها و 
الفحوص للكرأف  اا و الج المصأاب و با ور احتهمال وخدما  الصأحة الععلية والد م الافسأد ايجتما دال وتتيح  

ااء فترة  والاظافة الصأأأأحية أث بما فد ذلك الصأأأأحة    الصأأأأرر الصأأأأحد والاظافة الصأأأأحية برأأأأكل ماصأأأأف للجميعال 
والتدخال  الغ ائية وخدما  الوقاية والعالج والر اية المتعلعة بااسور الويدة وغ ر  مو م ا فا  الويدة   ض الحي 

 و قريق تعديم سأألسأألة متصأألة مو المدما  التد ترأأمل تاظيم امسأأرة وتعديم الر اية ق ل الويدة وبعد ا وتوف ر  
طارئة والر اية الالحعة للويدةال مو دون سأأوء المعاملة  را  ور اية التول د فد الحاي  ال خدما  قابال  تول د ما  

والعافال با تبار ا خدما  أسأاسأية فد أوقا  امزما ال وإلغاء العوان و التم  لية المتعلعة بالحصأول  ل  أذن مو 
 قرر ثال  للحصول  ل  المعلوما  الصحية وخدما  الر اية الصحية؛ 

لحماية والد م للاسأأأأأأأاء والفتيا  الالئد ة ومواصأأأأأأألة تعليل خدما  ااسأأأأأأأتمراري   ضأأأأأأأمان )ب( 
حتعرضأأأو لجميع أشأأأكال العافال بما فد ذلك العاف الجاسأأأد والعاف الجاسأأأاند والعاف الماللد فد أوقا   

ال وي سأأأأأأأأيما الفتيا  المعرضأأأأأأأأا  لمطر زواج امقفال واللواج المبكر 19-امزما ال بما ف ها جائحة كوف د
لوجا  بالفعل المت أررا  مو     الممارسأة ال أارةال وتحدحد مالجئ واج العسأري والفتيا  والاسأاء المت والل 

الحماية وخطوط ايتصأأال المباشأأر ومكاتب المسأأا دةال وخدما  الصأأحة والد م والحماية والد م العانون  و 
اب ر للحماية والتو ية وتوف ر بوصفها خدما  أساسية متاحة لجميع الاساء والفتيا ال باإلضافة أل  اتماذ تد

دريب مفراد الرأأأأأأأرقة وسأأأأأأألك الع أأأأأأأاء والماجدحو اموائل والعامل و فد مجال الصأأأأأأأحة وموظفد التعليم الت 
 وخدما  امقفال؛

الدول  ل  سأأأأأأأو وإنفاذ ومواءمة ود م قوان و وسأأأأأأأياسأأأأأأأا  تهدر أل  ماع    ك لك  يح  -7 
تحترن وتحمد سأأأأأأأأري والتصأأأأأأأأدي لها والع أأأأأأأأاء  ل هاال و ممارسأأأأأأأأة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج الع

السأالمة ال دنية وايسأتعالليةال مع حماية المعرضأا  للمطرال بما فد ذلك فد أوقا  امزما ال ود م الاسأاء  
والفتيا  الماضعا  لممارسة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسريال و ل  ضمان  دن  عد اللواج 

وتعليل المسأأأأأأأأأاواة فد جميع الجوانب  ل  اللواجال  حرة وكاملة مو امقرار المع ل و  أي بموافعة مسأأأأأأأأأتا رة و 
 اللواج وفسما؛ب  المتعلعة
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بأالأدول أن تعمأل  ل  أن تكون جميع المبأادرا  الراميأة أل  صأأأأأأأأأأأأأأيأاغأة العوان و    حه أب -8 
مو   لها وتاف   ا جلءاا الجاائية التد تعالج ممارسأأأأة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأري وإل  تعدح 

  شأأأأأأاملة قائمة  ل  الحعوق ومرا ية للماظور الجاسأأأأأأاند وقائمة  ل  الوقاية والتصأأأأأأدي  ل  اسأأأأأأتراتيجيا
صأع د العطا ا  الحكومية ومعترنة بتداب ر وخدما  لحماية ال أحايا والااج و والمعرضأ و لمطر الم أو   

 بكر واللواج العسري؛للممارسا  ال ارةال بما ف ها زواج امقفال واللواج الم

ل  ل  ح ر أية أحكان قد تمكِّو مو ممارسأأأأأأة زواج امقفال واللواج المبكر الدو   يح  -9 
واللواج العسأأأأأأأري أو ت رر  أو تؤدي ألياال بما فد ذلك امحكان التد تمّكو مرتك د ايغتصأأأأأأأاب أو اي تداء 

و الرق المعاصأأأر مو اإلفال  مو الجاسأأأد أو ايسأأأتغالل الجاسأأأد أو ايختطار أو ايتجار بامشأأأماص أ
 عاضاة والمعاقبة  و قريق اللواج مو ضحايا مال وخاصة بإلغاء     العوان و أو تعدحلها؛الم

الدول  ل  زيادة التمويل العان للماظما  المجتمعيةال بما فد ذلك الماظما   يرأأأأأأأأأأأأأأجع -10 
حعوق اإلنسأأأأأأأان الماصأأأأأأأة بالاسأأأأأأأاء  التد يعود ا أو حارأأأأأأأئها الرأأأأأأأبابال بمو ف هم الفتيا ال مع الترك ل  ل   

تيا  وامقفالال و ل  ممارسأأأأأأأة زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأريال بما فد ذلك فد أوقا   والف
امزمأأا ال والتمفيف مو تأأ ث ر تأأداب ر التصأأأأأأأأأأأأأأأأدي لألزمأأا   ل  قأأدرة ماظمأأا  المجتمع المأأدند وغ ر أأا 

م مع و المحلد والوقاد  ل  مواصأأأأأأأأألة  ملهأصأأأأأأأأأحاب المصأأأأأأأأألحة المعا  و العامل و  ل  الصأأأأأأأأأع دح  مو
 الفتيا  وامسر والمجتمعا  المحلية لماع زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسري والتصدي لا؛

الدول  ل  الترأاور مع ماظما  المجتمع المدندال بما فد ذلك الماظما    أي أاا   يرأجع -11 
الاسأأأأأاء والفتيا    ال مع الترك ل  ل  حعوق   المجتمعية و الماظما التد تعود ا الفتيا  والرأأأأأبابال ف أأأأأالا 

و ل  ممارسأأأأأأأأأأأة زواج امقفالال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأأأأريال فد تمطي  تداب ر التصأأأأأأأأأأأدي لألزما  
وتاف أ  أا لكفأالأة  أدن أغفأال احتيأاجأا  الاسأأأأأأأأأأأأأأاء والفتيأا  المتأ ثرا  بلواج امقفأال واللواج المبكر واللواج 

ال والعمل  ل  أي تؤدي تداب ر التصأأأأأأأأأأأأدي الاحو المالئم  اد التصأأأأأأأأأأأأدي لألزما العسأأأأأأأأأأأأريال وتل  تها  ل  
لألزمأا  أل  مفأاقمأة العوامأل المسأأأأأأأأأأأأأأأا مأة فد زواج امقفأال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأأأأأأأري وغ ر  مو 

 الممارسا  ال ارة أو فد العاف الجاسد والجاساند؛

لعدالة والمسأاءلة وسأ ل اينتصأار الدول  ل  ضأمان أمكانية اللجوء أل  آليا  ا  يح  -12 
و أجأل العمأل بفعأاليأة  ل  تاف أ  وإنفأاذ العوان و الراميأة أل  ماع ممأارسأأأأأأأأأأأأأأة زواج امقفأال واللواج المبكر م

واللواج العسأأأري والع أأأاء  ل ها وحماية حعوق الاسأأأاء والفتيا  الماضأأأعا  له   الممارسأأأة ال أأأارةال بسأأأ ل 
الصأأأأأأأأألةال بما فد ذلك فد اللواج ن  ل  حعوقهم بموجب العوان و ذا  ماها أقال  الاسأأأأأأأأأاء والفتيا  والفتيا

و اد فسماال وتحس و الهياكل امساسية العانونيةال وتعميم ماظور المساواة ب و الجاس و وحعوق اإلنسان فد  
نظم العدالةال مع ضأأأأأأمان المسأأأأأأاواة فد الحصأأأأأأول  ل  المسأأأأأأا دة العانونيةال بما ف ها المرأأأأأأورة والمسأأأأأأا دة 

ل أل  سأأ ل اينتصأأار الع أأائية وغ ر ا مو سأأ ل اينتصأأار فد المجال العانوندال وك لك الوصأأو   والتمث ل
العأانونيأةال ومعأالجأة ايختالي  العأانونيأةال وتأدريأب موظفد أنفأاذ العوان و والعأامل و فد سأأأأأأأأأأأأأألأك الع أأأأأأأأأأأأأأأاء 

فال واللواج وامخصأأأائ  و العامل و مع الاسأأأاء وامقفال وضأأأمان اإلشأأأرار  ل  معالجة حاي  زواج امق
يال والعمل  ل  أن تظل     اآلليا  والسأأأأأأ ل المتعلعة باإلنصأأأأأأار متاحة فد أوقا   المبكر واللواج العسأأأأأأر 

 امزما  أو أن يلعاد العمل بها فد أسر  وقت ممكو  اد ت ثر ا بامزما ؛

الدول  ل  مساءلة امشماص ال حو  م فد مراكل السلطةال مثل المدرس و    أي اا   يح  -13 
والسأياسأ  و والمسأؤول و  و أنفاذ العوان وال بما فد ذلك  ل  المسأتوى    ماء الدحا  و والسألطا  التعل ديةوالل 

الحكومد المحلدال  و  دن مرا اة أو د م العوان و واللوائح المتعلعة بالعاف ضأأأأد الاسأأأأاء والفتيا ال بما فد  
 لعاف والتصأأأأدي لا بطريعة ترا د نو ذلك زواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأريال قصأأأأد ماع   ا ا
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الجاسال ووضأأع حد لإلفال  مو الععابال وتفادي التعسأأف فد اسأأتعمال السأألطة المف أأد أل  العاف ضأأد 
 الاساء والفتيا ال وإ ادة أح اء ال حايا و/أو الااجيا  مو   ا العاف؛

ماها  بالدول أن ت أأأأمو تسأأأأج ل الويدا  والليجا  فد الوقت المااسأأأأبال بسأأأأ ل حه ب -14 
أيأة حواجل أخرى تعوق الحصأأأأأأأأأأأأأأول  ل  خأدمأا   تحأدحأد وإزالأة جميع الحواجل المأاديأة واإلداريأة واإلجرائيأة و 

التسأأأأأأأأج لال ي سأأأأأأأأيما لألفراد ال حو يعيرأأأأأأأأون فد المااقق الريفية والاائيةال وتوف ر آليا  لتسأأأأأأأأج ل الليجا  
فد    ل الويدا  والليجا  متاحاا العرفية والدحايةال فد حال  دن وجود اال والعمل  ل  ضأأأأأأأأأأأمان بعاء تسأأأأأأأأأأأج  
 أوقا  امزما  أو أ ادة العمل با فد أسر  وقت ممكو  اد ت ثر  بامزما ؛

ضأأأأأأأرورة قيان الدول والكيانا  والوكاي  المعاية التابعة لألمم المتحدة بتحسأأأأأأأ و جمع   حؤكد  - 15 
يمص  السأأأأأأأأأرية والموافعة المسأأأأأأأأأتا رةال فيما   بم دأي ن ال يانا  الكمية والاو ية والعابلة للمعارنةال مع التع د  واسأأأأأأأأأتمدا 

العاف ضأأأد المرأة والممارسأأأا  ال أأأارةال بما فد ذلك فد أوضأأأا  امزما  اإلنسأأأانية وفد سأأأياق حاي  الطوارئ  
السأأو واإل اقة والحالة المدنية والعرق  ال مصأأافةا بحسأأب الجاس و 19- فد مجال الصأأحة العامة مثل جائحة كوف د 

ى التعليم     الهجرة والموقع الجغرافد والحالة ايجتما ية ايقتصأأأأأأأادية ومسأأأأأأأتو وامصأأأأأأأل اإلثاد والوضأأأأأأأع مو ح 
والعوامل الرئيسأأأية امخرىال حسأأأب ايقت أأأاءال وبتعليل البحو  ونرأأأر الممارسأأأا  الج دة العائمة  ل  امدلة فد  

وبتعليل رصأأأد  قفال واللواج المبكر واللواج العسأأأري والع أأأاء  ل      الممارسأأأةال  مجال ماع ممارسأأأة زواج ام 
 وس لة ل مان فعال تها وتاف   ا؛  السياسا  وال رامج العائمة وتع يم أثر ا با تبار ذلك 

بالدول أن ترأأأأجع المرأأأأاركة المجدية لألقفال والمرا ع و والرأأأأبابال بمو ف هم الفتيا    حه ب  - 16 
ليل صوتهم وأ ل تهم وقيادتهمال  فعلال والتراور الفعلد معهم فد جميع المسائل التد تؤثر  ل همال وتع المتلوجا  بال 

الو د بامثر السأأأأأأأأأل د للواج امقفال واللواج المبكر واللواج العسأأأأأأأأأريال مو وزيادة الو د بحعوقهمال بما فد ذلك 
تلود بالمعلوما  وبالتدريب   لرقميةال التد خالل امماكو اآلماة والماتديا  وشأبكا  الد مال بما يرأمل الف أاءا  ا 

فد ذلأك فرص اللحأاق بركأب  مهأارا  القيأادة وتوفر لهم الفرص فد ذلأك الصأأأأأأأأأأأأأددال بمأا   ل  المهأارا  الحيأاتيأة و 
التعليم ومحو اممية وفرص التعلم مدى الحياةال وفرص التعلم  و بعد ور اية امقفالال حسأأأأأأأب ايقت أأأأأأأاءال مو 

مجديةال ولكد لتع  ر  و ذواتهم والمرأأأاركة فد جميع العرارا  التد تمسأأأهم مرأأأاركة  أجل تمك اهم والسأأأما  لهم با 
 ل  العمل مو أجل التغ  ر   أي أأأأاا   الرجال والفتيان يصأأأأبحوا  ااصأأأأر تغ  ر داخل مجتمعاتهم المحليةال وترأأأأجيع  

 و امجيال أك ر فد حمال  اإل الن والتو ية والحوارا  ب  فد مجتمعاتهم المحلية مو خالل المرأأأأأأأأأأاركة برأأأأأأأأأأكل 
 فتيا ؛ الاساء وال  وبرامج تثقيف وتدريب امقرانال بالرراكة مع 

ال مو أجل زيادة فهم مفهون اللواج العسأأأأأأأأأريال أل  مفوضأأأأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأأأأامية يطلب  - 17 
ركل  ل  امثر السأل د لللواج العسأري  ل  تمتع جميع  ت لمدة حوم و كامل و    حلعة  مل لحعوق اإلنسأان أن تاظم 

أل  المفوضأأأأأية السأأأأأامية أن تعدن أل   أي أأأأأاا   بجميع حعوق اإلنسأأأأأانال ويطلب  وفعايا  كامالا   والفتيا  تمتعاا  الاسأأأأأاء 
 ؛  ليا  فد شكل يسهل ايقال    العمل   حلعة  و   مجلس حعوق اإلنسان فد دورتا الثانية والممس و تعريراا 

أ ال  بمرأأأأأأأاركة  ةالم كور  حلعة العملأل  المفوضأأأأأأأية السأأأأأأأامية أن تاظم  أي أأأأأأأاا   يطلب -18 
ي والماضأأأعا  لاال وأن تتعاون مع جميع أصأأأحاب  الاسأأأاء والفتيا  المعرضأأأا  لمطر اللواج العسأأأر وانمراط  

المعا  وال بما فد ذلك وكاي  اممم المتحدة وصأأأأأااديعها وبرامجهاال والمكلفون بوييا  فد أقار   لمصأأأأألحة ا 
اءا  الماصأأأأأأأأأأةال والماظما  الدولية واإلقليميةال والعلماءال والمؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأانال اإلجر 

 يحلعة العملجل ضمان مراركة متعددة مصحاب المصلحة فد وماظما  المجتمع المدندال مو أ

 42الجلسة  
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 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  
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 لتركات االستعمار على التمتع بحقوق اإلنساناألثر السلبي   -48/7

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال أذ يسترشد 

 الن العالمد لحعوق اإلنسأأأانال ال ي حاص  ل  أن جميع الااس حولدون أحراراا  اإل أل  وإذ يرأأأ ر 
 ومتساويو فد الكرامة والحعوقال

ف ها العهد الدولد  أل  جميع المعا دا  الدولية ذا  الصألة بحعوق اإلنسأانال بما وإذ يرأ ر أي أاا  
 ادية وايجتما ية والثعافيةالقتصق ايالماص بالحعوق المدنية والسياسيةال والعهد الدولد الماص بالحعو 

 دحربانال  أل  أ الن ماح ايستعالل لل لدان والرعوب المستعمرة وإ الن وبرنامج  مل   وإذ ير ر ك لك  

بالدور الحاسأأأأأم للجمعية العامة ولجاتها الماصأأأأأة المعاية بحالة تاف   أ الن ماح   وإذ يسأأأأألم ك لك 
 بمسائل أنهاء ايستعمارالعلق حت  اايستعالل لل لدان والرعوب المستعمرة فيم

فد ذلك ايسأأأتغالل ايقتصأأأاديال  مظهرال بما  أن وجود ايسأأأتعمار ب ي شأأأكل أو  وإذ حؤكد مو جدحد  
حتعارا مع الم ثاقال وإ الن ماح ايسأأتعالل لل لدان والرأأعوب المسأأتعمرة واإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأانال  

ال  ل  الاحو ال ي د ت  2020 ايسأتعمار بحلول  ان  ل   أاء  يعرب  و أسأفا من التداب ر المتم ة للع  وإذ 
 تكلل بالاجا ال  ال لم 2010كانون امول/ديسم ر    10الصادر فد   119/ 65أليا الجمعية العامة فد قرار ا  

 د الفترة التد حأددتهأا الجمعيأة العأامأة لتكون الععأد الأدولد    2030-2021بأ ن الفترة   وإذ يسأأأأأأأأأأأأأألم 
ال وب ن جميع الدول ام  أاء والوكاي  المتمصأصأة والماظما  امخرى  ( 14) مارالرابع للع أاء  ل  ايسأتع

التأأابعأأة لماظومأأة اممم المتحأأدة وغ ر أأا مو الماظمأأا  الحكوميأأة وغ ر الحكوميأأة مأأد وة أل  تعأأديم الأأد م 
 والمراركة باراط فد تاف   خطة  مل الععدال

حتران العالمد لحعوق يل ايد تعل  ل  الدور ال ي ي أأطلع با مجلس حعوق اإلنسأأان ف وإذ يرأأدد 
اإلنسأان والحريا  امسأاسأية المكفولة للجميعال دون تم  ل مو أي نو  وبطريعة ماصأفة ومتكافئةال و ل  قدن  

 المساواةال وبافس العدر مو ام ميةال

ب ن تركا  ايسأأأأأأأتعمارال بجميع مظا ر اال مثل ايسأأأأأأأتغالل ايقتصأأأأأأأاديال و دن  وإذ يعترر بعلق 
ما ب اهاال والعاصأأأأأأأأرية الاظميةال وانتهاكا  حعوق الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأليةال والرأأأأأأأأكل  ل وفي الدو   المسأأأأأأأأاواة داخل

 المعاصر للرقال واإلضرار بالترا  الثعافدال لها أثر سل د  ل  التمتع الفعلد بجميع حعوق اإلنسانال

حتصأل ب لك  ب ن ايسأتعمار قد أدى أل  العاصأرية والتم  ل العاصأري وكر  امجانب وما وإذ يسألم 
ب ن امفريع  و والماحدريو مو أصأأأأأأل أفريعدال واآلسأأأأأأ وي و والماحدريو مو أصأأأأأأل آسأأأأأأ ويال  صأأأأأأبال و مو تع

 زالوا ضحايا آلثار ال والرعوب امصلية كانوا ضحايا لالستعمار وما

أزاء انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأان للرأأأأعوب امصأأأألية المرتكبة فد السأأأأياقا    وإذ يعرب  و بال  قلعا 
أن تتم  الدول جميع التداب ر الالزمة لحماية حعوق الرأعوب امصأليةال    ضأرورة ل     يرأدد ايسأتعماريةال وإذ

 السيما نساء وأقفال الرعوب امصليةال وضمان سالمتهاال وكرف الحقيعة وإقامة العدالة ومحاسبة الجااة ي

 ل  ام مية العصأأأأوى للع أأأأاء  ل  ايسأأأأتعمار ومعالجة امثر السأأأأل د لتركا   يرأأأأدد -1 
 التمتع بحعوق اإلنسان؛ايستعمار  ل  

  

 ي75/123قرار الجمعية العامة  (14)
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الدول ام  أأاء و  ئا  اممم المتحدة ووكايتها الممتصأأة وغ ر ذلك مو الجها    حد و  -2 
 ل  التمتع بحعوق اإلنسان؛ المعاية أل  اتماذ خطوا  ملموسة لمعالجة امثر السل د لتركا  ايستعمار   

متم لة  ل  أسأأأأأأأأأأأأأأاس  قائفة  جما ة أو أن اضأأأأأأأأأأأأأأطهاد أفراد أي فئة أو حؤكد مو جدحد -3 
غ ر ذلك مو امسأأأأأأأأأباب التد يعترر  ل  نطاق  المد ب نها غ ر جائلة  ل  رقد أو قومد أو  اصأأأأأأأأأري أو

وق اإلنسأأان ويصأأافانال  بموجب العانون الدولدال وجريمة الفصأأل العاصأأريال يرأأكالن انتهاك و خط ريو لحع
 فد بعض الحاي ال ضمو الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية؛

ايمتاا   و ايسأأأأأأتيعاب العسأأأأأأري لألشأأأأأأماص الماتم و أل  أقليا ال  ل  ل الدو   يح  -4 
تت أأأأمو الماا ج الدراسأأأأية وغ ر ا مو المواد تاميطاا   بمو ف هم الرأأأأعوب امصأأأأليةال والعمل  ل  ضأأأأمان أي

 امصلية  ل  أساس انتمائها اإلثاد؛ لألقليا  والرعوب

سأأأأأان أل  مواصأأأأألة اي تمانال فد تاف   آليا  وإجراءا  اممم المتحدة لحعوق اإلن  حد و -5 
 هاال بامثر السل د لتركا  ايستعمار  ل  التمتع بحعوق اإلنسان؛وييات 

 اقة   عد حلعة نعال فد دورتا الحادية والممسأأأ و مع تمك و امشأأأماص ذوي اإل  يعرر -6 
تها الممتصأأأأأأأة  مو الوصأأأأأأأول الكامل أل  المااقرأأأأأأأةال ويد و الدول ام  أأأأأأأاء و  ئا  اممم المتحدة ووكاي

ية والجها  المعاية والماظما  الدولية والمؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان والماظما  غ ر الحكوم
دي لألثر السأأأأأل د لتركا  امخرى أل  المرأأأأأاركة فد حلعة الاعالال وإل  تحدحد التحديا  التد تواجا التصأأأأأ 

لب أل  مفوضأأأأأية اممم المتحدة ايسأأأأأتعمار  ل  حعوق اإلنسأأأأأانال وإل  مااقرأأأأأة سأأأأأ ل الم أأأأأد قدمااال ويط
لك بصأأأأأأأأأيغة ميسأأأأأأأأأرةال وتعديما أل  مجلس  فد ذ لحعوق اإلنسأأأأأأأأأان أ داد تعرير موجل  و حلعة الاعالال بما

 حعوق اإلنسان فد دورتا الرابعة والممس و؛

ة اممم المتحدة السأأأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأان أن توفر جميع الموارد  أل  مفوضأأأأأأأأأأ   يطلب -7 
 التد تحتاج أل ها حلعة الاعال اآلنفة ال كر؛ الالزمة للمدما  والمرافق

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر -8 
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  واا  و التصويتي وكانت نتيجة   20صوتاا دون ا ترااال وامتاا    27]ا تمد بتصويت مسجل ب غل ية  
 :حلد التصويت كما

 المؤيدون:

ونيسأياال أوروغوايال باكسأتانال ال رازيلال وال أرم اياال أريترياال أندايتحاد الروسأدال امرجات  
المتعددة العوميا (ال جلر ال هاماال السأأودانال  -فاسأأوال بوليفيا )دولة  باغالدييال بورك اا

ال وليفأأاريأأة(ال فيجدال   -الفل  وال فالويال )جمهوريأأة  الصأأأأأأأأأأأأأأومأأالال الصأأأأأأأأأأأأأأ وال غأأابونال  
 يال نام  ياال ن بالال الهادديفوارال المكسيكال مالو  الكام رونال كوباال كو 

 الممتاعون  و التصويت:

ألمانياال أوزبكسأأأأأأأأأتانال أوكرانياال أيطالياال البحريوال بلغارياال بولاداال ترأأأأأأأأأيكياال توغوال جلر 
اغالال فرنسأأأأاال ل  ياال المملكة المتحدة ل ريطانيا  مارشأأأأالال جمهورية كورياال الدانمركال السأأأأ 

  ولاداال اليابان[  العظم  وأحرلادا الرماليةال موريتانياال الامساال
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 إقامة نيام دولي ديمقراطي ومنصف -48/8

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

أل  جميع العرارا  السأأأأأابعة للجمعية العامةال ولجاة حعوق اإلنسأأأأأان ومجلس حعوق اإلنسأأأأأان   أذ يرأأأأأ ر  
كأانون    21المؤرخ  223/ 65سأأأأأأأأأأأأأيمأا قرار الجمعيأة العأامأة   برأأأأأأأأأأأأأ ن أقأامأة نظأان دولد ديمعراقد وماصأأأأأأأأأأأأأفال وي 

الأمأجألأس  2010امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمأ أر   وقأرارا   و 2008حأليأران/حأونأيأأأأأأأا    18الأمأؤرخ    5/ 8ال    29الأمأؤرخ    6/ 18ال 
ال 2014آذار/مارس    27المؤرخ  15/ 25ال و 2012أحلول/سأأأأأأأأأأ تم ر    27المؤرخ  9/ 21ال و 2011ول/سأأأأأأأأأأ تم ر  أحل 
  29رخ  المؤ   3/ 33ال و 2015ترأريو امول/أكتوبر    2المؤرخ  29/ 30ال و 2014أحلول/سأ تم ر    25المؤرخ    9/ 27و 

ال 2018 ر  أحلول/سأأأأأأ تم   27المؤرخ  4/ 39ال و 2017أحلول/سأأأأأأ تم ر    28المؤرخ    4/ 36ال و 2016أحلول/سأأأأأأ تم ر  
 ال 2020ترريو امول/أكتوبر    6المؤرخ  4/ 45ال و 2019أحلول/س تم ر    26المؤرخ    8/ 42و 

إلنسأأأأأأأأأأأان تعهد جميع الدول بالوفاء بالتلاماتها بتعليل ايحتران العالمد لكل حعوق ا  وإذ يع د ت ك د 
ك امخرى المتصأأأأألة المتحدةال والصأأأأأكو والحريا  امسأأأأأاسأأأأأية للجميع ومرا اتها وحماحتهاال وفعاا لم ثاق اممم 

 بحعوق اإلنسان والعانون الدولدال

أن تكثيف التعأاون الأدولد مو أجأل تعليل جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان وحمأاحتهأا حابغد أن   وإذ حؤكأد 
مو الم ثاقال وأن  2و 1اق والعانون الدولد الم  اة فد المادت و  يظل متسأأأأعاا تماماا مع معاصأأأأد ومبادئ الم ث 

ران التان للسأأأيادةال والسأأأالمة اإلقليميةال وايسأأأتعالل السأأأياسأأأدال و دن اسأأأتعمال حتم فد ظل أمورال ماها ايحت 
ة التهدحد باسأأأتعمالها فد العالقا  الدوليةال و دن التدخل فد المسأأأائل التد تعع أسأأأاسأأأاا ضأأأمو الويي  العوة أو

 الداخلية مي دولةال

ت ك د اإليمان بحعوق   ت أماتا مو تصأميم  ل  أ ادة أل  دحباجة الم ثاقال وبماصأة ما  وإذ يرأ ر 
اإلنسأأأان امسأأأاسأأأيةال وبكرامة اإلنسأأأان وقدر ال وبالمسأأأاواة فد الحعوق ب و الرجال والاسأأأاء وك لك ب و الدول  

 ك  ر ا وصغ ر اال

تحعق فيأا اإل مأال التأان للحعوق تمأا د ودولد يمكو أن ح حق الجميع فد نظأان اج  وإذ يع أد تأ ك أد 
 لعالمد لحعوق اإلنسانالوالحريا  الماصوص  ل ها فد اإل الن ا

أل رب  اا فد دحباجة الم ثاق مو تصأأميم  ل  أنعاذ امجيال المع لة مو  ما  وإذ يع د أي أأاا ت ك د 
ة واحتران ايلتلامأأأا  الاأأأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأأة  و ويال  الحربال وته ئأأأة الظرور التد يمكو فد ظلهأأأا تحع ق العأأأدالأأأ 

يجتما د قدمااال ورفع مسأأأأأتوى الحياة فد جو  المعا دا  وغ ر ا مو مصأأأأأادر العانون الدولدال ودفع الرقد ا
مو الحرية أفسحال وممارسة التسامح وحسو الجوارال واستمدان امداة الدولية فد الاهوا بالتعدن ايقتصادي  

 وايجتما د للرعوب جميعهاال

 ل  وجوب اشأأأأأأأأأأتراك دول العالم فد تحمل مسأأأأأأأأأأؤولية أدارة الع أأأأأأأأأأايا ايقتصأأأأأأأأأأادية   ددوإذ يرأأأأأأأأأأ  
مستوى العالم والتصدي لألخطار التد تهدد السالن واممو الدول  وال وضرورة ايضطال     وايجتما ية  ل 

د  به   المسأأأؤولية  ل  صأأأع د متعدد امقرارال ووجوب قيان اممم المتحدة بالدور امسأأأاسأأأد فد   ا الصأأأد 
 با تبار ا أكثر الماظما   المية وتمث الا فد العالمال

اهجية دول أ  أأأاء فد أسأأأاءة تط  ق ترأأأريعاتها الوقاية خارج أزاء اسأأأتمرار وم وإذ يسأأأاور  العلق 
أشأأأأماص   نطاق حدود ا اإلقليمية  ل  نحو ي أأأأر بسأأأأيادة دول أخرىال وبالمصأأأأالح المرأأأأرو ة لكيانا  أو

 عهم الكامل بحعوق اإلنسانالخاضع و لويحتها الع ائية وتمت 

ولية وتطلعا  جميع الرأأأعوب التغ را  الك رى التد تحد   ل  السأأأاحة الد وإذ ي أأأع فد ا تبار  
فد ذلك تعليل وترجيع احتران حعوق   أل  قيان نظان دولد  ل  أساس المبادئ المكرسأأأأأأأأأأأأأة فد الم ثاقال بما
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 دأ المسأأأأأأاواة ب و الرأأأأأأعوب فد الحعوق وتعرير  سأأأأأأيماال احتران م اإلنسأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأاسأأأأأأية للجميعال وي
اواةال وسأيادة العانونال والتعدديةال والتاميةال وتحسأ و مسأتويا  المصأ ر والسأالنال والديمعراقيةال والعدالةال والمسأ 

 المعيرة والت اموال

ب ن تعليل التعاون الدولد فد م دان حعوق اإلنسأان أمر ضأروري لتحع ق معاصأد اممم   وإذ يسأّلم 
 فد ذلك تعليل جميع حعوق اإلنسان وحماحتها  ل  نحو فعالال  ل  الوجا امكملال بما المتحدة

أن اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأان حاص  ل  أن جميع الااس حولدون   فد ا تبار وإذ ي أأأأأأأأأع   
وأن لكل أنسأأأأأأأأان حق التمتع بجميع الحعوق والحريا  الم كورة فد   الأحراراا ومتسأأأأأأأأاويو فد الكرامة والحعوق 

اللغأأأأةال   الجاسال أو اللونال أو التم  ل  ل  أسأأأأأأأأأأأأأأأأأاس العرقال أومثأأأأل   النال دون تم  ل مو أي نو ال  اإل
الم الد  الثروةال أو ايجتما دال أو امصأأأأأأأل الوقاد أو أي رأي آخرال أو الرأي السأأأأأأأياسأأأأأأأد أو الدحوال أو أو
 أي وضع آخرال أو

ان والحريا  امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية أمور أن الديمعراقيةال والتامية واحتران حعوق اإلنسأأأأأأأأ  وإذ حؤكد مو جدحد 
رأأأأأأأأأأأأأأعب المعرب  اها بحرية لتحدحد نظما  ها اآلخر وأن الديمعراقية تعون  ل  أرادة المترابطة يعلز كل ما 

 السياسية وايقتصادية وايجتما ية والثعافية ومراركتا التامة فد جميع جوانب حياتاال

دا أل  م دأ التعاون والحوار الصأادق  ب ن تعليل حعوق اإلنسأان وحماحتها حابغد أن يسأتا   وإذ يسأّلم 
فيا مصألحة   التلاماتها فد م دان حعوق اإلنسأان لمال  تعليل قدرة الدول ام  أاء  ل  الوفاء ب وأن حهدفا أ

 البررية جمعاءال

أن الديمعراقية ليسأأأأأأأأت مفهوماا سأأأأأأأأياسأأأأأأأأياا فحسأأأأأأأأبال وإنما لها أي أأأأأأأأاا أبعاد اقتصأأأأأأأأادية   وإذ حؤكد 
 واجتما يةال

فد ذلك الحق فد التاميةال وشأأفافية  يمعراقيةال واحتران جميع حعوق اإلنسأأانال بماالد ب ن  وإذ يسأأّلم 
دارة وخ و هما للمساءلة فد جميع قطا ا  المجتمعال ومراركة المجتمع المدند مراركة فعليةال الحكم واإل

 جلء أساسد مو الد ائم الالزمة لتحع ق تامية اجتما ية مستدامة محور ا اإلنسانال

أن حق كل دولة فد المرأأأأاركة فد أدارة الرأأأأؤون الدولية  امل أسأأأأاسأأأأد فد أقامة نظان   وإذ حؤكد 
 قد وماصفالدولد ديمعرا

حتصأأأل ب لك  تلاحد ممارسأأأا  العاصأأأريةال والتم  ل العاصأأأريال وكر  امجانب وما  وإذ حالحظ بعلق 
همييال واإلقصأأأأأأأأاء  مو تعصأأأأأأأأبال و د ممارسأأأأأأأأا  تتفاقم بفعل  وامل ماها التوزيع غ ر العادل للثروةال والت 

 ايجتما دال ونرر خطاب الكراهية وإحدحولوجيا  التفوق داخل ال لدان وفيما ب اهاال

الحوار ب و امديانال والثعافا  والح أأأأأأارا  يمكو أن يسأأأأأأهم أسأأأأأأهاماا ك  راا  أن وإذ حؤكد مو جدحد 
 الالصعدفد تعليل التعاون الدولد  ل  جميع 

أيجابية لرأأأعوب العالم كافةال  لد أن يكفل جعل العولمة قوة  بد للمجتمع الدو   ل  أنا ي وإذ يرأأأدد 
ل تعأأدديأأةال امقرارال وبأأ ل جهود دائبأأة بتعلي  يمكو أن تكون جأأامعأأة وماصأأأأأأأأأأأأأأفأأة تمأأامأأاا أي وأن العولمأأة ي

 ف ها مو تاو ال وواسعة الاطاق  ماد ا أنسان تاا المرتركة بكل ما

لدان سأأأأأيما أقل ال لدان نمواا وال   الااميةال وي ل  ضأأأأأرورة توف ر التمويل الكافد لل لدان  وإذ يرأأأأأدد 
جيا أل هاال مغراا ماها د م جهود ا الاامية غ ر السأأاحلية والدول الجلرية الصأأغ رة الااميةال ونعل التكاولو 

 مو أجل التكيف مع تغ ر المااخ وغ ر ذلك مو تحديا  التاميةال
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فد   (ال بما 19- مرا ف روس كورونا )كوف د أزاء اآلثار ال ارة الااجمة  و جائحة    وإذ يعرب  و قلعا  
قد وماصف مو أجل التصدي  لك ت ث ر ا السل د  ل  ايقتصاد والمجتمعال ويؤكد أ مية قيان نظان دولد ديمعرا ذ 

 ال 19- بفعالية ودون أبطاء للتحديا  وامزما  العالمية الرا اةال التد تفاقمت نتيجةا لجائحة كوف د 

 ر لكفأالأة أقأامأة نظأان دولد ديمعراقد  فد وسأأأأأأأأأأأأأأعأا مو تأداب  ا ل  أن حتمأ  كأل مأ   وقأد  عأد العلن 
 وماصفال

أن كل فرد يسأأأأتحق نظاماا دولياا ديمعراقياا وماصأأأأفاا يرأأأأجع  ل  أ مال  حؤكد مو جدحد -1 
 جميع حعوق اإلنسان للااس كافة أ مايا تاماا؛

سأأأأأاسأأأأأيةال  أن الديمعراقية ترأأأأأمل احتران جميع حعوق اإلنسأأأأأان والحريا  ام  يكرر ت ك د -2 
حأد نظمهأا السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة  اهأا بحريأة فد تحأدو د تمثأل قيمأة  أالميأة ترتكل  ل  أرادة الرأأأأأأأأأأأأأأعوب المع ر  

وايقتصأأأأأأأأأأأأادية وايجتما ية والثعافية ومرأأأأأأأأأأأأاركتها التامة فد جميع جوانب حياتهاال ويع د ت ك د الحاجة أل  
 الوقاد والدولد  ل  حد سواء؛التعّ د العالمد بم دأ سيادة العانون وتاف     ا الم دأ  ل  الصع دحو  

سأأأأأأأأيما الم دأ ال ي يع أأأأأأأأد ب ن   وي اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأأانال حؤكد مو جدحد -3 
تكون أرادة الرأأأأأأأأأأعوبال التد تتجل  فد انتمابا  دورية ونليهةال أسأأأأأأأأأأاَس سأأأأأأأأأألطة الحكمال والحق فد اختيار 

العان و ل  قدن المسأأأأأأأأأأأأأاواة ب و الااخ  وال    الممثل و بحرية  و قريق انتمابا  دورية ونليهة تلجرى بايقترا 
 ءا  التصويت الحر؛ي اهيا مو أجرا ما بالتصويت السّري أو

بجميع الأأدول ام  أأأأأأأأأأأأأأأاء أن تفد بأأالتلامهأأا الأأ ي أ ربأأت  اأأا خالل المؤتمر    حه أأب -4 
حتصأأأأأل ب لك مو تعصأأأأأبال المععود فد   العالمد لمكافحة العاصأأأأأرية والتم  ل العاصأأأأأري وكر  امجانب وما

 فد دحربانال جاوب أفريقيا؛ 2001أحلول/س تم ر  8آب/أغسطس أل   31الفترة مو 

بالدول ام  أأأأأأأأأأاء وماظومة اممم المتحدة أن تعلل أل  أقصأأأأأأأأأأ  حد مو الت ث ر  حه ب -5 
ال بسأأأأأأأأأأ ل ماها تعليل وتد يم 19-فد ذلك جائحة كوف د السأأأأأأأأأأل د لألزما  العالمية المتعددة المترابطةال بما

امأأةال حتعلق بأأالتجأأارةال والامو ايقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديال والتاميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأد ال وزيأأادة تكأأافؤ الفرص فيمأأاالتعأأاون الأأدولد
 وايتصاي  العالميةال وزيادة التبادل فيما ب و الثعافا  والحفاظ  ل  التاو  الثعافد وتعليل ؛

 حلد: أن أقامة نظان دولد ديمعراقد وماصف تتطلب تحع ق أمورال ماها ما   حؤكد مو جدحد  - 6 

ل تسأأأأأا  لها أن تحدد بحرية وضأأأأأعها  الال حق جميع الرأأأأأعوب فد تعرير مصأأأأأ ر اأ م )أ( 
سأأأأأد وتسأأأأأع  بحرية أل  تحع ق تام تها ايقتصأأأأأادية وايجتما ية والثعافيةال وفعاا لم ثاق اممم المتحدة السأأأأأيا

 وقرارا  اممم المتحدة ذا  الصلة؛

 اتها وموارد ا الط يعية؛أ مال حق الرعوب واممم فد السيادة الدائمة  ل  ثرو  )ب( 

 أ مال حق كل أنسان وجميع الرعوب فد التامية؛ )ج( 

 أ مال حق جميع الرعوب فد السالن؛ ()د 

أ مال الحق فد نظان اقتصأأأادي دولد قائم  ل  المرأأأاركة المتسأأأاوية فد  ملية صأأأاع  )ه( 
 ل؛والتراب ال والمصلحة المتبادلةال والت امو والتعاون ب و جميع الدو  الالعرار

 الت امو الدولدال بوصفا حعاا مو حعوق الرعوب وامفراد؛ )و( 

ا  دولية ديمعراقية تتسأأأأأأأأأأم بالرأأأأأأأأأأفافية والعدالة وتم أأأأأأأأأأع للمسأأأأأأأأأأاءلة  أقامة مؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأ  )ز( 
فد جميع مجاي  التعاونال وبماصأأأأأأة مو خالل تاف   م دأ المرأأأأأأاركة التامة المتسأأأأأأاوية فد آليا    وتوق د ا

 صاع العرار لكل ماها؛
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جميع فد المرأأأأاركة  ل  قدن المسأأأأاواةال دون أي تم  لال فد  ملية صأأأأاع ال حق الأ م ) ( 
 ر  ل  الصع دحو المحلد والعالمد؛العرا

مرا اة م دأ التمث ل اإلقليمد العادل والمتوازن ب و الجاسأأأأأأأأأأأأ و فد تكويو مالك موظفد  )ط( 
 ماظومة اممم المتحدة؛

ا  وايتصأاي  يعون  ل  التعاون  للمعلوممتوازن  و فعال و  ادل و أقامة نظان دولد حر   )ي( 
دل فد تدفق المعلوما   ل  الصأأأأع د الدولدال وبماصأأأأة سأأأأد الثغرة الدولد إلرسأأأأاء توازن جدحد وزيادة التبا

 الرقمية وتصحيح أوجا التفاو  فد تدفق المعلوما  أل  ال لدان الاامية وماها؛

من ذلك يعلز التعددية الثعافيةال ويسأأأهم  احتران التاو  الثعافد والحعوق الثعافية للجميعال )ك( 
لفيا  الثعافيةال ويسأأأأأأأأأا د  ل  أ مال حعوق اإلنسأأأأأأأأأان المع ولة ق تبادل المعارر وفهم المفد توسأأأأأأأأأيع نطا

  المياا والتمتع بها فد جميع أنحاء العالم ويامد  القا  مستعرة ودية ب و الرعوب واممم فد العالم أجمع؛

فد ب ئة صأأأأحية وتعاون دولد وث ق يسأأأأتج ب  كافة وبأ مال حق كل شأأأأمص والرأأأأع )ل( 
لتكيف مع تغّ ر  ل  الوقاد ل  المسأأتوى جهود المعدمة لد م ما ح  ل مو   لالحتياجا  مو المسأأا دةبفعالية 

 المااخال وبماصة فد ال لدان الااميةال ويرجع  ل  تاف   ايتفاقا  الدولية فد مجال الحد مو تغ ر المااخ؛

افع التوزيع الدولد للثروا   و قريق تعليل  دة برأأأأأأأكل ماصأأأأأأأف مو ما تعليل ايسأأأأأأأتفا )ن( 
 سيما  ل  صع د العالقا  ايقتصادية والتجارية والمالية الدولية؛ الدولدال ويالتعاون  

حتعلق بأأالحق العأأان فد   تمتع كأأل شأأأأأأأأأأأأأأمص بملكيأأة ترا  البرأأأأأأأأأأأأأأريأأة المرأأأأأأأأأأأأأأترك فيمأأا )ن( 
 بالثعافة؛ اينتفا 

تامية ايقتصأأأأأأأأادية وايجتما ية  ل   و دول العالم فد أدارة الالمسأأأأأأأأؤولية المرأأأأأأأأتركة ب  )س( 
المال والتصأدي لألخطار التد تهدد السأالن واممو الدول  وال و د المسأؤولية التد حابغد ممارسأتها مسأتوى الع

  ل  صع د متعدد امقرار؛

ن   ل  أ مية الحفاظ  ل  ثراء وتاو  المجتمع الدولد لألمم والرأأأأأأأأأأأأأعوب واحترا  يرأأأأأأأأأأأأأدد -7 
فد تعليل التعاون الدولد   الوالدحاية  الوالثعافية  الالمصأأأأأأأأأأأائص الوقاية واإلقليمية وممتلف الملفيا  التاريمية

 فد م دان حعوق اإلنسان؛

ومترابطة    ل  أن جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان  المية وغ ر قابلة للتجلئة يرأأأأأأأأأأأأدد أي أأأأأأأأأأأأاا  -8 
 المياا  ل  نحو حتوخ  فيا اإلنصأأأار   وأن  ل  المجتمع الدولد أن حتعامل مع حعوق اإلنسأأأان ومترأأأابكة

العدر مو اي تمانال ويؤكد مو جدحد أن مو واجب الدول بصأأرر الاظر   قدن المسأأاواة وبافسوالتكافؤال  ل  
 و نظمها السأأياسأأية وايقتصأأادية والثعافيةال تعليل جميع حعوق اإلنسأأان والحريا  امسأأاسأأية وحماحتهاال مع 

 إلقليمية والملفيا  التاريمية والثعافية والدحاية الممتلفة؛مرا اة أ مية المصائص الوقاية وا

مبادئال مو جملتهاال مبادئ المسأأأأأأأأأأأأأأاواة فد السأأأأأأأأأأأأأأيادة ب و الدولال و دن  مو جدحدحؤكد   -9 
 التدخل بجميع أشكالا فد شؤونها الداخلية؛

جميع الجها  الفا لة فد السأأأأأأاحة الدولية  ل  أرسأأأأأأاء نظان دولد يرأأأأأأمل الجميع   يح   -10 
واحتران التاو  الثعافد وحعوق    سأأأأأأأتاد أل  العدلال والمسأأأأأأأاواة واإلنصأأأأأأأارال وكرامة اإلنسأأأأأأأان والتفا مال وتعليل وي 

اإلنسأأان العالميةال و ل  ن   جميع الم ا ب الدا ية أل  ايسأأتبعاد  ل  أسأأاس العاصأأريةال والتم  ل العاصأأريال  
 ة وإحدحولوجيا  التفوق؛ حتصل ب لك مو تعصبال ف الا  و خطاب الكراهي  وكراهية امجانب وما 

 ل  أقرار السأأأأأأأالن واممو الدول  و   ضأأأأأأأرورة أن ترأأأأأأأجع الدول جميعها حؤكد مو جدحد -11 
فد وسأأعها لتحع ق نل  السأأال  العان والكامل  وصأأونهما وتعليل ماال وأن ت  ل فد سأأ  ل   ا الغرا كل ما
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تداب ر نل  السأأأأال  الفعالة  حة بف أأأأل التد تصأأأأبح متافد ظل رقابة دولية فعالةال ولكفالة اسأأأأتمدان الموارد 
 ا التامية فد ال لدان الاامية؛سيم مغراا التامية المستدامةال وي

بوسأأأائل أخرى غ ر   أن المحاوي  الرامية أل  اإلقاحة بالحكوما  الرأأأر ية بالعوةال أو  حؤكد  -12 
 تمتع الكامل بحعوق اإلنسان؛ مررو ة تلمل بالاظان الديمعراقد والدستوريال والممارسة الرر ية للسلطةال وال 

ضأأأأأأأرورة مواصأأأأأأألة العمل بصأأأأأأأفة  اجلة إلقامة نظان اقتصأأأأأأأادي دولد  حؤكد مو جدحد -13 
أسأاسأا اإلنصأارال والمسأاواة فد السأيادةال والتراب ال والمصألحة المرأتركة والتعاون ب و جميع الدولال بصأرر 

او  ورفع المظالم العائمةال وإتاحة  الاظر  و نظمها ايقتصأأأأأأادية وايجتما يةال مو أجل أصأأأأأأال  أوجا التف
الفجوة اآلخ ة فد ايتسأأأأا  ب و ال لدان المتعدمة وال لدان الاامية وضأأأأمان تعج ل خط  التامية  أمكانية سأأأأد 

 ايقتصادية وايجتما ية باقراد وضمان السالن والعدل لألجيال الحالية والمع لة؛

خرى صأأأأأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأأأأأألحة  ل  الدولال وماظما  المجتمع المدند والجها  ام  يح  -14 
زيأادة التعأاون الأدولدال بهأدر أقأامأة نظأان دولد ديمعراقد وماصأأأأأأأأأأأأأأفال وتعليل   اللتجأدحأد جهود أاال مو خ

 الاظان المتعدد امقرار؛

حاص  ليا الم ثاقال  أن أرسأأأأأأأأأأأاء نظان دولد ديمعراقد وماصأأأأأأأأأأأفال  ل  نحو ما  حؤكد -15 
 سواق والمدما  المالية؛يمكو أن حتحعق بإزالة ال واب   و التجارة وام ي

 ؛ ( 15) ر الم  ر المستعل المعاد بإقامة نظان دولد ديمعراقد وماصفبتعري  يحي   لماا  -16 

أن تجدد تعددية امقرارال مع اتبا  نهج أكثر فعالية وشأأأأأأأأأموياال أمر أسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأد   يكرر -17 
د قلب     العمليةال ال وجعل امشأماص واحتران حعوق اإلنسأان فاوالتعافد ماه 19-للتصأدي لجائحة كوف د
يسأأأأتللن القيادة والتاسأأأأ ق العالم  و مو جانب أمم متحدة قوية وممولة تمويالا  لمسأأأأع   ويرأأأأدد  ل  أن   ا ا

كافيااال وايلتلان الكامل والمرأأاركة المسأأتمرة مو جانب الدول ام  أأاءال والمؤسأأسأأا  المالية الدولية والعطا   
 ند؛الماصال واموساط امكاديمية والمجتمع المد

لم  ر المسأأأأأأتعل وأن تسأأأأأأا د  فد ايضأأأأأأطال   بجميع الحكوما  أن تتعاون مع ا حه ب -18 
 حللن مو معلوما  يطل ها لتمك اا مو أداء واجباتا بصورة فعالة؛ بويحتاال وتلوَد  بكل ما

أل  مفوضأأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأان أن تواصأأأأأأأل تعديم جميع   يطلب -19 
 حتا  ل  نحو فعال؛والمالية الالزمة يضطال  الم  ر المستعل بويالموارد البررية 

أل  الم  ر المسأأأأأأأأأأتعل أن حواصأأأأأأأأأأل تعديم تعرير  و تاف     ا العرار أل  مجلس    يطلب -20 
 حعوق اإلنسان والجمعية العامةال وفعاا ل رنامج  مل كل ماهما؛

وثيعة مع اموسأأأأأأأأأأأأاط  أقامة  القا  تعاون  الم أأأأأأأأأأأأد فد  الم  ر المسأأأأأأأأأأأأتعل أل   حد و -21 
ومؤسأأأأسأأأأا  البحو ال مثل مركل الجاوبال وسأأأأائر الجها  صأأأأاحبة المصأأأألحة    كاديميةال ومراكل التفك رام

 ذا  الصلة مو جميع المااقق؛

أل    ئا  معا دا  حعوق اإلنسأأأأأانال والمفوضأأأأأية السأأأأأاميةال واآلليا  الماصأأأأأة    يطلب -22 
ان اإلنسأأأأأانال كلإ فد أقار ويحتاال أحالء اي تم  لمجلس حعوق اإلنسأأأأأان واللجاة ايسأأأأأترأأأأأارية لمجلس حعوق 

 الواجب له ا العرار وتعديم أسهاما  مو أجل تاف   ؛

  

(15) A/HRC/48/58ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/58
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أل  المفوضأأأأأأأأأأأأية السأأأأأأأأأأأأامية أن تطلع الدول ام  أأأأأأأأأأأأاءال وأجهلة اممم المتحدةال   يطلب -23 
غ ر  و  ئاتها ومكوناتهاال والماظما  الحكومية الدوليةال وخصأأأأأوصأأأأأاا مؤسأأأأأسأأأأأا  بريتون وودزال والماظما 

 أوسع نطاق ممكو؛الحكومية  ل    ا العرار وأن تارر   ل  

أن حواصأأأأأل الاظر فد     المسأأأأأ لة فد أقار ال اد نفسأأأأأا مو جدول ام مال فد    يعرر -24 
 دورتا الحادية والممس وي

   42الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  8

اء  و التصأأأويتي وكانت أ  أأأ  3   وامتاا  الصأأأوتاا   14صأأأوتاا معابل    30]ا تمد بتصأأأويت مسأأأجل ب غل ية  
 نتيجة التصويت كما حلد:

 المؤيدون:
ايتحاد الروسأأدال امرجات وال أريترياال أندونيسأأياال أوروغوايال أوزبكسأأتانال باكسأأتانال البحريوال  

المتعأأددة العوميأأا (ال توغوال جلر ال هأأامأأاال    - باغالدييال بورك اأأا فأأاسأأأأأأأأأأأأأوال بوليفيأأا )دولأأة  
ال وليفارية(ال    – ونال الفل  وال فالويال )جمهورية   وال غاب الال الصأأأ السأأأاغالال السأأأودانال الصأأأوم 

 فيجدال الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال مالويال موريتانياال نام  ياال ن بالال الهاد 

 المعارضون:
ألمانياال أوكرانياال أيطالياال بلغارياال بولاداال ترأأأيكياال جلر مارشأأأالال جمهورية كورياال الدانمركال  

 طانيا العظم  وأحرلادا الرماليةال الامساال  ولاداال اليابان دة ل ري ة المتح فرنساال المملك 

 الممتاعون  و التصويت:
 [أرم اياال ال رازيلال المكسيك

 مسألة عقوبة اإلعدام -48/9

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 مبادئاالو بمعاصد م ثاق اممم المتحدة  أذ يسترشد 

لعهأأد الأأدولد المأأاص بأأالحعوق المأأدنيأأة أل  اإل الن العأأالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانال وا  وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر 
الععوبة العاسأية   ياسأيةال واتفاقية حعوق الطفلال واتفاقية ماا  أة التع حب وغ ر  مو ضأروب المعاملة أووالسأ 

ؤكد مو جدحد ح  المه اةال وسأائر صأكوك حعوق اإلنسأان الدولية واإلقليمية ذا  الصألةال وإذ الالأنسأانية أو أو
 اإلنسانالالتلاماتها بموجب العانون الدولد لحعوق أن  ل  جميع الدول أن تاف   

أل  ال روتوكول ايختياري الثاند الملحق بالعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية وإذ يرأأ ر أي أأاا  
 والسياسيةال الهادر أل  ألغاء  عوبة اإل دانال

ال 2007ر كانون امول/ديسأأأأأم   18المؤرخ  149/ 62امة أل  قرارا  الجمعية العوإذ يرأأأأأ ر ك لك   
ال  2010كانون امول/ديسأأم ر   21المؤرخ   206/ 65ال و2008كانون امول/ديسأأم ر  18المؤرخ   168/ 63و
ال  2014كانون امول/ديسأأم ر   18المؤرخ   186/ 69ال و2012كانون امول/ديسأأم ر  20المؤرخ   176/ 67و
ال  2018م ر  كانون امول/ديسأأ  17المؤرخ   175/ 73ال و2016كانون امول/ديسأأم ر  19المؤرخ   187/ 71و
 بر ن مس لة وقف العمل بععوبة اإل دانال 2020كانون امول/ديسم ر  16المؤرخ  183/75و
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ال أأأأأأأمانا  التد تكفل حماية امشأأأأأأأماص ال حو حواجهون  عوبة اإل دان والم كورة   وإذ حؤكد مو جدحد  
حكأان المتعلعأة  ال وام 1984أيأار/مأاحو   25المؤرخ    50/ 1984  فد مرفق قرار المجلس ايقتصأأأأأأأأأأأأأأادي وايجتمأا د 

ال  المبأأأأادئ  الواردة فد قراري المجلس  بتاف أأأأ     15/ 1996و   1989أيأأأأار/مأأأأاحو    24المؤرخ    64/ 1989توج هيأأأأة 
 ال 1996تموز/حوليا    23 المؤرخ 

أل  جميع قرارا  لجاأة حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان برأأأأأأأأأأأأأأ ن مسأأأأأأأأأأأأأأ لة  عوبة اإل دانال وآخر ا   وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر 
 ال2005نيسان/أبريل  20المؤرخ  59/ 2005 العرار

 2011أحلول/سأأأأأأ تم ر  28المؤرخ  117/ 18أل  معّرر مجلس حعوق اإلنسأأأأأأان  رأأأأأأ ر أي أأأأأأاا ذ ي وإ 
 آذار/ 21المؤرخ   11/ 22س برأأأأأأأأأأأأأأ ن تعأديم امم و العأان تعأارير  و مسأأأأأأأأأأأأأأ لأة  عوبأة اإل أدانال وقرار المجل

 هم الماف  ف برأأأأأأ ن الفريق المعاد بحعوق اإلنسأأأأأأان لألقفال المحكون  ل  آبائهم باإل دان أو  2013 مارس
برأأأأأأأأأأأأأأأ ن  عأأد حلعأأة نعأأال رفيعأأة   2013آذار/مأأارس    21المؤرخ    117/ 22حكم اإل أأدانال ومعّرر المجلس  

 5/ 30ال و2014حليران/حونيا   26المؤرخ  2/ 26المسأأأأأتوى برأأأأأ ن مسأأأأأ لة  عوبة اإل دانال وقرارا  المجلس  
 27خ مؤر ال  24/ 42ال و2017أحلول/سأأأأ تم ر   29المؤرخ   17/ 36ال و2015ترأأأأريو امول/أكتوبر   1المؤرخ 

 بر ن مس لة  عوبة اإل دانال 2019ر    أحلول/س تم

ا  بتعارير امم و العان  و مسأأأ لة  عوبة اإل دانال التد ركل امم و العان فد آخر  وإذ يحي   لماا  
 ل  الاتائج الااجمة  و انعدان الرأأأأفافية فد تط  ق  عوبة اإل دان وفرضأأأأها  ل  التمتع بحعوق اإلنسأأأأانال 

العانونية الدولية للرأأأأأأأأأفافية وناقي الممارسأأأأأأأأأا  والتحديا   ل  الصأأأأأأأأأع د الوقاد فد   ودرس ف ها الجوانب
 ال والحق فد محاكمة  بالحق فد الحصأأأأأأأأأول  ل  المعلوماحتعلق   فد ذلك ما ضأأأأأأأأأمان     الرأأأأأأأأأفافيةال بما

 المه اةال ومبادئ الالأنسأأأأانية أو الععوبة العاسأأأأية أو  ادلةال وحظر التع حب وغ ر  مو ضأأأأروب المعاملة أو
 ال( 16)  دن التم  ل والمساواة أمان العانون 

بتعرير مفوضأية اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأان  و حلعة الاعال الرفيعة المسأتوى  وإذ حاو    
ال ال ي جاء فيا أن الحلعة خلصأأأأأأأأت أل   دن وجود دل ل  ل  أن لععوبة ( 17) مسأأأأأأأأ لة  عوبة اإل دانبرأأأأأأأأ ن  

 مةالاإل دان أثراا راد اا يمفض معدل الجري 

أ مال المكّلف و بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصأة ال حو حتااولون مسأائل  وإذ ي أع فد ا تبار  
ف هم المعرر المأاص المعاد بمسأأأأأأأأأأأأأأ لأة التعأ حأب وغ ر  مو   حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان المتعلعأة بععوبأة اإل أدانال بمو

اص المعاد بحاي  اإل دان المه اةال والمعرر الم الالأنسأأأأأأانية أو الععوبة العاسأأأأأأية أو ضأأأأأأروب المعاملة أو
ة تعسفااال والمعرر الماص المعاد باستعالل الع اة والمحام وال والمعرر  بإجراءا  موجلة أو خارج الع اء أو

 ية بتعليل وحماية حعوق اإلنسان والحريا  امساسية فد سياق مكافحة اإلر ابالالماصة المعا 

ائل حعوق ئا  المعا دا  لمعالجة مسأأأأ العمل ال ي اضأأأأطلعت با     وإذ ي أأأأع فد ا تبار  أي أأأأاا  
 اإلنسان المتعلعة بععوبة اإل دانال

بدور الصأأأأأأأأأكوك والمبادرا  اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية أل  ألغاء  عوبة اإل دانال  وإذ يسأأأأأأأأألم 
 والتد أد  فد بعض الحاي  أل  حظر العمل بععوبة اإل دانال

ول  دحدة وقفاا اختيارياا   عوبة اإل دانال وبتط  ق ديتجا  الدولد نحو ألغاء باسأأأأأأتمرار ا وإذ حرحب 
 حرحب أي اا بجميع التداب ر التد تتم  ا الدول للحد مو تط  ق  عوبة اإل دانال للعمل بععوبة اإل دانال وإذ

  

(16) A/HRC/48/29ي 

(17) A/HRC/48/38ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/38
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ألغت أل  أن الدول امقرار فد العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأياسأية التد  وإذ يرأ ر 
يرأأ ر أي أأاا أل  أن  اية بحعوق اإلنسأأانال أ ادة العمل بهاال وإذ ل هاال وفعاا للجاة المع   عوبة اإل دان يلحظر

أ ادة دولة قرر فد ال روتوكول ايختياري الثاند للعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأياسأأأية العمل 
 بععوبة اإل دان يركل انتهاكاا للعانون الدولدال

د وثعافا  وخلفيا  دحاية ممتلفة قد ألغت  عوبة م قانونية وتعال  أن دويا ذا  نظ حظ أي أاا وإذ حال 
 تط ق وقفاا اختيارياا للعمل بهاال اإل دان أو

مو أن العمل بععوبة اإل دان حؤدي أل  انتهاكا  لحعوق اإلنسأأأان    وإذ يعرب  و اسأأأتيائا الرأأأدحد 
 االمو امشماص المت ثريو به لألشماص ال حو حواجهون     الععوبة ولغ ر م

 ل  أن ينعدان الرأأأأفافية فد العمل بععوبة اإل دان آثاراا مباشأأأأرة  ل  حعوق اإلنسأأأأان   وإذ يرأأأأدد 
 لألشماص المحكون  ل هم باإل دان وغ ر م مو امشماص المت ثريو بهاال

دان معاملة   ل  أ مية الرأأأفافية ل أأأمان معاملة المحتجليو ال حو حاتظرون اإل  وإذ يرأأأدد أي أأأاا  
ل ظرور سأأأأأأأأأأأجاهم للمعاح ر الدوليةال مثل العوا د الدنيا الموحدة  كرامتهم امصأأأأأأأأأأأ لةال وامتثا  أنسأأأأأأأأأأأانية تحترن

 لمعاملة السجااء )قوا د ن لسون ماندحال(ال

وأن اإلبالغ   غ ر كأافيأة أل  أن التم  ل حتفأاقم  اأدمأا تكون الرأأأأأأأأأأأأأأفأافيأة معأدومأة أو  وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر 
ة فد فرا  عوبة اآلثار التم  لي  ارسأأأأأأأا  أوفية مو شأأأأأأأ نهما تعرية المموالحصأأأأأأأول  ل  المعلوما  برأأأأأأأفا

 الاإل دان وتط يعها

أل  أن  ل  الدولال فد حاي   عوبة اإل دان بوجا خاصال أن تكفل الرأفافية ل أمان  وإذ يرأ ر 
ة  اسأأتفادة جميع امشأأماص مو ضأأمانا  مرا اة امصأأول العانونيةال مثل أجراء محاكمة  ادلة و لاية وإتاح 

فد ذلك أثااء ايحتجاز والتوقيفال  اإلجراءا ال بما  حان فد كل مرحلة مو مراحلالمسأأأأأأأا دة المالئمة مو م
 دون تم  ل مو أي نو  كانال

ال حت  أثااء حاي  الطوارئال تع  د الحق فد الحياةيجوز أقالقاا   أل  أنا ي وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر أي أأأأأأأأأأأأأاا  
جلت ق ود(19-كورونا )كوف ديرأ ر ك لك أل  أنا ما  تفرأد جائحة ف روس  وإذ الرأفافية  أضأافية  ل   ال سأل

 ل  نحو أثر سأأأأألباا  فد ذلك فيما يمص حاي   عوبة اإل دانال وامصأأأأأول العانونية فد بعض ال لدانال بما
 فد حعوق المدان و وأفراد أسر مال

أل  أنا حابغد تلويد امشأأأأأأأأأماص المحكون  ل هم باإل دان وأسأأأأأأأأأر م ومحام هم   وإذ يرأأأأأأأأأ ر ك لك 
 الرأفة و مليا  اإل دان وتوق تهاالأجراءا  ايستئاار والتماسا   أوانها  و بمعلوما  موثوقة وفد

حتعلق  أن مصأأأأأأأأأأأأطلح "أخطر الجرائم" درجت قراءتا بصأأأأأأأأأأأأورة تع  دية وتفسأأأأأأأأأأأأ ر  ب نا ي  وإذ حؤكد 
مو امحوال  يجوز بأ ي حأال   حؤكأد أي أأأأأأأأأأأأأأأاا أنأا ي بجرائم بأالغأة المطورة تاطوي  ل  العتأل العمأدال وإذ أي

السأأأأأأأأأأألوكيا   اللنا أو التجديف أو مثل الردة أو ن جلاءا  ل  أشأأأأأأأأأأأكال سأأأأأأأأأأألوك مع اةالتط  ق  عوبة اإل دا
أ انة رئيس دولةال وأن الدول   أنرأأأأأأأأاء جما ا  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأية معارضأأأأأأأأة أو العالقا  المثلية بالتراضأأأأأأأأد أو أو

 تلاماتها الدوليةالامقرار التد تبعد  ل   عوبة اإل دان فيما يمص     الجرائم تاتهك ال

ضأأأأأأأأأأأرورة مواصأأأأأأأأأأألة الاظر فد الظرور التد حاتهك ف ها فرا  عوبة اإل دان  ي أأأأأأأأأأأاا وإذ حؤكد أ 
فد   المه اةال بما الالأنسأانية أو الععوبة العاسأية أو تط يعها حظر التع حب وغ ر  مو ضأروب المعاملة أو أو

 ية بر ن  مليا  اإل دانالنعص الرفاف أسال ب اإل دان أو ذلك بس ب ظا رة قابور اإل دان أو

أن أمكانية حصأأأول الر ايا امجانب  ل  المسأأأا دة العاصأأأليةال الماصأأأوص  ل ها فد    ل    يرأأأدد وإذ  
 اتفاقية ف  اا للعالقا  العاصليةال  د جانب  ان مو جوانب حماية ال حو حواجهون  عوبة اإل دان فد المارجال 
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 إقليمية ودولية بر نهاال وبإجراء نعاشا  محلية ووقاية و باي تمان بدراسة مس لة  عوبة اإل دان    وإذ حاو  

أ مية فعالية وشأأأأأفافية الاعاشأأأأأا  المتعلعة بععوبة اإل دان فد ضأأأأأمان حصأأأأأول الجمهور    وإذ حؤكد 
فد ذلأك معلومأا  وإحصأأأأأأأأأأأأأأاءا  دقيعأة  و اإلجران وممتلف السأأأأأأأأأأأأأأ أل الفعأالأة   ل  معلومأا  متوازنأةال بمأا

 لمكافحتا دون اللجوء أل   عوبة اإل دانال

ن  عوبة اإل دان وغ ر م شأماص ال حو حواجهو حماية حعوق ام  جميع الدول  ل يح    -1 
 مو امشماص المت ثريو به   الععوبةال مو خالل الوفاء بالتلاماتها الدولية؛

تا أأأأأأأأأأأأأأم بعأأد أل  ال روتوكول ايختيأأاري الثأأاند الملحق بأأالعهأأد  بأأالأأدول التد لمحه أأب   -2 
تصأأأأأأأدق   تد لمالدول ال ألغاء  عوبة اإل دانال أوالدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأأأأأياسأأأأأأأيةال الهادر أل  

  ليا بعدال أن تاظر فد القيان ب لك؛

تل  بعأد  عوبأة اإل أدان  ل  ضأأأأأأأأأأأأأأمأان الرأأأأأأأأأأأأأأفأافيأة فد فرا  أ    الأدول التد لم يحأ  -3 
الععوبة وتط يعهاال واحتران سأأأأأأأأأائر ال أأأأأأأأأمانا  الدنيا الدولية لحماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأان لألفراد ال حو حواجهون 

 ؛50/1984رار المجلس ايقتصادي وايجتما د  دانال  ل  الاحو الم  و فد مرفق ق عوبة اإل

تل  بعأد  عوبأة اإل أدان أن تكفأل امتثأال أي محأاكمأة تؤدي أل  فرا   بأالأدول التد لم حه أب   - 4 
وخد فد ذلك أثااء حاي  الطوارئال مع مرا اة أن  دن ت   عوبة اإل دان لل أأمانا  الدولية للمحاكمة العادلةال بما 

 ف د أل  فرا  عوبة اإل دان يمكو أن يركل انتهاكاا للحق فد الحياة؛ الرفافية فد اإلجراءا  التد ت 

سأأأأأأيما الفعراء وال أأأأأأعفاء اقتصأأأأأأاديااال  بالدول أن تكفل تمك و جميع المتهم وال ويحه ب  -5 
والفعال  المااسأبوند  مو ممارسأة حعوقهم المتعلعة بالمسأاواة فد الوصأول أل  العدالةال وضأمان التمث ل العان 

فد كل مرحلة مو مراحل اإلجراءا  المدنية والجاائية فد ق أأأايا  عوبة اإل دان مو خالل   مو محان مؤ ل
الحصأأول  ل  مسأأا دة قانونية فعالةال وكفالة تمك و امشأأماص ال حو حواجهون  عوبة اإل دان مو ممارسأأة  

 بحعهم؛ تمفيف  عوبة اإل دان الصادرة حعهم فد التماس العفو أو

أولياء  ان التلويد المسأأأ ق لألقفال ال حو حلكم  ل  والدحهم أوبالدول ضأأأم حه ب أي أأأاا  -6 
أمور م باإل دانال والسأأأأأأأأأأأأجااء أنفسأأأأأأأأأأأأهمال وأسأأأأأأأأأأأأر م وممثل هم العانون  و بمعلوما  كافية  و  ملية اإل دان 

ايتصأال باال  للرأمص المدان أوفد ذلك تاريمها وتوق تها ومكانهاال والسأما  لهم بليارة أخ رة   المرتقبةال بما
يكو ذلك فد غ ر مصأأأأالح  لم تلويد ا بمعلوما   و مكان وجود اال ما دة الجثة أل  امسأأأأرة لدفاها أووإ ا

 الطفل الف ل ؛

مو اتفأاقيأة ف  اأا للعالقأا     36بأالأدول أن تمتثأل يلتلامأاتهأا بموجأب المأادة    حه أب كأ لأك -7 
لوا بحعهم فد ايتصأأأأأأأأأأأأال بالمكتب احتلج امجانب ال حو ا تلعلوا أو العاصأأأأأأأأأأأأليةال وأن ت ل  دون أبطاء الر ايا

العاصأأألد ذي الصأأألة وايتصأأأال بممثل هم العاصأأأل  وال  لماا أن  دن أبالغ الر ايا امجانب المحتجليو فوراا  
حؤدي أل  فرا  عوبة اإل دانال  بحعهم فد أخطار العاصأأأأأأألية  مالا باتفاقية ف  اا للعالقا  العاصأأأأأأأليةال بما

 الحياة؛ش نا أن يرّكل انتهاكاا للحق فد  مو

تاف  ا   تل  بعد  عوبة اإل دان والتد تاف   مليا  أ دان سأأأأأأأأأأأأأراا أو بالدول التد لمحه ب  -8 
بإن ار قصأأأأأ ر المدةال أن تاهد     الممارسأأأأأا ال التد ت أأأأأعف قدرة الرأأأأأمص المدان  دون سأأأأأابق أن ار أو

 المه اة؛ الالأنسانية أو العاسية أورق  أل  مستوى المعاملة وأفراد أسرتا  ل  ايستعداد للمو  ويمكو أن ت 

تل  بعد  عوبة اإل دان أن تتوخ  الرأأأأأأفافية فد أسأأأأأأال ب تاف   اال   بالدول التد لمحه ب  -9 
الممارسأأأأا ال مع مرا اة أن للع أأأأاء دوراا رئيسأأأأياا فد ضأأأأمان  ال روتوكوي  أو بوسأأأأائل ماها الترأأأأريعا  أو

 تاف  ؛الرفافية فد أسال ب ال
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تل  بعد  عوبة اإل دان أن تتيح بصأأأأأأأأأأأورة ماهجية و لاية   بالدول التد لمحه ب أي أأأأأأأأأأأاا  -10 
معلوما  كاملة ودقيعة وذا  صأألةال مصأأافة حسأأب نو  الجاس والسأأو والجاسأأية والعرق والمعاح ر امخرى  

ص المحكون  ل هم  الماطبعةال فيما يمص  ملها بععوبة اإل دانال وت م فد جملة أمور التلهمال و دد امشما
نال و أدد امشأأأأأأأأأأأأأأمأاص فد قأابور اإل أدانال و أدد  مليأا  اإل أدان التد نلفأِّ  ال و أدد أحكأان اإل أدان بأاإل أدا

ففت فد مرحلة ايسأأأأتئاار أو التد نلع أأأأت أو الماصال وك لك  التد صأأأأدر برأأأأ نها قرار بالعفو العان أو خل
حتمل أجراؤ ا  ل  عاشأا  مسأتا رة وشأفافة يل يمكو أن يسأهم فد ن  معلوما   و أي  ملية أ دان معررةال مما

الصأأأأأأأع دحو الوقاد والدولدال  لماا أن الحصأأأأأأأول  ل  معلوما  موثوقة  و فرا وتط  ق  عوبة اإل دان 
فد ذلك  حتيح للجها  المعاية  ل  الصأأأأأأأأأع دحو الوقاد والدولد فهم نطاق     الممارسأأأأأأأأأا  وتع يمهاال بما

 عمل بععوبة اإل دان؛ايمتثال يلتلاما  الدول فيما يمص ال

أل  امم و العأأان أن يمصأأأأأأأأأأأأأأص ملحق تعرير  الممسأأأأأأأأأأأأأأد  و  عوبأأة اإل أأدان   يطلأأب -11 
مو العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسياسيةال مع الترك ل   14و 6للعالقة ب و المادت و    2023 لعان

ل  درجأأة قبعأأاا للعأأانون تمفيف الععوبأأة وحق الفرد فد أن تعون محكمأأة أ   ل  الحق فد قلأأب العفو أو
مراجعة قرار اإلدانة والحكمال وفعاا لل أأأأأأأأمانا  التد تكفل حماية حعوق ال حو حواجهون  عوبة اإل دان  ل  ب 

ال وأن يعرضأأا  ل  مجلس حعوق  50/1984الاحو الم  و فد مرفق قرار المجلس ايقتصأأادي وايجتما د 
 اإلنسان فد دورتا الرابعة والممس و؛

الرفيعة المسأأأأأأأأأأأتوى المع لة التد تلاظَّم كل سأأأأأأأأأأأات و المعرر حلعة الاعال ااول  أن تت يعرر   -12 
 عد ا أثااء الدورة الثانية والممسأأأأأأأ و لمجلس حعوق اإلنسأأأأأأأان مسأأأأأأأ لة انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأأأان المتصأأأأأأألة  

 حتعلق بحصر تط  ق  عوبة اإل دان  ل  أخطر الجرائم؛ بالعمل بععوبة اإل دانال وخاصة فيما

متحدة السأأأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأان أن تاظم حلعة الاعال مفوضأأأأأأأأأأية اممم ال  أليطلب   -13 
الرفيعة المسأأأأأأأتوىال وأن تاسأأأأأأأق مع الدول و  ئا  اممم المتحدة ووكايتها ذا  الصأأأأأأألة و  ئا  المعا دا  

فد   واإلجراءا  الماصأأأأأة واآلليا  اإلقليمية لحعوق اإلنسأأأأأانال ف أأأأأالا  و ال رلمان  و والمجتمع المدندال بما
لحكوميةال والمؤسأأسأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأانال بهدر ضأأمان مرأأاركة     الجها   لك الماظما  غ ر اذ

 ؛ال وجعل حلعة الاعال التد تلاظَّم كل سات و متاحة كلياا فد حلعة الاعال

ال فد شأأأأكل  أل  المفوضأأأأية السأأأأامية أن تعد تعريراا موجلاا  و حلعة الاعال يطلب أي أأأأاا  -14 
 ل  مجلس حعوق اإلنسان فد دورتا الرابعة والممس و؛تعدما أأن و  ي اااليسهل ايقال   ليا أ

 مواصلة الاظر فد     المس لة وفعاا ل رنامج  ملاييعرر   -15 

   42الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  8

أ  أأأأاء  و التصأأأأويتي وكانت   5صأأأأوتاا وامتاا    12صأأأأوتاا معابل   29ا تمد بتصأأأأويت مسأأأأجل ب غل ية  [
 حلد: كمايت نتيجة التصو 

 المؤيدون:
ايتحاد الروسأأأدال امرجات وال أرم اياال ألمانياال أوروغوايال أوزبكسأأأتانال أوكرانياال أيطالياال 

المتعددة العوميا (ال ترأأأأأأأيكياال    -فاسأأأأأأأوال بولاداال بوليفيا )دولة   ال رازيلال بلغارياال بورك اا
 -مهورية  )ج توغوال جلر مارشأأأالال جمهورية كورياال الدانمركال غابونال فرنسأأأاال فالويال

ديفوارال المكسأيكال المملكة المتحدة ل ريطانيا العظم  وأحرلادا   ال وليفارية(ال فيجدال كو 
  ولادا  الالرماليةال نام  ياال الامساال ن بال
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 :  المعارضون 
باكسأتانال البحريوال باغالدييال جلر ال هاماال السأودانال الصأومالال الصأ وال الكام رونال  

 نل  ياال موريتانياال الهادال اليابا

  و التصويت:  لممتاعون ا
 ]أريترياال أندونيسياال الساغالال الفل  وال مالوي 

 الحق  ي التنمية -48/10

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 
 بم ثاق اممم المتحدة والصكوك امساسية لحعوق اإلنسانال أذ ح كر 

  41/128أ الن الحق فد التاميأأة الأأ ي ا تمأأدتأأا الجمعيأأة العأأامأأة فد قرار أأا    وإذ حؤكأأد مو جأأدحأأد 
 ال1986كانون امول/ديسم ر  4المؤرخ 

تأ ك أد أ الن وبرنأامج  مأل ف  اأاال الأ ي حؤكأد مو جأدحأد أن الحق فد التاميأة حق  أالمد   وإذ يكرر 
 غ ر قابل للتصرر وجلء ي حتجلأ مو حعوق اإلنسان امساسيةال

 9/3و  2007آذار/مأأارس    30المؤرخ    4/4قراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان    و جأأدحأأدوإذ حؤكأأد م 
حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان برأأأأأأأأأأ ن الحق فد التاميةال   ال وي ّكر بجميع قرارا  لجاة2008أحلول/سأأأأأأأأأأ تم ر   17المؤرخ 

 2004نيسأان/أبريل    13المؤرخ    7/ 2004والعرار    1998نيسأان/أبريل    22المؤرخ   72/ 1998فد ذلك العرار   بما
جمعية العامة برأأأأأأ ن الحق فد  ن إل مال الحق فد التاميةال وي ّكر أي أأأأأأاا بجميع قرارا  المجلس والالدا ما

  182/ 75ال وقرار الجمعيأة العأامأة  2020ترأأأأأأأأأأأأأريو امول/أكتوبر   6المؤرخ    6/ 45التاميأةال وآخر أا قرار المجلس  
 ال2020كانون امول/ديسم ر  16المؤرخ 

برأأأأ ن الت أأأأامو  2020نيسأأأأان/أبريل  2المؤرخ  74/270أل  قرارا  الجمعية العامة   وإذ يرأأأأ ر 
  2020نيسأأأأأأأأأأأان/أبريل    20المؤرخ  274/ 74(ال و 19- )كوف د   2019ن ا ف روس كورونا لعا العالمد لمكافحة مر 

برأأأ ن التعاون الدولد مو أجل ضأأأمان الحصأأأول  ل  الصأأأع د العالمد  ل  امدويةال واللعاحا  والمعدا  
برأ ن اتماذ تداب ر شأاملة   2020أحلول/سأ تم ر  11المؤرخ   74/306ال و19- ية الالزمة لمكافحة كوف دالط

برأأأ ن توح د الجهود فد    2020أحلول/سأأأ تم ر   11المؤرخ   74/307ال و19-ماسأأأعة لمواجهة جائحة كوف دو 
 ال19-هة التهدحدا  الصحية العالمية: مكافحة كوف دمواج

ال برأأأ ن 2021آذار/مارس  23المؤرخ  46/14لس حعوق اإلنسأأأان أل  قرار مج وإذ يرأأأ ر أي أأأاا  
 ل  رأأأأأكل ماصأأأأأفال وبتكلفة مععولةال وفد الوقت المااسأأأأأب و كفالة حصأأأأأول جميع ال لدان  ل  اللعاحا  ب 

أزاء الت ث ر السأل د  البال  أ رب فيا المجلس  و قلعا  و و قرار  ال 19-نطاق  المد للتصأدي لجائحة كوف د
لتمتع بحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان فد جميع أنحاء العالمال وأكد أ مية حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان فد   ل  ا 19-لجائحة كوف د

 حةالتحدحد شكل التصدي للجائ 

أل  الوثيعة المتامية لمؤتمر اممم المتحدة الرفيع المستوى الثاند المعاد بالتعاون    وإذ ير ر ك لك 
 ال ( 18) 2019آذار/مارس  22أل   20فيما ب و بلدان الجاوبال المععود فد بوياس آحرس فد الفترة مو 

ؤسأأأأأاء دول وحكوما   بالوثيعة المتامية التد ا تلمد  فد مؤتمر العمة الثامو  رأأأأأر لر  وإذ حرحب 
  ال والتد أكأد  ف هأا 2019ترأأأأأأأأأأأأأريو امول/أكتوبر   26و  25حركأة بلأدان  أدن اينحيأازال المععود فد بأاكو حومد  

  

 ي73/291قرار الجمعية العامة  (18)
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الدول ام  أأاء فد حركة بلدان  دن اينحياز ضأأرورة تفع ل الحق فد التامية  ل  سأأ  ل امولويةال بطرق  
   برأأأأ ن الحق فد التاميةال مع مرا اة التوصأأأأيا  مو ب اها اضأأأأطال  اآللية ذا  الصأأأألة بوضأأأأع صأأأأك مللن قانوناا 

 الصادرة فد أقار المبادرا  ذا  الصلةال

 الحق فد التامية واقعاا يعيرا كل فردال الحاجة الملحة أل  جعل  وإذ حؤكد 

أن جميع حعوق اإلنسأان والحريا  امسأاسأيةال بما ف ها الحق فد التاميةال  الميةال  وإذ حؤكد أي أاا  
 ةال ومترابطةال ومتداخلةال ومتعاضدةالوغ ر قابلة للتجلئ 

ةال ي يمكو أن جميع حعوق اإلنسأان والحريا  امسأاسأيةال بما ف ها الحق فد التامي  وإذ حؤكد ك لك 
التمتع بها أي فد أقار شأأأأأامل للجميع وتعاوند  ل  الصأأأأأعد الدولدال واإلقليمدال والوقادال وي رزال فد   ا 

تعلعة بالحق فد التامية ماظومةل اممم المتحدةال بما ف ها وكايتها الصددال أ مية أن تلرَرك فد المااقرا  الم
بما ف ها ية الماوقة باال والماظما  الدولية المعايةال  المتمصأأأصأأأةال وصأأأااديعها وبرامجهاال كلا فد أقار الوي

 و  عاملوال  الماظما  المالية والتجاريةال والجها  المعاية صأاحبة المصألحةال بما يرأمل ماظما  المجتمع المدندال 
 فد مجال التاميةال وخ راء حعوق اإلنسانال والجمهور  ل  جميع المستويا ال

مو الوكاي  المتمصأأأأأصأأأأأةال والصأأأأأاادحق وال رامج التابعة  أل  ايلتلان ال ي أ لاا  دد  وإذ يرأأأأأ ر 
فد  ال  ح  لألمم المتحدة وغ ر ا مو الماظما  الدولية الرامد أل  جعل الحق فد التامية واقعاا يعيرأأأأأأأا الجميعال وي 

الحق      ا الصأأأأأأأأددال جميع اله ئا  المعاية التابعة لماظومة اممم المتحدة والماظما  الدولية امخرى  ل  أدماج 
المتصلة   التامية فد صلب أ دافها وسياساتها وبرامجها وأنرطتها التاف  يةال وفد العمليا  اإلنمائية والعمليا    فد 

وفيما مر اممم المتحدة المامس المعاد ب قل ال لدان نمواا  بالتاميةال بما فد ذلك فد سأأأأأأأأياق التح أأأأأأأأ ر لمؤت 
 حتعلق باتائجاال

ل وحماية حعوق اإلنسأأان كافة وب  مية أدماج ماظور  تعلي أزاء  ب أأرورة اتبا  نهج شأأامل    وإذ يعر 
للحق فد التاميأأة بطريعأأة أكثر ماهجيأأة فد جميع الجوانأأب ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأأة لعمأأل ماظومأأة اممم المتحأأدةال 

 لمعا دا  ومجلس حعوق اإلنسان وآلياتاال ئا  ايرمل   بما

توى العالم والتصأأدي  ل  أن مسأأؤولية أدارة الع أأايا ايقتصأأادية وايجتما ية  ل  مسأأ  وإذ يرأأدد 
لألخطار التد تهدد السأأالن واممو الدول  و يجب أن تكون متعاسأأمة ب و الدول ام  أأاء فد اممم المتحدة 

تعدد امقرارال وأن الدور المركليال فد   ا الصأأأأددال يجب أن يلسأأأأاد ويابغد ايضأأأأطال  بها مو ماظور م
 المية وتمث الا  ل  صع د العالمالأل  اممم المتحدة با تبار ا أكثر الماظما  الدولية  

ووسأأأأائل تاف   اال ويؤكد  2030 ل  أ مية ا تماد خطة التامية المسأأأأتدامة لعان   وإذ يرأأأأدد أي أأأأاا  
الن الحق فد التامية وأن   ا الحق يكتسأد أ مية حاسأمة للتحع ق الكامل تسأترشأد بإ   2030أن خطة  ان 

 التاف   ا للمطةال ويابغد أن يكون محورياا فد

ب ن تحع ق ام دار اإلنمائية المتفق  ل ها دوليااال بما ف ها أ دار التامية المسأأأأأأأأأأتدامة   ذ يسأأأأأأأأأألموإ 
 يعها  ل  نحو فعالالوام دار المتصلة بتغ ر المااخال حتطلب اتساق السياسا  وتاس

ب ن الجو  والفعر المدقعال بجميع أشأكالهما وأبعاد ماال  ما أك ر التحديا  العالمية  وإذ يسألم أي أاا  
وأن الع أأأأأأأأأأأأأأاء  ل همأا حتطلأب التلامأاا جمأا يأاا مو المجتمع الأدولدال ويأد و بأالتأالد المجتمع الأدولد أل  أن 

 لمستدامةاليسهم فد تحع ق ذلك الهدرال وفعاا م دار التامية ا

ء  ل  الفعر بجميع أشأأأأأأأأأكالا وأبعاد ال بما فد ذلك الفعر المدقعال  و أحد  ب ن الع أأأأأأأأأا  وإذ يسأأأأأأأأألم ك لك  
العااصأأأر الحاسأأأمة فد تعليل الحق فد التامية وإ مالاال و و أك ر التحديا  التد حواجهها العالم ومطلب ي غا  

الحأاجأة أل  عأدد اموجأا ومتكأامالاال ويكرر تأ ك أد   اأا لتحع ق التاميأة المسأأأأأأأأأأأأأتأدامأةال اممر الأ ي حتطلأب نهجأاا مت 
  ل  نحو متوازن ومتكاملال   - ايقتصادية وايجتما ية وال  ئية    - تحع ق التامية المستدامة ب بعاد ا الثالثة  
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ب ن انعدان المسأأأأأأأأأأأأاواة يرأأأأأأأأأأأأكل  قبة ك  رة أمان أ مال الحق فد التامية داخل ال لدان  وإذ يسأأأأأأأأأأأألم 
 ب اهاال وفيما

ا  وتجأأاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان التد ترتك هأأا  أزاء تلاحأأد  أأدد حأأاي  انتهأأاكأأ   و قلعأأاوإذ يعرب   
الرأأأأأركا    ر الوقاية وغ ر ا مو مؤسأأأأأسأأأأأا  ام مالال ويرأأأأأدد  ل  ضأأأأأرورة كفالة توافر سأأأأأ ل الحمايةال 
والعدالة واينتصار المااسبة ل حايا انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسان الااتجة  و أنرطة تلك الكيانا ال 

 تاف   الالزمة إل مال الحق فد التاميةالويؤكد أن  ل ها أن تسهم فد وسائل ال

أن الاجا  فد تاف   أ دار التامية المسأأأأأأأأتدامة سأأأأأأأأ تطلب تعليل نظان اجتما د ودولد جدحد  وإذ حؤكد  
خ  فد  أكثر أنصأأأأأافاا يمكو فيا أ مال جميع حعوق اإلنسأأأأأان والحريا  امسأأأأأاسأأأأأية أ مايا تامااال  ل  الاحو المتو 

 لحعوق اإلنسانال   مو اإل الن العالمد   28المادة 

 ل  أن الدول  د المسؤولة فد المعان امول  و ته ئة الظرور الوقاية والدولية المواتية   وإذ يردد  
 إل مال الحق فد التاميةال 

ب ن الدول ام  أأأأأأاء حابغد أن تتعاون فيما ب اها ل أأأأأأمان التامية وإزالة العقبا  التد  وإذ يسأأأأأألم 
مجتمع الدولد أن يرأأجع التعاون الدولد الفعالال ي سأأيما الرأأراكا   انفكت تعترا سأأ  لهاال وب ن  ل  ال ما

العالمية مو أجل التاميةال إل مال الحق فد التاميةال وب ن أحراز تعدن دائم صأأأأأأأأأوب أ مال الحق فد التامية 
الوقادال وإقامة  القا  اقتصادية    يستللنال فد جملة ما يستللماال اتبا  سياسا  أنمائية فعالة  ل  الصع د

 صفة وته ئة ب ئة اقتصادية مواتية  ل  الصع د الدولدالما 

جميع الدول ام  أأأأأأاء  ل  المرأأأأأأاركة بصأأأأأأورة بااءة فد المااقرأأأأأأا  الرامية أل  تاف     وإذ يح  
  ق العامل المعاد أ الن الحق فد التامية تاف  اا كامالا مو أجل التغلب  ل  الم زق السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأد العائم داخل الفري 

لكد حتمكو الفريق فد أقرب وقت مو الوفاء بويحتأا كمأا حددتهأا لجاأة حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان بالحق فد التاميأة و 
 ال4/4ومجلس حعوق اإلنسان فد قرار   1998/72فد قرار ا 

  كأانون امول/ 20ال المؤرخ 48/141 ل  أن الجمعيأة العأامأة قرر ال بموجأب قرار أا  وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأدد 
امية لحعوق اإلنسأان ترأملال فد جملة أمورال تعليل  وضأة اممم المتحدة السأ أن مسأؤولية مفال 1993ديسأم ر  

وحماية أ مال الحق فد التاميةال وتحسأأ و الد م ال ي تعدما له ا الغرا اله ئا  ذا  الصأألة فد ماظومة  
لسأأأأأأأامية أن اممم المتحدةال وأن قرار ا السأأأأأأأاوي برأأأأأأأ ن الحق فد التامية يكرر ت ك د قل ها أل  المفوضأأأأأأأة ا

عميم مرا اة الحق فد التاميةال ب نرأأأأطة ترمد أل  تعليل الرأأأأراكة العالمية مو ت أأأأطلع بفعاليةال فد سأأأأياق ت 
 أجل التامية فيما ب و الدول ام  اءال والوكاي  اإلنمائية والمؤسسا  اإلنمائيةال والمالية والتجارية الدوليةال

ود م م راء مو أجل تعليل  مل الفريق العامل بالحاجة أل  رؤى مسأتعلة وإل  مرأورة ال وإذ يسألم 
الجهود التد ت أ لهأا الأدول ام  أأأأأأأأأأأأأأاء مو أجأل أ مأال الحق فد التاميأة  ل  أكمأل وجأاال بمأا فد ذلأك فد  

 سياق تاف   أ دار التامية المستدامةال

نسأان  و أ مية وضأع صأك مللن قانوناا أل  تعرير اللجاة ايسأترأارية لمجلس حعوق اإل  وإذ يرأ ر 
ال المعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأان فد دورتا المامسأأأأأأأة وامربع و  مالا بعرار ( 19)  ن الحق فد التاميةبرأأأأأأأ 

 ال2018أحلول/س تم ر  27المؤرخ  39/9المجلس 

التد بالمااقرأأأا  التد أجرا ا الفريق العامل فد دورتا الحادية والعرأأأريو برأأأ ن الكيفية  وإذ حرحب 
رأأأأأأا الجميعال وذلك بته ئة  وناا فد جعل الحق فد التامية واقعاا يعي يمكو أن يسأأأأأأهم بها وجود صأأأأأأك مللن قان 

الظرور المواتيأة  ل  الصأأأأأأأأأأأأأأع أدحو الوقاد والأدولد إل مأالأا ووقف جميع التأداب ر التد قأد يكون لهأا تأ ث ر  

  

(19) A/HRC/45/40ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/40
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وغ ر ما مو الصأكوك الدولية والوثائق  سأل د  ل  الحق فد التاميةال وفعاا للم ثاقال وإ الن الحق فد التامية
   الصلةالذا

ب دء أ داد مرأأأرو  اتفاقية برأأأ ن الحق فد التامية  ل  أسأأأاس المرأأأرو  المعدن   وإذ حرحب أي أأأاا  
ال مو 39/9المعررال  ل  الاحو ال ي كلف با مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان فد قرار    -مو رئيس الفريق العامل

 خالل  ملية مراركة تعاونيةال فد الدورة الحادية والعرريو للفريق العاملال

برأ ن  5/2برأ ن بااء مؤسأسأا  المجلسال و 5/1س حعوق اإلنسأان قراري مجل حؤكد مو جدحدذ وإ 
  ال 2007  حليران/حونيا   18مدونة قوا أد السلوك للمكلف و بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصة للمجلس المؤرخ و  

 ويردد  ل  أن ي طلع المكلف بالويية بواجباتا وفعاا له حو العراريو ومرفع هماال

إدراج الحق فد التاميأأة بفعأأاليأأة فد أ مأأالأأا وفد أ مأأال آليأأاتأا  التلامأأا بأأ   حؤكأأد مو جأأدحأأد -1 
  ل  نحو ماهجد وشفار؛

السأأأأعد أل  تعليل ق ول الحق فد التاميةال وتفع لا وإ مالا  ل  الصأأأأع د ب أأأأرورة   ريعّ  -2 
 ل  الصأأأأأع د    ال فد الوقت ذاتاال  ل  وضأأأأأع ما حللن مو سأأأأأياسأأأأأا ام  أأأأأاء الدولدال ويح  جميع الدول

ذ التداب ر الالزمة إل مال الحق فد التامية با تبار  جلءاا ي حتجلأ مو جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان الوقاد واتما
 والحريا  امساسية؛

 ل  أن التعاون ب و بلدان الجاوب ملكمِّل للتعاون ب و الرأأأأأأأأمال والجاوبال و و  يرأأأأأأأأدد -3 
مال والجاوب وي أل  أ اقة التعدن فد الوفاء بايلتلاما  ب لك حابغد أي حؤدي أل  تعليص التعاون ب و الرأأأأأأأ 

المعاية صأاحبة  اء وغ ر ا مو الجها   الحالية المتعلعة بالمسأا دة اإلنمائية الرسأميةال ويرأجع الدول ام  أ 
 المصلحة  ل  أدماج الحق فد التامية فد  مليا  التعاون  ل  مستوى التصميم والتمويل والتاف  ؛

مو الجها  المعاية ذا  الصأألة أل  اتماذ تداب ر مااسأأبة مو أجل  وغ ر ا الدول  حد و -4 
المد وفد الوقت  ضأأأأمان الحصأأأأول برأأأأكل حتسأأأأم بالعدلال واإلنصأأأأارال والرأأأأفافيةال والكفاءةال و ل  نطاق  

المأ مونأةال والج أدةال والاأاجعأةال والفعأالأةال والميسأأأأأأأأأأأأأأرة والمععولأة التكلفأة    19-الماأاسأأأأأأأأأأأأأأأب  ل  لعأاحأا  كوف أد
 ومو أجل تيس ر التعاون الدولد؛  وتوزيعهاال

بالتعرير الموحد لألم و العان ومفوضأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأان   حرحب -5 
 ؛  ( 20) بر ن الحق فد التامية

أل  المفوضأأة السأأامية أن تواصأأل تعديم تعرير سأأاوي أل  مجلس حعوق اإلنسأأان   يطلب -6 
بما فد ذلك  و التاسأأ ق ب و الوكاي   ل   وق اإلنسأأانالالسأأامية لحعاممم المتحدة  و أنرأأطة مفوضأأية 

 و أ مال نطاق ماظومة اممم المتحدة ال ي لا صأأأأأألة مباشأأأأأأرة بإ مال الحق فد التاميةال وأن تعدن تحل الا 
  ا الحقال مع مرا اة التحديا  التد تعترا أ مالاال وتوصأأأأأأأأأأأأأيا  برأأأأأأأأأأأأأ ن كيفية التغلب  ل ها ومعترحا  

 عامل المعاد بالحق فد التامية فد أنجاز ويحتا؛ملموسة لد م الفريق ال

أل  المفوضأأة السأأامية اتماذ تداب ر ملموسأأة للوفاء بالويية المسأأادة أل هاال  يطلب أي أأاا  -7 
و الد م المعدن لتعليل أ مال الحق فد التامية وحماحتاال مستادة فد ذلك أل  أ الن الحق فد التامية  وتحس  

ةال ولجاة حعوق اإلنسأانال ومجلس حعوق اإلنسأان برأ ن الحق فد التامية وإل  وجميع قرارا  الجمعية العام
 استاتاجا  الفريق العامل وتوصياتا المتفق  ل ها؛  

  

(20) A/HRC/48/26ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/26
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مية  ل  أن تكفلال فد سأأأأأأأأأأياق تاف   أ الن الحق فد التاميةال  المفوضأأأأأأأأأأية السأأأأأأأأأأا  يح  -8 
العائمة داخل المفوضأأأأيةال بما يرأأأأمل التوازن والكفاءة والوضأأأأو  فد رصأأأأد الموارد المالية والبرأأأأرية ل ليا  

ال الحق  آليأأة الم راء المعايأأة بأأالحق فد التاميأأة والمعرر المأأاص المعاد بأأالحق فد التاميأأةال مو أجأأل أ مأأ 
ال وأن ت مو أي اا أبراز الحق فد التامية  و قريق تحدحد وتاف   مراريع ملموسة مكرسة للحق  فد التامية

اء والمعرر الماصال وأن تكفل تعديم معلوما  محدثة بانتظان أل  مجلس  فد التاميةال بالتعاون مع آلية الم ر 
 حعوق اإلنسان فد   ا الصدد؛

  (21)فد استاتاجا  الفريق العامل لدورتا الثالثة  أ مية المبادئ امساسية التد ترد   ت ك د  يكرر  -9 
ال والمرأاركةال تم  لال والمسأاءلة والتد تتطابق مع أغراا الصأكوك الدولية لحعوق اإلنسأانال مثل المسأاواةال و دن ال 

والتعاون الدولدال بوصأأأفها مبادئ تكتسأأأد أ مية حاسأأأمة فد تعميم مرا اة الحق فد التامية  ل  الصأأأع دحو  
 ال ويردد  ل  أ مية م دأي اإلنصار والرفافية؛الوقاد والدولد

لتغلب  ل  أ مية تاف   ويية الفريق العاملال ويسأأألم ب أأأرورة ب ل جهود متجددة ل يرأأأدد -10 
   ل  الم زق السأأأأأأياسأأأأأأد العائم ضأأأأأأمو الفريق العامل لتمك اا فد أقرب وقت ممكو مو أنجاز ويحتا التد حددتها 

 ؛39/9و 4/4ومجلس حعوق اإلنسان فد قراريا  1998/72لجاة حعوق اإلنسان فد قرار ا 

العاملال  ل  أ مية المرأأأأأاركة ال ااءة فد الدورة الثانية والعرأأأأأريو للفريق  يرأأأأأدد أي أأأأأاا  -11 
المعررال  -ي قدما رئيس الفريق العامل التد سأأأأأأأأأأتواصأأأأأأأأأأل نظر ا فد مرأأأأأأأأأأرو  اتفاقية الحق فد التامية ال 

   اتفاقية ماعح أل  الفريق العامل فد دورتا الثالثة والعرريو؛المعرر أن يعدن مررو  -ويطلب أل  الرئيس 

ما حللن مو المرأأأأورة   أل  المفوضأأأأة السأأأأامية ايسأأأأتعانة بم راء لمواصأأأألة تعديم   يطلب  - 12 
المعرر فد الوفاء بويحتا وإ داد مرأأأأأأرو  ايتفاقية الماعح برأأأأأأ ن الحق    - والمدخال  والم رة أل  الرئيس  

ة بغية فد التاميةال وتيسأأأأأأ ر مرأأأأأأاركة الم راء فد الدورة الثالثة والعرأأأأأأريو للفريق العاملال وتعديم المرأأأأأأور 
اقية برأأأ ن الحق فد التاميةال كجلء مو تاف   وإ مال اإلسأأأهان فد المااقرأأأا  المتعلعة بوضأأأع مرأأأرو  اتف 

 ق فد التامية؛ الح 

ال ويطلأب أل  ( 22) مع التعأدحر بتعأارير آليأة الم راء المعايأة بأالحق فد التاميأة  يحي   لمأاا  -13 
للحق فد التاميأةال وللكيفيأة التد يمكو بهأا لهأ ا آليأة الم راء أن تواصأأأأأأأأأأأأأأل أحالء ا تمأان خأاص للبعأد الأدولد 

 مستويا  الدولد واإلقليمد والوقاد؛أن يجعل التاف   العملد للحق فد التامية فعايا  ل  الالجانب 

ال ويطلب أليا أن حواصأأأأأأأأأأألال  ( 23) بتعرير المعرر الماص المعاد بالحق فد التامية  حرّحب -14 
 سان؛ل الحق فد التاميةال ال ي حيسر التمتع الكامل بحعوق اإلن وفعاا لويحتاال أحالء ا تمان خاص إل ما

بعمل المعرر الماص المعاد بالحق فد التاميةال ي سأأيما المبادئ التوج هية  حرحب أي أأاا  -15 
والتوصأأأأأأأأأأأأأأيأا  المتعلعأة بأالتاف أ  العملد للحق فد التاميأة المعأدمأة أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان فد دورتأا 

 ؛  ( 24) وامربع و الثانية

زاا قرار  الرامد أل  مواصأأأأأألة العمل مو أجل   يكرر ت ك د  - 16    كفالة أن يكون جدول أ مالا معلِّ
ودافعاا للتامية المسأأأأأأتدامة ولتحع ق أ دار التامية المسأأأأأأتدامةال وأن حؤدي فد   ا الصأأأأأأدد أل  أ الء شأأأأأأ ن 

  

 يE/CN.4/2002/28/Rev.1انظر  (21)
(22) A/HRC/48/62 ي63و 
(23) A/HRC/48/56ي 
(24) A/HRC/42/38ي 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/28/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/62
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/56
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/38
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ف  ااال حت  حت وأ   ا الحق  مو أ الن وبرنامج  مل   10و 5الحق فد التاميةال وفعاا لما تاص  ليا الفعرتان  
 يع حعوق اإلنسان والحريا  امساسية امخرىال سواء بسواء؛المكانة نفسها التد بلغتها جم

   ل  أن ي أأع الفريق العامل فد الحسأأبان جميع العرارا  المتعلعة بالحق فد التاميةال   يرأأدد  -17 
 ؛2019أحلول/س تم ر  27المؤرخ و  42/23و 9/3وبامخص قراري مجلس حعوق اإلنسان 

عاء الحق  ية لحعوق اإلنسأأأأان ايسأأأأتمرار فد أب أل  مفّوضأأأأية اممم المتحدة السأأأأام  يطلب -18 
فد التامية  ل  رأس جدول أ مالهاال للم أأأأأأأأأأأد قدماا فد العمل فد   ا المجال بالتعاون الكامل مع المعرر 

  المعاد بالحق فد التامية وآلية الم راء المعاية بالحق فد التامية فد أنرأأأأأطتهماال ومد ما بكل ما حللن  الماص 
 ؛حت هما تاف  اا فعايا مو مسا دة لتاف   وي

بتعرير المفوضأأأأأأأأأأأأية السأأأأأأأأأأأأامية  و حلعة الاعال التد يععد ا مجلس حعوق   يحي   لماا  -19 
ال ويطلب أل  ( 25) لتد  عد  فد دورتا المامسأأأأأأة وامربع واإلنسأأأأأأان كل سأأأأأأات و برأأأأأأ ن الحق فد التاميةال ا

رأأأأأأ ن ل التد تععد كل سأأأأأأات و ب ال أن تاظم حلعة الاعا42/23مو قرار المجلس  27المفوضأأأأأأيةال وفعاا للفعرة  
الحق فد التامية فد شأأأأأأأأأأكل متا  بالكامل لألشأأأأأأأأأأماص ذوي اإل اقةال بما فد ذلك الترجمة الرأأأأأأأأأأفوية بلغة 

الحادية والممسأأ و للمجلسال ويطلب أي أأاا أل  المفوضأأية أ داد تعرير  و حلعة الاعال اإلشأأارةال فد الدورة  
 وتعديما أل  المجلس فد دورتا الثانية والممس و؛

جميع الأأأدول ام  أأأأأأأأأأأأأأأأاء  ل  التعأأأاون مع المعرر المأأأاص وآليأأأة الم راء    يرأأأأأأأأأأأأأأجع -20 
 أأأأأأأروريةال ح ثما ألتيحتال مو أجل  ومسأأأأأأأا دتهما فد مهامهماال ومد ما بجميع ما يطلبانا مو المعلوما  ال

 الوفاء بالويية المسادة أل هما؛

سأأياسأأاتية الدولية ذا   أل  المعرر الماص أن يرأأارك فد الحوارا  والماتديا  ال  يطلب -21 
ال بما فد ذلك الماتدى السأأأياسأأأد الرفيع المسأأأتوى المعاد 2030عان ل  التامية المسأأأتدامة  الصأأألة بتاف   خطة

ال وتمويأل التاميأةال وتغ ر الماأاخال والحأد مو ممأاقر الكوار ال بغيأة تعليل أدمأاج الحق  بأالتاميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة
أل  الدول ام  أأأأاءال والماظما  الدوليةال ووكاي  اممم   فد التامية فد     الماتديا  والحوارا ال ويطلب

ة المجدية للمعرر تيسأر المرأاركالمتحدةال واللجان ايقتصأادية اإلقليميةال والماظما  امخرى ذا  الصألة أن 
 الماص فد     الماتديا  والحوارا ؛

ايقتصأأأأادية  المعرر الماص أل  تعديم المرأأأأورة أل  الدولال والمؤسأأأأسأأأأا  المالية و  حد و -22 
والمجتمع المدند برأأأأ ن تداب ر تحع ق ام دار   الدوليةال والكيانا  امخرى ذا  الصأأأألةال وقطا  الرأأأأركا ال

 فيما حتصل بإ مال الحق فد التامية  ل  أكمل وجا؛ 2030  خطة  ان والغايا  المتعلعة بوسائل تاف  

وآليا  حعوق اإلنسأان   أل  جميع المكلف و بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصأة  يطلب -23 
سأأأان أدماج ماظور الحق فد التامية بصأأأورة ماتظمة وماهجية فد سأأأياق  امخرى التابعة لمجلس حعوق اإلن 

 تاف   ويياتهم؛

اله ئا  المعاية فد ماظومة اممم المتحدةال كل فد أقار ويحتاال بما فد ذلك  رأأأأأأأأأأأأجعي  -24 
  ها ماظمة ألمم المتحدةال والماظما  الدولية المعايةال بما ف  الوكاي  المتمصأأأأصأأأأةال والصأأأأاادحق وال رامج التابعة ل 

  دال  ل  أحالء اي تبار التجارة العالمية والجها  المعاية صأأأاحبة المصأأألحةال وبما يرأأأمل ماظما  المجتمع المدن 
ال واإلسأأأأأأأأأأهان بالمليد فد أ مال الفريق العاملال 2030الواجب للحق فد التامية فد سأأأأأأأأأأياق تاف   خطة  ان 

مع المفوضأأأأأة السأأأأأاميةال والمعرر الماصال وآلية الم راء فد سأأأأأياق اضأأأأأطال هم بويياتهم المتعلعة   والتعاون 
 التامية وإ مالا؛بتعليل الحق فد 

  

(25) A/HRC/48/22ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/22
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 استعراا التعدن المحرز فد تاف     ا العرارال  ل  س  ل امولويةال فد دوراتا المع لةي  يعرر  - 25 

   43الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر    8

أ  أأأاء  و التصأأأويتي وكانت  5وامتاا     الصأأأوتاا   13صأأأوتاا معابل    29 غل ية  ويت مسأأأجل ب ]ا تمد بتصأأأ 
 نتيجة التصويت كما حلد:

 المؤيدون:
رجات وال أريترياال أندونيسأأأأأأأأأأأياال أوزبكسأأأأأأأأأأأتانال باكسأأأأأأأأأأأتانال البحريوال  ايتحاد الروسأأأأأأأأأأأدال ام 

ل هأأامأاال  المتعأأددة العوميأأا (ال توغوال جلر ا   - باغالدييال بورك اأأا فأاسأأأأأأأأأأأأأوال بوليفيأأا )دولأة  
ال وليفارية(ال    – الساغالال السودانال الصومالال الص وال غابونال الفل  وال فالويال )جمهورية 

   ياال مالويال موريتانياال نام  ياال ن بالال الهاد فيجدال الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل 

 المعارضون:
نمركال فرنسأأأأأأأأاال  ألمانياال أوكرانياال أيطالياال بلغارياال بولاداال ترأأأأأأأأيكياال جمهورية كورياال الدا

  ولاداال اليابان المملكة المتحدة ل ريطانيا العظم  وأحرلادا الرماليةال الامساال

 الممتاعون  و التصويت:
 [يال ال رازيلال جلر مارشالال المكسيكأرم اياال أوروغوا

 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية -48/11

 الأن مجلس حعوق اإلنسان 

حعوق اإلنسأان المتعلعة  امة ولجاة حعوق اإلنسأان ومجلسأل  جميع قرارا  الجمعية الع  أذ يرأ ر 
 بحعوق اإلنسان والرعوب امصليةال

د ما ل لوغ غايا  أ الن اممم المتحدة برأ ن حعوق الرأعوب امصأليةال ال ي  وإذ حؤكد مو جدحد 
 ال2007 ر أحلول/س تم 13المؤرخ  61/295ا تمدتا الجمعية العامة فد قرار ا 

دة برأأأأأأأأ ن حعوق الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأألية كان لاال ما  ا تماد ال ت ث ر  اممم المتحب ن أ الن    وإذ يعر 
أيجابد  ل  صأأأأياغة  دة دسأأأأات ر ونظم أسأأأأاسأأأأية  ل  الصأأأأع دحو الوقاد والمحلدال وأسأأأأهم فد التطوير 

 عوب امصليةالالتدريجد لألقر العانونية والسياسا  الدولية والوقاية مع تط  ق اإل الن  ل  الر

 ولة حالياا فد سأأأأأأأأ  ل تعليل حعوق الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأألية وحماحتها وإ مالهاال  د الم  الجهو  وإذ يعدر 
يرأأأأأأأأأأ ر أل  ايلتلان ال ي قلطع فد ايجتما  العان الرفيع المسأأأأأأأأأأتوى للجمعية العامة المعرور بالمؤتمر   وإذ

فد    ثلد الرأعوب امصألية ومؤسأسأاتهاالعالمد المعاد بالرأعوب امصألية بالاظر فد سأ ل تعليل مرأاركة مم
 ئا  اممم المتحدة ذا  الصأأأأألة برأأأأأ ن الع أأأأأايا التد تمسأأأأأهاال وإذ حرّحب بعرار ايجتما ا  التد تععد ا  

 ال2017أحلول/س تم ر  8المؤرخ  71/321الجمعية العامة 

المتحدة  بمرأاركة ممثلد الرأعوب امصألية ومؤسأسأاتها فد اجتما ا  ممتلف أجهلة اممم  وإذ يسأّلم  
 سان وآلية الم راء المعاية بحعوق الرعوب امصليةال ماصة اجتما ا  مجلس حعوق اإلن و  ئاتها الفر يةال وب 
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بالوثيعة المتامية يجتما  الحوار برأأأأأأ ن تعليل مرأأأأأأاركة الرأأأأأأعوب امصأأأأأألية فد   وإذ يحي   لماا  
 30أل    27الفترة مو    اممم المتحدة ال ي نظمتا ماظما  الرأأأأأأأعوب امصأأأأأأألية ومؤسأأأأأأأسأأأأأأأاتها فد ك تو فد

 ال2020احر  لثاند/حا كانون ا

ب  مية صأأأأادوق اممم المتحدة للت ر ا  لصأأأأالح الرأأأأعوب امصأأأألية فد د م مرأأأأاركة   وإذ يسأأأألم 
 ممثلد الرعوب امصلية ومؤسساتها فد ايجتما ا  المتعلعة بهاال

مم المتحدة برأأأأأأأأ ن حعوق  بتعرير آلية الم راء  و الجهود الم  ولة لتاف   أ الن ام وإذ يحي   لماا  
ال وإذ يرأأأأأجع جميع  ( 26) عوب امصأأأأألية والحق فد تعرير المصأأأأأ رامصأأأأأليةال مع الترك ل  ل  الرأأأأأ  الرأأأأأعوب

 الامقرار  ل  الاظر فد التوصيا  الواردة فد التعرير

بدراسأأأأأأأأأة آلية الم راء برأأأأأأأأأ ن حعوق أقفال السأأأأأأأأأكان امصأأأأأأأأأل  و بموجب  وإذ يحي   لماا أي أأأأأأأأأاا  
ال وإذ يرأأأأأجع الدول  ل  الاظر فد تاف   المرأأأأأورة  ( 27) اممم المتحدة برأأأأأ ن حعوق الرأأأأأعوب امصأأأأألية أ الن

 الالواردة ف ها

بالتعرير ال ي أ د  المعرر الماص المعاد بحعوق الرأأعوب امصأألية برأأ ن   وإذ يحي   لماا ك لك 
ال وإذ حه ب بجميع الدول أن تاظر فد التوصأأأأأأأأيا  ( 28) 19-ب امصأأأأأأأألية والتعافد مو جائحة كوف دالرأأأأأأأأعو 
 الفيا الواردة

رة أحالء ا تمان خاص لحعوق واحتياجا  الاسأأأأأأأاء وامقفال والرأأأأأأأباب والمسأأأأأأأا و  رو ضأأأأأأأ   وإذ حؤكد 
مال العاف وامشأأأأأأماص ذوي اإل اقة مو الرأأأأأأعوب امصأأأأأأليةال وضأأأأأأرورة تكثيف الجهود الرامية أل  ماع أ 

وأشأأأأأأكال التم  ل المتعددة والمتعاقعة فد   ا الصأأأأأأدد والع أأأأأأاء  ل هاال  ل  الاحو الم  و فد أ الن اممم 
متحدة برأأأ ن حعوق الرأأأعوب امصأأألية وفد الوثيعة المتامية للمؤتمر العالمد المعاد بالرأأأعوب امصأأأليةال ال

 ال( 29) 2014لجمعية العامة بتوافق اآلراء  ان التد ا تمدتها ا

ب ن الرأأعوب امصأألية  د مو أول  الجما ا  المعرضأأة ل ثار المباشأأرة لتغ ر المااخ  وإذ يسأأّلم 
بدور الرأأأأعوب امصأأأألية فد تحع ق   حرّحببهاال وإذ  الوق دة ئة وموارد ا و القتها بسأأأأ ب ا تماد ا  ل  ال  

أ أدار اتفأاقيأة اممم المتحأدة اإلقأاريأة برأأأأأأأأأأأأأأ ن تغ ر الماأاخال واتفأاق بأاريسال وأ أدار وغأايأا  خطأة التاميأة 
 ال2030المستدامة لعان 

إلنسأأأأأأأأان وت ث ر  تحدحداا  ل  بالت ث ر المتلاحد لتغ ر المااخ  ل  التمتع بحعوق ا وإذ يسأأأأأأأأّلم أي أأأأأأأأاا  
ية بحعوقها و ل  سأأأأأ ل  يرأأأأأها فد جميع أنحاء العالمال وإذ يرأأأأأ ر أل  دحباجة اتفاق تمتع الرأأأأأعوب امصأأأأأل

التد تعر بأ نأا حابغد للأدولال  اأد اتمأاذ   ( 30) برأأأأأأأأأأأأأأ ن ا تمأاد اتفأاق بأاريس  21-ن أ/1بأاريس ودحبأاجأة المعرر  
الرعوب   ل   اتق كل ماها مو التلاما  متعلعة بحعوق    أجراءا  التصدي لتغ ر المااخال أن تحترن ما يعع

التد تسأألم ب أأرورة تعليل دور نلظم  21-ن أ/1مو المعرر  135امصأألية وأن تعلز ا وترا  هاال وإل  الفعرة  
مو الوثيعة  36معارر الرأأأأعوب امصأأأألية برأأأأ ن التمفيف مو آثار تغ ر المااخ والتكيف معاال وإل  الفعرة 

 الةالعالمد المعاد بالرعوب امصلي المتامية للمؤتمر  

  

(26) A/HRC/48/75ي 

(27) A/HRC/48/74ي 

(28) A/HRC/48/54ي 

 ي69/2قرار الجمعية العامة  (29)

(30) FCCC/CP/2015/10/Add.1ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/75
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/54
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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بإنرأأأأأاء الفريق العامل التيسأأأأأ ري لما ر المجتمعا  المحلية والرأأأأأعوب    مع التعدحر لماا وإذ يحي    
امصأأأأأأألية مو ق ل مؤتمر امقرار فد اتفاقية اممم المتحدة اإلقارية برأأأأأأأ ن تغ ر المااخ فد دورتا الرابعة  

اريةال مو أجل  و الرأأأعوب امصأأألية وامقرار فد ايتفاقية اإلقوالعرأأأريوال ال ي يرأأأارك فيا بالتسأأأاوي ممثل
 مهامهاال وفد تاف      اله ئة الجدحدة  الم د قدماا فد تحع ق أ دار

فد ذلك  أ ميَة تمك و نسأأأأاء الرأأأأعوب امصأأأألية وشأأأأبابها وبااء قدراتهمال بما  وإذ ي أأأأع فد ا تبار  
ملال يرأأ  برأأ ن الع أأايا التد تمسأأهم بصأأفة مباشأأرةال بمامرأأاركتهم الكاملة والفعالة فد  مليا  اتماذ العرار 

 اد ايقت أأأأاءال السأأأأياسأأأأا  وال رامج والموارد التد ترمد أل  تحع ق رفا  نسأأأأاء الرأأأأعوب امصأأأألية وأقفالها 
سأأيما فد مجاي  تعميم الوصأأول الماصأأف أل  المدما  الصأأحية الج دةال والصأأحة الععليةال  وشأأبابهاال وي

ل المعأارر واللغأا  والممأارسأأأأأأأأأأأأأأا   ماهأا اللرا أة امسأأأأأأأأأأأأأأريأة والتعليم والعمأالأة ونعأ   والتغأ يأة المالئمأةال بطرق 
 فد ا تبار  أي اا أ مية اتماذ تداب ر إلذكاء الو د بحعوقهم وزيادة فهمهاالإذ ي ع التعل ديةال و 

فد  ملية برأكل كامل وفعال امصألية    مرأاركة الرأعوبل أمان  بالجهود الم  ولة حالياا  وإذ يسأّلم 
 ب اتفاقية التاو  ال  ولوجدالبموج 2020 ولوجد لما بعد  ان أقار التاو  ال  أ داد 

 ل  الصأأأأأأحة والتعليم واممو الغ ائد والسأأأأأأالمة   المط ر 19-جائحة كوف د  ت ث رأل   وإذ يرأأأأأأ ر 
ورفا  الااس وسأأ ل  يرأأهم فد جميع أنحاء العالمال مع ما ل لك مو أثر سأأل د غ ر متااسأأب  ل  الرأأعوب 

تماذ تداب ر فورية ومالئمة للتصأأأأأأدي له   ا وإل  ضأأأأأأرورةراضأأأأأأد أسأأأأأأالفها ومواقعها المعدسأأأأأأةال  امصأأأأأألية وأ
اآلثارال بما فد ذلك أزالة الحواجل التد تحول دون المرأأأأأأأأأأأأأاركة الكاملة والفعالة للرأأأأأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأأأأألية فد  

مع السأأأأأأعد ترك أحد خلف الركبال  ولعدناللغويةال الرقمية و التد تمس حعوقهاال مو ق  ل الحواجل   المسأأأأأأائل
ال و و التلان قائم  ل  كرامة اإلنسأأأان ويعكس م دأي المسأأأاواة  اا تملفاا  أكثرأل  مو  م   أويا أل  الوصأأأول  
 و دن التم  لال

بتعرير مفوضأأأأأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأان  و حعوق الرأأأأأأأأأأعوب   حاو  -1 
حعوق  عوب امصأأألية أل  مجلس  عرير سأأأاوي  و حعوق الرأأأ فد تعديم ت  أل ها الم أأأدال ويطلب  ( 31) امصأأألية

اإلنسأأان حت أأمو معلوما   و المسأأتجدا  ذا  الصأألة التد ترأأهد ا   ئا  وآليا  حعوق اإلنسأأانال و و  
امنرأطة التد ت أطلع بها المفوضأية السأامية لحعوق اإلنسأان فد المعر وفد الم دان والتد تسأهم فد تعليل  

 وك ا متابعةا تط يعاا كامالاال لية واحترامها وتط يعهبرأأأأأ ن حعوق الرأأأأأعوب امصأأأأأ أحكان أ الن اممم المتحدة  
 ؛مدى فعالية اإل الن

بعمل المعرر الماص المعاد بحعوق الرعوب امصلية ويرجع جميع الحكوما     حرحب -2 
  ل  ايستجابة لطلبا  المكلف و بوييا  القيان بليارا  و ل  الرد  ل  ال الغا ؛

تعارير ا  فد ذلكب امصأأليةال بما المعاية بحعوق الرأأعو بعمل آلية الم راء   اا حرحب أي أأ  -3 
ال وامنرأأأأأأأأطة التد ت أأأأأأأأطلع بها ب و الدورا ال ويطلب أل  المفوضأأأأأأأأية ( 32) 2021و 2020السأأأأأأأأاوية لعامد 

السأأأأأأأأأامية أن تكفل ترجمة     التعارير بجميع اللغا  الرسأأأأأأأأأمية لألمم المتحدة وتوزيعها  ل  مجلس حعوق  
  33/25ا ق ل بداية الدورةال وفعاا لعرار المجلس  رجمة دراسأأأأأأأأأاتها وتعارير ن فد الوقت المااسأأأأأأأأأبال وت اإلنسأأأأأأأأأا
 ؛2016أحلول/س تم ر   30المؤرخ 

الأدول بعوة  ل  المرأأأأأأأأأأأأأأاركأة بفأا ليأة فد دورا  آليأة الم راء والتحأاور معهأاال   يرأأأأأأأأأأأأأأجع -4 
 ورا ؛ب و الد فد ذلك فد أقار امنرطة التد ت طلع بها فد فترة ما بما

  

(31) A/HRC/48/30ي 

(32) A/HRC/46/72 وA/HRC/48/73ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/30
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/72
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/73
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لمانحة المحتملة امخرى  ل  المسأأأأأأأأأأأأا مة فد صأأأأأأأأأأأأادوق اممم الجها  االدول و   يح ّ  -5 
المتحدة للت ر ا  لصأالح الرأعوب امصأليةال ويرأ ر أل  توسأيع نطاق ويحتا مو أجل د م مرأاركة الرأعوب  
امصأأأأأأأأأليةال بمو ف ها الاسأأأأأأأأأاء والرأأأأأأأأأباب وامشأأأأأأأأأماص ذوو اإل اقةال فد  مليا  اممم المتحدة فد مجالدب 

 إلنسان وتغ ر المااخ؛وحعوق ا التجاريةام مال 

بالجهود التد ت  لها الدول والرأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأألية ووكاي  اممم المتحدة للتعاون مع   حاو   -6 
آليأة الم راء فد أقأار ويحتهأا الحأاليأة لتيسأأأأأأأأأأأأأ ر الحوارال  اأدمأا يكون مالئمأاا لجميع امقرارال مو أجأل تعأديم  

ن اممم المتحدة برأأأأأ ن حعوق الرأأأأأعوب امصأأأأأليةال يا  أ ال تحع ق غا المسأأأأأا دة التعاية والتاسأأأأأ ق سأأأأأعياا أل  
ويرأأأأجع جميع امقرار  ل  الاظر فد اضأأأأطال  آلية الم راء بمهان  ل  الصأأأأع د العلطريال بااء  ل  قلب  

 الدول والرعوب امصلية؛ وياو  بمراركة الدول التد تعاونت بالفعل مع آلية الم راء فد أقار ويحتها الحالية؛ 

الم راء المعرر اسأأأأأأأأأأتكمالها بحلول مو د دورتها  آلليةالدراسأأأأأأأأأأة المع لة أن  أل  يرأأأأأأأأأأ ر -7 
المامسأأأأأأأأة  رأأأأأأأأرة سأأأأأأأأتركل  ل  المعا دا  وايتفاقا  والترت با  ال ااءة والعمليا  الجاريةال وياو  بالجهود 

ى والماتد رر الماصالم  ولة لتحسأأ و التكامل وتجاب ايزدواجية ب و التعارير التد تعد ا آلية الم راء والمع
 الدائم المعاد بع ايا الرعوب امصلية؛

تاظيم السأأأاة الدولية   فد أقارالمسأأأتفادة   والاتائج المحععة والدروس التعدن المحرزب   حاو  -8 
بف أأأأأأأأل امنرأأأأأأأأطة التد تعود ا ماظمة اممم المتحدة للتربية والعلم  2019للغا  الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأألية  ان 

 والثعافة )ال ونسكو(؛

للغا  الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأألية لتوجيا    دولياا   عداا   2032-2022 الن الفترة   أ أل  يرأأأأأأأأ ر -9 
الرأأأأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأأأألية والحاجة الملحة أل  الحفاظ  ل ها وإحيائها وتعليل اال  كارثة اندثار لغا اينتبا  أل  

لفعالة ال ويد و الدول أل  تعليل المرأأأأأأأأأأأأاركة ا( 33) ويتماذ خطوا   اجلة  ل  الصأأأأأأأأأأأأع دحو الوقاد والدولد
 به   المااسبة؛قيادة وتاظيم أنرطة  مو خاللرعوب امصلية لهادفة للوا

 بأأأالوثيعأأأة المتأأأاميأأأة للحأأأد  الرفيع المسأأأأأأأأأأأأأأتوى الأأأ ي  لعأأأد فد شأأأأأأأأأأأأأأبأأأاط/يحي   لمأأأاا   -10 
ال المعاونة "أ الن لوس  2019بمااسأأأأأبة اختتان السأأأأأاة الدولية للغا  الرأأأأأعوب امصأأأأألية لعان   2020 ف راحر

مو أجل لغا  الرأأأأأأأعوب امصأأأأأأألية"ال وبإنرأأأأأأأاء ماظمة اممم  عمل رأأأأأأأرية الأقالق   –ب اوس ]شأأأأأأأابولتبك[  
بعرأأأرية العمل ة العمل العالمية المعاي   لفرقةالمتحدة للتربية والعلم والثعافةال بالتعاون مع الرأأأعوب امصأأأليةال 

 الرعوب امصلية؛ مو أجل لغا 

ب امصألية الملمع أن يكون موضأو  حلعة الاعال السأاوية المتعلعة بحعوق الرأعو   يعرر -11 
مجلس الحادية والممسأأأأأأ و  و الت ث ر ايجتما د وايقتصأأأأأأادي   عد ا  ل  امتداد نصأأأأأأف حون أثااء دورة ال

الرأعوب امصأليةال مع ترك ل خاص  ل  اممو الغ ائدال  ل   19-لمط  التعافد فد سأياق جائحة كوف د
ر اال وأن ويطلب أل  المفوضأأية السأأامية لحعوق اإلنسأأان أن ترأأجع مرأأاركة نسأأا ء الرأأعوب امصأألية وتيسأأِّّ

 ألياذوي اإل اقة أل  حلعة الاعالال وأن تعّد تعريراا موجلاا  اها وتعّدما   الوصأأأأأأأأأول الكامل لألشأأأأأأأأأماصتتيح  
 ثالثة والممس و؛ق ل انععاد دورتا ال

  

 ي74/135قرار الجمعية العامة  (33)
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جميع أصأأأأأحاب المصأأأأألحة  ل  العمل بالتعاون مع ممثلد الرأأأأأعوب امصأأأأألية   يرأأأأأّجع -12 
والتعافد ماهاال مسأترشأدحو ب  دار أ الن اممم المتحدة برأ ن  19-هم لجائحة كوف دومؤسأسأاتهاال فد تصأدح 

 ؛ر نفد   ا ال ( 34) حعوق الرعوب امصليةال و ل  الرجو  أل  المبادئ التوج هية للمفوضية السامية

جلسأأأأأأأأة التحاور ب و    وأل  التعرير الموجل ال ي أ دتا المفوضأأأأأأأأية السأأأأأأأأامية  يرأأأأأأأأ ر -13 
برأأأأأأأ ن سأأأأأأأ ل تعليل مرأأأأأأأاركة ممثلد   2019تموز/حوليا   15ة  ل  امتداد نصأأأأأأأف حون فد الدورا  المععود

د تمسأأأأهاال  الت   الع أأأأاياالرأأأأعوب امصأأأألية ومؤسأأأأسأأأأاتها فد اجتما ا  مجلس حعوق اإلنسأأأأان التد تااقي 
برأأأأأأأأ ن سأأأأأأأأ ل تعليل مرأأأأأأأأاركة ممثلد  2021تموز/حوليا    16والمائدة المسأأأأأأأأتدحرة المععودة ب و الدورا  فد 

التد تمسأهاال ويتطلع أل  صأدور   الع أاياد تااقي صألية ومؤسأسأاتها فد اجتما ا  المجلس الت الرأعوب ام
 التعرير المتعلق بالمائدة المستدحرة؛

المطوا  والتداب ر ال أأرورية لتمك و ممثلد  اتماذ المليد مو أن حواصأأل مااقرأأة    يعرر -14 
سأأيما فد الحوارا    عوق اإلنسأأانال ويالرأأعوب امصأألية ومؤسأأسأأاتها وتيسأأ ر مرأأاركتهم فد أ مال مجلس ح

مع آلية الم راء والمعرر الماص وفد حلعة الاعال السأأأأأأأأاوية المتعلعة بحعوق الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأألية والممتدة 
 لاصف حون؛

أل  المفوضأأأأأأأأية السأأأأأأأأامية أن تععد حلعة  مل للم راء  ل  امتداد أربعة أيان فد    يطلب -15 
ما ية والثعافية السأأأأأأأبع لرأأأأأأأعوب امصأأأأأأألية مو المااقق ايجت ال تكون مفتوحة لمرأأأأأأأاركة الدول وا2022 ان 

لتعليل مرأأأأاركة   للرأأأأعوب امصأأأأليةال بطرق ماها الد وة أل  تعديم مسأأأأا ما  خطيةال برأأأأ ن السأأأأ ل الممكاة
الرأأعوب امصأألية فد أ مال مجلس حعوق اإلنسأأانال وإ داد تعرير موجل  و المااقرأأة والتوصأأيا  الما ثعة 

 س ق ل دورتا الثالثة والممس و؛ اها وتعديما أل  المجل

ال  اد تح أأأأأأأ ر حلعة  مل الم راءال  تلتمسأل  المفوضأأأأأأأية السأأأأأأأامية أن    يطلب أي أأأأأأأاا  -16 
امصأأأأأأأأألية وآلية الم راء والمعرر الماص و  ئا  اممم المتحدة امخرى ذا   مسأأأأأأأأأا ما  الدول والرأأأأأأأأأعوب 

اضأأطلعت بها تلك سأأ ق أن د صأألة الت ذا  ال  امنرأأطةال وأن ت خ  فد ا تبار ا  تافد أقار ويح كل الصأألةال  
مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان وامم و العانال برأأأأأأأأ ن تعليل مرأأأأأأأأاركة الرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأألية فد   ف هاالجها ال بما  
  ئا  اممم المتحدة ذا  الصلة بر ن الع ايا التد تمسها؛اجتما ا   

مجلس أدارة صأأأأأأادوق اممم المتحدة للت ر ا  لصأأأأأأالح الرأأأأأأعوب امصأأأأأأليةال فد   حد و -17 
 ل  ومؤسأأأأأأسأأأأأأاتها امصأأأأأألية أقار قوا د  وإجراءاتا المعمول بهاال أل  مسأأأأأأا دة ممثلد ماظما  الرأأأأأأعوب  

 ؛وضمان تمث ل أقليمد متوازن  ال ال المراركة فد حلعة  مل الم راء الم كورة أ 

آلية الم راء  ل  مواصأأأأأألة مااقرأأأأأأاتها برأأأأأأ ن تعليل مرأأأأأأاركة ممثلد الرأأأأأأعوب   يرأأأأأأّجع -18 
ايجتما ا  ذا  الصأألة التد يععد ا مجلس حعوق اإلنسأأان برأأ ن الع أأايا التد   امصأألية ومؤسأأسأأاتها فد

 تمس     الرعوب؛

لحعوق الرأأأأأعوب امصأأأأألية وأشأأأأأكال التم  ل   الدول  ل  أحالء اي تبار الواجب يرأأأأأجع -19 
كل  مرأأأاوالفد ذلك اينتكاسأأأا  المحتملة  المتعددة والمتعاقعة التد تواجهها الرأأأعوب امصأأألية وأفراد اال بما

ال  اأأد الوفأأاء بأأايلتلامأأا  التد تعهأأد  بهأأا فد خطأأة التاميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة 19-بسأأأأأأأأأأأأأأ أأب كوف أأد  المتفأأاقمأأة
ية واإلقليمية ذا  الصألةال وك ا خط  العمل وايسأتراتيجيا  وال رامج ال و اد وضأع ال رامج الدول2030 لعان

 الوقايةال مطبِّعة فد ذلك م دأ  دن ترك أحد خلف الركب؛

  

 www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_Indigenous :انظر (34)

peoplesRights.pdf ي 

https://www.ohchr.org/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_Indigenous%20peoplesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_Indigenous%20peoplesRights.pdf
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اتماذ التداب ر المااسأأأأأأبة لحماية أقفال وشأأأأأأباب الرأأأأأأعوب امصأأأأأأليةال   ل  ل الدو   يح  -20 
 ؛سيما الفتيا ال مو العافال وضمان مساءلة جميع مرتك د   ا العاف وي

المعرر الماص وآلية الم راء والماتدى الدائم المعاد بع أأأايا الرأأأعوب امصأأألية   يرأأأّجع -21 
فد   مصأليةال بماجهود م الجارية لتعليل حعوق الرأعوب االتعاون والتاسأ ق ب اهم و ل  تكثيف   توق د ل  

يرأأأأأأأأأمل متابعة المؤتمر  ذلك فد المعا دا  وإ الن اممم المتحدة برأأأأأأأأأ ن حعوق الرأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأليةال بما
يع آليا   العالمد المعاد بالرأأأعوب امصأأأليةال ويد و     الجها  أل  مواصأأألة العمل بتعاون وث ق مع جم

 حتا؛عا دا  حعوق اإلنسانال كل فد أقار ويمجلس حعوق اإلنسان و  ئا  م

أل  تيسأأأأأأأأ ر العملال  ل  الصأأأأأأأأع د الدولدال إل ادة  تهدر ملية  وضأأأأأأأأع ل    يرأأأأأأأأّجع -22 
 وموالرأأأأأأأأأعوبال     معدسأأأأأأأأأا  الرأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأألية ورفا  موتا ا أل  أوقانها امصأأأأأأأأأليةال بالتعاون مع  

ال وآلية ال والماظمة العالمية للملكية الفكريةمم المتحدة للتربية والعلم والثعافةماظمة ام تواصأأأأأأأأأأأل جهود خالل
الم راءال والمعرر الماصال والماتدى الدائم المعاد بع أأأأأأأايا الرأأأأأأأعوب امصأأأأأأأليةال والدولال وسأأأأأأأائر امقرار  

 المعاية وفعاا لويياتها؛

 ميأة فد تعليل حعوق  أن   ئأا  معأا أدا  اممم المتحأدة آليأا ا ذا  أ   حؤكأد مو جأدحأد -23 
ف ها تلك المتعلعة بالرأأأأأأأعوب   الدول  ل  أحالء ا تبار جدي لتوصأأأأأأأياتهاال بما ويرأأأأأأأّجعال اإلنسأأأأأأأان وحماحتها

 امصليةال فد تط  ق المعا دا ؛

بإسأهان ايسأتعراا الدوري الرأامل فد أ مال حعوق الرأعوب امصأليةال ويرأّجع   حرّحب -24 
 ت بالع ولال ويد و الدول  اا المتعلعة بالرأعوب امصألية التد حظ ل  المتابعة الفعالة لتوصأيا  ايسأتعر 

أثااء اسأأأتعراا الحالة ف هاال حسأأأب ايقت أأأاءال معلوما   و حالة حعوق الرأأأعوب امصأأأليةال    أل  أن تعدن
 بما ف ها التداب ر المتم ة لتحع ق أ دار أ الن اممم المتحدة بر ن حعوق الرعوب امصلية؛

حدة برأأأأ ن حعوق الرأأأأعوب مل  ل  تحع ق غايا  أ الن اممم المت بالدول أن تع حه ب -25 
مو امقرال حسأأأأأأأأأأأب   غ ر ذلك ترأأأأأأأأأأأأريعا  أو د ا تداب ر ترأأأأأأأأأأأأمل خط   مل وقاية أوامصأأأأأأأأأأأألية با تما

 ايقت اءال لتحع ق أ دافا بالتراور والتعاون مع الرعوب امصليةال مع مرا اة استمدان لغاتها؛

مأل الأدوليأة تصأأأأأأأأأأأأأأّدق  ل  اتفأاقيأة ماظمأة الع التد لمبأالأدول فد جميع الماأاقق    حه أب -26 
تا أأأأم أل ها بعدال أن تاظر فد القيان ب لك  لم ( أو169 )رقم  1989 لية لعان برأأأأ ن الرأأأأعوب امصأأأألية والع

 منها تسا م فد تعليل حعوق الرعوب امصلية وحماحتها؛

ادئ المتعلعة بمركل  بدور المؤسأأأأأسأأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأأان المارأأأأأ ة وفعاا للمب   حرّحب  - 27 
ئ باريس( فد الاهوا بع أأايا الرأأعوب امصأأليةال لتعليل حعوق اإلنسأأان وحماحتها )مباد  المؤسأأسأأا  الوقاية 

 ل اال  اد ايقت اءال لكد تؤدي   ا الدور بفعالية؛ ي ر تلك المؤسسا  قدراتها وتعل ي ويسلم ب  مية تطو 

الدول  ل  أن تعونال وفعاا لسأأأأياقاتها وخصأأأأائصأأأأها الوقاية ذا  الصأأأألةال بجمع  يرأأأأجع -28 
افة بحسأأأأأأأأب اإلثاية والدخل ونو  الجاس والسأأأأأأأأو والعرق والوضأأأأأأأأع مو ح   الهجرة واإل اقة  بيانا  مصأأأأأأأأ 

مو أجل رصد وتحس و  آمااا   والموقع الجغرافد أو غ ر ذلك مو العواملال حسبما يكون مااسبااال ونرر ا نرراا 
راد ا وإل  مكافحة  ر سأياسأا  واسأتراتيجيا  وبرامج التامية الرامية أل  تحسأ و رفا  الرأعوب امصألية وأفآثا

ايحتياجا    ترا دال و ل  أن   ل هاوالع أأأأأأاء   التد تسأأأأأأتهدفهمالعاف والتم  ل المتعددة والمتعاقعة أشأأأأأأكال 
ال و ل  أن تد م العمل مو ةمي العال 19-كوف د لجائحةوامولويا  الماصأة للرأعوب امصألية  اد التصأدي 

 ؛2030أجل تحع ق أ دار التامية المستدامة وخطة  ان 
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الدول  ل  العمل مع الرأأأأأأعوب امصأأأأأألية مو أجل تعليل التكاولوجيا   يرأأأأأأجع أي أأأأأأاا  -29 
والممارسأأا  والجهود ذا  الصأألة بمعالجة تغ ر المااخ والتصأأدي لاال ويسأأّلم بالدور المهم ال ي حؤديا ما ر  

لتمفيف  ا  المحلية والرأأعوب امصأألية فد تبادل الم را  وتعاسأأم الممارسأأا  الف أأل  فد مجالد االمجتمع
 والتكيف بطريعة شاملة ومتكاملة؛

أ مية زيادة تمك و نسأأأاء وفتيا  الرأأأعوب امصأأألية سأأأياسأأأياا واجتما ياا  حؤكد مو جدحد -30 
ومو خالل مرأأاركتهو المجدية فد  واقتصأأاديااال بطرق ماها ضأأمان حصأأولهو  ل  تعليم ج د وحاضأأو لهو 

بما ف ها المتعاقعة وللعقبا  التد تعترضأأأأأأهوال  التصأأأأأأدي مشأأأأأأكال التم  ل المتعددة و    و قريقايقتصأأأأأأاد  
العافال وأ مية تعليل مرأأأأاركتهو فد  مليا  صأأأأاع العرار ذا  الصأأأألة  ل  جميع المسأأأأتويا  وفد جميع 

تراثيأةال يفتأاا اينتبأا  أل  ام ميأة التد يكتسأأأأأأأأأأأأأأ هأا أ الن المجأاي ال مع احتران وحمأايأة معأارفهو التعل أديأة وال
الرأأعوب امصأألية بالاسأأبة لاسأأاء وفتيا  الرأأعوب امصأأليةال ويرأأجع الدول  ل    اممم المتحدة برأأ ن حعوق 

 ية فد التوصيا  الم كورة أ ال ال حسب ايقت اء؛الاظر بجد

ازدياد حاي  اينتعان مو المدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان للرأأأأأأأأأأأعوب   بال حالحظ بعلق  -31 
  اممم المتحدة والمكلف و بوييا  اممم امصأأليةال ومو ممثلد الرأأعوب امصأألية ال حو يح أأرون اجتما ا

المتبعة فد بعض  المتحدة العامل و فد مجال حعوق الرأأأأأأأعوب امصأأأأأأأليةال ويعرب  و قلعا أزاء الممارسأأأأأأأة
ست يف اجتما ا  بر ن ق ايا الرعوب امصلية والمتمثلة فد تعمأد ت خ ر أصدار ت ش را   ال لدان التد ت 

 رفض أصدار ا؛ متحدة ذا  الصلة أوالدخول للمكلف و بوييا  اممم ال

الدول  ل  اتماذ جميع التداب ر الالزمة ل أأأأأأأأأأأأمان حعوق الرأأأأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأأأألية    يح  -32 
 للرأأأأأأأأعوب و حعوق اإلنسأأأأأأأأان   المدافعا ليةال بمو ف هم والمدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأأأأان للرأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأ 

زا  حعوق اإلنسأأأان التد امصأأأليةال وضأأأمان حماحتهم وسأأأالمتهمال و ل  ضأأأمان ماع جميع انتهاكا  وتجاو 
 تلرتكب ضد م والتحع ق ف ها ومساءلة مرتك  ها؛

جل  الدول والجها  المانحة المحتملة أل  د م  مل شأأأأأأأأأأأراكة اممم المتحدة مو أ حد و -33 
الرأأأأأأعوب امصأأأأأألية وخطة العمل المعتَمدة  ل  نطاق الماظومة ل أأأأأأمان اتبا  نهج متسأأأأأأق ل لوغ الغايا  

 م المتحدة بر ن حعوق الرعوب امصلية؛الم  اة فد أ الن امم

الدول  ل  المسأأأأأأأا مة فد صأأأأأأأادوق اممم المتحدة للت ر ا  لصأأأأأأأالح الرأأأأأأأعوب    يح ّ  -34 
المؤسأأأأسأأأأا  العامة و/أو الماصأأأأة امخرى أل  المسأأأأا مة فيا بوصأأأأفا   امصأأأألية ويد و الجها  الفا لة أو

 لم وداخل ماظومة اممم المتحدة؛وس لة مهمة لتعليل حعوق الرعوب امصلية فد جميع أنحاء العا

 واصل الاظر فد     المس لة فد دورة مع لة وفعاا ل رنامج  ملا الساوييأن ح   يعرر -35 

   43الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  8

 ]ا تلمد مو دون تصويتي[
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 بحقوق اإلنسان على الشباب  يتعلق فيما  19-آثار جائحة كو يد -48/12

 الأن مجلس حعوق اإلنسان 

 ئاالبمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومباد أذ يسترشد 

  أل  اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأان وصأأأأكوك حعوق اإلنسأأأأان الدولية ذا  الصأأأألةال  وإذ يرأأأأ ر 
ف ها العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأية والعهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأادية   بما

اقية حعوق امشأأأأأماص  الع أأأأأاء  ل  جميع أشأأأأأكال التم  ل ضأأأأأد المرأةال واتفوايجتما ية والثعافيةال واتفاقية 
ذوي اإل اقةال وايتفاقية الدولية للع أأأاء  ل  جميع أشأأأكال التم  ل العاصأأأريال وإ الن اممم المتحدة برأأأ ن 

 حعوق الرعوب امصليةال

ئر فد  ( مو خسأأأأأأأا19-سأأأأأأأ  تا جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د ما أزاء وإذ يسأأأأأأأاور  قلق بال  
لالقتصأأأأادا  والمجتمعا ال وإزاء أثر ا السأأأأل د  ل  التمتع بحعوق اإلنسأأأأان روا  وسأأأأ ل العيي وتعط ل ام

 فد جميع أنحاء العالمال

أن الدول تتحمل فد المعان امول مسأأأأؤولية احتران حعوق اإلنسأأأأان والحريا  امسأأأأاسأأأأية   وإذ حؤكد 
 وحماحتها وإ مالهاال

الصأأأأحة العالميةال ويلسأأأألِّم    ل  19-كوف دمر ال ي ترأأأأكلا جائحة  المطر البال  والمسأأأأت   وإذ حدرك 
سأأأأأيما الرأأأأأابا  والفتيا ال  ل  نحو كامل  وي ب ن  واق ها تؤثر برأأأأأكل غ ر متااسأأأأأب  ل  تمتع الرأأأأأبابال

التمتع ب  ل  مسأأأأتوى  وفد التعليم وفد فد ذلك حعهم فد العمل بما بحعوق اإلنسأأأأان والحريا  امسأأأأاسأأأأيةال
 ل دنية والععليةالممكو مو الصحة ا

ال وتعرير  المعاون "المسأأأأأأأأؤولية  ( 35) عرير امم و العان المعاون "خطتاا المرأأأأأأأأتركة"أل  ت   وإذ يرأأأأأأأأ ر 
"ال وإل  بيان  19-ايقتصأأأأادية لجائحة كوف د  -  المرأأأأتركة والت أأأأامو العالمد: التصأأأأدي ل ثار ايجتما ية

ة رأأأبابال وإل  الدراسأأأة ايسأأأتعصأأأائي الو  19-شأأأبكة الاهوا بالرأأأباب المرأأأتركة ب و الوكاي  برأأأ ن كوف د
ال التد أجرتها ماظمة العمل الدوليةال والتد أقر  ب ن الرأأأباب حواجهونال  19-العالمية برأأأ ن الرأأأباب وكوف د

فد ذلك الحق   بما ال صأأعوبا   ملية فد ممارسأأة حعوق اإلنسأأان الواجبة لهمال19-فد سأأياق جائحة كوف د
المعتعدال وحرية   أو ية الدحووالعامةال والحق فد التعليمال وحر  فد المرأأأأأاركة المجدية فد الرأأأأأؤون السأأأأأياسأأأأأية

 الحصول  ل  المسا دة العانونيةال وفد التاعلال وك لك فد العيي فد ب ئة خالية مو العاف

 74/274ال و2020نيسأان/أبريل   2المؤرخ  74/270أل  قرارا  الجمعية العامة   وإذ يرأ ر أي أاا  
 11المؤرخ   74/307و  ال2020أحلول/سأأأأأأأأأأ تم ر   11المؤرخ   74/306ال و2020نيسأأأأأأأأأأان/أبريل   20المؤرخ 

  46/14ال و2020تموز/حوليا    16المؤرخ  44/2ال وإل  قراريب مجلس حعوق اإلنسأأأأان 2020أحلول/سأأأأ تم ر  
  أيأأار/   29ال يأأان الأأ ي أدل  بأأا رئيس مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان فد  وإل   ال  2021آذار/مأأارس    29المؤرخ  

 ال( 36) 2020 ماحو

  22المؤرخ    35/14ال و2016حليران/حونيأأأا    30المؤرخ    32/1راتأأأا  قرا  أل   وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأ ر كأأأ لأأأك 
 ال2019تموز/حوليا  19المؤرخ  41/13ال و2017حليران/حونيا  

  

(35) A/75/982ي 
(36) A/HRC/PRST/43/1ي 

https://undocs.org/ar/A/75/982
https://undocs.org/ar/A/HRC/PRST/43/1
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بعد ا حوفر أقاراا للسأأأياسأأأا    وما 2000ب ن برنامج العمل العالمد للرأأأباب حت  سأأأاة    وإذ يلسأأألِّّم 
 الاهوا بالربابال ومبادئ توج هية  ملية للعمل الوقاد والد م الدولد مو أجل

أل  أ الن وبرنامج  مل ف  اا الل حو حرد ف هما أن جميع حعوق اإلنسأأأأان  المية وغ ر   رأأأأ روإذ ي  
قابلة للتجلئة ومترابطة ومترأأأأابكة ويعلز بع أأأأها البعضال وأنا يجب معاملة جميع حعوق اإلنسأأأأان معاملة 

 ماصفة و ادلة و ل  قدن المساواة وبالعدر نفسا مو اي تمانال

  الجمعية العامة الرفيع المسأأتوى المعاد بالتغطية الصأأحية الرأأاملةال  أل  اجتما يرأأ ر أي أأاا  إذو  
يع د ت ك د أ النها السأأأأأأياسأأأأأأد المعاون "التغطية   وإذ ال2019أحلول/سأأأأأأ تم ر   23ال ي  لعد فد ن ويورك فد  

 ال( 37) الصحية الراملة: التحرك معاا ل ااء  الم أكثر صحة"

يع د ت ك د ضأأأأأأأأرورة  وإذ   بفعاليةال   2030 لعان  ية المسأأأأأأأأتدامة ف   خطة التام الدول  ل  تا  وإذ يرأأأأأأأأجع  
وضأأأع وتاف   اسأأأتراتيجيا  تتيح للرأأأباب فرصأأأاا حقيقية لتمك اهم مو المرأأأاركة الفعالة والمجدية فد المجتمعال  

غ ر  أو   سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأد الرأي ال  أو   الدحو  أو  اللغة  أو   نو  الجاس  أو   اللون  أو  مو دون تم  ل  ل  أسأأأأأأأأأأاس العرق 
 أي وضع آخرال  أو   مكان الم الد  أو   الثروة  أو  الوضع ايجتما د  أو  امصل العومد  أو  اسد السي 

بتعرير مفوضأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأانال ال ي قدمت    وإذ يحي   لماا مع التعدحر 
اجهونا و ح  ما فيا لمحة  امة  و اإلقار الدولد واإلقليمد لحعوق اإلنسأان الماط ق  ل  الرأبابال ووصأفت

 ال( 38) مو تحديا  وتم  ل

اسأأتراتيجية اممم المتحدة  ال 2018أصأأدار امم و العانال فد أحلول/سأأ تم ر    وإذ حالحظ مع التعدحر 
العمل مع الرأأأأباب ومو أجلهم"ال لتل ية احتياجا  الرأأأأباب وتحع ق   :2030  ان  للرأأأأباب المعاونة "الرأأأأباب
 أمكاناتهم كعوامل للتغ  رال

ا  مع  يحي   لمأأأأأاا  المؤرخ  (2015)2250بعراري مجلس اممو    لتعأأأأأدحروإذ  امول/    9ال  كأأأأأانون 
ال ي ال 2020تموز/حوليا    14المؤرخ (ال  2020)2535امموال وبرأأأأ ن الرأأأأباب والسأأأأالن و   ال2015 ديسأأأأم ر

فتئ ي أأأطلع با الرأأأباب فد تعليل السأأأالن والتامية المسأأأتدامة   ما شأأأدد فيا المجلس  ل  الدور المهم ال ي
  الصألةال ا ذ  ا   أ مية مرأاركتهم الارأطة والكاملة والمجدية والرأاملة فد صأاع العرار وحعوق اإلنسأان و ل

فد ذلك فد   بما جال و المدند والسأأأأأياسأأأأأدال وأ مية تاف   برنامج الرأأأأأباب والسأأأأأالن وامموالسأأأأأيما فد الم وي
 االوالتعافد ماه 19-كوف دجائحة أقار جهود التصدي ل

حركا  وجما ا  المتطو  و با فد جميع أنحاء العالم بالدور المهم ال ي ت أأأأأأأأأأطلع    وإذ يعترر 
 التغلب  ل   واق هاال وفد 19-خالل جائحة كوف دالربابال التد سا مت مسا ما  ك  رة فد المسا دة 

أن العالم ي أأأأأأأم ال ون أك ر  دد مو الرأأأأأأأباب  ل  اإلقالق وأن الرأأأأأأأباب    وإذ ي أأأأأأأع فد ا تبار  
يرأأأأجع بالتالد   وإذ  تعالج السأأأأياسأأأأا  تحدياتهم وإمكاناتهمال  يرأأأأاركون فد  مليا  صأأأأاع العرار ل أأأأمان أن

 ران وحماية وإ مال جميع حعوق اإلنسان الواجبة لجميع الربابالالدول  ل  ب ل مليد مو الجهود لكفالة احت 
 مافد ذلك جميع الحعوق ايقتصأأأأأأأأأادية وايجتما ية والثعافية والمدنية والسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأيةال وذلك بالاظر أل   بما

 آثار سل ية  ل  الجما ا  والمجتمعا ال  موص ركة والفر اعص المرال

ال حواجهون صأأعوبا  فد ممارسأأة حعوق 19-ة كوف دب ن الرأأباب كانواال حت  ق ل جائح وإذ يلسأألِّّم 
 سان الواجبة لهم كربابال ويعترر بوجود نواقص فد حماية حعوق اإلنسان الواجبة للرباب وإ مالهاالن اإل

  

 ي74/2قرار الجمعية العامة  (37)

(38) A/HRC/39/33ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/33
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يجب   19-تد تتم  ا الحكوما  للتصأأأأدي لجائحة كوف دالطوارئ الأن تداب ر   وإذ حؤكد مو جدحد 
مقيَّمة وأن تلط َّق بطريعة غ ر تم  ليةال وأن تكون محددة الهدر  أن تكون ضرورية ومتااسبة مع المماقر ال

 الوالمدة ومتوافعة مع التلاما  الدولة بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسان الواجب التط  ق

بعمل مفوضية اممم المتحدة السامية لحعوق اإلنسان بر ن اإلجراءا    مع التعدحروإذ يحي   لماا  
وبرأأأأأأأ ن الرأأأأأأأبابال وبتعرير المفوضأأأأأأأة السأأأأأأأامية   19-دحعوق اإلنسأأأأأأأان للتصأأأأأأأدي لجائحة كوف  المتوافعة مع 

 وتوصياتها بر ن زيادة مستوى تعليل وحماية حعوق الربابال

ي  لحعوق اإلنسأأان مو أجل الرأأبابال ويح بعمل مفوضأأية اممم المتحدة السأأامية  حرحب -1 
 فيا بر ن زيادة مستوى تعليل وحماية حعوق الرباب؛ وبالتوصيا  الواردة ( 39)  لماا بتعرير المفوضة السامية

بععد المؤتمر العالمد للوزراء المسأأأأأأؤول و  و الرأأأأأأباب وماتدى لرأأأأأأ ونة  حرحب أي أأأأأأاا  -2 
مع التعدحر أ النا برأأأ ن سأأأياسأأا   يالحظ  ال و 2019  حليران/حونيا  23و 22ال فد لرأأأ ونة فد  21للرأأأباب  

رأأباب وممثل همال وبايلتلان بحماية حعوق اإلنسأأان والحريا  بتمك و ال حتعلق فيماوبرامج الرأأبابال وبماصأأة 
امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية الواجبة لجميع الرأأأأأأأأأباب واحترامها وإ مالهاال وبحماية امشأأأأأأأأأد حرماناا وضأأأأأأأأأعار الحال ماهمال 

 لتع يم أثر سياسا  وبرامج الرباب؛وبالمسا مة فد وضع مؤشرا  

حتها وإ مالها فد سأأأأأأأأأياق  الدول أل  ضأأأأأأأأأمان احتران جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأان وحما حد و -3 
ال وكفالة توافق تداب ر ا للتصأأدي للجائحة  ل  نحو كامل مع التلاماتها وتعهداتها 19-مكافحة جائحة كوف د

 فد مجال حعوق اإلنسان؛

سأاة مو التعليم الج د والتدريب  12ولكفالة تكافؤ الفرص    ل  ام مية امسأاسأية يرأدد -4 
فرص التعلم المسأأأأأأتمر والتوجيا للرأأأأأأباب والمرا ع وال بمو ف هم الفتيا ال  التعاد والمهادال و ل  أ مية توف ر

مو أجل تمتع كل الرأباب بجميع حعوق اإلنسأان وإتاحة أمكانية الحصأول  ل  التعليم الج د للفتيا  وإلغاء 
  فد بما  والممارسأأأأأأأا  التم  لية التد تماعهو مو الحصأأأأأأأول  ل  التعليم الج د ومواصأأأأأأألتا وإتماماال  العوان و

 ذلك اينتعال مو التعليم ايبتدائد أل  الثانوي؛

 ل  ضأأرورة التصأأدي لجميع أشأأكال التم  ل التد تعرِّا الاسأأاء والفتيا   يرأأدد أي أأاا  -5 
رورة تاف   تداب ر لماع وإزالة العوالب الامطية العائمة وضأأأأأأ ال  واإلسأأأأأأاءةبعدر أك ر لمطر ايسأأأأأأتغالل والعاف 

م وام رار ايجتما ية السأأأأأأل ية    ل  اإل اقة ونو  الجاس والسأأأأأأو والعرق وكر  امجانب والتاقيص والوصأأأأأأب
 تديم التم  ل والعاف ضد الاساء والفتيا ؛ أو والمواقف والسلوكا  التد تس ب

تد تواجهها الفتيا  والرأأأأأأأأأابا  وك لك للعوالب ال  الدول  ل  التصأأأأأأأأأدي للتحديا  يح  -6 
فد ذلك الممارسأأا   بما  الامطية الجاسأأانية التد تلديم جميع أشأأكال التم  ل والعاف ضأأد الفتيا  والرأأابا ال

ال أارةال وامدوار الامطية للرجال والاسأاء التد تعوق التامية ايجتما يةال وذلك بإ ادة ت ك د ايلتلان بتمك و  
المسأأأأاواة ب و الجاسأأأأ و وإ مال حعوق اإلنسأأأأان الواجبة لجميع الاسأأأأاء والفتيا ال ويحثها  ل    قحعالمرأة وت 

فد ذلك سأأأأأأأألوكهم الجاسأأأأأأأأد   بما حض الرجال والفتيان وترأأأأأأأأجيعهم  ل  تحمل المسأأأأأأأأؤولية  و سأأأأأأأألوكهمال
 واإلنجابدال و ل  تثقيفهم ود مهم فد   ا المجال؛

أد  أل  تفاقم التحديا  العائمة  ا  حة انترأأأأار افمكوتداب ر   19-ب ن جائحة كوف د  يلسأأأألِّّم -7 
فد ذلك  بما سأأأأيما الرأأأأابا  والفتيا ال فد ممارسأأأأة حعوق اإلنسأأأأان الواجبة لهمال وي  التد حواجهها الرأأأأبابال

الاو يأةال والحمأاية ايجتمأا يةال    ةالتحأديا  التد تحول دون حصأأأأأأأأأأأأأأولهم  ل  العمأل الالئق والوظائف الج أد
م  تهر اية الصأأأأأأأحيةال وب ن مسأأأأأأأتويا  مرأأأأأأأاركة الرأأأأأأأباب الكاملة والمجديةال وريادال   والتعليم الج دال وخدما

  

(39) A/HRC/39/33ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/33
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تلال مامف أأة بالمعارنة مع الفئا   ي  وضأأع السأأياسأأا  وفد  وتمث لهم فد العمليا  المؤسأأسأأية ذا  الصأألة
العمرية امخرىال وب ن الرأأأأباب ليسأأأأوا ممثَّل و  ل  نحو متااسأأأأب فد مؤسأأأأسأأأأا  سأأأأياسأأأأيةال مثل ال رلمانا   

بالدور المهم ال ي تؤديا الماظما  التد يعود ا  أي أأأأأأأأأأأاا  لاب السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأية واإلدارا  العامةال ويعترر  حامو 
 الرباب فد أسما  صوتهم؛

جميع الدول  ل  اي ترار بعدرة الرأأأأأأأأأأأأباب  ل  تعليل حملة مكافحة جائحة   يرأأأأأأأأأأأأجع -8 
عة المتعلعة بالرأباب مو تسأ لمو ل  د مهمال ويرأجع الدول فد   ا الصأدد  ل  تاف   سأياسأاتها ا 19-كوف د

خالل مرأأأأأأأاورا  شأأأأأأأاملة وترأأأأأأأاركية مع ماظما  الرأأأأأأأباب ومع الجها  المعاية ذا  الصأأأأأأألة التد يعود ا 
الرأأأباب وتركل  ل هم ومع الرأأأركاء فد مجال التامية ايجتما يةال وذلك مو أجل وضأأأع سأأأياسأأأا  وبرامج 

لية وشأأأأأأأأاملة خاصأأأأأأأأة بالرأأأأأأأأبابال وترأأأأأأأأجيع مبادرا  جدح  و أجل المرأأأأأأأأاركة الكاملة والفعالة م دةمتكاملة وكل
والماظمة والمسأأأأأأتدامة للرأأأأأأباب فد  مليا  صأأأأأأاع العرار ذا  الصأأأأأألة والرصأأأأأأد فد المجاي  السأأأأأأياسأأأأأأية 

سأيما  وي فد ذلك فد تصأميم وتاف   السأياسأا  وال رامج والمبادرا ال بما وايقتصأادية وايجتما ية والثعافيةال
 ؛2030 لعان دامةست لمتلك المتعلعة بتاف   خطة التامية ا

جميع الدول أل  أقامة شأأأأأأأأأراكا  متسأأأأأأأأأمة باممان والفعالية مع الرأأأأأأأأأبابال خالل   حد و -9 
سأأأأيما  وي ألثر المحدد ال ي خلفتا     الجائحة وسأأأأتملفا  ل  الرأأأأباباللتحسأأأأ و فهمها لالجائحة وبعد اال  

د تمتع الرأباب بحعوق  ا تر بطريعة  19-الفتيا ال مع الحرص  ل  أن تجري جهود التصأدي لجائحة كوف د
 اإلنسان وأن ترمل احتياجاتهم المحددة؛

الدول  ل  أن تعالجال مو خالل آليا  اممم المتحدة لحعوق اإلنسأأأأأانال المسأأأأأائل   يح  -10 
رتها فد مجال تمك و   المتصأأأأأألة بتمتع الرأأأأأأباب بحعوق اإلنسأأأأأأانال وأن تتبادل أف أأأأأأل الممارسأأأأأأا  التد قوَّ

 ل الجائحة وبعد ا؛الرباب مو ممارسة حعوقهم خال

مجلس حعوق اإلنسأأان والمفوضأأية  يا  آلسأأيما  وي الدول و  ئا  اممم المتحدةال يرأأجع -11 
السأأاميةال  ل  التعاون  ل  نطاق واسأأع مع مبعو  امم و العان المعاد بالرأأباب فد أيجاد حلول لتمفيف  

تيجية اممم المتحدة للرأأأأأأأأباب آثار الجائحة وأي  وامل أخرى ذا  صأأأأأأأألة تعوق تسأأأأأأأأريع وت رة تاف   اسأأأأأأأأترا
 بعد ا؛ وما 2000وبرنامج العمل العالمد للرباب حت  ساة 

أل  المفوضأأة السأأامية أن تجري دراسأأةا مفصأألة برأأ ن سأأ ل تمفيف أثر الجائحة    يطلب -12 
سيما  وي  فد ذلك تحدحد حاي  التم  ل ضد الربابال بما بالربابال  حتعلق فيماالعالمية  ل  حعوق اإلنسان  

ة الرأأأأباب فد أ مال حعوق  مسأأأأا ممع أبراز  ال اإلنسأأأأان الواجبة لهم  والفتيا ال فد ممارسأأأأة حعوق  لرأأأأابا ا
فد   بما  اإلنسأأأأأأان داخل المجتمع خالل الجائحةال وذلك بالترأأأأأأاور مع الدول والجها  المعاية ذا  الصأأأأأألةال

جلس حعوق اإلنسأأانال ذلك وكاي  اممم المتحدة ذا  الصأألةال و  ئا  المعا دا ال واإلجراءا  الماصأأة لم
مع و المدندال والجها  الممثلة لماظما  الرأبابال  والمؤسأسأا  الوقاية لحعوق اإلنسأانال وماظما  المجتمع  

 اظر ف ها فد دورتا الحادية والممس و؛  أخ  آرائها فد اي تبارال وأن تعدن     الدراسة أل  المجلس ل

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر -13 

   43الجلسة  
 2021امول/أكتوبر ريو تر 8

 ]ا تلمِّد مو دون تصويتي[
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المقرر)ة( ال اص)ة( المعني)ة( بتعزيز وحماية حقوق اإلنسةةةةةان  ي  والية   -48/14
 سياق تغير المناخ

 أن مجلس حعوق اإلنسانال  

 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال   أذ يسترشد  

سأأأأان  سأأأأية احتران وحماية وإ مال حعوق اإلن أن مو واجب الدول ومسأأأأؤول تها امسأأأأا  وإذ حؤكد مو جدحد  
لم ثاق اممم المتحدةال واإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأانال والعهد الدولد الماص   عاا والحريا  امسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأيةال وف 

بالحعوق ايقتصأأأادية وايجتما ية والثعافيةال والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأياسأأأيةال وجميع الصأأأكوك  
 بحعوق اإلنسانال   الدولية ذا  الصلة 

إلقارية برأأأ ن تغ ر المااخال واتفاق باريس المعتمد بموجب  اتفاقية اممم المتحدة ا   وإذ ي أأأع فد ا تبار   
ال وخطة  مل أديس أباباال  2030اتفاقية اممم المتحدة اإلقارية برأ ن تغ ر المااخال وخطة التامية المسأتدامة لعان  

ال وإ الن ماليا برأأ ن البعد اإلنسأأاند لتغ ر المااخ  2030- 2015ة وإقار سأأ اداي للحد مو مماقر الكوار  للفتر 
العالمدال ومسأأأار أجراءا  العمل المعجل للدول الجلرية الصأأأغ رة الاامية )مسأأأار سأأأاموا(ال وإ الن وبرنامج  مل 

يع ال وجم 2024- 2014ف  ااال وإ الن الحق فد التاميةال وبرنامج  مل ف  اا لل لدان الاامية غ ر السأأأأأأأأأأأأأاحلية للععد 
 المااخ السل ية  ل  حعوق اإلنسانال   الدولية واإلقليمية ذا  الصلة التد تعالج آثار تغ ر  الصكوك 

مو اتفأاق بأاريسال التد تاص  ل  أن ايتفأاق حرمدال مو خالل تعليل تاف أ     2أل  المأادة   وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  
  يل ايسأأتجابة العالمية لمطر تغ ر فد ذلك  دفهاال أل  تعل  اتفاقية اممم المتحدة اإلقارية برأأ ن تغ ر المااخال بما 

الحفاظ  ل  الليادة   )أ(  بسأأأل ل ماها سأأأتدامة والجهود الرامية أل  الع أأأاء  ل  الفعرال  المااخال فد سأأأياق التامية الم 
ق ل الثورة   فد متوسأأأأأأأأأأأأ  درجة الحرارة العالمية فد مسأأأأأأأأأأأأتوى أقل بكث ر مو درجت و مئويت و فوق مسأأأأأأأأأأأأتويا  ما 

جة مئوية فوق  در   1,5حتجاوز   حصأأأأأأر ارتفا  درجة الحرارة فد حد ي     الرامية أل  الصأأأأأأاا يةال ومواصأأأأأألة الجهود 
ق ل الحقبة الصأأأأأأاا يةال تسأأأأأأليماا ب ن ذلك سأأأأأأور يعلص بصأأأأأأورة ك  رة مماقر تغ ر المااخ وآثار ؛   مسأأأأأأتويا  ما 

مااخ وتوق د  و)ب( تعليل العدرة  ل  التكيف مع اآلثار ال أأأأأأأأأأأأارة لتغ ر المااخ وتعليل العدرة  ل  تحمل تغ ر ال 
)ج( جعل التدفعا  المالية متماشأية  و حهدد أنتاج امغ ية؛   ي   التامية المفي أة انبعاثا  غازا  الدف ئةال  ل  نحو 

مع مسأار حؤدي أل  تامية خفي أة انبعاثا  غازا  الدف ئة وقادرة  ل  تحمل تغ ر المااخ؛ و ل  أن   ا ايتفاق  
مسأأأؤوليا  المرأأأتركة وإن كانت متباحاة وقدرا  كل قررال فد ضأأأوء  سأأأ لافَّ   ل  نحو يجسأأأد اإلنصأأأار وم دأ ال 

 ال ظرور الوقاية الممتلفة ال 

مو أ الن وبرنامج  مل ف  ااال ال ي حاص  ل  أن جميع حعوق اإلنسان    5أل  المادة    وإذ ير ر أي اا  
يع حعوق  حعوق  أأالميأأة ومترابطأأة ومترأأأأأأأأأأأأأأأابكأأة وغ ر قأأابلأأة للتجلئأأة وأن  ل  المجتمع الأأدولد أن يعأأامأأل جم 

قدن المسأأأأأأأاواة وبافس العدر مو اي تمان وأن مو واجب   ل  نحو حتوخ  فيا اإلنصأأأأأأأار والتكافؤ  ل   اإلنسأأأأأأأان 
ظمها السأأأأأأياسأأأأأأية وايقتصأأأأأأادية والثعافيةال أن تعلز جميع حعوق اإلنسأأأأأأان والحريا   الدولال بصأأأأأأرر الاظر  و نل 

اية واإلقليمية والملفيا  التاريمية والثعافية  امسأأأاسأأأية وأن تحم هاال مع ضأأأرورة مرا اة أ مية المصأأأوصأأأيا  الوق 
 لممتلفةال والدحاية ا 

أل  جميع العرارا  السأأابعة التد ا تمد ا مجلس حعوق اإلنسأأان برأأ ن حعوق اإلنسأأان   وإذ يرأأ ر ك لك  
ال الأأ ي شأأأأأأأأأأأأأجع فيأأا المجلس  ل  2021تموز/حوليأأا    14  المؤرخ   24/ 47وتغ ر الماأأاخال وآخر أأا قرار المجلس  

اص جدحد يعالج آثار تغ ر المااخ  قرأأأا  ب و الدول والجها  المعاية برأأأ ن أمكانية وضأأأع أجراء خ مواصأأألة الماا 
 السل ية  ل  التمتع الكامل والفعال بحعوق اإلنسانال 



A/76/53/Add.1 

73 GE.21-15410 

بعمل ماتدى ال لدان المعرضأأأأأأأأأأة لمطر تغ ر المااخ فد الاهوا بالمااقرأأأأأأأأأأا     وإذ يسأأأأأأأأأألم مع التعدحر  
 ا  المااخيةال وبمبادرا  مثل تعهد جايف المتعلق بحعوق اإلنسان واإلجراء   المتعلعة بحعوق اإلنسان وتغ ر المااخ 

أن التغ ر فد مااخ امرا وما ترتب  ليا مو آثار ضأأأأأأأأارة قد أدى أل   واقب اقتصأأأأأأأأادية   وإذ حدرك  
  واجتما ية وثعافية وب ئيةال وترت ت  ليا آثار سأأأل يةال مباشأأأرة وغ ر مباشأأأرةال  ل  تعليل حعوق اإلنسأأأان وحماحتها 

 تحع ق أ دار التامية المستدامةال  ل  بفعالية و 

ب ن التداب ر الرامية أل  اسأأأأتباق أسأأأأباب تغ ر المااخ أو ماعها أو التعل ل ماها أل  أدن  حدال   وإذ يسأأأألم  
بما فد ذلك تمفيض انبعاثا  غازا  الدف ئةال والتمفيف مو آثار  ال أأأأأأأأأأأارة والتكيف معهاال وحماية ال  ئةال تداب ر  

 حع ق التامية المستدامةال    اإلنسان وفد تحس و التمتع بحعوق اإلنسانال كما تسهم فد ت تسهم فد رفا 

ب ن آثار تغ ر المااخ السأأل ية  ل  حعوق اإلنسأأان أذ تؤثر فد امفراد والمجتمعا  فد   وإذ يسأألم أي أأاا  
  امية وأقل ال لدان نمواا جميع أنحاء العالمال ي سأأأأأأأيما فد ال لدان الااميةال وخاصأأأأأأأة فد الدول الجلرية الصأأأأأأأغ رة الا 

 ل  الاسأأأأاء وامقفال وامشأأأأماص ذوي اإل اقة ما تكون  ن العواقب تكون أشأأأأد  والدول الاامية غ ر السأأأأاحليةال فإ 
وغ ر م مو العامل و فد المااقق الريفية ومو يعيرأأأأأأون فد  والفالح و  والرأأأأأأعوب امصأأأأأألية والمجتمعا  المحلية 

اجريو والالجئ و  حر وأفراد امقليا  والمترأأأردحو والفعراء وكبار السأأأو والمه ب ئة تتسأأأم بادرة الميا  والجفار والتصأأأ 
يسأأأألم ب  مية  إذ فد ظرور  رأأأأةال و   أصأأأأالا ومو يعيرأأأأون فد مااقق الالا ا  ومو يعيرأأأأون    والمرأأأأردحو داخلياا 

 اي ترار بفا ل تهم فد المسا مة فد العمل المااخدال 

برأأ ن بااء مؤسأأسأأا  مجلس حعوق   2007يران/حونيا  حل   18المؤرخ    1/ 5أل  قراريا  وإذ يرأأ ر أي أأاا  
بر ن مدونة قوا د السلوك للمكلف و بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصة لمجلس حعوق اإلنسانال    2/ 5اإلنسان و 

 وإذ يردد  ل  أن الرمص المكلف بالويية يجب أن حؤدي مهاما وفعاا له حو العراريو ومرفع هماال 

بموجب اتفاقية اممم المتحدة اإلقارية برأأأ ن تغ ر المااخ  لتلاما  المعطو ة أل  أن تاف   اي  رأأأ ر ي وإذ  
واتفاق باريسال بما ف ها المتعلعة بالتمويل المااخدال سأيسأهم فد الحد مو آثار تغ ر المااخ ال أارة بحعوق اإلنسأان  

 والتامية المستدامةال 

افع و  و مجلس بمسأأأأأأأأأأا مة المد ال ي أقر فيا ال  11/ 40قرار مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان   وإذ يع د ت ك د  
حعوق اإلنسأانال بمو ف هم الاسأاء وأفراد الرأعوب امصأليةال الااشأط و فد المجال ال  ئد والمرأار أل هم بالمدافع و  
 و حعوق اإلنسأأأأأأان ال  ئيةال فد التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأان وحماية ال  ئة والتامية المسأأأأأأتدامةال وإذ يح  الدول كافة  

حعوق جميع امشأأأأأأأأماص وسأأأأأأأأالمتهمال بمو ف هم المدافعون  و  الزمة ل أأأأأأأأمان حماية اذ كل التداب ر ال  ل  اتم 
حعوق اإلنسأان ال  ئيةال وإذ حؤكد مسأؤولية جميع مؤسأسأا  ام مالال   ر الوقاية وغ ر اال وفعاا للمبادئ التوج هية  

والحريأة    لحيأاة فد ا  هأا الحق مأا ف  المتعلعأة بأام مأال التجأاريأة وحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال  و احتران حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال ب 
 لمدافع و  و حعوق اإلنسانال بمو ف هم المدافعون  و حعوق اإلنسان ال  ئيةال ل   ال واممان 

أن آثار تغ ر المااخال وإدارة الموارد الط يعية واسأأأأأأأأأأأأتمدامها غ ر المسأأأأأأأأأأأأتدام وال وتلو  الهواء    وإذ حرى  
ك مو فعدان للتاو   ةال وما حاجم  و ذل   بطريعة غ ر سأأأأأأأأأأأأأليم وامراضأأأأأأأأأأأأأد والميا ال وإدارة المواد الكيميائية والافايا 

ظم اإليكولوجية قد تحول دون التمتع ب  ئة آماة ونظيفة وصأأأأأأأأأأأحية ال  ولوجد وتراجع فد المدما  التد تعدمها الال 
ومسأأأتدامةال وأن ال أأأرر ال  ئد يمكو أن تكون لا آثار سأأأل يةال مباشأأأرة وغ ر مباشأأأرةال  ل  التمتع الفعلد بحعوق 

اتبا  نهج شامل وجامع للعطا ا  و المد ومتعدد الجوانب   ن فصا داا سائل تتطلب مو اآل نسانال وأن     الم اإل 
ويابغد أن حتااولها المعرر)ة( الماص)ة( المعاد)ة( بمسأأأأ لة التلاما  حعوق اإلنسأأأأان المتصأأأألة بالتمتع ب  ئة آماة 

 ل    مجال حعوق اإلنسأأأأأأأان ثار المترتبة فد  ونظيفة وصأأأأأأأحية ومسأأأأأأأتدامةال والمعرر)ة( الماص)ة( المعاد)ة( باآل 
أدارة المواد والافايا  المطرة والتملص ماها بطرق سأأأأأليمة ب ئيااال والمعرر)ة( الماص)ة( المعاد)ة( بحق اإلنسأأأأأان  



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 74 

فد ميا  الررب الم مونة وحعا فد خدما  الصرر الصحدال بالتاس ق فيما ب اهمال باإلضافة أل  أي مكلف آخر  
 بويية جدحدةال 

فد الجهود الم  ولة  ل  جميع المسأأأتويا  فد سأأأ  ل ل  المسأأأا مة   و تصأأأميما    يعرب  - 1 
التصأأأأأأأأأأأدي آلثار تغ ر المااخ السأأأأأأأأأأأل ية  ل  التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأانال فد ضأأأأأأأأأأأوء ال يانا  والتع يما  العلميةال  

س واتفاقية اممم واتفاق باري   2030محكم التكامل يعلز التعدن نحو تاف   خطة التامية المسأأأأأتدامة لعان  وب سأأأأألوب 
برأأأ ن تغ ر المااخال وك لك نحو تعليل حعوق اإلنسأأأان وحماحتها وإ مالها وتمتع كل فرد بها فد  المتحدة اإلقارية 

 كل مكان؛ 

معررة خاصأأأة معاية بتعليل وحماية  / خاصأأأاا معاياا  أن يع وال لمدة ثال  سأأأاوا ال معرراا  يعرر  - 2 
 :كما حلد حتا)ا(  حعوق اإلنسان فد سياق تغ ر المااخال تكون وي 

دراسة وتحدحد كيفية ت ث ر آثار تغ ر المااخ السل يةال بما فد ذلك الكوار  المفاجئة والبط ئةال   )أ(  
فد التمتع الكامل والفعال بحعوق اإلنسأأأأانال وتعديم توصأأأأيا  برأأأأ ن كيفية التصأأأأدي له   اآلثار السأأأأل ية وماعهاال  

  التد تعالج  و الترأأأريعا  والمط د صأأأاع السأأأياسأأأا  وسأأأ  ل تعليل أدماج شأأأواغل حعوق اإلنسأأأان ف سأأأيما سأأأل  وي 
 تغ ر المااخ؛ 

تحأأدحأأد التحأأديأأا  العأأائمأأةال بمأأا ف هأأا التحأأديأأا  المأأاليأأةال فد جهود الأأدول الراميأأة أل  تعليل   )ب(  
وحماية حعوق اإلنسأأأان والتصأأأدي فد اآلن ذاتا آلثار تغ ر المااخ السأأأل يةال وتعديم توصأأأيا  برأأأ ن احتران حعوق  

وتاف   السأأياسأأا  والممارسأأا  وايسأأتثمارا  والمرأأاريع امخرى لك فد سأأياق تصأأميم تعليل اال بما فد ذ اإلنسأأان و 
 المتعلعة بالتمفيف والتكيف؛ 

للرأأأأأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأأأأأليأأأأة والمعأأأأارر  )ج(   بمأأأأا فد ذلأأأأك المعأأأأارر التعل أأأأديأأأأة  المعأأأأاررال  تجميع 
نسأأان  فية أدماج حعوق اإل دة التد تتااول كي المحليةال وتحدحد الممارسأأا  وايسأأتراتيجيا  والسأأياسأأا  الج   التعل دية 

فد سأأأأأأياسأأأأأأا  تغ ر المااخال وكيفية أسأأأأأأهان     الجهود فد تعليل وحماية جميع حعوق اإلنسأأأأأأان والتمفيف مو 
 الفعر؛  حدة 

ج تسأأأأأتاد أل  حعوق  هل ترويج الدروس المسأأأأأتفادة والممارسأأأأأا  الف أأأأأل  المتصأأأأألة با تماد نل  )د(  
المماقر أزاء سأياسأا  التكيف    لمسأا و وترأمل اإل اقة وتدرك الفوارق الجاسأانية وترا د ا اإلنسأان وتسأتج ب أل   

مع تغ ر المااخ والتمفيف مو آثار ال وتبادل اآلراء برأأ ن تلك الدروس والممارسأأا ال بغية اإلسأأهان فد تاف   اتفاق 
ية  سأأأأأأأأأأأأا دا فد تحع ق أ دار التام باريس واتفاقية اممم المتحدة اإلقارية برأأأأأأأأأأأأ ن تغ ر المااخال الل حو يمكو أن ي 

ال لمعالجة التحديا  ايقتصأأأأادية والثعافية وال  ئية وايجتما ية التد حث ر ا  14و   13ف و  المسأأأأتدامةال ي سأأأأيما الهد 
ال وخاصأأأأأة لد م قدرة امشأأأأأماص ال حو يعيرأأأأأون فد  كامالا   تغ ر المااخ أمان تمتع الجميع بحعوق اإلنسأأأأأان تمتعاا 

 غ ر المااخ السل ية؛ تكيف مو أجل التصدي آلثار ت وال  التحمل ظرور  رة  ل   

زيادة الو د بحعوق اإلنسان المت ثرة بتغ ر المااخال ي سيما حعوق امشماص ال حو يعيرون  )ه(  
والدول الجلرية الصغ رة الاامية والدول   فد بلدان نامية معرضة بصفة خاصة لتغ ر المااخال مثل أقل ال لدان نمواا 

 العالمد فد   ا الصدد؛ ليةال وترجيع زيادة التعاون  الاامية غ ر الساح 

التمأأاس آراء ومسأأأأأأأأأأأأأأا مأأا  مو الأأدول والجهأأا  المعايأأة امخرىال بمو فد ذلأأك الماظمأأا   )و(  
الدولية ومؤسأأأأسأأأأا  اممم المتحدة ووكايتها وصأأأأااديعها وبرامجهاال واللجان ايقتصأأأأادية اإلقليميةال والمؤسأأأأسأأأأأا   

حعوق اإلنسأأأأأأانال والمجتمع  نسأأأأأأانال والمؤسأأأأأأسأأأأأأا  الوقاية ل اآلليا  اإلقليمية لحعوق اإل المالية الدولية واإلقليميةال و 
المدندال وامقفال والرأأأأأأبابال وكبار السأأأأأأوال والرأأأأأأعوب امصأأأأأأليةال والمجتمعا  المحليةال وماظما  حعوق المرأةال  

ط امكاديميةال  وغ ر م مو العامل و فد المااقق الريفيةال واموسأأأأأا ن  و لفالح وا وماظما  امشأأأأأماص ذوي اإل اقةال 
ميةال فد ايضأأأطال  بالوييةال وإقامة حوار وترأأأاور ماتظم و برأأأ ن علميةال والماظما  غ ر الحكو والمؤسأأأسأأأا  ال 
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التداب ر المتم ة  ل  الصأأأأأأأأأأع دحو المحلد والدولد برأأأأأأأأأأ ن العمل المااخد الفعال والمسأأأأأأأأأأتدان ال ي يحترن حعوق  
 اإلنسان ويعلز ا ويحم ها؛ 

 د ذلك د ماا التعاون الدولد والمسأأأأأأأأأا مة ف دة التعاية وبااء العدرا  و تيسأأأأأأأأأ ر تبادل المسأأأأأأأأأا   )ز(  
للجهود واإلجراءا  والتداب ر الوقاية الرامية أل  التصأدي آلثار تغ ر المااخ السأل ية  ل  التمتع بحعوق اإلنسأانال  

مية والعطا  الماص وذلك بالتعاون مع الحكوما  والماظما  الدولية والمجتمع المدند واموسأأأأأأاط التعاية وامكادي 
 تمدان التكاولوجيا  الرقمية الجدحدة والااشئة؛ جها  المعايةال بطرق ماها اس وجميع ال 

العمل بتاسأأأأأأأأأأ ق وث قال مع تفادي ازدواجية الجهودال مع مفوضأأأأأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأأأأأامية  ) (  
اإلنسأأأأأأأأأأأأانال  لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأانال وسأأأأأأأأأأأأائر اإلجراءا  الماصأأأأأأأأأأأأة وآليا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان التابعة لمجلس حعوق  

وكاي  اممم المتحدة وصااديعها وبرامجها الممتصةال بما فد ذلك المعاية بتغ ر    وغ ر ا مو   المعا دا ال  و  ئا  
 المااخ وال  ئة؛ 

 لد وا  الموجهة مو الدول؛ ل أجراء زيارا  قطرية وايستجابة فوراا   )ط(  

المؤتمرا  والمااسأأأأأأبا  الدولية المرأأأأأأاركة واإلسأأأأأأهان فد تط  ق ماظور حعوق اإلنسأأأأأأان فد   )ي(  
 تسق أزاء الع ايا المتصلة بالويية؛ لصلة بهدر تعليل اتبا  نهج ماتظم وم ذا  ا 

أدماج ماظور يسأتج ب أل  الفوارق الجاسأانية ويرا د السأو ويرأمل اإل اقة ويعلز اإلدماج  )ك(  
 ايجتما د فد جميع مراحل  مل الويية؛ 

 مالال   ر الوقاية جها  المعايةال بما فد ذلك مؤسأأسأأا  ام العمل  و كثب مع الدول وال  )ل(  
للمبأادئ التوج هيأة المتعلعأة بأام مأال التجأاريأة وحعوق    ا تمأاد ماظور لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وفعأاا وغ ر أاال مو أجأل 

اإلنسأأأأان بغية التمفيف مو اآلثار السأأأأل ية التد يلحتمل أن تاجم  و أنرأأأأطتهاال بما ف ها المرأأأأاريع ايسأأأأتثماريةال  
   حعوق اإلنسان فد سياق تغ ر المااخ؛  ل 

التاس ق الوث ق مع المعرر)ة( الماص)ة( المعاد)ة( بمس لة التلاما  حعوق اإلنسان المتعلعة   )ن(  
بالتمتع ب  ئة آماة ونظيفة وصأأحية ومسأأتدامةال والمعرر)ة( الماص)ة( المعاد)ة( باآلثار المترتبة  ل  أدارة المواد  

ال والمعرر)ة( الماص)ة( المعاد)ة( بحق اإلنسأأأأأأان فد ميا   ماها  ل  نحو سأأأأأأليم ب ئياا   والافايا  المطرة والتملص 
الرأأأأأأأأأأأأأرب المأأ مونأأة وحعأأا فد خأأدمأأا  الصأأأأأأأأأأأأأرر الصأأأأأأأأأأأأأحدال والاظر فد كأأل أمكأأانيأأة لتاسأأأأأأأأأأأأأ ق  ملأأا)ا( مع 

 المكلف و/المكلفا  به   الوييا  بالطريعة امكثر فعاليةال بما فد ذلك مو خالل مهما  مرتركة؛ 

م تعرير سأأأأأأاوي  و أنرأأأأأأطتا)ا( الرئيسأأأأأأية أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأان ابتداءا مو دورتا تعدي  )ن(  
 الممس وال وإل  الجمعية العامة ابتداءا مو دورتها السابعة والسبع و؛ 

مع المعرر)ة( المأاص)ة(   كأامالا   بجميع الأدول وجميع الجهأا  المعايأة التعأاون تعأاونأاا   حه أب  - 3 
سأأأأأأأأأأأأأ ل ماها توف ر جميع  إلنسأأأأأأأأأأأأأان فد سأأأأأأأأأأأأأياق تغ ر المااخ فد أداء الوييةال بل المعاد)ة( بتعليل وحماية حعوق ا 

المعلوما  الالزمة المطلوبة فد رسأأأائل المعرر)ة( الماص)ة(ال وايسأأأتجابة الفورية أل  الاداءا  العاجلة الموجهة 
  العطريأأةال  مو المعرر)ة( المأأاص)ة(ال والاظر بجأأديأأة فد ق ول قلبأأا  المعرر)ة( المأأاص)ة( المتعلعأأة بأأالليأأارا 

 والاظر فد تاف   التوصيا  الواردة فد التعارير المعدمة فد أقار الويية؛ 

جميع الجها  المعايةال بما ف ها وكاي  اممم المتحدة وصأأااديعها وبرامجهاال وآليا   يرأأجع  - 4 
دندال والعطا   قر الرصأد المسأتعل الوقايةال والمجتمع الم حعوق اإلنسأانال والمؤسأسأا  الوقاية لحعوق اإلنسأانال وأل 

المأاصال والجهأا  المأانحأةال والوكأاي  اإلنمأائيأةال  ل  التعأاون الكأامأل مع المعرر)ة( المأاص)ة( لتمك اأا)ا( مو 
 ايضطال  بالويية؛  
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أل  امم و العان ومفوضأأأأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأان أن يعدما أل     يطلب  - 5 
 ررية وتعاية ومالية لالضطال  بالويية  ل  نحو فعال؛ المعرر)ة( الماص)ة( كل ما حللن مو موارد ب 

أل  اللجاة ايسأأأأترأأأأارية لمجلس حعوق اإلنسأأأأان أجراء دراسأأأأة وإ داد تعريرال بالتعاون    يطلب  - 6 
مع المعرر)ة( المأاص)ة(ال  و أثر التكاولوجيأا  الجأدحأدة لحمأايأة الماأاخ  ل  التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال    الوث ق 

 جلس فد دورتا الرابعة والممس و؛ م التعرير أل  الم ي تعد و 

أن    ال و د تتم  خطوا  فد سأأأأ  ل التصأأأأدي لتغ ر المااخ  ال  ل  أن مو واجب الدول   يرأأأأدد  - 7 
 عوق اإلنسان؛ تكفل وفاء ا بالتلاماتها فد مجال ح 

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر  - 8 

   44الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر    8  

أ  أاء  و التصأويتي وكانت نتيجة    4ال وامتاا   صأو  واحد صأوتاا معابل   42مد بتصأويت مسأجل ب غل ية  ]ا تل 
  :التصويت كما حلد 

   :المؤيدون 

ال ألمانياال أندونيسأأأأأياال أوروغوايال أوزبكسأأأأأتانال أوكرانياال أيطالياال باكسأأأأأتانال  امرجات وال أرم ايا 
المتعأأددة    -   البحريوال ال رازيأألال بلغأأاريأأاال باغالدييال بورك اأأا فأأاسأأأأأأأأأأأأأوال بولاأأداال بوليفيأأا )دولأأة 

العوميأأا (ال ترأأأأأأأأأأأأأيكيأأاال توغوال جلر ال هأأامأاال جلر مأارشأأأأأأأأأأأأأأالال جمهوريأة كوريأاال الأدانمركال  
ال وليفارية(ال    - ال غابونال فرنسأأأأاال الفل  وال فالويال )جمهورية  السأأأأاغالال السأأأأودانال الصأأأأومال 

فيجدال الكام رونال كوباال كو  ديفوارال ل  ياال المكسأأأأأأأأأأيكال مالويال المملكة المتحدة ل ريطانيا  
   عظم  وأحرلادا الرماليةال موريتانياال نام  ياال الامساال ن بالال  ولادا ال 

 المعارضون:

 ايتحاد الروسد 

   :ت الممتاعون  و التصوي 

 أريترياال الص وال الهادال اليابان[ 

 حالة حقوق اإلنسان  ي الجماورية العربية السورية -48/15

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 لمتحدة ومعاصد البمبادئ م ثاق اممم ا أذ يسترشد 

 قراراتا السابعة المتعلعة بالجمهورية العربية السوريةال وإذ حؤكد مو جدحد 

التلاما العوي بايحتران الكامل لسأأأأأأأأأأأأيادة الجمهورية العربية السأأأأأأأأأأأأورية   وإذ حؤكد مو جدحد أي أأأأأأأأأأأأاا  
 واستعاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليميةال

ضأأأأأة  ل  اندي  اينتفا  2021آذار/مارس  و اسأأأأأتيائا مو مرور  رأأأأأر سأأأأأاوا  فد   وإذ يعرب 
السأأأأأألمية وقمعها الوحرأأأأأأد ال ي أدى أل  نرأأأأأأوب الالا  فد الجمهورية العربية السأأأأأأوريةال وال ي كان لا أثر 
مدمر  ل  المدن  وال بما فد ذلك بسأأأأأ ب اينتهاكا  والتجاوزا  الجسأأأأأيمة للعانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأان 

 دالوانتهاكا  العانون الدولد اإلنسان 
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تصأأأأأأأأأأأأأأع أد امخ ر فد أ مأال العاف فد ممتلف أنحأاء الجمهوريأة أزاء ال وإذ يعرب  و بأال  قلعأا 
العربيأة السأأأأأأأأأأأأأأوريأة وأثر   ل  امزمأة اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتمرةال وإذ يطأالأب جميع امقرار بأايمتثأال الفوري 

 يلتلاماتها بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسان والعانون الدولد اإلنساندال

امأل وفوري إلقالق الاأار فد جميع أنحأاء الجمهوريأة جميع امقرار  ل  تاف أ  وقف كأ  يحأ   وإذ 
العربية السأأأأأأورية يجري تحت ر اية اممم المتحدةال و ل  الدخول فد العملية السأأأأأأياسأأأأأأية التد تعود ا اممم 

 المتحدة مو أجل التوصل أل  نهاية سلمية للالا ال

بية السأأأأأأأأوريةال ويطالب نسأأأأأأأأان فد جميع أنحاء الجمهورية العر الحالة المط رة لحعوق اإل  وإذ حدحو 
ب ن تفد السأأأألطا  السأأأأورية بمسأأأأؤول تها  و حماية السأأأأوري و و و احتران وحماية حعوق اإلنسأأأأان المكفولة 

 لجميع امشماص الماضع و لويحتهاال بمو ف هم المحتجلون وأسر مال

فعدوا بسأأأأأ ب الوضأأأأأع فد الجمهورية برأأأأأ ن جميع امشأأأأأماص ال حو    وإذ يعرب  و العلق الرأأأأأدحد 
ربية السأأوريةال بمو ف هم امشأأماص ال حو تعرضأأوا لالختفاء العسأأريال وإذ حالحظ أن  رأأرا  اآلير مو الع

امشأأأأماص ما زالوا فد  داد المفعودحو فد الجمهورية العربية السأأأأوريةال وفعاا لتعليعا  لجاة التحع ق الدولية 
العان أل  سأأورياال وإذ يرأأ ر فد   ا   بية السأأورية والمبعو  الماص لألم والمسأأتعلة المعاية بالجمهورية العر 

 ال2020ترريو امول/أكتوبر  6المؤرخ  45/3الصددال أل  قرار مجلس حعوق اإلنسان 

( 2019)2474أناال بموجب العانون الدولد الماط قال وتماشأأأياا مع قرار مجلس اممو  وإذ حالحظ 
الرئيسأية  و اتماذ جميع التداب ر   حمل أقرار الالا  المسألح المسأؤوليةال تت 2019حليران/حونيا   11المؤرخ 

الممكاأة لتحأدحأد مصأأأأأأأأأأأأأأ ر امشأأأأأأأأأأأأأأمأاص المفعودحو نتيجأة ام مأال العأدائيأةال و و أيجأاد قاوا  مالئمأة تتيح 
التجاوب والتواصأأأأأأل مع امسأأأأأأر برأأأأأأ ن  ملية البح ال وإذ حالحظ أي أأأأأأاا أن المجلس د ا فد العرار نفسأأأأأأا 

 ان امشماص نتيجة للالا  المسلحال  المسلح أل  اتماذ خطوا  لماع فعدأقرار الالا 

أل  بيانا  امم و العان ومفوضأة اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأان التد جاء ف ها  وإذ يرأ ر 
 أن مو المرجح أن تكون جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارتلك ت فد الجمهورية العربية السوريةال

د خلصأأأأأأت أل ها لجاة التحع ق الدوليةال بما ف ها الواردة أزاء الاتائج الت  ب  و قلعا العم قوإذ يعر  
ال بما فد ذلك اسأأتاتاج اللجاة ب ن حالة حعوق اإلنسأأان قد سأأاء  بالاسأأبة لكث ر مو  ( 40) فد أحد  تعرير لها

مو  دن تعاون   السأأأأأأأأوري و خالل العان الماضأأأأأأأأدال وإذ يعرب  و د ما لويية لجاة التحع ق و و اسأأأأأأأأتيائا
 هاالالسلطا  السورية مع

ب  مية أدراج وجها  نظر ال أأأأأأأأأأحاياال بما فد ذلك وجها  نظر الاسأأأأأأأأأأاء ال أأأأأأأأأأحايا  وإذ يلسأأأأأأأأأألِّّم 
  والااجيا ال ومطال تهو بالحقيعة والعدالة فد جهود المجتمع الدولد فد الجمهورية العربية السوريةال

ة للمسأأأأأأأأأا دة فد التحع ق ومالحعة امشأأأأأأأأأماص  بعمل اآللية الدولية المحاحدة المسأأأأأأأأأتعل وإذ حرحب 
المسأأؤول و  و الجرائم امشأأد خطورة وفق تصأأايف العانون الدولدال المرتكبة فد الجمهورية العربية السأأورية 

 ال وإذ ير ر بتعدحر أل   مل مجلس التحع ق التابع لألمم المتحدةال( 41) 2011ما  آذار/مارس 

د الجمهورية العربية السأأأوريةال ومن الالا  اتسأأأم يسأأأتمرار امزمة ف  يعرب  و بال  قلعا -1 
بحدو  أنماط ثابتة مو اينتهاكا  والتجاوزا  الجسأأأأيمة للعانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأان وانتهاكا  العانون  

وق اإلنسأأانال ويطالب جميع الدولد اإلنسأأاندال ويدحو برأأدة جميع اينتهاكا  والتجاوزا  والحالة الرا اة لحع

  

 (40 ) A/HRC/48/70 ي 

 ي A/75/743انظر   ( 41) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://undocs.org/ar/A/75/743
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ثأال الفوري يلتلامأا  كأل ماهأا بموجأب العأانون الأدولد اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأاند والعأانون الأدولد لحعوق  امقرار بأايمت 
 اإلنسانال ويردد  ل  ضرورة محاسبة جميع المسؤول و  و     اينتهاكا  والتجاوزا ؛

د وة المبعو  الماص  د وة امم و العان أل  وقف شأأأأأأأامل إلقالق الاارال و  يكرر بعوة -2 
ريا أل  وقف كامل وفوري إلقالق الاار فد جميع أنحاء الجمهورية العربية السأأأأوريةال لألم و العان أل  سأأأأو 

والتوصأأأأأأية التد قدمتها لجاة التحع ق الدولية المسأأأأأأتعلة المعاية بالجمهورية العربية السأأأأأأورية بالوقف الفوري 
احتران حعوق    للمفاوضأأأأأأأا  التد تعود ا سأأأأأأأوريا ويسأأأأأأأتعادة والدائم إلقالق الاارال مو أجل أفسأأأأأأأا  المجال

اإلنسأأأأأأأأانال ويح  جميع أقرار الالا   ل  توجيا جهود ا لتفع ل وقف أقالق الاار   اال ويرأأأأأأأأ ر فد   ا 
الصأأأأدد أل  ال روتوكول اإلضأأأأافد لم كرة اسأأأأتعرار الوضأأأأع فد ماطعة تمفيف التوتر فد أدلبال التد وقعها 

 ؛( 42) 2020آذار/مارس  5د ايتحاد الروسد وتركيا ف

لجهود التد ح  لها المبعو  الماص بغية أحراز تعدن فد العملية السأأياسأأية وإحراز  ا  حؤيد بعوة  -3 
كأأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأم ر    18( المؤرخ  2015) 2254مليأأد مو التعأأدن فد الجوانأأب الواردة فد قرار مجلس اممو  

المؤ ل و  بالدسأأأأأأأتور الجدحدال بمرأأأأأأأاركة جميع السأأأأأأأوري و  ال بما فد ذلك أجراء انتمابا  حرة ونليهةال  مال 2015
للمرأأأأأاركةال بمو ف هم ال حو يعيرأأأأأون فد الرأأأأأتا ال ويح  جميع امقرارال وي سأأأأأيما السأأأأألطا  السأأأأأوريةال  ل  
المرأأأأأأأأاركة بصأأأأأأأأورة  ادفة فد العملية السأأأأأأأأياسأأأأأأأأية تحت ر اية المبعو  الماص ومكتبا فد جايفال وفعا لجميع  

لكامل للمطة المتعلعة بالمرأة والسأأالن (ال ويؤكد مو جدحد أ مية التاف   ا 2015) 2254 ااصأأر قرار مجلس اممو 
 ترريو امول/أكتوبر؛   31( الصادر به ا الر ن فد  2000) 1325واممو  مالا بعرار مجلس اممو 

بالعمل والدور الهان ال ي اضأطلعت با لجاة التحع قال التد أنرأ  ا مجلس حعوق    حرحب -4 
د م جهود المسأأأأأأاءلة امسأأأأأأاسأأأأأية  و    ال فد2011آب/أغسأأأأأطس    23ال المؤرخ  1/17-  د أاإلنسأأأأأأان فد قرار 

  قريق التحع ق فد جميع اينتهأأأاكأأأا  والتجأأأاوزا  المل ومأأة للعأأأانون الأأأدولد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان ماأأأ  آذار/
الم  ولة  فد الجمهورية العربية السأأأأأأأوريةال مو أجل أثبا  الوقائع والمالبسأأأأأأأا ال ولد م الجهود    2011 مارس

واينتهاكا  ومحاسأأأأأأأأأأأأأأ تهمال بمو ف هم مو يحتمل أن يكونوا  ل أأأأأأأأأأأأأأمان تحدحد  وية جميع مرتك د التجاوزا   
مسأأؤول و  و ارتكاب جرائم ضأأد اإلنسأأانية وجرائم حربال ويطالب ب ن تتعاون السأألطا  السأأورية تعاوناا تاماا  

  نحو فوري وكامل وغ ر معّ د أل   مع مجلس حعوق اإلنسأأأان ومع لجاة التحع ق بالسأأأما  لها بالوصأأأول  ل
 ورية العربية السوريةال ويح  جميع الدول  ل  التعاون مع اللجاة فد ايضطال  بويحتها؛ جميع أنحاء الجمه

أ مية أنرأأأأأأأاء ود م  مليا  وآليا  مااسأأأأأأأبة لتحع ق العدالة والمصأأأأأأأالحة  حؤكد مو جدحد  - 5 
ولد عانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأان وانتهاكا  العانون الد وكرأأأأف الحقيعة والمسأأأأاءلة  و انتهاكا  وتجاوزا  ال 

اإلنسأأأأاندال ولج ر ال أأأأرر وتوف ر سأأأأ ل اينتصأأأأار الفعالة لجميع ال أأأأحايا والااج وال كما حؤكد أ مية الدور 
امسأاسأد ال ي يمكو أن تؤديا آليا  المسأاءلة والعدالة اينتعاليةال بمرأاركة ال أحايا والااج و مرأاركة  ادفةال  

لميةال ويرحب أي اا فد   ا الصدد بالمبادرا   هد حرمد أل  تسوية الالا  بصورة مستدامة وشاملة وس فد أي ج 
التد يعود ا ال أأأأأأأأأأأأحايا مو أجل الحقيعة والعدالةال كما حرحب بالجهود الك  رة التد ت  لها لجاة التحع ق واآللية 

لمسأؤول و  و الجرائم امشأد خطورة وفق  الدولية المحاحدة المسأتعلة للمسأا دة فد التحع ق ومالحعة امشأماص ا 
ال مع اإلشارة فد الوقت  2011ن الدولد المرتكبة فد الجمهورية العربية السورية ما  آذار/مارس تصايف العانو 

 نفسا أل  الدور الهان ال ي يمكو أن ت طلع با المحكمة الجاائية الدولية فد   ا الصدد؛ 

ع ق فيمأا يحأد  مو تصأأأأأأأأأأأأأأرفأا  فد الجمهوريأة بأالجهود التد ت أ لهأا الأدول للتح  حرحأب -6 
ورية ومالحعة المسأأأأأأؤول و  و الجرائم المرتكبة  ااكال حسأأأأأأب ايقت أأأأأأاءال كما حرحب بالجهود العربية السأأأأأأ 

الم  ولة لمحاسأأأأبة الجمهورية العربية السأأأأوريةال ويرأأأأجع الدول  ل  مواصأأأألة القيان ب لك وتبادل المعلوما  
  

 (42 ) S/2020/187 ال المرفقي 

https://undocs.org/ar/S/2020/187
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ة والمسأأأأأأأأأتعلةال وفعاا ليا  المسأأأأأأأأأاءلة المعاية مثل اآللية الدولية المحاحدذا  الصأأأأأأأأألة فيما ب اهاال وك لك مع آ
 للترريعا  الوقاية للدول والعانون الدولدال ويرجع سائر الدول أي اا  ل  الاظر فد القيان ب لك؛

 و اسأأأأأأتيائها أزاء امزمة اإلنسأأأأأأانية المسأأأأأأتمرة فد الجمهورية العربية السأأأأأأوريةال   يعرب -7 
احأأا  الوقأأايأأة مو مرا ف روس المتلاحأأدةال بمأأا فد ذلأأك توف ر أمأأدادا  كأأافيأأة مو لعأأ   ويالحظ ايحتيأأاجأأا 

( فد جميع أنحاء الجمهورية العربية السأأوريةال بما فد ذلك فد الرأأمال الرأأرقد والرأأمال  19-كورونا )كوف د
الأدولد  الغربدال ويطأالأب جميع امقرار بتحمأل مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأاتهأا والتلامأاتهأا الواجبأة التط  ق بموجأب العأانون  

يطلب مو السأأأألطا  السأأأأورية وحلفائها مو الدول وغ ر الدول  لحعوق اإلنسأأأأان والعانون الدولد اإلنسأأأأاندال و 
أن تيسأأر وصأأول المسأأا دا  اإلنسأأانية وصأأويا كامالا ومااسأأب التوق ت وفورياا وآمااا ودون  وائقال ويطالب  

ال وير ر أل  وجوب تسليم المسا دا   ب ن تمتاع جميع امقرار امخرى فد الالا   و  رقلة ذلك الوصول
سأاس الحاجةال ويكرر فد   ا الصأدد الحاجة المسأتمرة والعاجلة أل  اسأتمرار وتوسأيع نطاق  اإلنسأانية  ل  أ

الوصأأأأول   ر الحدود لماع المليد مو المعاناة ومو أجل أنعاذ امروا ال ويؤكد  ل  ضأأأأرورة الوصأأأأول   ر 
جميع  ومسأأأأأأتدامةال ويد و أل  احتران المبادئ اإلنسأأأأأأانية فد  المطوط بصأأأأأأورة فورية وسأأأأأأريعة ودون  وائق

 أنحاء الجمهورية العربية السورية؛

أزاء تلاحد أ مال العاف مؤخرا وما ترتب  ل  ذلك مو خسأأائر فد    يعرب  و بال  قلعا -8 
صأأأأأأأأأفور المدن  و فد جميع أنحاء الجمهورية العربية السأأأأأأأأأوريةال ويطالب جميع امقرار بايمتثال الفوري 

 عانون الدولد لحعوق اإلنسان؛يلتلاماتها بموجب العانون اإلنساند الدولد وال

خاص أزاء تلاحد أ مال العاف مؤخرا فد شأأأمال غرب   بوجا  يعرب أي أأأاا  و بال  قلعا -9 
الجمهورية العربية السأأأوريةال بما فد ذلك الغارا  الجويةال وت ث ر ذلك العاف  ل  المدن  وال بما فد ذلك ما 

ال ويؤكد  ل  ضأأأأأأأأأأأأرورة  2021داية تموز/حوليا  ما  ب  قفالا  45أبل   اا مو معتل وإصأأأأأأأأأأأأابة ما ي يعل  و 
لعدائية العسأأأأأأكرية فد أدلب والمااقق المحيطة بهاال وإ طاء امولوية لحماية جميع الوقف الفوري لأل مال ا

المدن  وال بمو ف هم المرأردونال وت م و أيصأال المسأا دا  اإلنسأانية بصأورة كاملة ومااسأبة التوق ت وفورية 
 ذلك   ر الحدود؛ وآماة ودون  وائقال بما فد

در ا ال لد فد اآلونة امخ رةال ح   حؤيد  أزاء الوضأأأأع فد يعرب ك لك  و قلعا العم ق -10 
ال وقد تسأأأأ ب حصأأأأار الاظان السأأأأوري للمدحاة وما تال  مو 2011السأأأأوريون ايحتجاجا  السأأأألمية ما   ان 

وي ّكر بال يانا  المتعلعة بالحالة   جون فد معتل مدن  وال ب اهم أقفالال وفد الترريد العسري آلير آخريوال  
ال والمبعو  2021آب/أغسأأأأأأأأطس   5المتحدة السأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأان فد  التد أدلت بها مفوضأأأأأأأأة اممم 

آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأطسال ويحأأ  جميع امقرار  ل  الوقف الفوري لجميع أ مأأال   12المأأاص لألم و العأأان فد  
العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأأأأان والعانون    العاف والظرور الرأأأأأأأأ  هة بالحصأأأأأأأأارال واحتران التلاماتها بموجب

تكفل أيصأأأأأال المسأأأأأا دا  اإلنسأأأأأانية بصأأأأأورة كاملة ومااسأأأأأبة التوق ت وفورية ودون الدولد اإلنسأأأأأاندال وأن  
  وائق وآماة أل  جميع المحتاج و؛

أ مال الاظان السأوري فد در ا ال لدال ويالحظ أن لجاة التحع ق خلصأت فد   برأدة  حدحو -11 
دمرأأأأأأأق ومحافظتد در ا أن اسأأأأأأأتمدان الاظان مسأأأأأأأال ب شأأأأأأأ  هة بالحصأأأأأأأار فد ريف  أل  ها أحد  تعرير ل

 والعايطرة قد يركل جريمة حرب تتمثل فد الععاب الجما د؛

اسأأأأتهدار العامل و فد المجال اإلنسأأأأاند وامشأأأأماص ال حو حؤدون    حدحو برأأأأدة أي أأأأاا  -12 
و المرافق الط يةال بما فد ذلك الهجون ال ي وقع مهان ق ية ووسأائل نعلهم ومعداتهم والمسأترأفيا  وغ ر ا م

 ل  مسأترأف  بلدة امتارب الملح َّدةال ال ي خلصأت لجاة التحع ق برأ نا أل  أن   2021ر/مارس آذا  21فد 
العوا  المواليأة للحكومأة ربمأا تكون قأد ارتك أت جريمأة الحرب المتمثلأة فد شأأأأأأأأأأأأأأو  جون  ل  مرفق ق دال 
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أن لجاة  ال ويرأأ ر فد   ا الصأأدد أل  2021حليران/حونيا    12لرأأفاء فد حدحو الهجون  ل  مسأأترأأف  ا كما
التحع ق رأ ال خالل سأأأأأأأأأأأأ ر التحقيعا  لتحدحد  وية الجااةال وجود أسأأأأأأأأأأأأباب مععولة تد و لال تعاد باحتمال 
وقو  جريمة الحرب المتمثلة فد شأأأأأأأأو  جما   رأأأأأأأأوائية أسأأأأأأأأفر   و قتل أو أصأأأأأأأأابة مدن  و فيما حتعلق 

 ف  الرفاء؛بالهجون  ل  مستر

مخ رة فد أ مال العاف أل  ترأأأأأأأأأأأأأريد المليد  مو أن تؤدي الليادة ا  يعرب  و بال  قلعا -13 
مو المدن  و داخل الجمهورية العربية السأأأأأأورية وإل  بلدان أخرىال مما حليد مو تفاقم امزمة المسأأأأأأتمرة التد 

 6,7سأأأأأأأأأأأأأأوريأةال وجعلأت أكثر مو  مالح و يجئ  ل  الفرار مو الجمهوريأة العربيأة ال  6,6أج ر  أكثر مو  
 و جميع أقرار الالا  أل  الوقف الفوري لألنرأأطة التد قد تؤدي أل  مالح و شأأمص مرأأردحو داخلياال ويد

  ا الترأأأأأأريدال بما فد ذلك أي أنرأأأأأأطة قد ترأأأأأأكل جرائم حرب أو جرائم ضأأأأأأد اإلنسأأأأأأانيةال ويحي   لماا بما 
ربيأة السأأأأأأأأأأأأأأوريأة ي توفر بعأد ال  ئأة اآلماأة لعودة خلصأأأأأأأأأأأأأأت أليأا لجاأة التحع ق مؤخراا مو أن الجمهوريأة الع

 مل ون نسمة؛ 6,7بصورة مستدامة وكريمة أو للمرردحو داخليا البال   دد م  الالجئ و  

أزاء أوضأأأأأأأأأأأا  المفعودحو والمعتعل و والممتف و قسأأأأأأأأأأأرا فد    يعرب أي أأأأأأأأأأأاا  و بال  قلعا -14 
وريال ويطلب أل  جميع امقرار أن تكف فورا  الجمهورية العربية السأأأوريةال وي سأأأيما مو جانب الاظان السأأأ 

ختفاء أو ايختطار غ ر الطو د أو العسأأأأأأريال والتع حب وغ ر  مو ضأأأأأأروب المعاملة أو  و اسأأأأأأتمدان اي
الععوبة العاسأأأأأأأأأية أو الالأنسأأأأأأأأأانية أو المه اةال بما فد ذلك العاف الجاسأأأأأأأأأد والعاف الجاسأأأأأأأأأاندال فد أماكو 

لدولد عوق اإلنسأأأأأأأأأأان والتجاوزا  واينتهاكا  المتعلعة بالعانون اايحتجازال ووضأأأأأأأأأأع حد لجميع انتهاكا  ح
ال ويرأأأأأ ر أل  2021تموز/حوليا  13الصأأأأأادر فد   18/47اإلنسأأأأأاندال وي كر بعرار مجلس حعوق اإلنسأأأأأان 

تعل ق لجاة التحع ق برأأأأأأأأ ن انترأأأأأأأأار حاي  ايختفاء التد ارتك تها قوا  اممو السأأأأأأأأورية  مداا  ل  نطاق  
دولية لتاسأأأأأأ ق وتجميع   الماضأأأأأأدال وإل  توصأأأأأأية اللجاة بإنرأأأأأأاء آلية مسأأأأأأتعلة ذا  وييةواسأأأأأأع ق لة الععد 

المطالبا  المتعلعة بالمفعودحوال بمو ف هم امشأأماص ال حو تعرضأأوا لالختفاء العسأأريال ويكرر الترأأدحد  ل  
ويكرر فد   ا أ مية  دن الع   بمواقع المعابر الجما ية فد الجمهورية العربية السأأأأأأورية أو التال ب بهاال  

ء و  ئا  اممم المتحدة ذا  الصأأأأأألة والماظما  الدولية الصأأأأأأدد أي أأأأأأاا ت ك د د وتا جميع الدول ام  أأأأأأا
والمجتمع المدند أل  مواصأأأألة تاسأأأأ ق الجهود وترك ل اي تمان فد المعان امول  ل  ق أأأأية المفعودحو فد  

لالختفاء العسأأأريال وي ّكر ب  مية مرأأأاركة الجمهورية العربية السأأأوريةال بمو ف هم امشأأأماص ال حو تعرضأأأوا  
 وأسر م مراركة كاملة و ادفة فد     الجهود؛ ال حايا والااج و

بما تعون با مفوضأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأان مو  مل لتحدحد   حرحب -15 
لمدندال ويؤكد  حجم المسأأأأأائر فد صأأأأأفور المدن  و فد الجمهورية العربية السأأأأأوريةال بالتعاون مع المجتمع ا

 وقة والرفافة لحصر خسائر الالا ؛أ مية وجود مثل     السجال  الراملة والموث 

ام مال اإلر ابية وأ مال العاف المسأأأأأتمرة ضأأأأأد المدن  و التد ترتك ها كل  حدحو برأأأأأدة -16 
ر ابية مو حركة دا ي وج هة الاصأرة )المعروفة أي أاا باسأم   ئة تحرير الرأان( وغ ر ما مو الماظما  اإل

نسأأأأأأأأأأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأأأأأأأأاند المرتكبة  التد حدد ا مجلس امموال ويدحو انتهاكا  حعوق اإل
ق لأة فترة الالا ال ويؤكأد مو جأدحأد أن اإلر أابال بمأا فد ذلأك أفعأال حركأة دا يال ي يجوز وي حابغد ربطأا  

(  2014)2170لعرار مجلس اممو ب ي ديانة أو جاسأأأأأأأأأأأأية أو ح أأأأأأأأأأأأارةال ويرأأأأأأأأأأأأدد  ل  أ مية التاف   التان 
جميع انتهاكا  حعوق اإلنسأأان   ل  أأالا  و أ مية ضأأمان المسأأاءلة  ال ف2014آب/أغسأأطس   15 المؤرخ

  وانتهاكا  العانون الدولد لحعوق اإلنسان؛

اسأتمدان امسألحة الكيميائية فد الجمهورية العربية السأوريةال وي كر بالاتائج   حدحو برأدة أي أاا  -17 
حظر امسأأألحة الكيميائية وفريق التحع ق   ت أل ها لجاة التحع ق وبعثة تعصأأأد الحعائق التابعة لماظمة التد توصأأأل 

وتحدحد الهوية فد   ا الصأأددال ويؤكد مو جدحد مطالبة جميع امقرار ب ن تكف فورا  و أي اسأأتمدان لألسأألحة  
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ا يجب محاسأأبة المسأأؤول و  و اسأأتمدان  الكيميائية فد الجمهورية العربية السأأوريةال ويعرب  و اقتاا ا العوي ب ن 
الصأأأادر  و مؤتمر الدول امقرار فد    C-25/DEC.9ويرأأأ ر فد   ا الصأأأدد أل  العرار امسأأألحة الكيميائيةال  

 اتفاقية حظر استحدا  وإنتاج وتمليو واستعمال امسلحة الكيميائية وتدم ر تلك امسلحة؛ 

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر -18 

 44الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  8

 و التصأأأويتي وكانت  اا   أأأو  17وامتاا    الأصأأأوا   7صأأأوتاا معابل   23]ا تمد بتصأأأويت مسأأأجل ب غل ية  
 نتيجة التصويت كما حلد:

 المؤيدون:  
امرجات وال وألمأأانيأأاال وأوروغوايال وأوكرانيأأاال وإيطأأاليأأاال وبلغأأاريأأاال وبولاأأداال وترأأأأأأأأأأأأأأيكيأأاال  

شأأأالال وجمهورية كورياال والدانمركال وغابونال وفرنسأأأاال  وتوغوال وجلر ال هاماال وجلر مار 
المتحأأأدة ل ريطأأأانيأأأا العظم     وفيجدال وكو  ديفوارال والمكسأأأأأأأأأأأأأأيأأأكال ومالويال والمملكأأأة

 وأحرلادا الرماليةال والامساال و ولاداال واليابان

 المعارضون:
ال المتعددة العوميا (ال والصأأأأأأأأأ و  -ايتحاد الروسأأأأأأأأأدال وأرم اياال وإريترياال وبوليفيا )دولة  

 ال وليفارية(ال وكوبا –وفالويال )جمهورية 

 الممتاعون  و التصويت:
نال والبحريوال وال رازيلال وباغالدييال وبورك اا فاسأأأأوال  أندونيسأأأأياال وأوزبكسأأأأتانال وباكسأأأأتا

والسأأأأأأاغالال والسأأأأأأودانال والصأأأأأأومالال والفل  وال والكام رونال ول  ياال وموريتانياال ونام  ياال  
 ون بالال والهاد[

 وق اإلنسان  ي بوروند حالة حق -48/16

 أن مجلس حعوق اإلنسانال  

 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال   أذ يسترشد  

أل  اإل الن العأالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانال والعهأد الأدولد المأاص بأالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأأأأاديأة    وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  
صأأأأأأأأأكوك اممم المتحدة  وايجتما ية والثعافيةال والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأيةال وغ ر ا مو  

 الدولية لحعوق اإلنسانال 

جميع العرارا  ذا  الصأأأأأأألة الصأأأأأأأادرة  و مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأانال والجمعية العامةال    أل    وإذ يرأأأأأأأ ر  
 ومجلس امموال 

أل  تعرير امم و العأان  و بعثأة التع يم ايسأأأأأأأأأأأأأتراتيجد ينمراط اممم المتحأدة فد    وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر كأ لأك  
عدن المحرز حت  اآلن  ا الحكومة أل  العمل مع اممم المتحدة مو أجل مواصأأأألة الت سأأأأيما د وت  ال وي ( 43) بوروندي 

  

(43) S/2020/1078ال المرفقي 

https://undocs.org/ar/S/2020/1078
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والاهوا بالمصأالحة الوقايةال وبااء السأالنال والتماسأك ايجتما دال والتامية ايجتما ية ايقتصأاديةال وامولويا   
 اإلنسانيةال واحتران حعوق اإلنسانال وسيادة العانونال 

ال (44)2020كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأم ر    4رئيس مجلس اممو فد    ر  صأأأأأأأأأأأأد أل  ال يان ال ي أ   وإذ يرأأأأأأأأأأأأ ر  
 ي ع فد ا تبار  المالحظا  والتوصيا  الواردة فياال  إذ و 

ال 2021أيار/ماحو    31أل  أن مكتب المبعو  الماص لألم و العان ل وروندي قد ألغلق فد   وإذ يرأأأأأأ ر  
 بورونديال    المتحدة العطري فد بااء  ل  قلب السلطا  ال ورونديةال ونعل مسؤولياتا أل  فريق اممم 

الكامل لسأأأأأأأأأأيادة بوروندي واسأأأأأأأأأأتعاللها السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأد وسأأأأأأأأأأالمتها اإلقليمية    احتراما  وإذ حؤكد مو جدحد  
 الوقايةال  ووحدتها 

أن الدول مللمة باحتران جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية  وإذ حؤكد مو جدحد أي أأأأأأأأأأأأأاا  
 وإ مالهاال  وحماحتها 

لحكومة ال وروندية فد المعان امول  و ضأأأأأأأمان اممو فد أقليمها وحماية  ل  مسأأأأأأأؤولية ا   وإذ يرأأأأأأأدد  
 حتماش  مع العانون الدولد لحعوق اإلنسان والعانون الدولد اإلنساندال حسب ايقت اءال  سكانها بما 

ان  أل  اتفاق أروشأأأا للسأأأالن والمصأأأالحة فد بورونديال ال ي يسأأأتاد أل  مبادئ حعوق اإلنسأأأ  وإذ يرأأأ ر  
 نتعالية ويرسد أساس السالن والعدل والمصالحة الوقاية واممو وايستعرار فد بورونديال والعدالة اي 

فد ذلك مجلس حعوق اإلنسأأأأان   أن المجتمع الدولد وماظومة اممم المتحدةال بما   وإذ ي أأأأع فد ا تبار   
زا  حعوق  انتهاكا  وتجاو وآلياتاال يمكاهما ايضأأأأأأأأأطال  بدور حاسأأأأأأأأأم فد تعليل حماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأانال وماع  

 اإلنسانال والتمفيف مو مماقر تصا د حدة الالا ا  وتد ور اموضا  اإلنسانيةال 

بالتعدن المحرز فد مجال حعوق اإلنسأأأان والحكم الرشأأأ د وسأأأيادة العانون ما  تاصأأأ ب رئيس   وإذ يسأأألم  
عدن حدحثاا يسأتثمار  امج الوقاد الم يرأ ر أل  ال رن  بورونديال أيفاريسأت ندايرأيم دال وترأك ل الحكومة الجدحدةال وإذ 

 السالن وايستعرار ايجتما د وتعليل الامو ايقتصاديال  

  28مو    أل  أ أادة ا تمأأاد اللجاأأة الوقايأأة المسأأأأأأأأأأأأأتعلأأة لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانال ا تبأأاراا   وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر بتعأأدحر  
 ال بوصفها مؤسسة وقاية لحعوق اإلنسان مو الفئة )ألف(ال 2021حليران/حونيا  

فد ذلك التحدح  الرأأأفوي   مل لجاة التحع ق المعاية ب ورونديال بماأل  دحر أي أأأاا وإذ يرأأأ ر بتع 
المعأدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان فد الأدورة الحأاليأة وأحأد  تعرير للجاأة  و حأالأة حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان فد  

ال ويعرب فد الوقت نفسأا  و اسأتيائا مو رفض حكومة بوروندي المسأتمر التعاون مع اللجاةال ( 45) بوروندي
ال ي أ لات بموجبا أن أ  أاء اللجاة الثالثة أشأماص غ ر مرغوب ف هم ورف أها للاتائج وقرار ا المؤسأف  

 التد توصلت أل ها اللجاةال

لعدن أحراز أي تعدن برأأأأأأأ ن أ ادة فتح المكتب العطري لمفوضأأأأأأأية اممم   وإذ يعرب  و أسأأأأأأأفا الرأأأأأأأدحد  
 ال 2019شباط/ف راحر    28  مو جانب واحد فد المتحدة السامية لحعوق اإلنسانال ال ي أغلعتا الحكومة 

بالتعدن المحرز فد مجال حعوق اإلنسأأأان والحكم الرشأأأ د وسأأأيادة العانون ما  تاصأأأ ب  يسأأألم  - 1 
رئيس بورونديال أيفاريسأأأت ندايرأأأيم دال ويدحو ب شأأأد العبارا  جميع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأان المرتكبة  

نطاق الع أاءال وايختفاء العسأريال واي تعال وايحتجاز   ل  العتل خارج  ف ها تلك التد تاطوي   فد بورونديال بما 
المه اةال وأ مال   الالأنسأأأأانية أو  الععوبة العاسأأأأية أو  التعسأأأأف  وال وأ مال التع حب وغ ر ا مو ضأأأأروب المعاملة أو 

سأأياسأأأية  حلاب ال ام العافال وتدم ر وسأأرقة الممتلكا ال والعاف الجاسأأد والجاسأأاندال وتمويف وم أأايعة أ  أأاء  

  

(44) S/PRST/2020/12ي 
(45) A/HRC/48/68ي 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2020/12
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/68
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وممثلد المجتمع المدند والمتظا ريو السأأألم  و والمدافع و  و حعوق اإلنسأأأان والصأأأحف  و والمدون و   المعارضأأأة 
وغ ر م مو العأأامل و فد مجأأال اإل النال ويعرب  و قلعأأا العم ق أزاء ا تعأأالهم تعسأأأأأأأأأأأأأفأأااال واحتجأأاز مال وتجريم  

 ممارستهم لحعوق اإلنسان؛ 

ضأأة  ل  الحعوق المدنية والسأأياسأأية والحريا   الرأأدحدة المفرو    و اسأأتيائا مو الع ود  يعرب  - 2 
سأأأأيما حرية الرأي والتع  ر والتجمع السأأأألمد وتكويو الجمعيا ال وتعلص المسأأأأاحة الممصأأأأصأأأأة   امسأأأأاسأأأأيةال وي 

أل   أدن د م رسأأأأأأأأأأأأأائأل الكراهيأة ذا  الأديي    بورونأدي  للمجتمع المأدند ولا أأأأأأأأأأأأأال المواقا وال ويأد و حكومأة 
 ت؛ اية  ل  اإلنترن السياسية واإلث 

انترأأأأأأأار اإلفال  مو الععاب  ل  جميع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأانال ويح     حدحو  - 3 
وضأأأأأأأأعهمال بمو   حكومة بوروندي  ل  محاسأأأأأأأأبة جميع مرتك د     اينتهاكا ال بغض الاظر  و انتماءاتهم أو 

فد   ال  ل  أفعالهمال بما ركة أم ون راكور ف هم أفراد قوا  الدفا  واممو ورابطة الرأأأأأأأأأأأأأباب التابعة للحلب الحاكمال ح 
ذلأك العاف الجاسأأأأأأأأأأأأأد والجاسأأأأأأأأأأأأأاند واي تأداء  ل  امقفأالال وكفأالأة أن حتمكو ال أأأأأأأأأأأأأحأايأا مو التمأاس العأدالأة  

 واينتصار العانوند؛ 

بتعدحر فد   ا الصأأأأدد أل  زيادة  دد حاي  أ  أأأأاء أم ون راكورال المجلس الوقاد  يرأأأأ ر  - 4 
فد ذلك جهاز الممابرا  والرأرقةال   لديمعراقيةال واإلدارة المحليةال بما وا  الدفا   و ا ق   - للدفا   و الديمعراقية  

 ال حو حدانون بارتكاب جرائم خط رةال ويرجع الحكومة  ل  مواصلة المساءلة بعلن ومو دون استثااء؛ 

يسأأأأأأأألم ببعض المطوا  اإليجابية التد اتم   مؤخرااال د وتا العاجلة أل  حكومة   أذ   ال يكرر  - 5 
ع حداا فورياا لجميع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأانال وضأأأأأأمان ايحتران الكامل لحعوق بوروندي أل  أن ت أأأأأأ 

ية وحماحتهمال  اإلنسأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأاسأأأأأأية للجميع وحماحتها وإ مالهاال وضأأأأأأمان أمان سأأأأأأكانها وسأأأأأأالمتهم ال دن 
ال وتعليل الفصأأل  ومرا اة اسأأتعالل الع أأاءال واتماذ خطوا  فورية ل أأمان اإلصأأال  ال أأروري للعطا  الع أأائد 

 ب و السلطا  بإشرار برلماندال وسيادة العانون والحكم الرش د؛ 

بحكومة بوروندي أن توفر الظرور السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية والعانونية واإلدارية للمجتمع المدند  حه ب  - 6 
الوقت نفسأأا يرأأ ر بتعدحر فد   ا الصأأدد أل  رفع تدب ر التعل ق ال ي يسأأتهدر الماظمة   ل بحريةال وفد لكد يعم 

  ر الحكومية "العول والعمل مو أجل أحياء ال م ر وايرتعاء بالععليا "؛  غ 

سأأأأأأأأأأأأأج وال ويرحأب بأاإلفراج  و أربعأة   5  000بأالعفو الرئأاسأأأأأأأأأأأأأد  و أكثر مو يحي   لمأاا  - 7 
امسأأأأأأ و ية و و المدافع بو ال وروندح و  و حعوق اإلنسأأأأأأانال ج رمان روكوكد   أحواكو" " صأأأأأأحاف  و مو صأأأأأأحيفة  

ال ويح  حكومة بوروندي  ل  اإلفراج  و جميع المدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأأان والصأأأأأأحاف  و  ونسأأأأأأتور ن   تانغا 
 حلالون ر و ايحتجاز لقيامهم بعملهم دفا اا  و حعوق اإلنسان؛  وسجااء الرأي ال حو ي 

حكومة بوروندي  ل  تعليل وحماية الممارسأأأة الكاملة والفعالة للحريا  امسأأأاسأأأيةال  رأأأجع ي  - 8 
  اإل الن والتعدديةال وته ئة ب ئة آماة لجميع الصأأأأأأأأأحاف  و والمدون و وغ ر م مو العامل و فد  واسأأأأأأأأأتعالل وسأأأأأأأأأائ 

دون خور مو موجب لا ومو  تدخل ي  وسأأأأأأأأأائ  اإل الن للقيان بعملهم بصأأأأأأأأأورة مسأأأأأأأأأتعلةال مو دون تمويف أو 
وغ ر ا مو   ايضأأأأأأأأأطهادال ويرأأأأأأأأأ ر بتعدحر أل  أن الجلاءا  المفروضأأأأأأأأأة  ل  أذا ة بونيرأأأأأأأأأا أري أني  العاف أو 

 المحطا  اإلذا ية قد رفعتال وك لك أل  المفاوضا  الجارية مع وسائ  أ الن أخرى بهدر رفع تعليعها؛ 

بحكومة بوروندي أن تلود اللجاة الوقاية المسأأأأأتعلة لحعوق اإلنسأأأأأان بجميع الوسأأأأأائل  حه ب  - 9 
مع المبأأادئ المتعلعأأة بمركل    حتمأأاشأأأأأأأأأأأأأ   الالزمأة مداء مهمتهأأا المتمثلأأة فد تعليل وحمأأايأة حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان بمأأا 

 المؤسسا  الوقاية لتعليل وحماية حعوق اإلنسان )مبادئ باريس(؛ 
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أي أأأأاا أن تاف  التوصأأأأيا  التد قدمها امم و العان أل  مجلس  بحكومة بوروندي   حه ب -10 
 ؛( 46) اممو فد تعرير  امخ ر  و بعثة التع يم ايستراتيجد منرطة اممم المتحدة المتعلعة ب وروندي

لجاأة التحع ق المعايأة    قأدمتهأابحكومأة بورونأدي كأ لأك أن تافأ  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأا  التد    حه أب -11 
 ب وروندي فد تعارير ا؛

بحكومة بوروندي أن تاف  التوصأأأأيا  التد ق لتها فد سأأأأياق ايسأأأأتعراا الدوري  حه ب -12 
 ؛( 47) 2018 الراملال  ان

كأامالا مع المحكمأة الجاأائيأة الأدوليأة بحكومأة بورونأدي أي أأأأأأأأأأأأأأاا أن تتعأاون تعأاونأاا    حه أب -13 
حتعلق بالتحع ق فد الجرائم التد تدخل ضأأأأأأأأأمو اختصأأأأأأأأأاص المحكمة ويلل م أنها ارتلكِّ ت فد بوروندي   فيما

ترأأأأأأأأأأأأأريو    26أل     2015نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريأأأل    26 ل  حأأأد مواقا و بورونأأأدح و خأأأارج بورونأأأدي فد الفترة مو   أو
قرفأاا فد نظأان رومأا امسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأد للمحكمأة الجاأائيأة الأدوليأةال    ال  اأدمأا كأانأت بورونأدي دولأة 2017ول/أكتوبر  ام 

 حكومة بوروندي  ل  أ ادة الاظر فد قرار ا اينسحاب مو نظان روما امساسد؛  ويرجع 

حكومأأأة بورونأأأدي  ل  التعأأأاون الكأأأامأأأل مع   ئأأأا  المعأأأا أأأدا ال و ل  أتأأأاحأأة    يحأأأ  -14 
بليارا  قطريةال و ل  المرأأأأأأأأأأأاركة ال ااءة مع لمكلف و بوييا  اإلجراءا  الماصأأأأأأأأأأأة للقيان الوصأأأأأأأأأأأول أل  ا

سأيما مع مكت ها اإلقليمد فد وسأ  أفريقياال بغية أ ادة  مفوضأية اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأانال وي
ان فد بورونديال  فتح المكتب العطري للمفوضية السامية فد بورونديال و ل  تيس ر رصد حالة حعوق اإلنس

 متحدة العطري فد بوروندي؛والتعاون مع فريق اممم ال

اينتعان ضد المدافع و  بحكومة بوروندي أن تمتاع  و جميع أ مال التمويف أو حه ب -15 
  و حعوق اإلنسانال بمو ف هم أولئك ال حو حتعاونون مع اآلليا  الدولية لحعوق اإلنسان ومجلس حعوق اإلنسان؛ 

املة للجميع مع جميع أصحاب  وش  صادقةحكومة بوروندي  ل  اينمراط برو    يرجع -16 
المصأأأأأأألحة ال وروندح وال العامل و مو داخل ال لد وخارجاال بمو ف هم ممثلو المجتمع المدند والمدافعون  و 
حعوق اإلنسأأأان والعاملون فد وسأأأائ  اإل الن وممثلو امحلاب السأأأياسأأأيةال  ل  التصأأأدي بفعالية للتحديا  

 ( ال ي تعاند ماا بوروندي؛ 19-مرا ف روس كورونا )كوف دلمتعددة المتج رة التد تفاقمت بس ب جائحة  ا

الأأأدولد   حرحأأأب  -17  لتعليل التعأأأاون مع المجتمع  بأأأالمطوا  التد اتمأأأ تهأأأا حكومأأأة بورونأأأدي 
المعاد بماطعأة   فد ذلأك ايتحأاد امفريعدال وجمأا أة شأأأأأأأأأأأأأرق أفريقيأاال والمؤتمر الأدولد  والماظمأا  اإلقليميأةال بمأا 

ال اماة يتفاق أروشا للسالن والمصالحة فد بورونديال وللمسا دة فد تحع ق السالن  البح را  الك رىال والجها  
 الدائم والمصالحة والتامية الراملة للجميعال ويرجع الحكومة  ل  مواصلة التعاون فد   ا المجال وزيادة تعليل ؛ 

بمو ف هم  الصأأأأأأأأأأأعبة لل وروندح و ال حو فروا مو ال لدال  أزاء الحالة  يعرب  و قلعا البال  -18 
 حومررد 116  000بوروندي استوقاوا حالياا فد أربعة بلدان مجاورةال ب اما يظل أكثر مو   268  000نحو 

فتئوا يعودون أل  بورونديال ويرأ ر  داخليااال ويرأ ر أل  أن أ داداا ك  رة مو الالجئ و فد ال لدان المجاورة ما
  ب و بورونأدي وجمهوريأة تالانيأا المتحأدة  2019د/نوفم ر  ترأأأأأأأأأأأأأريو الثأان   29ايتفأاق الثالثد الم رن فد  بتعأدحر أل  

  2020آب/أغسأطس    13ومفوضأية اممم المتحدة السأامية لرأؤون الالجئ و وإل  ايتفاق الثالثد الم رن فد 
ميع امقرار  ل  احتران  ب و بوروندي ورواندا ومفوضأية اممم المتحدة السأامية لرأؤون الالجئ وال ويح  ج

الطو ية واآلماة والكريمة أل  الوقو وفعاا يلتلاما  كل ماها بعدن اإل ادة العسأأريةال ويه ب التلامها بالعودة  
بحكومأأة بورونأأدي وال لأأدان الم أأأأأأأأأأأأأأيفأأة لالجئ و أن تكفأأل الوفأأاء برأأأأأأأأأأأأأأرقد العودة اآلماأأة وإ أأادة اإلدمأأاج  

  

(46) S/2020/1078ال المرفقي 
 يA/HRC/38/10انظر  (47)

https://undocs.org/ar/S/2020/1078
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/10
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الرأأأأأأأأركاء اآلخريو ل لدان الم أأأأأأأأيفة لالجئ و والجها  المانحة و المسأأأأأأأأتدامة لالجئ و العائدحوال ويثاد  ل  ا
 ال حو يعدمون الد م اإلنساند والحماية الدولية لالجئ و؛

أل  الجهود التد ت أ لهأا حكومأة بورونأدي فد  را برنأامجهأا الوقاد   يرأأأأأأأأأأأأأأ ر بتعأدحر -19 
لحالة اإلنسأأأأانية وايجتما ية  يسأأأأتثمار السأأأأالن وايسأأأأتعرار ايجتما د وتعليل الامو ايقتصأأأأادي لمعالجة ا

 ؛19-لهرة التد تفاقمت بفعل جائحة كوف دايقتصادية ا

تع  و معرر)ة( خاص)ة( مكلف)ة( برصأأأأد حالة حعوق اإلنسأأأأان فد بورونديال وتعديم   يعرر  - 20 
  حتعلق  توصأأأيا  لتحسأأأ اهاال وجمع وفحص وتع يم المعلوما  الواردة مو جميع أصأأأحاب المصأأألحة المعا  و فيما 

لجاة التحع قال وتعديم المرأأأأأأورة أل  حكومة بوروندي فد  وق اإلنسأأأأأأان فد بورونديال اسأأأأأأتااداا أل   مل بحع
الوفاء بالتلاماتها التعا دية الدولية فد مجال حعوق اإلنسانال وتعديم الد م والمرورة للمجتمع المدند واللجاة  

ثلة فد تعليل وحماية حعوق اإلنسأأأأأأأأان الوقاية المسأأأأأأأأتعلة لحعوق اإلنسأأأأأأأأان فد تاف   ويحتها المسأأأأأأأأتعلة المتم
 د زيادة الو د بع ايا حعوق اإلنسان؛وك لك ف

ال  أل  المعرر)ة( الماص)ة( أن يعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأانال فد دورتا الممسأأأ و   يطلب  - 21 
د  تحدحثاا شأأأفوياا  و حالة حعوق اإلنسأأأان فد بورونديال وأن يعدن أي أأأاا تعريراا كتابياا شأأأامالا أل  المجلسال ف 

 لعامةال فد دورتها السابعة والسبع و؛دورتا الحادية والممس وال وإل  الجمعية ا

بحكومأة بورونأدي أن تتعأاون تعأاونأاا كأامالا مع المعرر)ة( المأاص)ة(ال وأن تتيح    حه أب -22 
للمكلف)ة( بأأالوييأأة الوصأأأأأأأأأأأأأأول أل  ال لأأد مو دون  وائقال وأن تلود المكلف)ة( بأأالوييأأة بجميع المعلومأأا  

شأأأأأأأأأأأياا مع ايلتلاما  العامة التد قطعتها اإلدارة الحالية  ل  مة للوفاء بالويية  ل  الاحو الواجبال تماالالز 
 نفسها بالاهوا بحعوق اإلنسان وإ ادة ايتصال بالمجتمع الدولد؛

 أل  مفوضأأأية اممم المتحدة السأأأامية لحعوق اإلنسأأأان أن ت أأأمو  دن وجود أي  يطلب -23 
  ة( الماص)ة( بالمسأأأأأأأأأا دة وجميع الموارد ار تع  و المعرر)ة( الماص)ة(ال ومد المعرر) ثغرة فد الرصأأأأأأأأأد فد انتظ 

 الالزمة لتمك اا مو ايضطال  بويحتها؛

أل  المفوضأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأامية أن تكفل توح د المعلوما  وامدلة المتعلعة بانتهاكا    يطلب -24 
تحع ق وحفظهأا وإتأاحتهأا لالقال   وتجأاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان المرتكبأة فد بورونأدي التد جمعتهأا لجاأة ال

 د ماا لجهود المساءلة الجارية والمع لة؛ وايستمدان

 أن حبعد المس لة ق د نظر ي  يعرر -25 

44الجلسة    
2021ترريو امول/أكتوبر  8  

 و التصأأأويتي وكانت  اا   أأأو  11امتاا   و ال  صأأأوتاا  15معابل   اا صأأأوت   21]ا تمد بتصأأأويت مسأأأجل ب غل ية  
 نتيجة التصويت  ل  الاحو التالد:  

 المؤيدون:  
م ايأأاال ألمأأانيأأاال أوروغوايال أوكرانيأأاال أيطأأاليأأاال ال رازيأألال بلغأأاريأأاال بولاأأداال  امرجات وال أر 

ترأأأأأأأأأأأيكياال جلر ال هاماال جلر مارشأأأأأأأأأأأالال جمهورية كورياال الدانمركال فرنسأأأأأأأأأأأاال فيجدال 
 ل ريطانيا العظم  وأحرلادا الرماليةال الامساال  ولاداال اليابان المكسيكال المملكة المتحدة  
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 المعارضون:
المتعددة العوميا (ال توغوال   -ريترياال باكسأأأأأأأتانال بوليفيا )دولة ايتحاد الروسأأأأأأأدال أ

ال وليفارية(ال الكام رونال   -الصومالال الص وال غابونال الفل  وال فالويال )جمهورية 
 موريتانياكوباال ل  ياال مالويال  

 الممتاعون  و التصويت:
انال  فاسأأأأوال السأأأأاغالال السأأأأود أندونيسأأأأياال أوزبكسأأأأتانال البحريوال باغالدييال بورك اا

 [ديفوارال نام  ياال ن بالال الهاد كو 

 التعاون مع األمم المتحدة وممثلياا وآلياتاا  ي ميدان حقوق اإلنسان -48/17

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 اق اممم المتحدة ومبادئاالبمعاصد م ث  أذ يسترشد 

ري مجلس  ال وإل  قرا 2006آذار/مأأارس    15المؤرخ    251/ 60أل  قرار الجمعيأأة العأأامأأة    وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  
برأأ ن مدونة قوا د السأألوك الماصأأة بالمكلف و بوييا     2/ 5برأأ ن بااء مؤسأأسأأا  المجلس و  1/ 5حعوق اإلنسأأان 

 ال 2007حليران/حونيا    18و  فد أقار اإلجراءا  الماصة لمجلس حعوق اإلنسانال المؤرخ  

ابعة فد أل  جميع قرارا  ومعررا  الجمعية العامة ومجلس حعوق اإلنسأأأأان السأأأأ  وإذ يرأأأأ ر أي أأأأاا  
   ا الموضو ال

أن تعليل حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وحمأأاحتهأأا حابغد أن يعومأا  ل  مبأأادئ التعأأاون والحوار    وإذ يكرر التأأ ك أأد  
يعود    أأأأأأأأاء  ل  الوفاء بالتلاماتها فد م دان حعوق اإلنسأأأأأأأأان بما الحقيعدال وأن حهدفا أل  تد يم قدرة الدول ام  

 بالافع  ل  جميع الااسال 

بجميع تعأارير امم و العأان  و التعأاون مع اممم المتحأدة وممثل هأا وآليأاتهأا فد    حر وإذ يحي   لمأاا بتعأد  
التمويف واينتعان المرتكبة   بلّل   اا مو أ مال  ما   دد أن  حالحظ بعلق فد الوقت ذاتا   م دان حعوق اإلنسانال وإذ 

تجا ا  الواردة فد أحد   اي يرأأمل  حلال فد مسأأتوى مرتفعال بما  ي   مو جانب دول وجها  فا لة مو غ ر الدول 
اينتعان المرتكبة   ر شأأأأأبكة اإلنترنت   فد ذلكال فد جملة أمورال أن أ مال التمويف أو  تعارير امم و العانال وبما 

  معلولة بل تدل  ل  أنماط ماتررة؛ وتلاحد الرقابة ال اتية فد صفور ال حايا  تكون مجرد حواد  وخارجها قد ي 
فد المعرال خوفأاا   يمتأارون  أدن التعأاون مع اممم المتحأدةال سأأأأأأأأأأأأأواء فد الم أدان أو وفأا لد المجتمع المأدند الأ حو  

د  لوجود م فد سأأأأأياقا  يجرَّن ف ها العمل فد م دان حعوق اإلنسأأأأأان أو   ل  سأأأأأالمتهم أو  با  لااا؛ واسأأأأأتمدان    حادَّ
لمعاقبة مو  لمتحدةال أو الدول حجَج اممو العومد واسأتراتيجيا  مكافحة اإلر اب لت رير ماع الوصأول أل  اممم ا 

حتعاون معها؛ وأن الحواد  التد ح ّل   اها امكثر شأأأأأأأأأأأأ و اا تتعلق بالمدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان والارأأأأأأأأأأأأطاء  
حلالون حواجهون حواجل  حاتمون أل  فئا  مهمرأة ي  فد أوضأا   رأة أو والصأحف  و؛ وأن امفراد ال حو يعيرأون  

 عاون مع اممم المتحدةال وتهدحدا  وأ مال  اف محددة تماعهم مو الت 

أل  أن تحل ل بيانا  اممم المتحدة المتعلعة بحاي  التمويف واينتعان المل ومة يمكو أن  وإذ يرأأأأأأأأأأ ر  
اينتعان الموجهة ضأأد أولئك   م مال التمويف أو   فد تحسأأ و السأأياسأأا  والممارسأأا  المتعلعة بالتصأأدي تلسأأتعمل  

 وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسانال   عاونوا مع اممم المتحدة وممثل ها ت  حتعاونون أو  ال حو يسعون أل  التعاون أو 
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بأالتطورا  اإليجأابيأة والممأارسأأأأأأأأأأأأأأا  الج أدة التد حأدد أا امم و العأان فد أحأد  تعرير  وإذ حرحّأب 
حتعلق بوضأأأأأع أقر ترأأأأأريعية تكفل الحق فد الوصأأأأأول أل  اله ئا  اإلقليمية والدولية  سأأأأأيما فيما ال ي( 48) لا

أل  المحافل الدولية؛ وبالجهود الم  ولة ل أأأأمان المسأأأأاءلة    ت أأأأمو اللجوء ها والتعاون معها أووايتصأأأأال ب 
مبادئ  وإتاحة سأأأأأ ل اينتصأأأأأار فد الحاي  التد تطرأ؛ وبوضأأأأأع   ئا  وآليا  اممم المتحدة أجراءا  أو

وبد م امفراد    اينتعان والتصأأأأأأأأأدي لها؛ توج هية فد م دان حعوق اإلنسأأأأأأأأأان لماع حدو  أ مال التمويف أو
اينتعان وأن تد م الوصول   حرحب أي اا بتعهد الدول ب ن ترفض أ مال التمويف أو وإذالمعرض و للمطر؛  

 اآلمو ودون  وائق أل  اممم المتحدةال

بممتلف امدوار التد حؤدحها امم و العانال ومفوضأأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق   وإذ حرحب أي أأأأأأاا  
س مجلس حعوق اإلنسأأأأأأانال فد د م التعاون مع اممم عان المسأأأأأأا د لحعوق اإلنسأأأأأأانال ورئي اإلنسأأأأأأانال وامم و ال 

فد   التصأأأأدي فد   ا السأأأأياقال حسأأأأب ايقت أأأأاءال بما  المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسأأأأانال وفد 
ون أل  التعاون  اينتعان التد تسأأأأأأأأأأأتهدر امفراد والجما ا  ال حو يسأأأأأأأأأأأع  ذلك بطريعة  لايةال م مال التمويف أو 

 عاونوا مع اممم المتحدة فد   ا الصددال ت  حتعاونون أو  أو 

حالحظ    بتلاحأأد ايلتلان والأأد م مو جأأانأأب الأأدول ام  أأأأأأأأأأأأأأاء فد اممم المتحأأدةال وإذ   وإذ حرحأأب كأأ لأأك  
فد ذلأأأك مو خالل الوجود الم أأأداندال مو أجأأأل تطوير   المبأأأادرا  الجأأأاريأأأة داخأأأل ماظومأأأة اممم المتحأأأدةال بمأأأا 

فد ذلك فد المجال الرقمدال وضأأأأأأأأأأأمان تحسأأأأأأأأأأأ و الوثائق واإلبالغ   ا رسأأأأأأأأأأأا  الج دةال وتحسأأأأأأأأأأأ و الوقايةال بم المما 
 وممارسا  الحمايةال 

فد ذلك مفوضأية اممم المتحدة السأامية لحعوق   بالعمل ال ي ت أطلع با اممم المتحدةال بما   وإذ حرحب  
رأأأأأأأأأأأجعها  ل  ي  ان والتحعق ماها وإثباتهاال وإذ اينتع  اإلنسأأأأأأأأأأأانال فد بح  ايد اءا  المتعلعة ب  مال التمويف أو 

فد ذلك بمرا اة الماظور الجاسأأأاند والترك ل بوجا خاص  ل  امفراد ال حو   مواصأأألة  ملها فد   ا الصأأأددال بما 
حؤكد فد الوقت ذاتا ام مية البالغة لوجود  ال حو حاتمون أل  فئا  مهمرأأأأأةال وإذ  يعيرأأأأأون فد أوضأأأأأا   رأأأأأة أو 

جان ها مو أجل تعليل قدرتها  ل  الوفاء بالتلاماتها فد  ومسأأأأأأأأأتمريو مع الدولة المعاية ومو حوار وتعاون بااءحو  
 م دان حعوق اإلنسانال 

بالعمل الم أأأطلع با فد أقار اإلجراءا  الماصأأأةال وبماصأأأة اللجاة التاسأأأيقية  وإذ حرحب أي أأأاا  
اينتعأان   مأال التمويف أولإلجراءا  المأاصأأأأأأأأأأأأأأةال وبأالجهود التد ت أ لهأا   ئأا  المعأا أدا ال لماع حأدو  أ 

 لهاال والتصدي

بالدور ال ي يمكو أن تؤديا اآلليا  اإلقليمية والمؤسأأأأأسأأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأأأان    وإذ حرحب ك لك  
اينتعان والتصأأأأأأأأأدي لها كجلء مو د م التعاون ب و الدول واممم المتحدة فد   فد ماع حدو  حاي  التمويف أو 

التوصأيا    تابعةال حسأب ايقت أاءال وفد  و قريق اإلسأهان فد أجراءا  الم   فد ذلك  تعليل حعوق اإلنسأانال بما 
يرأأ ر بعلق أل  أن المؤسأأسأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأان وأفراد ا   التد تعدمها اآلليا  الدولية لحعوق اإلنسأأانال وإذ 

 انتعانال  وموظف ها يمكو أن يععوا  م أنفسهم ضحايا م مال تمويف أو 

سأأأأأيما الدول ام  أأأأأاء فد مجلس   ةال ي ع الدول ام  أأأأأاء فد اممم المتحد أنا حابغد لجمي  وإذ يكرر  
اتمأأاذ خطوا  لماع أ مأأال وجوب    حؤكأأد  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانال أن تتعأأاون تعأأاونأأاا كأأامالا مع المجلس وآليأأاتأأاال وإذ 

ل  اينتعان والتحع ق ف ها وضمان المساءلة  اها  التمويف أو   ه ا ايلتلانال وفعا ا

انتعان ارتلك ت ضأأأأأأد امفراد   أزاء اسأأأأأأتمرار ورود تعارير  و أ مال تمويف أو   ق وإذ يعرب  و بال  العل  
تعاونوا مع اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق   حتعاونون أو  والجما ا  ال حو يسعون أل  التعاون أو 

  

(48) A/HRC/48/28ي 
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فد ذلك   اهاال بما     خارجهاال وإزاء خطورة ام مال اينتعامية الم ل  اإلنسأأأأأأأأأأانال سأأأأأأأأأأواء   ر شأأأأأأأأأأبكة اإلنترنت أو 
انتهاكا  حق ال أحية فد الحياة والحرية واممو الرأمصأدال وانتهاكا  ايلتلاما  الماصأوص  ل ها فد العانون  

 المه اةال  الالأنسانية أو  الععوبة العاسية أو  الدولد والمتعلعة بحظر التع حب وغ ر  مو ضروب المعاملة أو 

تتغاضأأأأأأأأ   اها تعّوا حعوق   ان التد تعون بها الدولة أو ع اينت   ل  أن أ مال التمويف أو   وإذ يرأأأأأأأأّدد  
انتعأان   حؤكأد أن  ل  الأدول أن تحعق فد أي أ مأال تمويف أو  اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان وتاتهكهأا فد الكث ر مو امحيأانال وإذ 

مل ومةال وأن تكفل المحاسأأأبة وسأأأ ل اينتصأأأار الفعالةال وأن تتم  المطوا  الالزمة لماع وقو  المليد مو أ مال  
 اينتعانال و التمويف  

( قد أّججت وسأأأأّر ت التحديا  العائمةال سأأأأواء 19- ب ن جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د   وإذ يسأأأأّلم  
يرأأأأمل مسأأأأ لة المدافع و   خارجهاال فيما حتصأأأأل بالح ل ال ي يرأأأأغلا المجتمع المدندال بما    ر شأأأأبكة اإلنترنت أو 

ع اممم المتحدة فد م دان حعوق اإلنسأأأأأانال  م  و حعوق اإلنسأأأأأان وغ ر م مو امفراد والجما ا  ال حو حتعاونون  
فد ذلك حمال    وك لك ايفتعار أل  التاو  فد المرأأأأأأأأأأأأأاركة؛ والهجما  وام مال اينتعامية وأ مال التر  بال بما 

الترأأأأأأأه ر واسأأأأأأأتمدان خطاب الكراهية؛ وأوجا قصأأأأأأأور  مليا  الوصأأأأأأأول واي تماد؛ واسأأأأأأأتمدان التداب ر العانونية  
ط المجتمع المدند؛ والع ود المفروضأأأأأأة  ل  الوصأأأأأأول أل  الموارد؛ والع ود المفروضأأأأأأة  ل  ا واإلدارية لتع  د نرأأأأأأ 

الوصأأأأأأأأأأأول أل  المحام و؛ والع ود المفروضأأأأأأأأأأأة  ل  الحق فد حرية التجمع السأأأأأأأأأأألمد وتكويو الجمعيا  وحرية 
 التع  ر؛ وتلاحد ت ث ر الفجوة الرقميةال 

يرأمل التحول أل  صأي    ر كث راا بسأ ب الجائحةال بما غ أل  أن التعاون مع اممم المتحدة قد ت  وإذ يرأ ر  
يسأأأأأألم ب ن الحاجة المرأأأأأأرو ة أل  تداب ر   ممتلطة وأخرى قائمة  ل  اإلنترنت فد التفا ل مع اممم المتحدةال وإذ 

إل اقة وصأأأأول امفراد وماظما  المجتمع المدند أل    دون وجا حق   تلسأأأأتمدن  الصأأأأحة العامة الطارئة حابغد أي 
 حدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسانال ت اممم الم 

فد   ا الصأأأأأأأأأأدد أل  الاداء ال ي وجها امم و العان ومؤدا  أن  مل اممم المتحدةال ال ي  وإذ يرأأأأأأأأأأ ر  
ال يجب أن يكفل أن تظل المرأأأأأأأأاركة مجدية 19- صأأأأأأأأار حلاّف    ر اإلنترنت بصأأأأأأأأورة متلاحدة نتيجة لجائحة كوف د 

فد ذلك حمال  الترأه ر   اينتعان أياا كان نو هاال بما  وخالية مو أ مال التمويف أو   ا وفعالة ويسأهل الوصأول أل ه 
 ال  ( 49)   ر اإلنترنت 

بايشأأتراك مع آخريوال فد الوصأأول دون  وائق  حق كل شأأمصال مافرداا أو   حؤكد مو جدحد  - 1 
فد   ان حعوق اإلنسأأأأأأانال بما سأأأأأأيما اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م د  أل  اله ئا  الدولية وايتصأأأأأأال بهاال ي 

وك لك    ذلك مجلس حعوق اإلنسأأأانال وإجراءاتا الماصأأأةال وآلية ايسأأأتعراا الدوري الرأأأاملال و  ئا  المعا دا ال 
خارجهاال واضأأأأأأعاا فد اي تبار أن   ا اممر  اآلليا  اإلقليمية لحعوق اإلنسأأأأأأانال سأأأأأأواء   ر شأأأأأأبكة اإلنترنت أو 

 و ايضطال  بويياتها؛ ضروري لتمك و اممم المتحدة وآلياتها م 

الجهأأا  مو غ ر الأأدولال  اينتعأأان التد تعون بهأأا الأأدول أو  جميع أ مأأال التمويف أو   حأأدحو  - 2 
تعاونوا   حتعاونون أو  خارجهاال ضأأد امفراد والجما ا  ال حو يسأأعون أل  التعاون أو  ر شأأبكة اإلنترنت أو سأأواء    

 اإلنسان؛   مع اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق 

بأأأ  مأأأال التمويف   حرحأأأب  - 3  الأأأدول للتحع ق فد ايد أأأاءا  المتعلعأأأة  بأأأالجهود التد ت أأأ لهأأأا 
 ااة أل  العدالةال ويرجع الدول  ل  مواصلة     الجهود؛ اينتعان ولتعديم الج  أو 

ترتك هاال سأأواء   ر شأأبكة   انتعان وأي  جميع الّدول  ل  أن تماع أي أ مال تمويف أو   يح   - 4 
 خارجهاال ضد: نت أو اإلنتر 

  

(49) A/HRC/45/36ي 
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تعاونوا مع اممم المتحدة وممثل ها   حتعاونون أو  امشأأأأأأأأأماص ال حو يسأأأأأأأأأعون أل  التعاون أو  )أ(  
 قدموا معلوما  أل      الجها ؛  ال حو أدلوا برهادا  أو  فد م دان حعوق اإلنسانال أو وآلياتها  

ضأأأعت   امشأأأماص ال حو يسأأأتف دون أو  )ب(   بر اية اممم المتحدة اسأأأتفادوا مو اإلجراءا  التد ول
له ا مسأأأا دة أخرى   مو أجل حماية حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأيةال وكل مو قدن أل هم مسأأأا دة قانونية أو 

 الغرا؛ 

قأدموا بالغأا  فد أقأار اإلجراءا  الموضأأأأأأأأأأأأأو أة بموجأب   امشأأأأأأأأأأأأأمأاص الأ حو يعأدمون أو  )ج(  
 ا دة أخرى له ا الغرا؛ مس  صكوك حعوق اإلنسانال وكل مو قدن أل هم مسا دة قانونية أو 

بكل مو قدن أل    امشأأماص ال حو تربطهم صأألة قرابة ب أأحايا انتهاكا  حعوق اإلنسأأان أو  )د(  
 مسا دة أخرى؛  مسا دة قانونية أو ال حايا 

اينتعأأانال   الأأدول  ل  اتمأأاذ جميع التأأداب ر المالئمأأة لماع حأأدو  أ مأأال التمويف أو   يحأأ   - 5 
رجهاال بوسأأائل ماهاال  اد ايقت أأاءال ا تماد وتاف   ترأأريعا  وسأأياسأأا  محددة خا  سأأواء   ر شأأبكة اإلنترنت أو 

مم المتحدة بر ن حعوق اإلنسان وضمان حماية فعالة لألشماص مو أجل ته ئة ب ئة آماة ومواتية للتعاون مع ام 
دان حعوق اإلنسأأأأأأأان  تعاونوا مع اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م   حتعاونون أو  ال حو يسأأأأأأأعون أل  التعاون أو 

 انتعان؛  مو أي أ مال تمويف أو 

ريعأة ومحأاحأدة  الأدول أل  مكأافحأة اإلفال  مو الععأاب مو خالل أجراء تحقيعأا  سأأأأأأأأأأأأأ   حأد و  - 6 
اينتعان التد ترتك ها الدول والجها  مو غ ر الدول  ومسأأأأأأتعلة وضأأأأأأمان المسأأأأأأاءلة  و جميع أ مال التمويف أو 

تعاونوا مع اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد   حتعاونون أو  التعاون أو جما ة ممو يسأأأأأعون أل    ضأأأأأد أي فرد أو 
خارجهاال ومو خالل أدانة جميع     ام مال  لااا والترأدحد   و م دان حعوق اإلنسأانال سأواء   ر شأبكة اإلنترنت أ 

الفعالةال وفعاا يمكو أن تل ّرر أبدااال ويد و ا أل  أن تتيح لل أأأأأأأحايا الوصأأأأأأأول أل  سأأأأأأأ ل اينتصأأأأأأأار   ل  أنها ي 
 لتعهداتها والتلاماتها الدولية فد م دان حعوق اإلنسانال وإل  أن تماع تكرار تلك ام مال؛ 

أل  أن تكفل  دن اسأأأتمدان التداب ر الطارئة ال أأأرورية المتصأأألة بجائحة   أي أأأاا ل  الدو  حد و  - 7 
سأأأأأأأأواء   ر شأأأأأأأأبكة اإلنترنت    إل اقة وصأأأأأأأأول امفراد والجما ا  أل  اله ئا  الدوليةال دون وجا حق    19- كوف د 

 سيما اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسان؛  خارجهاال ي  أو 

 ل  تعديم معلوما ال حسأب ايقت أاءال أل  مجلس حعوق اإلنسأان  و جميع الدول   يرأجع  - 8 
حتعاونون   لتعاون أو اينتعان ضأأأأأأد امشأأأأأأماص ال حو يسأأأأأأعون أل  ا  التداب ر التد تتم  ا لماع أ مال التمويف أو 

علوما   فد ذلك م  تعاونوا مع اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسأأأأأأأأانال وللتصأأأأأأأأدي لهاال بما  أو 
  و الحاي  الم كورة فد تعارير امم و العان؛ 

ف ها المجتمع المدندال أل     ل  أن المعلوما  المعدمة مو كافة الجها  المعايةال بما  يرأأأأّدد  - 9 
م المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان حابغد أن تكون ذا  مصأأأأأأأأأأداقية وموثوقةال ويجب أن امم 

   تاّم و؛ تكون موضع تحعق وإثبا 

امم و العان أل  أن حواصأأأأل تلويد مفّوضأأأأية اممم المتحدة السأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأان  حد و  - 10 
نتعأأان ومعأأالجأأة ايد أأاءا  المتصأأأأأأأأأأأأألأأة بهأأا بأأ ك ر قأأدر مو اي  بأأالموارد الكأأافيأأة لماع حأأدو  أ مأأال التمويف أو 

خارجهاال كفالة وجود   شأبكة اإلنترنت أو   و ل  نحو حرا د اي تبارا  الجاسأانية بطرق ترأملال سأواء   ر  الفعالية 
فد   ب ئة آماة ومواتية لجميع امشأأأماص ال حو يسأأأعون أل  التعاون مع اممم المتحدة برأأأ ن حعوق اإلنسأأأانال بما 

محافل   س حعوق اإلنسأأان واإلجراءا  الماصأأة و  ئا  المعا دا  وغ ر ا مو آليا  حعوق اإلنسأأان أو ذلك مجل 
 اممم المتحدة؛ 
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الترك ل  ل  المجتمع المأدند فد تعرير مفوضأأأأأأأأأأأأأة اممم المتحأدة السأأأأأأأأأأأأأاميأة   بتعأدحر  حالحظ  - 11 
يرأأأأأأأمل  أنحاء العالمال بما  فد التمتع بحعوق اإلنسأأأأأأأان فد جميع   19- لحعوق اإلنسأأأأأأأان برأأأأأأأ ن ت ث ر جائحة كوف د 

 ؛ ( 50) الممارسا  الج دة والجوانب التد تث ر العلقال كوس لة "إل ادة ال ااء  ل  نحو أف ل" 

امم و العان المسأأأأا د لحعوق اإلنسأأأأان  ل  تعليل الجهود الرامية أل  وضأأأأع وتاف      يرأأأأّجع  - 12 
نتعان ومعالجة ايد اءا  المتصأأأأأأألة  اي  نظان أشأأأأأأأمل  ل  صأأأأأأأع د اممم المتحدة لماع حدو  أ مال التمويف أو 

الفا لة التابعة لألمم   بهاال بطرق ماها جمع المعلوما  وتحل ل ال يانا ال وتحسأ و وتاسأ ق اسأتجابة جميع الجها  
 المتحدةال ويد و فد   ا الصدد جميع الدول والجها  المعاية أل  المسا مة فد     الجهود؛ 

لس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانال ويرأأأأأأأأأأأأأجع الرئيس  ل  أن  بأالمطوا  التد اتمأ  أا رئيس مج   حرحأب  - 13 
الجة ايد اءا  المتعلعة  حواصأألال بالترأأاور مع الدول المعايةال اسأأتمدان مسأأا يا الحم دةال حسأأب ايقت أأاءال لمع 

تعاونوا مع  حتعاونون أو  اينتعان الموجهة ضأأأأأأأأأد امشأأأأأأأأأماص ال حو يسأأأأأأأأأعون أل  التعاون أو  ب  مال التمويف أو 
 ؛ و الع ايا المعروضة  ليا فد كل دورة مو دورا  المجلس المجلسال وتعديم معلوما    

آليا  حعوق اإلنسأأأأان فد اممم المتحدة  ل  أن تواصأأأأل ت أأأأم و تعارير ا المعدمة   يرأأأأجع  - 14 
أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأان والجمعية العامة  ل  التوالد أشأأأأأارة تلحّد  بانتظان أل  ايد اءا  ذا  المصأأأأأداقية  

تعاونوا مع  أو   حتعاونون  انتعان موجهة ضأأأد امشأأأماص ال حو يسأأأعون أل  التعاون أو  و المتعلعة ب  مال تمويف أ 
اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها فد م دان حعوق اإلنسأأأأانال ويرأأأأجعها  ل  أتاحة الفرصأأأأة للدولة المعاية لكد ترد  

  ل  ايد اءا  المحالة أل ها وإدراج رد ا فد التعارير؛ 

 ان أن يعرا  ل  الجمعية العامة أي أأأأأأااال ابتداء مو دورتها السأأأأأأابعة أل  امم و الع   يطلب  - 15 
والسأبع وال التعريَر ال ي يعدما سأاوياا أل  مجلس حعوق اإلنسأان برأ ن التعاون مع اممم المتحدة وممثل ها وآلياتها  

 فد م دان حعوق اإلنساني 

   44الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  8

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  

إجراءات ملموسةةةةةةةةةةة  من ال طةابةة إلى الواقعن نةداء عةالمي من أجةا ات ةا    -48/18
يتصةةةا ب لن من   لمكا حة العنصةةةرية والتمييز العنصةةةر  وكرن األجان  وما

 تعص 

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

ف ها تلك التد تعلز احتران حعوق اإلنسأأان  معاصأأد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال بما   أذ حؤكد مو جدحد  
 حؤكد مو جدحد أي اا اإل الن العالمد لحعوق اإلنسانال  حريا  امساسية للجميع وترجع  ل  ذلكال وإذ وال 

لدولد أل  العهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصأأأأأأأأادية وايجتما ية والثعافيةال والعهد ا وإذ يرأأأأأأأأ ر 
 تم  ل العاصريالالماص بالحعوق المدنية والسياسيةال وايتفاقية الدولية للع اء  ل  جميع أشكال ال

 ل  أ مية ايتفاقية الدولية للع أأاء  ل  جميع أشأأكال التم  ل العاصأأري با تبار ا صأأكاا وإذ يرأأدد  
لتلان ال ي قلطع فد المؤتمر العالمد حالحظ بعلق فد   ا الصأأدد أن اي  دولياا  اماا لمكافحة آفة العاصأأريةال وإذ 

حتصأل ب لك مو تعصأب الرامد أل  تحع ق التصأدحق  وما   لمكافحة العاصأرية والتم  ل العاصأري وكر  امجانب 

  

(50) A/HRC/46/19ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/19
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يرأأأأ ر أل  الحاجة أل  وضأأأأع  حلور با لألسأأأأفال وإذ  لم   2005 العالمد  ل    ا الصأأأأك الرئيسأأأأد بحلول  ان 
 مو أ الن وبرنامج  مل دحربانال  199لواردة فد الفعرة  معاح ر دولية تكم لية وفعاا للتوصية ا 

مل دحربان كمحطة بارزة فد الكفا  المرأأأترك ضأأأد العاصأأأرية ب  مية أ الن وبرنامج   وإذ يسأأألم 
حتصأأأأأأأأأل ب لك مو تعصأأأأأأأأأبال ح   أنهما يعالجان الج ور التاريمية  والتم  ل العاصأأأأأأأأأري وكر  امجانب وما
ب ن الرق وتجارة الرق ق جريمتان ضأأد اإلنسأأانيةال وكان حابغد دائماا   العميعة للعاصأأرية المعاصأأرةال ويسأألمان

خ ان فد اي تبار تركة بعض الفصأأأأأأأول امكثر فظا ة فد تاريخ البرأأأأأأأريةال ويرأأأأأأأكالن  أن يكونا ك لكال وي 
نداءا شأأامالا للعمل حاطوي  ل  تداب ر لتوف ر سأأ ل اينتصأأار ل أأحايا العاصأأريةال وتعليل التعليم والتو يةال 

 فحة الفعر والتهمييال وضمان التامية المستدامة الراملة للجميعالومكا

دان الو د العان بالمحتوى الحقيعد إل الن وبرنامج  مل دحربان يرأأأأأأأأأأأأأكل  أن انع  وإذ حالحظ بعلق 
  قبة رئيسية فد س  ل تول د اإلرادة السياسية الالزمة لتاف    تاف  اا كامالا وفعاياال

حتصل    ق ال ي تمّلفا العاصرية والتم  ل العاصري وكر  امجانب وماامثر السل د العم وإذ حدرك 
 لتمتع بحعوق اإلنسان وأنهاال ل لك الس بال تستد د رداا موحداا وشامالا مو الدولالب لك مو تعّصب  ل  ا

أ ميأة التاف أ  الكأامأل إل الن وبرنأامج  مأل دحربأان وزيأادة و د الجمهور بهمأا    وإذ حأدرك أي أأأأأأأأأأأأأأاا  
 يردد  ل  الحاجة أل  تبسي  وتعليل فعالية آليا  المتابعة العائمةال وإذ ود ما لهماال

حرحب بالتعدن المحرز ما    جهود الم  ولة  ل  الصأأأأع د الدولد واإلقليمد والوقادال وإذ ال   وإذ حالحظ  
حرحأأب مع التعأأدحر بجميع المطوا  اإليجأأابيأأة  ا تمأأاد أ الن وبرنأأامج  مأأل دحربأأان فد تاف أأ  أحكأأامهمأأاال وإذ 

فد ذلأك اإلصأأأأأأأأأأأأأالحأا    والمبأادرا  الاأاجحأة التد اتمأ تهأا الأدول مو أجأل تاف أ  مأا تاف أ اا فعأايا وكأامالاال بمأا 
الدسأأأأأتورية والترأأأأأريعيةال وا تماد خط   مل وقاية وغ ر ا مو السأأأأأياسأأأأأا  والتداب ر الوقايةال والمرأأأأأاركة فد  

لمحافل الدوليةال وترأأأأأأأجيع المبادرا  اإلقليمية آليا  متابعتهما وتعديم الد م لهاال وتعميم المسأأأأأأأاواة العرقية فد ا 
 دحربانال  دة فد المسائل المتصلة بإ الن وبرنامج  مل والدولية ومبادرا  الجها  المعاية المتعد 

د الجمعيأة  اععأ أثاأاء ان   بأإحيأاء الأ كرى العرأأأأأأأأأأأأأأريو ي تمأاد أ الن وبرنأامج  مأل دحربأان  وإذ حرحأب 
مسأتوى رؤسأاء الدول والحكوما ال برأ ن موضأو  "التعوي أا  والعدالة  العامة اجتما اا رفيع المسأتوى  ل  

ال ا تمد  الجمعية  2021أحلول/سأأأأأأ تم ر   22احدريو مو أصأأأأأأل أفريعد" فد  العرقية والمسأأأأأأاواة للسأأأأأأكان الم
خاللا أ الناا سأأأياسأأأياا لحرأأأد اإلرادة السأأأياسأأأية مو أجل التاف   الكامل والفعال إل الن وبرنامج  مل دحربان  

 ال( 51)   متابعتهماو مليا

ة م مال المؤتمر أل  جميع قرارا  مجلس حعوق اإلنسان السابعة بر ن المتابعة الرامل  وإذ ير ر 
بال والتاف   الفعال  العالمد لماا  أة العاصأرية والتم  ل العاصأري وكر  امجانب وما حتصأل ب لك مو تعصأّ

 صل أفريعدالإل الن وبرنامج  مل دحربانال والععد الدولد للماحدريو مو أ

لاء كث رة أل  أن الدول أقر  فد أ الن وبرنامج  مل دحربان ب ن الرأعوب فد أج وإذ يرأ ر أي أاا  
حتصأأل ب لك مو تعصأأبال و و واقع أد    مو العالم تواجا العاصأأرية والتم  ل العاصأأري وكر  امجانب وما

 ( أل  تفاقماال19-وس كورونا )كوف در جائحة مرا ف  

المعتعد   أزاء العقبا  الااشأأأأأئة التد تحول دون التمتع بالحق فد حرية الدحو أو   عا وإذ يعرب  و بال  قل  
فد ذلأك تلاحأد  أدد أ مأال العاف الموجهأة ضأأأأأأأأأأأأأد امفرادال  لتعصأأأأأأأأأأأأأب الأدحاد والتم  ل والعافال بمأا وإزاء حأاي  ا 

صأريةال أن تعترر  يرأ ر أل  أن أ الن وبرنامج  مل دحربان حه بان بالدولال فد معارضأتها لجميع أشأكال العا  وإذ 
حاء العالمال ويح  جميع الدول بالحاجة أل  مكافحة معاداة السأأأأامية ومعاداة العرب وكراهية اإلسأأأأالن فد جميع أن 

  ل  اتماذ تداب ر فعالة لماع ظهور حركا  تعون  ل  العاصرية وامفكار التم  لية تجا      الطوائفال 

  

 ي76/1 انظر قرار الجمعية العامة (51)
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حتصأل ب لك مو تعصأب تعون  ل   امجانب وما  ب ن العاصأرية والتم  ل العاصأري وكر   وإذ ح ّكر 
اإلثادال وأن ال أأحايا يمكو أن يعانوا مو أشأأكال   امصأأل العومد أو الاسأأب أو اللون أو أسأأاس العاصأأر أو

الدحو  اللغة أو متفاقمة مو التم  ل اسأأأأأأأأأأتااداا أل  أسأأأأأأأأأأس أخرى ذا  صأأأأأأأأأألة مو ق  ل الجاس أو متعددة أو
 أي وضع أخر؛ المولد أو الملكية أو امصل ايجتما د أو  ر  أوغ الرأي السياسد أو اإل اقة أو أو

تملف والتهميي واإلقصأأأأأأأأأأأأاء ايجتما د والتفاوتا  ايقتصأأأأأأأأأأأأادية  أن الفعر وال وإذ حؤكد مو جدحد 
حتصأأأل ب لك   ااصأأأر يمكو أن تت أأأا ف بسأأأ ب مظا ر العاصأأأرية والتم  ل العاصأأأري وكر  امجانب وما

يمكو أن تسأأأأأأأأهم فد اسأأأأأأأأتمرار المواقف   ت أأأأأأأأا ف     المظا رال كما مو تعصأأأأأأأأب وأن تؤدي بدور ا أل 
يسأأأأألم فد   ا الصأأأأأدد ب أأأأأرورة ا تماد نهج   ر ا مليداا مو الفعرال وإذوالممارسأأأأأا  العاصأأأأأرية التد تولد بدو 

متكاملة ومتعاقعة وشأأأأأاملة ل أأأأأمان فعالية السأأأأأياسأأأأأا  والتداب ر امخرى المتم ة ضأأأأأد العاصأأأأأرية والتم  ل 
 حتصل ب لك مو تعصبال مجانب وماالعاصري وكر  ا

رابأأا  التد تلحق أزاء المسأأأأأأأأأأأأأأأأائر فد امروا  وسأأأأأأأأأأأأأأ أأل العيي وايضأأأأأأأأأأأأأأط  وإذ يعرب  و قلعأأا 
ال وأثر ا السأأأل د  ل  التمتع بحعوق اإلنسأأأان فد جميع 19-بايقتصأأأادا  والمجتمعا  بسأأأ ب جائحة كوف د

ف هم أولئك ال حو حواجهون العاصأأرية حؤثر برأأكل غ ر متااسأأب  ل  بعض امفرادال بمو   أنحاء العالمال مما
أبرزتا وكرأأأأأأأفت  اا الجائحةال   و ماحتصأأأأأأأل ب لك مو تعصأأأأأأأبال و  والتم  ل العاصأأأأأأأري وكر  امجانب وما

يكمو وراء ذلك مو أوجا  دن المسأأاواة الهيكلية العميعة والطويلة اممد والمرأأاكل امسأأاسأأية   فد ذلك ما بما
قتصأأادية والمدنية والسأأياسأأيةال وتفاقم أوجا  دن المسأأاواة العائمةال فد ممتلف مجاي  الحياة ايجتما ية واي

لاظمية والهيكلية والتم  ل العاصأأأأأأأأأأري حليدان مو تفاقم  دن المسأأأأأأأأأأاواة فد  يرأأأأأأأأأأ ر أل  أن العاصأأأأأأأأأأرية ا وإذ
حؤدي أل  تفاوتا   رقية فد الاتائج الصأأأحية وارتفا  معدل  الحصأأأول  ل  الر اية الصأأأحية والعالجال مما

 واممراا ب و امفراد والجما ا  التد تواجا التم  ل العاصريالالوفيا  

عرا اآلسأ وي و والماحدريو مو أصأل آسأ وي للعاصأرية والتم  ل  أزاء ت   وإذ يعرب  و قلعا أي أاا  
يطلب أل  الدول أن  ال وإذ19-العاصأأأأأأأأأأأأري وجرائم الكراهية وأ مال العافال التد تفاقمت بفعل جائحة كوف د

 المسائلال تعالج    

أوجا  وت أا ف ب ن تصأميم واسأتمدان التكاولوجيا  الرقمية الااشأئة يمكو أن حؤدي أل  تفاقم    وإذ يسألم  
 دن المسأاواة العائمة التد يعون الكث ر ماها  ل  أسأس  رقية وإثاية ووقايةال وأن أحد الرأواغل الرئيسأية حتمثل فد  
انترأأأأأأأأار التكاولوجيا  الرقمية الااشأأأأأأأأئة فد تحدحد الاتائج ال ومية فد مجاي  العمالة والتعليم والر اية الصأأأأأأأأحية 

 التم  ل الاظمد  ل  نطاق غ ر مس وقال ور خطر  حتس ب فد ظه  والعدالة الجاائيةال مما 

أل  أن مفوضأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأانال  مالا بعرار مجلس حعوق    وإذ يرأأأأأأ ر 
حلعة    2020ترأأريو امول/أكتوبر    22و 21ال  عد  فد  2019أحلول/سأأ تم ر  27المؤرخ  42/29اإلنسأأان 

ل والعااصأأأأر المتصأأأألة بمرأأأأرو  بروتوكول أضأأأأافد  قانون ون فد المسأأأأائ دراسأأأأية للم راء نظر أثااء ا خ راء 
  لالتفاقية الدولية للع أأأأاء  ل  جميع أشأأأأكال التم  ل العاصأأأأري أ دتا اللجاة الممصأأأأصأأأأة المعاية بوضأأأأع 

 التفاقية الدولية للع اء  ل  جميع أشكال التم  ل العاصري فد دورتها العاشرةالل  تكم لية  معاح ر

  ال 19- تتمكوال بسأأ ب الع ود التد فرضأأتها جائحة كوف د  ة لم من اللجاة الممصأأصأأ    و أسأأفا  وإذ يعرب  
 ال( 52) كان معرراا فد امصل مو  عد اجتما ها الحادي  رر كما

 2014  ترأريو الثاند/نوفم ر   18المؤرخ    16/ 69ب ن الجمعية العامة نصأتال فد مرفق قرار ا    وإذ ح ّكر  
 ععد الدولد للسأأأأأكان الماحدريو مو أصأأأأأل أفريعدال ال ي ا تمد  بموجبا الجمعية بتوافق اآلراء برنامج امنرأأأأأطة لل 

 وبرنامج  مل دحربانالحتجلأ مو التاف   الكامل والفعال إل الن   ل  أن تاف   برنامج امنرطة جلء ي
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ال ال ي قرر  2018كانون امول/ديسأأم ر    22المؤرخ    262/ 73بعرار الجمعية العامة   وإذ ح ّكر أي أأاا  
حد و ثم جميع   ئا  اممم  ى دائم للسأأأأأأأأكان الماحدريو مو أصأأأأأأأأل أفريعدال وإذ فيا الجمعية العامة أنرأأأأأأأأاء ماتد 

 مو ذلك العرارال   12دى الدائم  ل  الاحو الم  و فد الفعرة المتحدة وكياناتها ذا  الصلة أل  اإلحالة أل  المات 

ق  ل  أ مية أزالة العقبا  العانونية والع أأأأأأأأأأاء  ل  الممارسأأأأأأأأأأا  التم  لية التد تعو   وإذ يرأأأأأأأأأأدد 
سأأيما اإلفريع  و والماحدريو مو أصأأل أفريعدال مرأأاركة كاملة فد الحياة العامة والحياة  مرأأاركة امفرادال وي

 فد ذلك  دن ممارستهم حعوق المواقاة الكاملةال لدان التد يعيرون ف هاال بماالسياسية فد ال  

التاف   الفعال إل الن أل  الجهود التد ب لها الفريق العامل الحكومد الدولد المعاد ب   وإذ يرأأأأأأأأأأأأ ر 
حدحداا دحربان امخرىال وت   تاف   نتائج مؤتمر  آليا  متابعة  وأي أأاا أل  تلك التد ب لتها  وبرنامج  مل دحربانال

اللجاة الممصأأأصأأأة المعاية بوضأأأع معاح ر تكم ليةال وفريق الم راء البارزيو المسأأأتعل و المعاد بتاف   أ الن  
مؤتمر دحربأان   وفد  لعأامأل المعاد بأالماحأدريو مو أصأأأأأأأأأأأأأأأل أفريعدالوبرنأامج  مأل دحربأانال وفريق الم راء ا

لمبادرا  المتم ة لالحتفال بال كرى ا يرأأ ر أي أأاا أل  وإذ ال2009ايسأأتعراضأأد ال ي  عد فد نيسأأان/أبريل  
 الساوية العرريو إل الن وبرنامج  مل دحربانال

وغ ر ذلك مو انتهاكا    و اسأأأأأأأأأأأأتيائا مو الحواد  امخ رة لالسأأأأأأأأأأأأتمدان المفرط للعوة  وإذ يعرب 
حعوق اإلنسأأأان مو جانب موظف و مسأأأؤول و  و أنفاذ العانون ضأأأد متظا ريو سأأألم  و حدافعون  و حعوق  

 19المؤرخ   43/1يرأأأأأأأأأ ر أل  قرار مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأان     و والماحدريو مو أصأأأأأأأأأل أفريعدال وإذامفريع
ا  التم  ل العاصأأأأأأأري والعاف التد ال ال ي حدحو فيا المجلس برأأأأأأأدة اسأأأأأأأتمرار ممارسأأأأأأأ 2020حليران/حونيا  

لتعرير ال ي يحي   لماا با ترتك ها وكاي  أنفاذ العانون ضأأأأأأأد امفريع  و والماحدريو مو أصأأأأأأأل أفريعدال وإذ
 ال( 53) قدمتا مفوضة اممم المتحدة السامية لحعوق اإلنسان أل  المجلس  مالا ب لك العرار

ال ال ي قرر 2021تموز/حوليا  13ؤرخ الم 47/21أل  قرار مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان  وإذ يرأأأأأأأأأأ ر 
المجلس بموجبا أنرأأأأأأأأأأأأاء آلية خ راء دولية مسأأأأأأأأأأأأتعلة تت لف مو ثالثة خ راء مو ذوي الم رة فد مجال أنفاذ 
العانون وحعوق اإلنسأأأأأانال يع اهم رئيس المجلسال بتوجيا مو المفوضأأأأأة السأأأأأاميةال بغية تعليل أحدا  تغ  ر  

 ت و فد سأأأأياق أنفاذ العانون  ل  الصأأأأع د العالمدال خاصأأأأة  ادما  تحويلد مو أجل العدالة والمسأأأأاواة العرق
حتعلق اممر بتركا  ايسأأأتعمار وايتجار   ر المحي  امقلسأأأد فد امفريع  و المسأأأتع دحوال والتحع ق فيما 

جميع انتهاكا   عاصأأأأأأرية وفدتتم   الحكوما  مو أجراءا  لمواجهة ايحتجاجا  السأأأأأألمية الماا  أأأأأأة لل
 لد لحعوق اإلنسانال والمسا مة فد المساءلة وج ر ضرر ال حايا؛العانون الدو 

ال 47/21أل  أن مجلس حعوق اإلنسأأأان قلب أل  المفوضأأأة السأأأاميةال فد قرار    وإذ يرأأأ ر أي أأأاا  
ية أن تعلز وتوسأأأأأأع نطاق الرصأأأأأأد ال ي ت أأأأأأطلع با المفوضأأأأأأية مو أجل مواصأأأأأألة اإلبالغ  و العاصأأأأأأر 

لحعوق اإلنسأأان ضأأد امفريع  و والماحدريو مو أصأأل أفريعد مو جانب  الاظميةال وانتهاكا  العانون الدولد  
وكاي  أنفاذ العانونال والمسأأأأأا مة فد المسأأأأأاءلة وج ر ال أأأأأررال واتماذ مليد مو اإلجراءا   ل  الصأأأأأع د 

ال بسأأأ ل ماها تعديم الد م أل  الدول  العالمد بغية أحدا  تغ  ر تحويلد مو أجل العدالة والمسأأأاواة العرق ت و
سأأأأأأأأيما الماحدريو مو أصأأأأأأأأل أفريعد وماظماتهمال وتعليل المسأأأأأأأأا دة المعدمة   جها  المعاية امخرىال ويوال

 أل همال وزيادة التعريف به ا العمل؛

 2020كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأم ر  31المؤرخ  75/237أل  قرار الجمعية العامة  وإذ يرأأأأأأأأأأأأ ر ك لك 
د مسأأأأأأأأ لة وضأأأأأأأأع برنامج أنرأأأأأأأأطة متعدد جمعية أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان أن حاظر فال ي قل ت فيا ال

الساوا  مو أجل الاهوا ب نرطة التو ية المتجددة والمعلزة الالزمة إل الن وتع ئة الجمهور  ل  الصع د 
 ل  أسأأأأأأهما با فد مكافحة العاصأأأأأأرية والتم   العالمد د ماا إل الن وبرنامج  مل دحربانال وتعليل الو د بما

 مو تعّصب؛ حتصل ب لك العاصري وكر  امجانب وما
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أزاء انمفاا الموارد المالية والبرأأأأرية فد المفوضأأأأية فد الوقت ال ي أضأأأأحت  وإذ يسأأأأاور  العلق 
 فيا     الموارد ضرورية لتاف   الوييا  ككل والد وة أل  مكافحة العاصريةال

ون الدولد إلحياء ذكرى ضأأأأأأأأأأأأأحايا الرق  ايحتفال السأأأأأأأأأأأأأاوي فد جايف بال    وإذ حالحظ مع التعدحر 
أل رب  اا فد سأأأأأأأأأأأأياق أحياء     ال كرى فد   يرأأأأأأأأأأأأ ر أل  ما رة الرق ق   ر المحي  امقلسأأأأأأأأأأأأدال وإذوتجا
مو د م إلقامة نصأأب ت كاري فد مكتب اممم المتحدة فد جايف ل أأحايا الرق وتجارة الرق ق   2017  ان

   ر المحي  امقلسدال

أشأأأأأكال العاصأأأأأرية  ة وايلتلان السأأأأأياسأأأأأ  و للع أأأأأاء  ل  جميع ل  أ مية اإلراد يرأأأأأدد -1 
 حتصل ب لك مو تعصب؛ والتم  ل العاصري وكر  امجانب وما

ال أأأأأأأأأأأأرورة الملحة لتاف   ايتفاقية الدولية للع أأأأأأأأأأأأاء  ل  جميع أشأأأأأأأأأأأأكال التم  ل    حؤكد -2 
وج هية للمؤتمر العالمد لمكافحة  العاصأأأأري وإ الن وبرنامج  مل دحربان تاف  اا تاماا وفعايا كوثيعة ختامية ت 

حتصأأأأأأأأل ب لك مو تعصأأأأأأأأبال تهدر أل  التصأأأأأأأأدي آلفة   ية والتم  ل العاصأأأأأأأأري وكر  امجانب وماالعاصأأأأأأأأر 
فد ذلك أشأأكالها المعاصأأرة والمتجددةال التد اتم  بع أأها لألسأأف أشأأكايا  ايفةال باإلضأأافة   العاصأأريةال بما

 و أصل أفريعد؛أل  تاف   برنامج أنرطة الععد الدولد للماحدريو م

أزاء  ودة المظا ر العايفة للعاصأأأأأأرية والتم  ل العاصأأأأأأري وكر  بالجل     يرأأأأأأعر  ما زال -3 
حتصأأأأأأأأل ب لك مو تعصأأأأأأأأبال و د مظا ر تسأأأأأأأأتاد أل  أحدحولوجيا  خاقئة  لمياا ومرأأأأأأأأجوبة   امجانب وما

جيا  العومية والرأع وية أخالقياا وظالمة وخط رة اجتما يااال مثل أحدحولوجيا  تفّوق ال يضال وك لك اإلحدحولو 
د فد   ا الصأدد أن الااس حولدون أحراراا ومتسأاويو فد الكرامة والحعوق وأن لكل فرد الحق  المتطرفةال ويؤك

 فد الحياة والحرية واممان  ل  شمصا؛

مو ايتفاقية الدولية للع أأأأاء  ل  جميع   14الدول  ل  أ الن ا ترافهاال وفعاا للمادة  يرأأأأجع  - 4 
لتم  ل العاصأأأأأأأري فد تلعد ال الغا  مو امفراد  ل العاصأأأأأأأريال باختصأأأأأأأاص لجاة الع أأأأأأأاء  ل  ا أشأأأأأأأكال التم  

 الاظر فد تلك ال الغا  فد أقار أجراءاتها المتعلعة بالركاوى؛  مجمو ا  امفراد الماضع و لويحتها وفد  أو 

ة  ل   مل اللجاة الممصأأأأأأأأصأأأأأأأأة المعاية بوضأأأأأأأأع معاح ر تكم لية لالتفاقي   يع د الت ك د -5 
 ل العاصأري التد بدأ ال فد دورتها العاشأرةال مااقرأا  برأ ن وضأع الدولية للع أاء  ل  جميع أشأكال التم  

 ؛( 54) مررو  بروتوكول أضافد لالتفاقية

ايسأأأأأأأأأأأأأأتاتاجا  والتوصأأأأأأأأأأأأأأيا  التد قدمها الفريق العامل الحكومد الدولد المعاد    حؤيد -6 
 بالتاف   الفعال إل الن وبرنامج  مل دحربان فد دورتا الثاماة  ررة؛

مان جميع دول العالم أل  ايتفاقية الدولية للع أأأأأأأأاء  ل  جميع ين أأأأأأأأ   ل  ما يرأأأأأأأأدد -7 
ل دحربان وتاف   ما تاف  اا تاماا وفعايا مو أ مية قصأأأأأوى  أشأأأأأكال التم  ل العاصأأأأأري وإل  أ الن وبرنامج  م

 العالم؛ جميع أنحاء فد تعليل المساواة و دن التم  ل فد

معاد بتاف   أ الن وبرنامج  مل دحربان  أل  فريق الم راء البارزيو المسأأأأأأتعل و ال  يطلب -8 
اها تعريراا أل  الجمعية العامة فد  ال وأن يعدن  2022 أن يععد دورتا الثاماة لمدة خمسأأأأأة أيان  مل فد  ان

دورتها السابعة والسبع وال ويطلب فد   ا الصدد أل  رئيس فريق الم راء البارزيو المستعل و أن يرارك فد  
فد أقار باد جدول ام مال المعاون "الع أأأأأأأأأأأأأاء  ل  العاصأأأأأأأأأأأأأرية والتم  ل  جلسأأأأأأأأأأأأأة تحاورية مع الجمعية  

 تعّصب"؛حتصل ب لك مو  العاصري وكر  امجانب وما

أل  امم و العان وإل  مفوضأأأة اممم المتحدة السأأأامية لحعوق اإلنسأأأان أن حتيحا    يطلب -9 
 يو المستعل و بويحتا بفعالية؛جميع الموارد المالية والبررية الالزمة يضطال  فريق الم راء البارز 
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للتحريض   و اسأأتيائا أزاء اسأأتمرار اسأأتمدان ماابر وسأأائ  التواصأأل ايجتما د يعرب -10 
 ل  الكراهية والعاف ضأد المهاجريو والالجئ و وملتمسأد اللجوءال ب و فئا  أخرىال مع الت ك د مجدداا  ل  

ويه ب بالدول أن تحظر بموجب العانون أي د وة حعوق حرية التع  ر وتكويو الجمعيا  والتجمع السألمدال 
فد ذلك  العافال بما العداء أو   التم  ل أوالدحاية ترأأأأأأأأكل تحري أأأأأأأأاا  ل العرقية أو أل  الكراهية العومية أو

 حلروَّج لا مو خالل تكاولوجيا المعلوما  وايتصاي ؛ ما

مو ايتفأاقيأة   4تسأأأأأأأأأأأأأأأحأب بعأد تحفظأاتهأا  ل  المأادة   بجميع الأدول التد لم   حه أب  - 11 
مو العهد الدولد   20و  19و  18الدولية للع أأأأأأاء  ل  جميع أشأأأأأأكال التم  ل العاصأأأأأأري و ل  المواد 

مو أ الن وبرنامج   75ماص بالحعوق المدنية والسأأأأأياسأأأأأية أن تاظر فد سأأأأأح هاال تماشأأأأأياا مع الفعرة ال 
  مل دحربان؛ 

مم المتحدة السأأأامية لحعوق  بععد ايجتما ا  اإلقليمية التد نظمتها مفوضأأأية ام  حرحب -12 
 اا فعاياال ويرأأجع الدول  اإلنسأأان مو أجل تاف   برنامج أنرأأطة الععد الدولد للماحدريو مو أصأأل أفريعد تاف  

ام  أأأأأأأأأأأاء والجها  المعاية امخرى  ل  ا تماد توصأأأأأأأأأأأيا   ملية الماح  فد     ايجتما ا ال ويه ب 
مخرى أل  تيسأأ ر مرأأاركة ممثلد المجتمع المدند مو بلدان بالدول والماظما  اإلقليمية والجها  المعاية ا

ر المسأأأأأا م ال ي يمكو أن ت أأأأأطلع با المؤسأأأأأسأأأأأا   ومااقق كلّ  ماها فد     ايجتما ا ال ويعترر بالدو 
الوقاية لحعوق اإلنسأأأان وماظما  المجتمع المدند فد د م التداب ر التد تتم  ا الدول لماع جميع أشأأأكال  

 ع اء  ل ها؛التم  ل العاصري وال

أل  أنرأأاء الماتدى الدائم المعاد بالماحدريو مو أصأأل أفريعد ليكون بمثابة آلية   يرأأ ر -13 
ورية للماحدريو مو أصأأل أفريعد والجها  المعاية امخرى وما ر  لتحسأأ و سأأالمة الماحدريو مو أصأأل  ترأأا

نسأانال وفعاا ل رنامج امنرأطة  أفريعد ونو ية حياتهم وسأ ل  يرأهمال وك لك   ئة اسأترأارية لمجلس حعوق اإل
يا  العائمةال ويكرر الت ك د  المعررة لتاف   الععد الدولد للماحدريو مو أصأأأأأأأل أفريعد وبتاسأأأأأأأ ق وث ق مع اآلل

  و ضروري وكار  مو د م اممانة؛  ل  ضرورة تلويد الماتدى الدائم بكل ما

ماط والسأأياسأأا  والعمليا  أل  اللجاة ايسأأترأأارية أن تعد دراسأأة تبح  ف ها امن   يطلب -14 
التد تسأأأأأهم فد حواد  التم  ل العاصأأأأأريال وتعدن معترحا  للاهوا بالعدالة والمسأأأأأاواة العرق ت و حابغد أن 

كوال مع وتحع ق أ دافهاال بالترأأأأأأأأأأاورال ح ثما أم 2030 ترتكل بعوة  ل  تاف   خطة التامية المسأأأأأأأأأأتدامة لعان
المسأأأأأتعلة للاهوا بالعدالة والمسأأأأأاواة العرق ت و فد سأأأأأياق  ة  حعوق اإلنسأأأأأان وآليا  الم راء الدولي   مفوضأأأأأية

ال وأن تعدن الدراسأة أل  مجلس حعوق  47/21أنفاذ العانون ال ي أنرأ   مجلس حعوق اإلنسأان بموجب العرار  
 اإلنسان فد دورتا الرابعة والممس و؛

مو   مم المتحأأأدة أن تعلز حمالتهأأأا الراميأأأة أل  أذكأأأاء الو دأل  ماظومأأأة ام  يطلأأأب -15 
زيادة التعريف برسأأأأأأأأأأأأأأالة أ الن وبرنامج  مل دحربان وآليا  متابعتهما و مل اممم المتحدة فد مجال   أجل

 مكافحة العاصرية؛

مو   34و 32أل  امم و العان والمفوضية السامية أن حاف ا تاف  اا كامالا الفعرت و    يطلب -16 
لالحتفال بال كرى العرأأأأأأأريو إل الن وبرنامج  برأأأأأأأ ن التو ية وحملة أ المية 75/237ر الجمعية العامة قرا

  مل دحربان ومتابعتهما؛

أل  المفوضأأأأأية السأأأأأامية أن ت أأأأأع وتطلق اسأأأأأتراتيجية اتصأأأأأاي  شأأأأأاملة مدتها   يطلب -17 
فد ذلك برأأأ ن محتوى  عالمد لهاال بماسأأأاتان ترأأأمل برنامجاا للتو ية بالمسأأأاواة العرقية وتع ئة الد م العان ال

للع أأاء  ل  جميع أشأأكال التم  ل العاصأأري وإ الن وبرنامج  مل دحربان وإسأأهامهما فد   ايتفاقية الدولية
حتصأل ب لك مو تعصأب؛ ويابغد أن ترأمل أنرأطة   مكافحة العاصأرية والتم  ل العاصأري وكر  امجانب وما

للسأأأأأأكان  ن وبرنامج  مل دحربان وبرنامج امنرأأأأأأطة للععد الدولدايسأأأأأأتراتيجية نرأأأأأأر وتوزيع ايتفاقية وإ ال
الماحدريو مو أصأأأأأأأأأأل أفريعد  ل  نطاق واسأأأأأأأأأأع مو خالل مراكل اممم المتحدة لإل الن والوجود الم داند  
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ال وبجميع اللغا  الرسأمية لألمم المتحدة؛ والتعاون  ايسأهل الوصأول أل ه مط و ة ورقمية لاشأكب للمفوضأيةال 
يأأا  الجأأدحأأدة التد حواجههأأا امفراد  الجأأامعأأا  والمأأدارس والكيأأانأأا  التعليميأأة امخرى؛ وتحأأدحأأد التحأأدمع  

والجما ا  ال حو يعيرأأأأون التم  ل العاصأأأأري  ل  وسأأأأائل التواصأأأأل ايجتما د؛ وإنتاج مواد ترويجية  و 
بية  و تاف   ايتفاقية المسأأأأأأأأاواة العرقية مع اتبا  نهج مالئم للرأأأأأأأأباب مغراا تعليمية؛ ونرأأأأأأأأر أمثلة أيجا

مع وسأأأأأأأأائل اإل الن؛ والتواصأأأأأأأأل مع المجتمع المدند لتعليل الرب    وإ الن وبرنامج  مل دحربان؛ والتعاون 
سأأأأأأيما الرأأأأأأبابال  ل  وسأأأأأأائل التواصأأأأأأل ايجتما د؛ ويطلب أل   الرأأأأأأبكد؛ والتعاون مع  امة الااسال وي

 الموارد الالزمة؛امم و العان أن حلود ايستراتيجية وبرنامج التو ية ب 

و وت   يطلب -18  بسأأأأأّ  الجلء الممصأأأأأص إل الن وبرنامج  أل  المفوضأأأأأة السأأأأأامية أن تحسأأأأأّ
 مل دحربان  ل  الموقع الرأأأأأأبكد للمفوضأأأأأأية مو أجل زيادة التعريف ب نرأأأأأأطة المتابعة التد ي أأأأأأطلع بها 

ة التابعة لا و  ئا  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأان وأفرقتا العاملة والمكلفون بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصأأأأأأأ 
  ما؛حتعلق بتاف   معا دا  حعوق اإلنسان فيما

أل  المفوضأأأية السأأأامية والدول ام  أأأاء والجها  المعاية امخرى أن تدرج فد    يطلب -19 
تحأدحثأاتهأا السأأأأأأأأأأأأأأاويأة للفريق العأامأل الحكومد الأدولد المعاد بأالتاف أ  الفعأال إل الن وبرنأامج  مأل دحربأان  

ا فد سأياق برنامج  فد ذلك  و امنرأطة الم أطلع به أ الن وبرنامج  مل دحربانال بمامعلوما   و تاف    
التو يةال ويطلب أي أأأأأأأاا أل  المفوضأأأأأأأية أن حدرج معلوما   و تاف   اسأأأأأأأتراتيجية ايتصأأأأأأأاي  فد التعرير  

 الساوي لألم و العان أل  الجمعية العامة  و الجهود العالمية الم  ولة فد مكافحة العاصرية؛

انال ويطلب أل  بالعمل ال ي اضأأأأأأأأأطلعت با المفوضأأأأأأأأأية السأأأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأ   حاوّ  -20 
المفوضأأأأأأة السأأأأأأامية أن تواصأأأأأأل أتاحة الموارد الالزمة لفعالية  مل آليا  متابعة تاف   نتائج مؤتمر دحربان  

مجانب  وإ طاء أولوية  الية فد  مل المفوضأأية لمسأأ لة ماع ومكافحة العاصأأرية والتم  ل العاصأأري وكر  ا
 حتصل ب لك مو تعصب؛ وما

 ة الهامة ق د نظر يأن حبعد     المس ل  يعرر -21 

 45الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  11

ل ب غل ية   أ  أأاء  و التصأأويتي وكانت  5وامتاا     الأصأأوا  10صأأوتاا معابل  32]ا تلمِّد بتصأأويت مسأأجَّ
 حلد: نتيجة التصويت كما

 المؤيدون:
البحريوال  الروسأأأدال امرجات وال أرم اياال أريترياال أندونيسأأأياال أوزبكسأأأتانال باكسأأأتانال  ايتحاد 

بورك اأأأأأأأا  باغالدييال  )دولأأأأأأأة   ال رازيأأأأأأألال  بوليفيأأأأأأأا  العوميأأأأأأأا (ال    - فأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأوال  المتعأأأأأأأددة 
ال هأامأاال السأأأأأأأأأأأأأاغأالال السأأأأأأأأأأأأأودانال الصأأأأأأأأأأأأأومأالال الصأأأأأأأأأأأأأ وال غأابونال الفل  وال   جلر  توغوال 

ديفوارال ل  ياال المكسيكال   لكام رونال كوباال كو  ال وليفارية(ال فيجدال ا   - )جمهورية   فالويال 
 اال ن بالال الهاد مالويال موريتانياال نام  ي 

 المعارضون:
ألمانياال أوكرانياال أيطالياال بولاداال ترأأأأأأيكياال الدانمركال فرنسأأأأأأاال المملكة المتحدة ل ريطانيا  

 العظم  وأحرلادا الرماليةال الامساال  ولادا

 الممتاعون  و التصويت:
 [لغارياال جلر مارشالال جمهورية كورياال اليابانأوروغوايال ب 
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وبناء القدرات  ي مجال حقوق اإلنسةةةةةان  ي جماورية  المسةةةةةاعدة التقنية   -48/19
 أ ريقيا الوسطى

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 
 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال أذ يسترشد 

 اإل الن العالمد لحعوق اإلنسانال وإذ حؤكد مو جدحد 

وامفريقية  أل  الم ثاق امفريعد لحعوق اإلنسأأأأان والرأأأأعوب وغ ر  مو الصأأأأكوك الدولية وإذ يرأأأأ ر 
 ذا  الصلة بحماية حعوق اإلنسانال

  وقرارا  مجلس   2006آذار/مارس   15المؤرخ  251/ 60أل  قرار الجمعية العامة   وإذ يرأأأ ر أي أأأاا  
 مسا دة التعاية وبااء العدرا  فد م دان حعوق اإلنسان فد جمهورية أفريقيا الوسط ال حعوق اإلنسان بر ن ال 

 اممو بر ن الحالة فد جمهورية أفريقيا الوسط ال أل  قرارا  مجلس وإذ ير ر ك لك 

 الجاسأد ال يان المرأترك الموقع مو الممثلة الماصأة لألم و العان المعاية بالعاف أل    وإذ يرأ ر 
ال وفعأأأاا لعرار مجلس  2019حليران/حونيأأأا    1ا  وحكومأأأة جمهوريأأأة أفريقيأأأا الوسأأأأأأأأأأأأأأط  فد  فد حأأأاي  الال 

 ال2013حونيا حليران/ 24( المؤرخ 2013)2106 اممو

أن جميع الدول تتحمل المسأأأأأأأأأأؤولية فد المعان امول  و تعليل وحماية حعوق   وإذ حؤكد مو جدحد 
لمتحدة واإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأان والعهدحو اإلنسأأأأان والحريا  امسأأأأاسأأأأيةال الواردة فد م ثاق اممم ا

الدولية وامفريقية التد  د الدول  و الماصأأأأأأأأ و بحعوق اإلنسأأأأأأأأان وغ ر ذلك مو صأأأأأأأأكوك حعوق اإلنسأأأأأأأأان 
 أقرار ف هاال

أل  أن سلطا  جمهورية أفريقيا الوسط  تتحمل المسؤولية فد المعان امول  و حماية  وإذ ير ر 
 بادة الجما ية وجرائم الحرب والتطه ر اإلثاد والجرائم ضد اإلنسانيةالجميع سكان ال لد مو اإل

لتحع ق السأأأأأالن والمصأأأأأالحة فد جمهورية أفريقيا أل  توقيع ايتفاق السأأأأأياسأأأأأد  وإذ يرأأأأأ ر أي أأأأأاا  
 ال2019شباط/ف راحر  6الوسط  فد 

  2015  انأل   عد مراورا  شع ية وإنراء محفل بانغد للمصالحة الوقاية فد  وإذ ير ر ك لك 
  ال ي تال  ا تماد الم ثاق الجمهوري للسأأأالن والمصأأأالحة الوقاية وإ ادة اإل مار فد جمهورية أفريقيا الوسأأأط  

وتوقيع ممثلد امقرار الرئيسأية فد الالا  فد جمهورية أفريقيا الوسأط  اتفاقاا لال  السأال  والتسأريح وإ ادة 
 لتداب ر الواردة فيا تط يعاا فعايااليردد  ل  ضرورة تط  ق التوصيا  وا اإلدماجال وإذ

 ا وسالمة أراض هاالتمّسكا بسيادة جمهورية أفريقيا الوسط  واستعاللها ووحدته وإذ حؤكد مو جدحد 

ت  لا مو جهود فد مكافحة جائحة مرا   ل  حكومة جمهورية أفريقيا الوسأأأأأأأأأأأأأأط  لما  وإذ حثاد 
(ال ويرحأأب بأأالأأد م المتعأأدد اموجأأا الأأ ي تعأأدمأأا بعثأأة اممم المتحأأدة المتكأأاملأأة  19-ف روس كورونأأا )كوف أأد

الرأأأأأركاء يق اممم المتحدة العلطريال و المتعددة امبعاد لتحع ق ايسأأأأأتعرار فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأأط ال وفر 
الدول ون للمسأأا دة  ل  ماع تفرأأد المرا ونعل  دوا ال وإجراء فحوص الكرأأف  اا ووقف انترأأار  و لل 

يعرب  و قلعا المسأأتمر أزاء العواقب الصأأحية وايجتما ية وايقتصأأادية واإلنسأأانية المترتبة  المرضأأ ال وإذ
  ل    ا المراال

تلال غ ر مسأأأتعرة أل   مهورية أفريقيا الوسأأأط ال التد ي أزاء الحالة امماية فد ج   لق وإذ يسأأأاور  بال  الع  
أماكو أخرى   تلال ترتك ها أقرار الالا  فد بانغد وفد حدحو بوجا خاص اإلسأأأأأأاءا  التد ي حد ك  رال وإذ
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يم المسأأا دة اإلنسأأانية  ال ضأأد المدن  و وأفراد حفظ السأأالن التابع و لألمم المتحدة والعامل و فد مجال تعد مو ال لد
 ال 2019شباط/ف راحر    6ف  و والعامل و فد مجال الصحةال وذلك انتهاكاا يتفاق السالن الم رن فد  والصح 

 و بعثة اممم المتحدة  2021آب/أغسأأأأأأطس   4بالتعرير المرأأأأأأترك الصأأأأأأادر فد  وإذ يحي   لماا  
مية لحعوق  ومفوضأأأية اممم المتحدة السأأأا  المتكاملة امبعاد لتحع ق ايسأأأتعرار فد جمهورية أفريقيا الوسأأأط 

اإلنسأان برأ ن انتهاكا  حعوق اإلنسأان والعانون الدولد اإلنسأاند فد جمهورية أفريقيا الوسأط  خالل الفترة 
 ال2021أل  حليران/حونيا  2020اينتمابية مو تموز/حوليا  

  المرافق وال لا   تصأأأأأأأأأا د الهجما   ل  العامل و فد المجال و اإلنسأأأأأأأأأاند والط د و ل  وإذ حدحو 
لمدنية واإلنسأانيةال وإزاء فرا الجما ا  المسألحة رسأوماا غ ر قانونية  ل  المعونة اإلنسأانيةال فد  التحتية ا

حلال فيا  دد الالجئ و مرتفعاا جدااال وإزاء كون نصف سكان ال لد تعريبااال   سياق حتلاحد فيا  دد المرردحو وي
 ية للبعاء  ل  ق د الحياةالبحاجة أل  المسا دة اإلنسان  حلالون  مل ون مواقوال ي 2,8أي حوالد 

حكومة أفريقيا الوسأأأأأأأط  والمجتمع الدولد والجها  الفا لة فد مجال العمل اإلنسأأأأأأأاند   وإذ ح ّكر 
قو ية وآماة وكريمة ودائمة وكفالة كون ظرور العودة  ب أأأأأأأأأأأرورة د م  ودة المرأأأأأأأأأأأردحو والالجئ و  ودةا 

  و آماة وكريمة ودائمةالوايستقبال تسمح بإ ادة توق

بجهود الماظما  دون اإلقليمية فد الوسأأأأأاقا  الجاريةال وك لك بالمسأأأأأا دة اإلنسأأأأأانية التد   حرحب  وإذ  
 الدول ام  اء فد تلك الماظما  أل  سكان جمهورية أفريقيا الوسط ال   تعدمها 

  حاف  ا ايتحاد اموروبد ببعثا  التدريب العسأأأأأأأأأكري العملياتية وغ ر العملياتية التد   وإذ حرحب أي أأأأأأأأأاا  
  ثة اممم المتحدة المتكاملة المتعددة امبعاد لتحع ق ايسأأأأأأأتعرار فد جمهورية أفريقيا لصأأأأأأأالح العوا  المسأأأأأأألحة وبع 

 لجمهورية أفريقيا الوسط ال

أل  أن  ل  العوا  الدولية الموجودة فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأط  أن تتصأأأأررال لدى  وإذ يرأأأأ ر 
سأأأأأأأأأأأأأأيمأا العأانون الأدولد  الأدولد الواجبأة التط  قال وي  بأاحتران كأامأل محكأان العأانون ايضأأأأأأأأأأأأأأطال  بمهأامهأاال  

يعرب  و قلعا أزاء اد اءا  العاف  اإلنساند والعانون الدولد لحعوق اإلنسان والعانون الدولد لالجئ وال وإذ
حي   لماا بارتيا   ي  الجاسأأأأأأأد وغ ر  مو انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأأأان التد حلل م أن أقرار الالا  ارتك تهاال وإذ

ومة جمهورية أفريقيا الوسأأأأط  لجاة تحع ق خاصأأأأة مو أجل الكرأأأأف بصأأأأورة مسأأأأتعلة وشأأأأفافة  بإنرأأأأاء حك
حرحأب بأالتلان امم و العأان  ومتعمعأة  و  أ   ايد أاءا  وتعأديم المسأأأأأأأأأأأأأأؤول و  و ارتكأابهأا أل  العأدالأةال وإذ

سأأأأأ  و تط يعاا مع ايسأأأأأتغالل واي تداء الجا بتط  ق سأأأأأياسأأأأأة اممم المتحدة العاضأأأأأية بعدن التسأأأأأامح أقالقاا  
يعرب  و ارتياحا لتوقيع بروتوكول تعاسأأأأأأأأأأم المعلوما  واإلبالغ  و اد اءا  ايسأأأأأأأأأأتغالل  صأأأأأأأأأأارمااال وإذ

 ال2018أحلول/س تم ر  3واي تداء الجاس  و فد 

  لوسأأأط   ل  الحاجة العاجلة والملحة لوضأأأع حد لإلفال  مو الععاب فد جمهورية أفريقيا ا  وإذ يرأأأدد  
  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأاند أل  العدالةال ورفض وتعديم مرتك د انتهاكا

  اهمال و ل  ضرورة تعليل اآلليا  الع ائية الوقاية ل مان مساءلة الجااة  و أفعالهمال أي  فو  ان

ان امول  و ته ئة الظرور   ل  أن السألطا  الوقاية تتحمل المسأؤولية فد المع وإذ يرأدد أي أاا  
الزمة إلجراء تحقيعا  سأأريعة ونليهة وشأأفافة وتحريك مالحعا  ق أأائية ذا  مصأأداقية والاطق بامحكان ال

حه ب  بفعالية واسأأأأأأأتعالليةال و و حماية ال أأأأأأأحايا وامشأأأأأأأماص المعرضأأأأأأأ و لمطر ام مال اينتعاميةال وإذ
بعاد لتحع ق ايسأأأأأأتعرار فد  متحدة المتكاملة المتعددة امفد ذلك بعثة اممم ال بجميع الرأأأأأأركاء الدول  وال بما

جمهورية أفريقيا الوسأأأأط ال و د تتصأأأأرر فد أقار ويحتهاال أن حد موا سأأأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأأأط   
 لتحع ق     الغايةال
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أل  أن اللجاة الدولية المكّلفة بالتحع ق فد اّد اءا  انتهاك العانون الدولد اإلنسأأأأأأأاند   وإذ يرأأأأأأأ ر 
ن وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأان فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأأط  خلصأأأأأت أل  أن العانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأاو 

ال انتهاكا  وتجاوزا  قد ترأأأأأكل جرائم  2013امقرار الرئيسأأأأأية فد الالا  ارتك تال ما  كانون الثاند/حااحر  
 حرب وجرائم ضد اإلنسانيةال

  انتهاك العانون الدولد اإلنسأأأأاند والعانون   ل  أ مية مواصأأأألة التحقيعا  فد اد اءا وإذ يرأأأأدد 
الدولد لحعوق اإلنسأأأأان وانتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأان مو أجل اسأأأأتكمال  مل لجاة التحع ق الدولية 

والعانون   وإنجاز تعرير مرأأأأأأأأرو  المرصأأأأأأأأاد ال ي حوثق اينتهاكا  المط رة للعانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأأأأان
أل    2003أقليم جمهورية أفريقيا الوسأأأأأط  فد الفترة مو كانون الثاند/حااحر   الدولد اإلنسأأأأأاند المرتكبة فد

ال وال ي أ دتا بعثة اممم المتحدة المتكاملة المتعددة امبعاد لتحع ق ايسأأأتعرار 2015كانون امول/ديسأأأم ر 
 السامية لحعوق اإلنسانالفد جمهورية أفريقيا الوسط  ومفوضية اممم المتحدة 

اء اينتمابا  الرئاسأأأأية والترأأأأريعية امخ رةال ويد و أل  أجراء اينتمابا  المحلية بإجر  وإذ حرحب 
فد جو مو الحرية والرأأأأأأفافيةال و د انتمابا  يسأأأأأأتد د تاظيمها ب ل جهود  2022 وال لدية المع لة فد  ان

 اخليااال ترمد أل  تحع ق العودة اآلماة لالجئ و والمرردحو د

يجأب أن حرافعهأا    2022 مه أديأة لالنتمأابأا  المحليأة وال لأديأة لعأان ل  أن ام مأال الت   وإذ يرأأأأأأأأأأأأأأدد 
وضأع أقار فعال للترأاور ب و الجها  الفا لة السأياسأية والمجتمع المدند وسأائر الجها  المعاية فد ال لدال 

رة يتفاق السأأأأالن المؤرخ   ومو المجتمع الدولدال  2019 راحر شأأأأباط/ف 6بد م مو الجها  ال أأأأاماة والميسأأأأّ
أرسأأأأأأأأأاء حوار مفتو  وشأأأأأأأأأامل للجميع حهدر أل  تحع ق توافق اآلراء واسأأأأأأأأأتعادة الثعة ب و ممتلف    مو أجل

 الجها  الفا لةال

جميع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأان وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأاندال    حدحو برأدة  - 1 
المه اةال وأ مال  لالأنسأأأأانية أو ا  المعاملة العاسأأأأية أو  ضأأأأروب الععوبة أو مثل أ مال العتل والتع حب وغ ر  مو 

العاف الجاسأأأأأد المرتبطة بالالا  وأ مال العاف الجاسأأأأأاندال و مليا  ايختطارال وسأأأأألب الحرية واي تعاي  
 التعسأأأأأأأفيةال وايبتلاز والاهبال وتجا د امقفال واسأأأأأأأتمدامهمال واحتالل ومهاجمة المدارس والجرح  والمرضأأأأأأأ 

الصحية ووسائل الاعل الصحدال ف الا  و  رقلة المعونة اإلنسانيةال  والعامل و فد المجال الط د والمؤسسا   
سأأأيما الفئا  السأأأكانية التد  للممتلكا  وجميع اينتهاكا  المرتكبة فد حق المدن  و وي   د والتدم ر غ ر العانون 

رأأأدد  ل  ضأأأرورة مسأأأاءلة مرتك د      تعيي فد أوضأأأا   رأأأةال وبماصأأأة الاسأأأاء وامقفال والمرأأأردونال وي 
 هاكا  والتجاوزا   و أ مالهم وتعديمهم أل  العدالة؛ اينت 

الهجما  التد ترأاها الجما ا  المسألحة مسأتهدفةا المدن  و وموظفد   حدحو برأدة أي أاا  -2 
ح   المسأأأأأأأأأأأأا دة اإلنسأأأأأأأأأأأأانية والعامل و فد المجال الط د والمعدا  اإلنسأأأأأأأأأأأأانية وموظفد اممم المتحدةال وي 

بوقف أقالق الاارال وفعاا للتعهد ال ي قطعتا بموجب اتفاق السأأأأأأالن   الجما ا  المسأأأأأألحة  ل  التع د الفوري 
 ؛2019شباط/ف راحر  6الم رن فد 

الوقف الفوري لجميع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأانال وانتهاكا   يطلب مو جدحد -3 
  وجميع الحريا  العانون الدولد اإلنسأأأأأأأأاند التد ترتك ها جميع امقرارال والتعّ د الصأأأأأأأأارن بجميع حعوق اإلنسأأأأأأأأان 

 امساسيةال وإ ادة أرساء سيادة العانون فد ال لد؛

  د  ل  أن نعص امموال وانعدان امموأزاء الوضأأع اإلنسأأاندال ويرأأد   يعرب  و بال  قلعا -4 
يرأأكالن  ائع و أمان أيصأأال المعونة اإلنسأأانية ب مان ودون  وائقال ويه ب بالمجتمع الدولد أن حليد د ما 

  تعديم المعونة اإلنسأأأأأأأأأأأانية وتحع ق ايسأأأأأأأأأأأتعرار فد ال لدال ويطلب أل  جميع امقرار أن للجهود الرامية أل
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ائق للمعونة اإلنسأانية وللعامل و فد المجال اإلنسأاند أل  كامل اإلقليم تسأمح بالوصأول اآلمو ومو دون  و 
 الوقاد وأن تيسر  بوسائل ماها تعليل اممو  ل  الطرقا ؛

وسأأأأأط  والمسأأأأأؤول و السأأأأأياسأأأأأ  و والدحا  و وماظما  المجتمع بحكومة أفريقيا ال حه ب -5 
فد ذلك العاف العائم  ل  أسس أثاية  بماالمدند اتماذ أجراءا   امة ماسعة لماع التحريض  ل  العافال 

الكيأأانأأا  الأأ حو حرتك ون أفعأأايا  ودحايأأةال ويأأ ّكر بأأ ن مجلس اممو يمكو أن يفرا جلاءا   ل  امفراد أو
  حد مونهاال وال حو حهددون العملية السياسية  اممو فد جمهورية أفريقيا الوسط  أو  ايستعرار أو  تعوا السالن أو 

 ل  أفراد   يعرقلونهاال وال حو يرأأأأاون  جما   ل  المدن  و أو ايسأأأأتعرار والمصأأأأالحة أوالرامية أل  تحع ق 
اف الطائفدال والكراهيةال  فد ذلك الع حفظ السأأأأأأأأأالنال وال حو حامرقون فد أ مال التحريض  ل  العافال بما

حرتك ون   ن أوالجاسأأأاندال وال حو يعدو  سأأأيما بدوافع أثاية ودحايةال وك لك امفعال ذا  الطابع الجاسأأأد أو ي
ي مرون بارتكابهاال وال حو يجادون أقفايا   أفعايا تتعارا مع حعوق اإلنسأأأأأان والعانون الدولد اإلنسأأأأأاندال أو

 توزيعها؛ الحصول  ل ها أو ال المعونة اإلنسانية أويعرقلون أيص فد الالا ا  المسلحةال أو

  (55)جمهورية أفريقيا الوسأأط    بتعرير الم  ر المسأأتعل المعاد بحالة حعوق اإلنسأأان فد د  يرأأ   -6 
 وبالتوصيا  الواردة فيا؛

سأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأط  أل  القيان فد أقرب اآلجال بتاف   ايلتلاما   ب  حه ب -7 
بمااسأأأأأأأأأبة توقيع ال يان المرأأأأأأأأأترك ب و اممم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا   2019  ان التد قطعتها فد

 أ مال العاف الجاسد المرتكبة فد أوقا  الالا ؛الوسط  مو أجل مكافحة 

  جميع امقرار فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأأط   ل  حماية المدن  و كافةال مع أحالء  يح ّ  - 8 
 لال مو العاف الجاسد والجاساند؛ا تمان متلاحد للاساء وامقفا

للمسأأاواة بسأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأط  أن تعدن الد م أل  المرصأأد الوقاد  حه ب -9 
ب و الجاسأأأ وال وتد يم تاظيم و مل اللجاة الوقاية لحعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأيةال والمجلس ام ل  

  اية لماع جريمة اإلبادة الجما ية وجرائم الحرب والجرائملالتصأأاي ال واله ئة العليا للحكم الرشأأ دال واللجاة الوق 
اال وغ ر ا مو مؤسأأأأأسأأأأأا  الدولة التد تعمل مو أجل  ضأأأأأد اإلنسأأأأأانية وجميع أشأأأأأكال التم  ل والمعاقبة  ل ه

 تعليل وحماية وإ مال حعوق اإلنسانال ومكافحة الفساد وتعليل الديمعراقية والحكم الرش د؛

المتكاملة المتعددة امبعاد لتحع ق ايسأأأأأأأأأتعرار فد جمهورية  بعثة اممم المتحدة يرأأأأأأأأأجع -10 
أفريقيا الوسأأأط  و ل  الاحو الماصأأأوص  ليا جمهورية    أفريقيا الوسأأأط   ل  أن تتبع بحلنال د ماا لسأأألطا  

المحكمة الجاائية  لكد تواصأأأأل فد ويحتهاال نهجاا اسأأأأتباقياا وفعايا لحماية المدن  وال وأن تعدن المسأأأأا دة الالزمة  
 لماصة أ مالها؛ ا 

دة  اممم المتحدة وال لدان المسأأأأا مة بعوا  فد بعثة اممم المتحدة المتكاملة المتعد  يرأأأأجع  -11 
فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأأأأأط  والعوا  الدولية التد تعمل بااءا  ل  ويية مجلس   امبعاد لتحع ق ايسأأأأأأأأتعرار 

لسأأأأياسأأأأة اممم المتحدة العاضأأأأية بعدن التسأأأأامح  اممو  ل  اتماذ التداب ر الالزمة ل أأأأمان ايحتران الكامل
  ال العاف الجاسأأدال ويه ب بال لدان المسأأا مةأقالقاا مع ايسأأتغالل واي تداءا  واينتهاكا  وغ ر ا مو أشأأك 

بعوا  وبأالعوا  الأدوليأة التد تعمأل باأاءا  ل  وييأة مجلس اممو أن تتمأ  التأداب ر الالزمأة لماع  أ   امفعأال  
   أفراد ا مو الععاب أنصافاا لل حايا؛ومكافحة أفال

  حدة المتكاملة المتعددة بسأأأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأأأط ال بد م مو بعثة اممم المت  حه ب  - 12 
امبعاد لتحع ق ايسأتعرار فد جمهورية أفريقيا الوسأط  وفريق اممم المتحدة العطريال أن تع د تارأي   ملية 

  

(55) A/HRC/48/81ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/81
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  ة أدماجهم وإ ادتهم أل  أوقانهمال وتطلب أل  الدول ام  أأأأاء والماظما  نل  سأأأأال  المعاتل و وتسأأأأريحهم وإ اد 
ال  المالد للعملية وك لك لتفع ل  مل لجاة الحقيعة والعدالة والج ر والمصأأأأأأأأأأأأالحة الدولية مواصأأأأأأأأأأأألة وتعليل د مها 

 ولمبادرا  السالن واممو والمصالحة ب و السكان وتحع ق ايستعرار فد ال لد؛

درو اا  مو اسأتمرار اسأتمدان الجما ا  المسألحة امقفال معاتل و أو ئايعرب  و اسأتيا -13 
  اا وك لك مو تلاحد  مليا  اختطار امقفالال ويح  برأأأأأدة الجما ا  المسأأأأألحة رقيعاا جاسأأأأأي  خدماا أو  برأأأأأرية أو 

 ل  تحرير امقفال المجادحو فد صأأأأأأأأأأأأأفوفها والكف  و تجا د امقفال واسأأأأأأأأأأأأأتمدامهم وماع ذلكال وك لك 
الوفاء بايلتلاما  التد تعهد  بها  أل  ال فد   ا الصددالويه ب بها  اللواج العسري واللواج المبكرممارسة 

 ؛2019شباط/ف راحر  6ا ا   دحدة ماها فد اتفاق السالن الم رن فد جم

حكومة جمهورية أفريقيا الوسأأأأأأأط   ل  أن تعتمد سأأأأأأأريعاا خطة وقاية لحماية   يرأأأأأأأجع -14 
لتصأأأأأأأأأأأأأأأدحق  ل  ال روتوكول ايختيأأاري يتفأأاقيأأة حعوق الطفأأل المتعلق بأأإجراء  امقفأأالال و ل  أن تتوخ  ا

 ال الغا ؛ تعديم

يع امقرار  ل  حماية امقفال المسأأأأرح و مو العوا  المسأأأألحة والجما ا   جم  يح  -15 
المافصأأأأأأأل و  اها وا تبار م ضأأأأأأأحاياال ويرأأأأأأأدد  ل  ضأأأأأأأرورة حماية وتسأأأأأأأريح جميع امقفال   المسأأأأأأألحة أو
عوا  وجما ا  مسلحة وإ ادة أدماجهم بصورة مستدامةال وك لك تاف   برامج أ ادة ت   ل وإ ادة المرتبط و ب 

 سيما ماهو ضحايا أ مال العاف؛ ا د ايحتياجا  الماصة للفتيا ال ويأدماج تر 

سأيما  أزاء جسأامة أ مال العاف الجاسأد المتصألة بالالا ال وي ي حلال يسأاور  بال  العلق -16 
  د ضأأأأد الاسأأأأاء والفتيا  والفتيانال التد ترتك ها أقرار الالا ال ويرأأأأجع السأأأألطا  الوقاية والمحكمة العاف الجاسأأأأ 

  ئية الماصأأأة  ل  حماية ال أأأحايا ومسأأأاندتهمال وي ّكر فد   ا الصأأأدد بإنرأأأاء الوحدة المرأأأتركة لالسأأأتجابة الجاا 
أفريقيا الوسأأأط  أن  السأأأريعة والتصأأأدي للعاف الجاسأأأد ضأأأد الاسأأأاء وامقفالال ويه ب بسأأألطا  جمهورية

يقتصأأأأادية لل أأأأحاياال مو ا -تعلز الوسأأأأائل الالزمة لعملهاال وأن تكفل توف ر الر اية الافسأأأأية وايجتما ية  
 خالل المدما  الممتصة؛

ال بااءا  ل  قلب  2014بفتح المحكمة الجاائية الدولية تحقيعاا فد أحلول/سأ تم ر    حرحب -17 
 1أسأأاسأأاا  ل  جرائم الحرب والجرائم ضأأد اإلنسأأانية المرتكبة ما    سأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأط ال حركل

ال وتسأليم سألطا  جمهورية 2018ترأريو الثاند/نوفم ر   17تون فد  ال وا تعال ألفريد يكا2012آب/أغسأطس  
ال  مالا 2018كانون امول/ديسأأم ر  12أفريقيا الوسأأط  أيا  أل  المحكمةال وا تعال السأألطا  الفرنسأأية فد 

ال باتريس أدوارد نغايسأأأأوناال ك  ر قادة  2018كانون امول/ديسأأأأم ر  7ل صأأأأادر  و المحكمة فد  ب مر ا تعا
  تد بايكا" وماسأأعها الوقاد العانال وتسأأليم سأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأط  محمد سأأع د   د كاند م ليرأأيا  "أن 

ال  2019نون الثأاند/حاأاحر  كأا   7تاف أ اا ممر ا تعأال صأأأأأأأأأأأأأادر فد   2021كأانون الثأاند/حاأاحر    24أل  المحكمأة فد  
سأكان   وح ال 2021ط/ف راحر  شأبا 16ويحي   لماا ب دء محاكمة ألفريد يكاتون وباتريس أدوارد نغايسأونا فد  

 متابعة المحاكمة  و بعد؛  ل جمهورية أفريقيا الوسط  

الدول المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسأأأأط   ل  التعاون فد مجال مكافحة انعدان   يح  -18 
فد ذلك التعاون مع السأأأأألطا  الع أأأأأائية الوقاية   وإفال  أفراد الجما ا  المسأأأأألحة مو الععابال بما اممو
 لية ولجاة الحقيعة والعدالة والج ر والمصالحة؛والدو 

بجهود سأأأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأأأط  التد مّكات مو تفع ل  مل المحكمة    حرحب -19 
اينتهاكا  الجسأأأأأيمة لحعوق اإلنسأأأأأان وانتهاكا  العانون   الجاائية الماصأأأأأة التد لها اختصأأأأأاص الاظر فد

يا الوسأأأأأأط   ل  مواصأأأأأألة تعاونها مع المد د الماص  الدولد اإلنسأأأأأأاندال ويرأأأأأأجع حكومة جمهورية أفريق
للمحكمةال بد م مو المجتمع الدولدال حت  حتسأأأأا  تحدحد  وية مرتك د الجرائم الدوليةال مهما كان وضأأأأعهم 

 تعديمهم أل  العدالة دون ت خ ر؛انتماؤ مال وا تعالهم و  أو
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لية والبرأأأأأرية الرامية  سأأأأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأأأأط  أل  تعليل الموارد الماب  حه ب  -20 
أ ادة نرأأأأأأر خدما  اإلدارة العامة فد    بالم أأأأأأد فد أ ادة بسأأأأأأ  السأأأأأألطة الفعلية للدولة  ل  كامل ال لدال  أل  

ئيأة وإدارة السأأأأأأأأأأأأأأجونال بغيأة مكأافحأة اإلفال  مو الععأاب حتعلق بأالعأدالأة الجاأا سأأأأأأأأأأأأأأيمأا فيمأا ال ويالمعأاقعأا  
 للجميع وشفافة  ل  الصع دحو الوقاد والمحلد؛وضمان حوكمة مستعرة ومسؤولة وشاملة 

 سألطا  جمهورية أفريقيا الوسأط   ل  تاف   ايسأتراتيجية الوقاية لحماية ال أحايا   يح   - 21 
برامج مااسأأأبة ل أأأمان حصأأأول ضأأأحايا اينتهاكا  والرأأأهود المرأأأارك و فد اإلجراءا  الع أأأائيةال ووضأأأع 

 ية وجما ية  ل  السواء؛وأفراد أسر م  ل  تعوي ا  مادية ورمليةال فرد

السأأألطا   ل  تاف   أصأأأال  العطا  امماد تاف  اا كامالا مو أجل تكويو قوا    يرأأأجع -22 
 لاا ج دااال وي ّكر ب أأأأأأأأرورة احتران دفا  وقاد وقوا  أمو داخلد متعددة اإلثايا  ومهاية وتمث لية ومجهلة تجه  

  ثعة المجتمعا  المحلية وتعليل تلك الثعةال بوسأائل      العوا  مبادئ المسأاءلة وسأيادة العانون مو أجل كسأب 
حللن مو أجراءا  التحعق امماد المسأ ق مو السأجل العدلد للمعا  وال   ماها ت أم و  ملية تع  و امفراد ما

 ق اإلنسان؛سيما فيما يمص احتران حعو  وي

فد جمهورية أفريقيا   بعثة اممم المتحدة المتكاملة المتعددة امبعاد لتحع ق ايستعرار  حد و -23 
  الوسأط  أل  مواصألة ب ل العااية الواجبة فد مجال حعوق اإلنسأان ل أمان رصأد سألوك قوا  اممو الوقاد

  ارير  و حالة حعوق اإلنسان فد جمهوريةوغ ر ا مو العوا  امماية ومساءلتها  و أفعالهاال ومواصلة نرر تع 
 الوضع؛  أفريقيا الوسط  لتمك و المجتمع الدولد مو متابعة

 ل  ضأأأأأأرورة الحصأأأأأأول الفعلد  ل  الر اية الصأأأأأأحيةال والترأأأأأأغ ل الفعلد للمدارس  يرأأأأأأدد  - 24 
رر  بسأ ب ت أ  التد دلمر  أو  مسألحة وقوا  أماية أو  ومؤسأسأا  التدريب المهاد التد احتلت مبان ها جما ا ا 

التمليو والمعالجة  الالا ال وضأأمان الحصأأول  ل  خدما  الصأأرر الصأأحد وميا  الرأأرب ح ثما تد ور  مرافق  
  ال 19- والتوزيع نتيجة للالا ال وإ ادة أحياء امنرأأأأطة اللرا ية الر وية التد تعطلت بسأأأأ ب انعدان اممو وجائحة كوف د 

عدالة المحلية فد سأأأياق  دن كفاية أ ادة بسأأأ  سأأألطة الدولةال  وتسأأأج ل الموال د والحالة المدنيةال وتوف ر خدما  ال 
 قيا الوسط  أن يعدموا لها الد م فد مواجهة     التحديا ؛ ويطلب أل  شركاء جمهورية أفري 

أل  الدول ام  أأأأأأأأاء فد اممم المتحدة والماظما  الدولية واإلقليمية تعديم د م   يطلب -25 
فد المائة مو السأأأأأأأأأأكانال  57نعدان اممو الغ ائد ال ي يمس قرابة   اجل أل  السأأأأأأأأأأكان المحل  و لمعالجة ا

الوقت نفسأأأأأا تطوير دور الجما ة ايقتصأأأأأادية   نسأأأأأانية وتحع ق ايسأأأأأتعرارال وفدبمسأأأأأاندة جهود المعونة اإل
 سيما مس لة اينتجا  الموسمد؛ لدول وس  أفريقيا فد جهود السالن والمسائل العابرة للحدودال وي

فد جمهوريأأة   19-المجتمع الأأدولد أن يعلز د مأأا لمكأأافحأأة جأأائحأأة كوف أأدأل     يطلأأب -26 
  ماع تحول امزمة الصأأأأأحية أل  أزمة اجتما ية واقتصأأأأأادية وإنسأأأأأانية يمكو أن تعوا   أفريقيا الوسأأأأأط  مو أجل 

سأأأأأأيما التعدن المحرز فد مسأأأأأأائل ذا  أولوية مثل آليا    برأأأأأأكل دائم الاتائج المحععة فد  دة مجاي ال وي
فحة اإلفال   ال واإلقار المعياريال والجهود الم  ولة لمكا2019شباط/ف راحر   6اتفاق السالن الم رن فد    تاف  

 مو الععابال وآليا  المصالحة  ل  المستوى المحلد؛

سأأأأأأأأأأأأألطأأا  جمهوريأأة أفريقيأأا الوسأأأأأأأأأأأأأط   ل  تلويأأد لجاأأة الحقيعأأة والعأأدالأأة والج ر   يحأأ   - 27 
حتعلق بمكافحة اإلفال    فد ذلك ما  ال  بويحتها  ل  نحو فعالال بما والمصأأالحة بجميع الوسأأائل الالزمة لالضأأط 

 حاكم العادية؛ مو الععاب وتعليل الج ر وضمانا   دن التكرارال تكم الا م مال المحكمة الجاائية الماصة والم 

سأأأأأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأأأأأط   ل  أن تواصأأأأأألال  ل  نحو شأأأأأأامل    يح  أي أأأأأأاا  -28 
اممم المتحأدة المتكأاملأة المتعأددة امبعأاد لتحع ق ايسأأأأأأأأأأأأأأتعرار فد جمهوريأة أفريقيأا   للجميعال وبأد م مو بعثأة

 الوسط  وسائر الرركاء الدول  وال التاف   الفعال آلليا  العدالة اينتعالية؛
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 ل  ضأأأرورة أشأأأراك جميع قطا ا  المجتمع المدند فد جمهورية أفريقيا الوسأأأط ال   يرأأأدد  - 29 
الفعالة لل أأأحايا والاسأأأاء والرأأأباب فد الحوار ب و سأأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأأط  وتيسأأأ ر المرأأأاركة الكاملة و 

ط  وخريطة الطريق والجما ا  المسلحة فد أقار المبادرة امفريقية للسالن والمصالحة فد جمهورية أفريقيا الوس 
الا  و ضأرورة ضأب   الما ثعة  اهاال و د اإلقار الرئيسأد إليجاد حل سأياسأد فد جمهورية أفريقيا الوسأط ال ف أ 

 أيعا   ملية السالن مع العدالة اينتعالية لتيس ر المصالحة الوقاية؛ 

سأألطا  جمهورية أفريقيا الوسأأط   ل  التوصأأل فد أقرب وقت ممكو أل   يرأأجع بعوة -30 
 نجا  الحوار الوقاد الجمهوري ال ي ألنرئت لجاتا التاظيمية ما  فترة وج لة؛أ

أزاء تلاحد  دد امقفال ال حو تجاد م الجما ا  المسأأأأأألحةال ويد و  ق ي حلال يسأأأأأأاور  العل  - 31 
ر ضأأحايا   - أل  وضأأع وتاف   برامج إل ادة اإلدماج ايجتما د   ايقتصأأادي والمسأأا دة الافسأأية لصأأالح العلصأأّ

نتهاكا  السأأتة امكثر جسأأامة التد تلرتكب ضأأد امقفال فد الالا ا  المسأألحةال ويرأأجع  ل  تعليل جهود  اي 
يرأأأأأأأمل مرا اة ايحتياجا  الماصأأأأأأأة   و ية مو أجل تحسأأأأأأأ و حماية امقفال وقت الالا ا  المسأأأأأأألحةال بما الت 

  كمأا حه أب   رة لحعوقهمال الجمأا أا  المسأأأأأأأأأأأأألحأة أل  وقف  أ   اينتهأاكأا  والتجأاوزا  المط  بأ   ويه أب   للفتيأا ال 
 سلطا  جمهورية أفريقيا الوسط  أل  ماعها بتاف   أحكان قانون حماية الطفل؛ ب 

أزاء أوضأأأأا  المرأأأأردحو والالجئ وال ويرأأأأجع المجتمع الدولد  ي حلال يسأأأأاور  بال ل العلق -32 
ل أأحايا العافال حالئم مو حماية ومسأأا دة   ل  مسأأا دة السأألطا  الوقاية وال لدان الم أأيفة فد توف ر ما

 سيما للاساء وامقفال وامشماص ذوي اإل اقة؛ وي

حماية وتعليل حق الجميع فد حرية التاعلال بمو  السأألطا  الوقاية أل  ضأأمانب  حه ب -33 
العودة أل  ديار م  فد ذلك المرردون داخليااال مو دون أي تم  لال واحتران حعهم فد اختيار مكان أقامتهم أو

 مكان آخر؛ قلب الحماية فد أو

الدول ام  أأأأأأاء فد اممم المتحدةال و د تتصأأأأأأرر فد أقار التعاون الدولدال  يرأأأأأأجع -34 
  مم المتحدة الممتصأأة والمؤسأأسأأا  المالية الدولية والماظما  الدولية امخرى المعاية والجها  المانحةال وأجهلة ام 

جال بااء العدرا  مو أجل تعليل   ل  أن تعدن أل  جمهورية أفريقيا الوسأأط  مسأأا دة تعاية ومسأأا دة فد م
  تل ية ايحتياجا  العاجلة وامولويا  احتران حعوق اإلنسأأأأأأان وإصأأأأأأال  قطا د العدالة وامموال وأن تبع  مت هبة ل 

 التد تحدد ا جمهورية أفريقيا الوسط ؛

أن يمدد لفترة سأأأاة واحدة ويية الم  ر المسأأأتعل المعاد بحالة حعوق اإلنسأأأان فد    يعرر -35 
رية أفريقيا الوسأأأأأأط ال المتمثلة فد تع يم ورصأأأأأأد حالة حعوق اإلنسأأأأأأان فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأأأط   جمهو 

 رير  اها بغية تعديم توصيا  بر ن المسا دة التعاية وبااء العدرا  فد مجال حعوق اإلنسان؛وإ داد تع

  أل  الم  ر المسأتعل أحالء ا تمان خاص ينتهاكا  حعوق اإلنسأان والعانون الدولد  يطلب  - 36 
 اإلنساند الماسوبة أل  جميع أقرار الالا ؛

ر المسأأأأأأأأأأأأأأتعأأل تعأأاونأأاا كأأامالا فد أقأأار  أل  جميع امقرار أن تتعأأاون مع الم     يطلأأب -37 
 اضطال ا بويحتا؛

وال حواراا رفيع المسأأأأتوى لتع يم التطورا  فد  أن حاظمال فد دورتا التاسأأأأعة وامربع    يعرر -38 
حالة حعوق اإلنسأأأان  ل  أرا الواقعال مع الترك ل بوجا خاص  ل   ملية المصأأأالحة ووضأأأع ضأأأمانا  

فعال لويية لجاة الحقيعة والعدالة والج ر والمصأأأأالحةال بمرأأأأاركة الم  ر  دن التكرارال بوسأأأأائل ماها التاف   ال
ة أفريقيا الوسأأأط  واممم المتحدة وايتحاد امفريعد ولجاة الحقيعة والعدالة  المسأأأتعل وممثلد حكومة جمهوري 

 والج ر والمصالحة والمجتمع المدند؛
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ة اممم المتحأدة المتكأاملأة أل  الم  ر المسأأأأأأأأأأأأأأتعأل أن يعمأل بتعأاون وث ق مع بعثأ  يطلأب -39 
سأأيما فد مجال   ممم المتحدةال ويالمتعددة امبعاد لتحع ق ايسأأتعرار فد جمهورية أفريقيا الوسأأط  و  ئا  ا

 العدالة اينتعالية؛

  أل  الم  ر المسأأأأأأأأأتعل أن حتعاون تعاوناا وثيعاا مع جميع   ئا  اممم المتحدة  يطلب أي أأأأأأأأأاا  - 40 
ا ة ايقتصأأأأأأأادية لدول وسأأأأأأأ  أفريقياال وك لك مع الماظما  الدولية امخرى المعاية وايتحاد امفريعد والجم
 فريقيا الوسط  وكل آليا  حعوق اإلنسان ذا  الصلة؛والمجتمع المدند فد أ

  أل  الم  ر المسأأأأأتعل أن حتعاون تعاوناا وثيعاا مع الممثلة الماصأأأأأة لألم و العان  يطلب ك لك  - 41 
 حاي  الالا  والممثلة الماصة لألم و العان المعاية بامقفال والالا  المسلح؛ المعاية بالعاف الجاسد فد

 ر المسأأأأأأتعل أن حوافياال فد دورتا الممسأأأأأأ وال بمعلوما  محدثة شأأأأأأفوياا أل  الم    يطلب -42 
 و المسأأأأأا دة التعاية وبااء العدرا  فد مجال حعوق اإلنسأأأأأان فد جمهورية أفريقيا الوسأأأأأط  وأن يعدن أليا 

 اا كتابياا فد دورتا الحادية والممس و؛تعرير 

  أن تواصأل تلويد الم  ر المسأتعل أل  مفوضأة اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأان   يطلب  - 43 
 بجميع الموارد المالية والبررية الالزمة يضطال ا بويحتا  ل  أكمل وجا؛

 أبعاء المس لة ق د نظر ي  يعرر -44 

 45الجلسة  
 2021وبر ترريو امول/أكت  11

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  

اإلنسةةةةةةةةةان  ي  تقةديم المسةةةةةةةةةاعةدة التقنيةة وبنةاء القةدرات  ي مجةال حقوق   -48/20
 الديمقراطية جماورية الكونغو

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

أن جميع الدول مللمة بتعليل وحماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية   أذ حؤكد مو جدحد 
المتحدة واإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأأأأأأانال وبالوفاء بالتلاماتها بموجب العهدحو   المكرسأأأأأأأة فد م ثاق اممم

  و بحعوق اإلنسان وسائر الصكوك ذا  الصلة التد  د قرر ف هاالالدول  و الماص

 ال2006آذار/مارس  15المؤرخ  60/251أل  قرار الجمعية العامة   وإذ ير ر 

 7/20ال و2007حليران/حونيا  18المؤرخ  5/1ن بعرارا  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأا  وإذ ح ّكر أي أأأأأأأاا  
 ال2008كانون امول/ديسم ر  1المؤرخ  8/1-ال ودأ2008آذار/مارس  27المؤرخ 

آذار/   26المؤرخ    13/22ال و2009آذار/مأأأارس    27المؤرخ    10/33بعراراتأأأا    وإذ حأأأ كر كأأأ لأأأك 
ال  2012رس  آذار/مأأأأأا  23المؤرخ    19/27ال و2011آذار/مأأأأأارس    25المؤرخ    16/35ال و2010مأأأأأارس  

  30/26ال و2014  أحلول/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر  26المؤرخ    27/27ال و2013أحلول/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر    27المؤرخ    24/27و
 23المؤرخ   35/33ال و2016أحلول/سأأأأ تم ر   30المؤرخ   33/29ال و2015ترأأأأريو امول/أكتوبر  2 المؤرخ

  ال 2018م ر  أحلول/سأأأأ ت   28المؤرخ    20/ 39ال و 2017أحلول/سأأأأ تم ر    29المؤرخ  30/ 36ال و 2017حليران/حونيا  
التد قلب    2020امول/أكتوبر  ترأأأأأأأريو   7المؤرخ   45/34ال و2019أحلول/سأأأأأأأ تم ر   27المؤرخ   42/34و

ف ها مجلس حعوق اإلنسان أل  المجتمع الدولد أن حد م ما ت  لا جمهورية الكونغو الديمعراقية ومؤسساتها 
 المسا دة التعايةال مو جهود مو أجل تحس و حالة حعوق اإلنسان وأن حل د قلباتها فيما يمص
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ة لحعوق اإلنسأأأأان  و حالة حعوق اإلنسأأأأان بتعرير مفوضأأأأة اممم المتحدة السأأأأامي  وإذ يحي   لماا  
ال المعدن أل  ( 56) وأنرأأأأأأطة مكتب اممم المتحدة المرأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأان فد جمهورية الكونغو الديمعراقية

 ال45/34مجلس حعوق اإلنسان  مالا بعرار  

جاسأد أزاء اسأتمرار اينتهاكا  ضأد امقفال والاسأاءال بما فد ذلك العاف ال علقوإذ يسأاور  بال  ال 
والعاف الجاسأأأأأأأأأأأأأاندال وإذ حؤكدال مو جهةال أنا يجب ماع جميع أشأأأأأأأأأأأأأكال العاف ضأأأأأأأأأأأأأد الاسأأأأأأأأأأأأأاء والفتيا  

والع أأأأأأأأأأأأأأأاء  ل هأأاال ومو جهأأة أخرىال وجوب أتأأاحأأة فرص اللجوء أل  العأأدالأأة ومسأأأأأأأأأأأأأأأاءلأأة الجاأأاة   وإدانتهأأا
 كا الاينتها      و

ق اإلنسأأأان فد بعض المااقق أزاء تد ور اموضأأأا  امماية وتراجع احتران حعو   وإذ يسأأأاور  العلق 
فد الجلء الررقد مو جمهورية الكونغو الديمعراقيةال واستمرار الحالة المعلعةال ي سيما فد معاقعا  أحتوري 

 وكيفو الرمالية وكيفو الجاوبية ومانيما وتاجانيعاال

اع التعأدن الأ ي أحرزتأا العوا  المسأأأأأأأأأأأأأألحأة لجمهوريأة الكونغو الأديمعراقيأة فد مأوجأا    وإذ حالحظ 
 تجا د امقفال واستمدامهم ووضع حد ل لكال

تحدح  خطة العمل الوقاية لمكافحة أسأأأأوأ أشأأأأكال  مل امقفال فد جمهورية  وإذ حالحظ أي أأأأاا  
 الكونغو الديمعراقيةال

تكبة ضأأأأأأأأد السأأأأأأأأكان المدن  وال وي سأأأأأأأأيما امقفال  أزاء ما م مال العاف المر   وإذ يعرب  و قلعا 
والاسأأأأأأأأاءال مو  واقب أنسأأأأأأأأانية أد  أل  زيادة ك  رة فد  دد امشأأأأأأأأماص المرأأأأأأأأردحو داخلياا وامشأأأأأأأأماص  

 المحتاج و أل  مسا دة أنسانيةال

ريأة لوضأأأأأأأأأأأأأأع حأد ال والتأداب ر التد اتمأ  أا رئيس الجمهو 2020بأالتعأدن المحرز فد  أان    وإذ حرحأب 
 يا  امساسية وحعوق اإلنسان فد جمهورية الكونغو الديمعراقيةالينتهاكا  الحر 

أزاء تلاحد انتهاكا  الحريا  امساسية المرتبطة بالع ود المفروضة  ل  الحريا    وإذ يساور  العلق 
 وتد ور الوضع فد مراكل ايحتجازال

ة بما حاافد أحكان  لرسأأأأأأأأأائل المحرضأأأأأأأأأة  ل  الكراهي أزاء تلاحد المطابا  وا   وإذ يسأأأأأأأأأاور  العلق أي أأأأأأأأأاا  
مو العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسياسيةال  ل  الاحو الوارد وصفا فد تعرير    20مو المادة    2 الفعرة 

  صأأأأأأادر  و مكتب اممم المتحدة المرأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأان فد جمهورية الكونغو الديمعراقية مؤرخ فد آذار/ 
الموجة التصأأأأأا دية  ل  التماسأأأأأك الوقاد والسأأأأأالن واممو    يما التهدحد ال ي ترأأأأأكلا     ال وي سأأأأأ 2021مارس  

 المستدان وحماية المدن  وال مو خالل زيادة مماقر التم  ل والعاف ب و ام راق وغ ر ا مو أشكال العافال 

حتران حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية أل  مواصأأأأأألة وتكثيف جهود ا الرامية أل  ا وإذ حد و 
لحريا  امسأأأأاسأأأأية الواجبة للااس كافة وحماحتها وضأأأأمانها وفعاا يلتلاماتها الدوليةال جميع حعوق اإلنسأأأأان وا

 وإل  احتران سيادة العانونال

أزاء اي تعاي  التعسأأفية التد تعون بها أجهلة اممو والتد تسأأتهدر المسأأا دحو   وإذ يسأأاور  العلق 
المجتمع المدندال مثل الااشأط و فد مجال   ر م مو الجها  الفا لة فد الع أائ  وال وي سأيما المحام وال وغ

 حعوق اإلنسانال والم لغ و  و الممالفا ال

  

(56) A/HRC/48/47ي 
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أزاء حاي  اي تعال التعسأأأأأأأأأأأأأفد مو جانب الع أأأأأأأأأأأأأاءال وإذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر  وإذ يسأأأأأأأأأأأأأاور  العلق أي أأأأأأأأأأأأأاا  
اسأأأأأأأأأأأأأأيأأأة  ايحتجأأأاز حابغد أن يظأأأل فد جميع الظرور اسأأأأأأأأأأأأأأتثاأأأاءا لم أأأدأ احتران الحريأأأا  امسأأأأأأأأأأأأأأأأ  أن أل 

 الالكونغول  و للمواقا و

أي يل أأأأمو الحق فد المعارضأأأأة فحسأأأأبال بل أي أأأأاا الممارسأأأأة الكاملة للويية وإذ ح ّكر ب أأأأرورة   
 ال رلمانية فد نظان ديمعراقدال

ال ي أصأأأأدر مجلس حعوق    ( 57) بتعرير فريق الم راء الدول  و برأأأأ ن الحالة فد كاسأأأأاي وإذ حرحب 
والتوصأأأأأأأأأيا  التد توصأأأأأأأأأل أل هاال وإذ حرحب    ال وإذ يحي   لماا بالاتائج45/34اإلنسأأأأأأأأأان تكليفا با فد قرار   

بأارتيأا  بتعأاون حكومأة جمهوريأة الكونغو الأديمعراقيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتمر مع فريق الم راء الأدول  وال وبوجأا خأاص  
 تيس ر دخول ال لد والوصول أل  المواقع وامشماصال

د جمهورية بالدور الهان ال ي ت أأأطلع با بعثة ماظمة اممم المتحدة لتحع ق ايسأأأتعرار ف  وإذ يعر 
الكونغو الديمعراقية ومكتب اممم المتحدة المرأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأان فد جمهورية الكونغو الديمعراقية فد  

 لدالتوث ق انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسان وتحس و حالة حعوق اإلنسان فد   ا ال  

 ل  أرا أن تاف   توصأأأأأأأأيا  فريق الم راء الدول  و حابغد أن حتواصأأأأأأأأل   وإذ ي أأأأأأأأع فد ا تبار  
الواقع مو جأانأب حكومأة جمهوريأة الكونغو الأديمعراقيأةال بأد م مو مكتأب اممم المتحأدة المرأأأأأأأأأأأأأأترك لحعوق  

 اإلنسان فد جمهورية الكونغو الديمعراقيةال

وي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا جهود الجمأا أة اإلنمأائيأة للجاوب امفريعدال الجهود الم أ ولأة فد الماطعأةال   وإذ حالحظ 
لدولد المعاد بماطعة البح را  الك رىال والجما ة ايقتصأأأأأأأأأأادية لدول وسأأأأأأأأأأ   وايتحاد امفريعدال والمؤتمر ا

 أفريقياال الرامية أل  اإلسهان فد تحع ق السالن وايستعرار فد جمهورية الكونغو الديمعراقيةال

المحرز فد مكافحة أفال  مرتك د العاف الجاسأأأأأأد مو الععابال وتوف ر التعدن    وإذ حالحظ أي أأأأأأاا  
أل  العدالة مو أجل ج ر ال أأأرر ال ي لحق بهمال وي سأأأيما  و قريق أنرأأأاء مكتب فرص لجوء ال أأأحايا 

الممثل الرأأأأمصأأأأد لرئيس الدولة لمكافحة العاف وتجا د امقفالال واسأأأأتحدا  خ  سأأأأاخو ل أأأأحايا العاف 
ة اإلفال  مو الععأابال وإذ حثاد  ل  حكومأة جمهوريأة الكونغو الأديمعراقيأة  الجاسأأأأأأأأأأأأأأد يسأأأأأأأأأأأأأأهم فد مكأافحأ 

دؤوبة لماع تجا د امقفال واسأأأأأأتمدامهم مو جانب قواتها المسأأأأأألحة بطريعة مسأأأأأأتدامةال وإذ حد و لجهود ا ال
الحكومة أل  معالجة مسأأأ لة العاف الجاسأأأد والعاف الجاسأأأاند ضأأأد امقفال بطريعة مسأأأتدامةال  و قريق  

 وإ طاء امولوية لحصول امقفال الااج و  ل  المدما ال 2012خطة  مل  ان   تاف  

الجهود التد ت أأ لهأأا جمهوريأأة الكونغو الأأديمعراقيأأة مو أجأأل تاف أأ  ايلتلامأأا    ظ كأأ لأأكوإذ حالح 
ع الما ثعة  و ايتفاق اإلقاري بر ن السالن واممو والتعاون لجمهورية الكونغو الديمعراقية والماطعةال الموق

 ال2013شباط/ف راحر  24فد أديس أبابا فد 

مرتكبةال وي سأأأأأأيما فد المااقق المت أأأأأأررة مو جميع انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأأان ال  حدحو -1 
الالا ا  المسأأأأأأأألحة والالا ا  الطائفية فد الجلء الرأأأأأأأأرقد مو جمهورية الكونغو الديمعراقيةال ح   ي تلال  

 ن؛الحالة تؤدي أل  ترريد أ داد ك  رة مو السكا

مو   الجهود التد ت  لها سأأأأأأأأأأأأألطا  جمهورية الكونغو الديمعراقية مو أجل أحالة  حالحظ -2 
زل م ارتكابهم له   ام مال أل  العدالةال ويرأأأأأأأجعها  ل  اتماذ جميع التداب ر الالزمة ل أأأأأأأمان تعديم جميع 

 الجااة المل وم و أل  العدالةال ويرحب ب حكان اإلدانة التد صدر  بالفعل؛
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حكومأأة جمهوريأأة الكونغو الأأديمعراقيأأة  ل  العمأأل بح ويأأة  ل  تجسأأأأأأأأأأأأأأ أأد    يرأأأأأأأأأأأأأأجع -3 
عية الماتظرة التد تصأأأب فد تحسأأأ و احتران حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأيةال كما اإلصأأأالحا  الترأأأري 

تعهد بها رئيس الجمهوريةال و ل  مواصألة الجهود لتوق د سأيادة العانون والمؤسأسأا  ال أاماة للديمعراقيةال  
مالفا ال  ينفتا  السأأأأأأياسأأأأأأدال وتوف ر حماية كافية للمدافع و  و حعوق اإلنسأأأأأأان والم لغ و  و الموتعليل ا

 وأي تسمح بتراجع الحعوق السياسية للمواقا و الكونغول  و وبانتهاكا  جدحدة لها؛

 ل  المسؤولية التد تعع  ل   اتق جميع الجها  صاحبة المصلحة فيما حتعلق  يردد -4 
 حتران التان لسيادة العانون وحعوق اإلنسانال ويحثها  ل  ن   كل أشكال العاف؛بالعمل فد ظل اي

ال 2021أيأار/مأاحو    6أ الن رئيس الأدولأة حأالأة قوارئال دخلأت ح ل الافأاذ فد    حالحظ -5 
فد معاقعتد كيفو الرأأأأأمالية وإحتوري مو أجل أ ادة بسأأأأأ  سأأأأألطة الدولة وإحالل السأأأأأالن واسأأأأأتعادة سأأأأأيادة 

و م  3ن حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانال ويطلأأب أل  الحكومأأة أن تلعلم باطأأاق حأأالأأة الطوارئ وفعأأاا للفعرة  العأأانون واحترا
 مو العهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسياسية؛ 4 المادة

حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية  ل  احتران سأأأأأأأأأأيادة العانون ومواصأأأأأأأأأألة   يرأأأأأأأأأأجع -6 
جهود ا الرامية أل  احتران جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية وحماحتها وضأأأأأأأأأأمان التمتع بهاال 

يال وي سأأأأيما أثااء حالة الطوارئ السأأأأارية فد معاقعتد كيفو الرأأأأمالية وإحتور  لاللتلاما  الدولية للدولال وفعاا 
 مو المحاكم المدنيةال سلطة الاظر فد الد اوى الجاائية؛ ح   تول  الع اء العسكريال بديا 

التلان رئيس الجمهورية الراسخ بتحس و حالة حعوق اإلنسان وبالتداب ر اإليجابية حرحب ب  -7 
أل  اصأأ با مو أجل أقالق برنامجا اإلصأأالحد وفتح الف أأاء السأأياسأأدال والتد أف أأت  التد اتم  ا ما  ت 

أقالق سأرا  السأجااء السأياسأ  وال وإغالق جميع مراكل احتجاز مال و ودة الفا ل و السأياسأ  وال وتحع ق تعّدن 
 فيما يمص احتران الحريا  امساسية؛

هاكا  الحعوق السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأية  أزاء الليادة الم أأأأأأأأأأا فة الملماة فد انت   أسأأأأأأأأأأفا   و يعرب -8 
اي تعاي  التعسأأفيةال بما فد ذلك ا تعال الم لغ و  و والحريا  العامةال التد تتسأأم بمسأأتويا  مرتفعة مو  

الممأالفأا ال وانتهأاكأا  حريأة التع  ر والصأأأأأأأأأأأأأأحأافأةال وكأ لأك حأاي  التهأدحأد التد حتعرا لهأا المأدافعون  و 
 حعوق اإلنسان؛

  والتسريح واإلنعال وتحع ق ايستعرار فد المجتمعا  إنراء برنامج نل  السالحرحب ب  -9 
ال  ل  المرسأأأأون ال ي حت أأأأمو أنرأأأأاء ال رنامج  2021تموز/حوليا   5ئيس الجمهوريةال فد  المحليةال بتوقيع ر 

 الم كور وتاظيما وإدارتا؛

بالجهود التد ت  لها العوا  المسأأأأأأأأأأألحة لجمهورية الكونغو الديمعراقيةال بد م مو   حرحب -10 
ل تحع ق ايسأأأأأأأأأأأأتعرار فد  اممم المتحدة لتحع ق ايسأأأأأأأأأأأأتعرار فد جمهورية الكونغو الديمعراقيةال مو أجبعثة 

جمهورية الكونغو الديمعراقية والتصأأدي للجما ا  المسأألحة التد تارأأر الر ب فد بعض مااقق الالا  فد  
 شرق ال لد؛

أل  تعليل سأأأأأأأيادة بجهود سأأأأأأألطا  جمهورية الكونغو الديمعراقية الرامية  أي أأأأأأأاا   حرحب -11 
عدرا  الوقايةال بالتعاون مع الرأأأأركاء الدول  وال  العانون واسأأأأتعالل الع أأأأاءال ويد و ا أل  مواصأأأألة تطوير ال

فد مجال التحع ق مع مرتك د اينتهاكا  الجسأأيمة لحعوق اإلنسأأان التد قد ترق  أل  جرائم ضأأد اإلنسأأانية 
هاكا  الجسأأأأيمة لحعوق اإلنسأأأأان والعانون الدولد وجرائم حرب ومعاضأأأأاتهمال وتيسأأأأ ر معاضأأأأاة مرتك د اينت 

جراءا  الع أائية وتراكم الع أايا فد المحاكمال والحرص  ل  اسأتكمال المسأار اإلنسأاندال ومعالجة ب ء اإل
 بإصدار أدانا ؛
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ايستمرار فد محاكمة الجااة المرتبا بهم فد جريمة قتل اثا و مو خ راء اممم حرحب ب  -12 
ماطعة   أأأأأأال  و أدانة المسأأأأأأؤول و  و الع أأأأأأية المتعلعة بم ليرأأأأأأيا كاموياا نسأأأأأأابو فد المتحدة ورفاقهماال ف

كاسأأأأأأأأأاي وتعويض ال أأأأأأأأأحاياال وك لك محاكما  مو حد   أنهم مجادون لألقفالال وإدانة الرئيس السأأأأأأأأأابق  
واسأأأأأأأأأتمدامهمال  للدفا   و الكونغوال نتابو نتاب ري شأأأأأأأأأيكاال بارتكاب جرائم حربال بما فد ذلك تجا د امقفال  

 غتصاب امقفال؛ مو ضباط الررقة بتهمة ا   11مو العوا  المسلحة و  جادياا   17 و أدانة    الا ف 

بمعاضأأأأأأأأأأأأأاة مرتك د انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان مو خالل تاظيم محاكما  أمان   حرحب -13 
عسأكريةال وجلسأا  اسأتما  متاعلة فد المااقق الاائيةال ح   ي توجد محاكمال وإ ادة فتح المدنية و المحاكم ال
 وف دال بازانا؛لباب أمان محاكمة قتلة المدافع و  و حعوق اإلنسان فلوري ر  ش  يا  ا

باإلجراءا  الع أأأأائية المتم ة بحق الجااة المل وم و فد ق أأأأايا الفسأأأأاد   أي أأأأاا   حرحب -14 
والرشأأأأأأوة واختالس أصأأأأأأول الرأأأأأأركا  وغ ر ذلك مو أ مال ايختالس المالد التد أدانتها المفترأأأأأأية العامة 

 ن الماليةال وبإحالة جميع الع ايا أل  الاائب العان للجمهورية؛للرؤو 

حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية  ل  مواصألة أجراءاتها الرامية أل  ا تماد  يرأجع -15 
تداب ر ترأأأأأأريعية لتعليل وحماية حعوق اإلنسأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأاسأأأأأأية وضأأأأأأمان تمتع جميع المواقا و بها 

 كامالا؛ تمتعاا 

الك  حأأأأبحر  -16  ف هأأأأا حكومأأأأة جمهوريأأأأة  ت أأأأ لهأأأأا جميع امقرارال بمأأأأا  ونغو بأأأأالجهود التد 
 الديمعراقية والمعارضة الجمهورية والمجتمع المدندال مو أجل فتح المجال السياسد دون  وائق؛

بإ ادة تارأأأأأأي  اللجاة المرأأأأأأتركة ب و الوزارا  المعاية بحعوق اإلنسأأأأأأانال  حرحب أي أأأأأأاا  -17 
ق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان جميع التعارير المطلوبة بموجب المعا دا  الدولية واإلقليمية لحعو  المكلفة بإ داد وصأأأأأأأأأأأأأياغة

وايسأأتعراا الدوري الرأأاملال وك لك بمتابعة جميع توصأأياتهاال ويوصأأد فد الوقت نفسأأا سأألطا  جمهورية 
 جا؛ الكونغو الديمعراقية ب  ل كل ما فد وسعها لليادة موارد ا مو الم لانية للتمكو مو العمل  ل  أحسو و 

فد جمهورية الكونغو   ل  قيان مكتب اممم المتحدة المرأأأأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأأأأان  حثا  -18 
الأديمعراقيأة بتوف ر معأدا  المكأاتأب وتكاولوجيأا المعلومأا  للجاأة المرأأأأأأأأأأأأأأتركأة ب و الوزارا  المعايأة بحعوق  

 اإلنسانال مو أجل أداء أ مالها  ل  الاحو اممثل؛

مم المتحدة المرأأأأأأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان فد جمهورية م كرة مكتب امب   أي أأأأأأأأأأأاا حرحب   -19 
ال والتد يحظت انمفاضأأأأأأأأأا فد اينتهاكا  معارنة 2021ة الصأأأأأأأأأادرة فد آب/أغسأأأأأأأأأطس  الكونغو الديمعراقي 

 بالفترة السابعة؛

سأأأأأأألطا  جمهورية الكونغو الديمعراقية  ل  ب ل كل ما فد وسأأأأأأأعها ل أأأأأأأمان  يرأأأأأأأجع -20 
التع حبال وفعاا لل روتوكول ايختياري يتفاقية ماا  أأأأأة التع حب وغ ر  اسأأأأأتعاللية  مل اللجاة الوقاية لماع 

مو ضأأأأأأأأأأأأأأروب المعأاملأة أو الععوبأة العأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة أو الالأنسأأأأأأأأأأأأأأانيأة أو المه اأة وكأ لأك المبأادئ المتعلعأة بمركل 
 لمؤسسا  الوقاية لتعليل وحماية حعوق اإلنسان )مبادئ باريس(؛ا

تعأاليأة الجأارية فد جمهورية الكونغو الديمعراقيأة مو بعمليأة أقامة آليأة العأدالة اين  حرحب -21 
خالل أنراء لجاة وقاية للعدالة اينتعالية والمصالحةال بما فد ذلك أنراء صادوق ل حايا الجرائم الجسيمة  

جتمعاتهم المحليةال وآلية مو ش نها التوف ق ب و مكافحة اإلفال  مو الععاب والمصالحة وإمكانية وأقاربهم وم
ال  2018تموز/حوليا   6المؤرخ  38/20تكرار     الجرائمال وفعاا لعرار مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان ضأأأأأأأأمان  دن  

 و  ونغولدال ف أأأأأأأالا ويرحب أي أأأأأأأاا بإنرأأأأأأأاء فريق  امل معاد بالعدالة اينتعالية داخل المجتمع المدند الك
 تاف   برنامج للعدالة اينتعالية فد كاسايال يمكو تكرار  فد معاقعا  أخرى؛
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التلان وزارة حعوق اإلنسأأأأانال بالتعاون مع مكتب اممم المتحدة المرأأأأترك لحعوق  ب حرحب   -22 
ائل المتصألة  اإلنسأان فد جمهورية الكونغو الديمعراقيةال بالرأرو  فد حملة وقاية شأاملة للتو ية برأ ن المسأ 

 بمطاب الكراهية ال ي يعت ر أحد مصادر الالا  الطائفد فد جمهورية الكونغو الديمعراقية؛

بقيان رئيس الجمهورية بإنراء وكالة ماع ايتجار بامشماص ومكافحتاال وتع  و    حرحب -23 
ريهاال فد أقار تاف   بروتوكول ماع وقمع ومعاقبة ايتجار بامشأأأأأماصال وبماصأأأأأة ا لاسأأأأأاء وامقفالال  ملَيسأأأأأِّّ
نفسأا أل  ضأرورة المكمل يتفاقية اممم المتحدة لمكافحة الجريمة الماظمة   ر الوقايةال ويرأ ر فد الوقت 

 ت افر اإلجراءا  لتوجيا ايتهاما  أل  مرتك د     الممارسة ومعاضاتهم؛

حكومأة جمهوريأة الكونغو الأديمعراقيأة  ل  بأ ل كأل جهأد ممكو ل أأأأأأأأأأأأأأمأان نجأا   يحأ  -24 
ل لعملية بعد توقيع اتفاق السأأأأأأأأأأالن مع قوة المعاومة الوقاية فد أحتوريال وفعاا للعانون الدولد مو خالل تفع  ا

آلية العدالة اينتعالية المتعلعة بهاال كما يحثها  ل  أن تعطد لافسأأأأأأأها الوسأأأأأأأائل الالزمة لتاف   العملية ذاتها 
 ا  مسلحة محلية؛فد جميع أنحاء ال لد ح   توجد بؤر توتر بس ب وجود جما 

بإنرأاء وزارة مفوضأة لألشأماص ذوي اإل اقة وغ ر م مو امشأماص ال أعفاءال   حرحب -25 
اد ال رلمان قوان و تحمد حعوق امشأأأأأأماص ذوي اإل اقة والرأأأأأأعوب امصأأأأأألية فد جمهورية الكونغو وبا تم

 اإل اقة؛ الديمعراقيةال وك لك بإ داد التعرير امولد  و تاف   اتفاقية حعوق امشماص ذوي 

بأإنرأأأأأأأأأأأأأأاء لجاأة مرأأأأأأأأأأأأأأتركأة ب و الوزارا  تلعا  بأالمبأادئ الطو يأة لألمو وحعوق  حرحأب   -26 
الصأأأأأأأاا ا  ايسأأأأأأأتمراجيةال وك لك بعملية ان أأأأأأأمان جمهورية الكونغو الديمعراقية أل  مبادرة اإلنسأأأأأأأان فد 

امقفال وخالفا  المبادئ الطو يةال وي سأأأأأأأأأيما فد قطا  التعدحوال ح   تحد  انتهاكا  ماتظمة ماها  مل  
الصأأأع د  مو انتهاكا  حعوق اإلنسأأأانال ويد و جميع شأأأركائها أل  مسأأأا دتها  ل  تاف       المبادئ  ل 

الوقادال ويوصأأأأأأأأد ب ن توحد الحكومةال بطريعة معروءة ومتسأأأأأأأأعةال تاسأأأأأأأأ ق جميع المبادرا  فد   ا المجال  
 عدد امقرار؛مهما كان مصدر اال بغية ضمان الرفافية  ل  الصع دحو الوقاد والمت 

حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية  ل  مواصأأأأأأأأأأألة وتعليل التداب ر المحفِّلة   يرأأأأأأأأأأأجع -27 
 مية أل  تحس و وزيادة وجود المرأة ومراركتها فد الم دان و السياسد واإلداري؛الرا

مكأافحأة اإلفال  مو الععأابال ويكرر ب   رئيس جمهورية الكونغو الديمعراقيأة التلان  حالحظ -28 
ترأجيعا للحكومة  ل  مواصألة جهود ا بارأاطال بايشأتراك مع ماظما  المجتمع المدند والمجتمع الدولدال 

فد ذلك العاف  وضأأأأع حد إلفال  مرتك د اينتهاكا  الجسأأأأيمة لحعوق اإلنسأأأأان مو الععابال بما  مو أجل
سأأأيما فد شأأأرق   وي الجاسأأأد والجاسأأأاند والعاف ضأأأد امقفالال وك لك انتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأاندال

هاكا  جمهورية الكونغو الديمعراقية ومعاقعة كاسأأأأأأأايال وضأأأأأأأمان حصأأأأأأأول ضأأأأأأأحايا     اينتهاكا  واينت 
والجرائم ذا  الصأألة  ل  تعوي أأا  مااسأأبةال ويعلو أنا سأأ تابع با تمان المبادرا  التاظيمية ق د التح أأ ر  

 فد   ا الصدد؛

ة  ل  تاف   جميع قرارا  اله ئا  التعل دية حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقي  يرأأأأأأأجع -29 
 حس و حالة حعوق اإلنسان فد ال لد؛وقرارا  اللجاة امفريقية لحعوق اإلنسان والرعوب لحماية وت 

الوزارة المعاية بالرأؤون الجاسأانية وامسأرة والطفل  ل  تعميم بروتوكول الم ثاق  يرأجع -30 
 امفريعد لحعوق اإلنسان والرعوب بر ن حعوق المرأة فد أفريقيا؛

لرصأأأأأأأأأأأأأأد تاف أ  التلامأا     2021آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأطس   22بأا تمأاد خأارقأة قريق فد  حرحأب -31 
 ؛الكونغو الديمعراقية بمكافحة انعدان الجاسيةجمهورية 
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بحكومأة جمهوريأة الكونغو الأديمعراقيأة أن تتمأ  جميع التأداب ر الماأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة لماع    حه أب -32 
جميع أشأأأأأأأأأكال التم  ل والعاف ضأأأأأأأأأد الاسأأأأأأأأأاء والفتيا  والع أأأأأأأأأاء  ل هاال بما فد ذلك فد حاي  المطرال  

 رئ اإلنسانية والكوار  الط يعية؛سيما فد حاي  الالا  المسلح وحاي  الطوا وي

الحرص  ل  احتران كرامأأأأة    يرأأأأأأأأأأأأأأجع -33  الأأأأديمعراقيأأأأة  ل   حكومأأأأة جمهوريأأأأة الكونغو 
المحتجليو والمدان و  و قريق توف ر أقار مااسأأأأأب إل ادة ت   لهم بغية أ ادة أدماجهم فد المجتمع  ل  

 نحو مالئم؛

معراقيةال ومفوضأأأأأأأأأأأأأأية اممم السأأأأأأأأأأأأأأامية بحالة التعاون ب و جمهورية الكونغو الدي   حرحب -34 
المتحدة لحعوق اإلنسأأأأأأأانال ومجلس حعوق اإلنسأأأأأأأانال ومكتب اممم المتحدة المرأأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأأان فد  

 جمهورية الكونغو الديمعراقيةال وفريق الم راء الدول  و بر ن الحالة فد كاساي؛

ع المكلف و بوييا  الكونغو الديمعراقية  ل  تحسأأ و تعاونها محكومة جمهورية  يرأأجع -35 
 فد أقار اإلجراءا  الماصة مو خالل ايستجابة لطلباتهم المتعلعة بالليارا ؛

حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية  ل  م أأأا فة جهود ا الرامية أل    يرأأأجع أي أأأاا  -36 
لعانون  ل قدرا  أ  ائها فد مجال حعوق اإلنسان وامواصلة أصال  قطا  امموال خاصة فيما حتعلق بتعلي 
 الدولد اإلنساندال وإصال  نظان السجون وزيادة تعليل ؛

حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية  ل  اتماذ تداب ر مالئمة ل أأأأأأمان  ك لك يرأأأأأأجع -37 
ل المعاية بحعوق  سأالسأة  مل جميع اله ئا  المكلفة بمتابعة احتران حعوق اإلنسأانال وي سأيما وحدة ايتصأا

ة لحعوق اإلنسأأانال واللجاة المرأأتركة ب و الوزارا  المعاية بحعوق اإلنسأأانال واللجاة  اإلنسأأانال واللجاة الوقاي 
 الوقاية المعاية بايستعراا الدوري الراملال والوحدة المعاية بحماية المدافع و  و حعوق اإلنسان؛

أن تواصأأأأأل التاف   الكامل للتوصأأأأأيا   أل  حكومة جمهورية الكونغو الديمعراقية  يطلب -38 
قدمها فريق الم راء الدول  و برأأأأأأأأأأ ن الحالة فد كاسأأأأأأأأأأاي فد تعرير ال بالتعاون مع مكتب اممم المتحدة التد 

المرأأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأأان فد جمهورية الكونغو الديمعراقيةال وي سأأأأأأيما تلك المتعلعة بمكافحة اإلفال  مو 
ع أاءال كما يطلب أل ها أن د انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأان أل  الالععابال مو أجل أحالة جميع مرتك  

 تعلز المصالحة؛

العأأأأدالأأأأة   يلعرب -39  بتحع ق  العلاد  الأأأأديمعراقيأأأأة  ارتيأأأأاحأأأأا يلتلان جمهوريأأأأة الكونغو   و 
والمصالحة فد أقليم كاسايال ويرّجع الحكومة  ل  مواصلة جهود ا مو أجل الوفاء به ا ايلتلانال وي سيما 

 مال العاف ضأأأد المرأةال بما فد ذلك مكافحة العاف الجاسأأأد  د مجاي  التحع ق والمالحعة الع أأأائيةال وأ ف
 والجاساندال والمصالحة ب و المجتمعا ال ونل  سال  أفراد الم ليريا  وتسريحهم؛

بعمل فريق الم راء الدول  و برأأأأأأأأ ن الحالة فد كاسأأأأأأأأاي وك لك بالمسأأأأأأأأا دة التعاية    حاوّ  -40 
إلنسأأان أل  السأألطا  الع أأائية فد جمهورية الكونغو مو مفوضأأية اممم المتحدة السأأامية لحعوق االمعدمة 

 الديمعراقيةال خاصة فيما حتعلق بالم رة فد مجال الطب الرر د؛

بإنراء فريق  امل مرترك ب و الوزارا  لمتابعة تاف   توصيا  فريق الم راء   حاوّ  أي اا  -41 
عراقية  ل  كفالة أن يجتمع   ا اسأأأايال ويرأأأجع حكومة جمهورية الكونغو الديمالدول  و برأأأ ن الحالة فد ك

الفريق العامل كلما د ت ال أأأأأأرورة أل  ذلك لكد يقيِّم بانتظان التعدن المحرز فد تاف   التوصأأأأأأيا ال ويعّلز  
 التاس ق ب و اإلدارا  وأصحاب المصلحةال ويعّدن توصيا  أل  الحكومة بر ن التداب ر المااسبة؛

 لترأملالحالة فد كاسأاي وتوسأيع نطاقها  برأ ن   و  ويية فريق الم راء الدول    مدحدت   عرري  -42 
طلأأب أل  فريق الم راء الأأدول  و أن يعأأدن  ي جميع أنحأأاء اإلقليم الوقاد لجمهوريأأة الكونغو الأأديمعراقيأأةال و 
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تفا لد معلزال  تعرير  الاهائد أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان فد دورتا الحادية والممسأأأأأأأأأأأأ وال فد أقار حوار
  للمجلس؛ التاسعة وامربع و ورةأل  الد تحدح  شفوي  ف ال  و

أل  مفوضأأأأأة اممم المتحدة السأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأان أن تلّود حكومة جمهورية   يطلب -43 
الكونغو الديمعراقية بالمسا دة التعايةال بما فد ذلك ما تحتاج أليا مو خ رة فد مجال الطب الرر دال لد م 

 اءا  المتعلعة بانتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأان الع أأأأائية فد ال لد فد تحقيعاتها برأأأأ ن ايدالسأأأألطا   
 مو أجل أحالة جميع الجااة أل  الع اء؛

أل  المفوضأأأأأأة السأأأأأأامية أن تعدن المسأأأأأأا دة التعاية أل  حكومة جمهورية  يطلب أي أأأأأأاا  -44 
ديمعراقية مو العدالة اينتعالية فد جمهورية الكونغو الالكونغو الديمعراقية لد م العملية الجارية إلقامة آلية  

 خالل أنراء لجاة وقاية للعدالة اينتعالية والمصالحة؛

مو المفوضأأأأأأأأة السأأأأأأأأامية أن تعدن ألياال فد أقار جلسأأأأأأأأة تحاور معّلزة تلجرى فد   حرجو -45 
هورية الكونغو الديمعراقيةال  دورتا التاسأأأأعة وامربع وال تعريراا شأأأأفوياا محدثاا  و حالة حعوق اإلنسأأأأان فد جم

 كاساي؛ بما فد ذلك فد

مو المفوضأأأأة السأأأأامية أن تعد تعريراا شأأأأامالا  و حالة حعوق اإلنسأأأأان فد    حرجو أي أأأأاا  -46 
 جمهورية الكونغو الديمعراقية وأن تعدما أل  المجلس فد دورتا الممس و فد أقار جلسة تحاور معلزة؛

 حت  دورتا الممس وي أن حلبعد المس لة ق د نظر   يعرر -47 

 45الجلسة  
 2021مول/أكتوبر ترريو ا 11

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  

 تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته  ي ميدان حقوق اإلنسان -48/21

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

بمعاصأأد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال وب حكان اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأانال وإذ  أذ يسأأترشأأد 
 ان الدولية ذا  الصلةالير ر أل  معا دا  حعوق اإلنس

 ب ن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية  و تعليل حعوق اإلنسان وحماحتهاال وإذ يسلم 

 اللا ووحدتا وسالمة أراضياالالتلاما العوي بسيادة اليمو واستع وإذ حؤكد مو جدحد 

ر   حأأأأأأأ كأّ اممأو    وإذ  مأجأألأأس  الأمأأؤرخ  2011) 2014بأعأأرارا   امول/أكأتأأوبأر    21(  ال 2011ترأأأأأأأأأأأأأأريأو 
ال وبعرارا  2014شأأأأأباط/ف راحر    26( المؤرخ 2014) 2140ال و 2012حليران/حونيا    12( المؤرخ 2012) 2051و 

ال 2012آذار/مارس    23ؤرخ الم  29/ 19ال و 2011أحلول/سأأأأأأأأأ تم ر    29المؤرخ  19/ 18مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأان 
  25خ  المؤر   19/ 27ال و 2013أحلول/سأأأأ تم ر    27المؤرخ  32/ 24ال و 2012أحلول/سأأأأ تم ر    27المؤرخ  22/ 21و 

و 2014أحلول/سأأأأأأأأأأأأأ تم ر   امول/أكتوبر    2المؤرخ    18/ 30ال  و 2015ترأأأأأأأأأأأأأريو    أحلول/   29المؤرخ    16/ 33ال 
ال 2018أحلول/سأأأأأأأأأأ تم ر    28رخ المؤ  23/ 39ال و 2017أحلول/سأأأأأأأأأأ تم ر    29المؤرخ  31/ 36ال و 2016 سأأأأأأأأأأ تم ر 

 ال 2020ترريو امول/أكتوبر    6المؤرخ   26/ 45ال و 2019أحلول/س تم ر    27المؤرخ  31/ 42و 

(  2018) 2451و   2015نيسأأان/أبريل    14( المؤرخ  2015) 2216 ل  قراري مجلس اممو يرأأدد  وإذ  
 ال 2018كانون امول/ديسم ر    21المؤرخ 
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باتفاق سأأأأأأأأأأأتوكهولم ال ي ق لتا حكومة اليمو والحوث ون برأأأأأأأأأأأ ن وقف إلقالق الاار فد    وإذ ح كر 
َدحد َدحدةال وإ ادة نرأأر العوا  المرابطة فد موانئ الحل ة والصأأليف ورأس  يسأأ ال ومو ثم أنرأأاء آلية  مدحاة الحل

 لتفع ل تبادل امسرىال ورفع الحصار  و مدحاة تعلال وتيس ر تعديم المعونة اإلنسانيةال

د ما العوي للجهود الدولية الرامية أل  التوصأأأأأل أل  وقف شأأأأأامل إلقالق الاارال   وإذ يكرر ت ك د 
المتمثلة فد مبادرة المبعو  و مل مو أجل السأالنال وإنهاء الالا  فد اليموال وتجدحد حوار سأياسأد  ادر وشأا

لوييا  المتحدة اممريكية الماص لألم و العان لليموال ومبادرة المملكة العربية السأأأأأأأأأعوديةال وجهود مبعو  ا
الماص أل  اليمو وبعض بلدان الماطعةال وإذ ح ّكر ب رورة أن تتفا ل جميع أقرار الالا  مع     الجهود 

جميع أحكان قرارا  مجلس اممو ذا     وفوراا   كامالا   ءةال دون شروط مسبعةال وأن تاف  تاف  اا بطريعة مرنة وباا
 ركة اإليجابية لحكومة اليموالالصلةال وإذ حرحب فد   ا الصدد بالمرا

رئيسأأأأأية ل أأأأأمان نظان  دالة قائم لل ب ن تعليل حعوق اإلنسأأأأأان وحماحتها وإ مالها  وام  وإذ يسأأأأألم 
 وفد نهاية المطار ضمان المصالحة وايستعرار فد اليموال  ل  اإلنصار والمساواةال

السأأأأأياسأأأأأد  ل  أسأأأأأاس   باتفاق امحلاب السأأأأأياسأأأأأية اليماية  ل  أكمال  ملية اينتعال وإذ حرحب 
مبادرة مجلس التعاون المليجد وآلية تاف   اال وإذ يرأأأأأدد  ل  ضأأأأأرورة تاف   التوصأأأأأيا  المعّدمة فد الوثيعة 

 الوقادال بما فد ذلك أكمال صياغة دستور جدحدال المتامية لمؤتمر الحوار

ال ال ي 2021أحلول/سأأأأأأأأ تم ر   28المؤرخ  9بالمرسأأأأأأأأون الرئاسأأأأأأأأد رقم   وإذ يحي   لماا مع التعدحر 
ملّدد  بموجبا ويية لجاة التحع ق الوقاية لفترة سأأأأأأات و بهدر التحع ق فد جميع انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأأان 

 ال2011المرتكبة ما   ان  

باتفاق الرياا ال ي وقعتا حكومة اليمو والمجلس اينتعالد الجاوبدال وإذ يرأأجع  ل   وإذ حرحب 
  امة نحو حل سياسد فد اليموال التاف   السريع والكامل لالتفاق بوصفا خطوة

ما جاء فد تعارير مكتب تاسأأأأأأأ ق الرأأأأأأأؤون اإلنسأأأأأأأانية مو أن حالة الطوارئ اإلنسأأأأأأأانية    وإذ حدرك 
بحعوق اإلنسأأان امسأأاسأأيةال بما ف ها الحعوق ايجتما ية وايقتصأأاديةال وأن أقرار  الرا اة تؤثر  ل  التمتع  

 سانية  ل  نحو سريع وآمو وسلسالالالا  يجب أن تيسر أمكانية أيصال المعونة اإلن 

بتعرير مفوضأة اممم المتحدة السأامية لحعوق اإلنسأان  و المسأا دة التعاية  يحي   لماا  -1 
 ؛( 58) وبااء العدرا  فد اليمو

 تعليعا  حكومة اليمو  ل  تعرير المفوضة السامية خالل الدورة الحالية؛ حالحظ -2 

وضأأأأأأأية اممم المتحدة السأأأأأأأامية لحعوق اإلنسأأأأأأأان بالتعاون ب و حكومة اليمو ومف  حرحب -3 
 وغ ر ا مو   ئا  وآليا  اممم المتحدة ذا  الصلةال

 اية؛بالتعرير التاسع للجاة التحع ق الوق يحي   لماا  -4 

 بالعمل ال ي ي طلع با الفريق المرترك لتع يم الحواد ؛ حرحب -5 

بجميع امقرار أل  تاف   اتفاق سأأتوكهولم فوراا بهدر بدء المفاوضأأا  للتوصأأل  حه ب -6 
 أل  حل سياسد شامل لألزمة الرا اة فد اليمو؛

وانتهأأأاكأأأا    أزاء مأأأا ترتكبأأأا جميع أقرار الالا  مو تجأأأاوزا   يعرب  و قلعأأأا البأأأال  -7 
لد اإلنسأأأاند فد اليموال بما ف ها تلك جسأأأيمة لحعوق اإلنسأأأان والعانون الدولد لحعوق اإلنسأأأان والعانون الدو 

  

(58) A/HRC/48/48ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/48
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الماطوية  ل  العاف الجاسأأأأد والجاسأأأأاندال واسأأأأتمرار تجا د امقفال بما يمالف أحكان المعا دا  الدوليةال 
إلنسأأان ضأأد الصأأحف  وال وقتل المدن  وال وماع  واختطار الااشأأط و السأأياسأأ  وال وارتكاب انتهاكا  لحعوق ا

ايضأأأأأأطهاد  ل  أسأأأأأأاس الدحو أو المعتعدال وقطع أمدادا  الكهرباء وصأأأأأأول اإلغاثة والمعونة اإلنسأأأأأأانيةال و 
 والميا ال والهجون  ل  المسترفيا  وسيارا  اإلسعار؛

ود   أزاء الهجما  العسأأأكرية  ل  مميما  الاازح و التد أ يعرب  و اسأأأتيائا العم ق -8 
َدحدةال ويد و أل  وضأأأأع حد  بحياة العرأأأأرا  وزاد  مو المعاناة اإلنسأأأأانيةال ي سأأأأيما فد م ربال وتعلال والحل 

 فوري لجميع اينتهاكا  بغية أتاحة وصول المسا دة الغوثية أل      المااقق دون ق ود؛

ولد بجميع أقرار الالا  فد اليمو أل  احتران التلامأأأاتهأأأا بموجأأأب العأأأانون الأأأد  حه أأأب -9 
ال بمو ف هم أولئك ال حو لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان والعانون الدولد اإلنسأأأأأأأأأأأأأأاندال ووقف الهجما   ل  المدن  و فوراا 

حاعلون اللوازن الط ية والعاملون فد مجال المعونةال وتيسأأأأأأأ ر أمكانية وصأأأأأأأول المعونة اإلنسأأأأأأأانية  ل  نحو  
 سريع وآمو وسلس أل  السكان المت رريو فد جميع أنحاء ال لد؛

 أزاء جميع الهجما  التد تسأأأأأأتهدر ام يان المدنيةال بما يرأأأأأأكل  عرب  و قلعا البال ي  -10 
انتهاكاا للعانون الدولد اإلنسأأأأأاندال وي ّكر بايلتلاما  التد تعع  ل  جميع أقرار الالا  فيما حتصأأأأأل باتماذ 

رس وامسأأأأأأأأأواق  بالمدن  و وام يان المدنيةال مثل المدا ضأأأأأأأأأررجميع ايحتياقا  الالزمة لتجاب ألحاق أي 
حظر الهجون  ل  الهياكل امسأأأأأأاسأأأأأأية  والمرافق الط يةال وللتعل ل مو ذلك أل  أدن  حد فد كل امحوالال وب 

واإلمدادا  الالزمة لبعاء السأأأأأأأأكان المدن  وال بما ف ها مارأأأأأأأأآ  الميا  والمؤن والسأأأأأأأألع الغ ائيةال أو تدم ر اال  
ريخ التد تسأتهدر أراضأد ال لدان المجاورة وترأكل ويدحو برأدة أقالق الع ائف التسأيارية وغ ر ا مو الصأوا

 رار اإلقليم  و وممو التجارة الدولية فد ممرا  المالحة فد البحر امحمر؛ للسالن وايستع ك  راا   تهدحداا 

حكومة اليمو  ل  اتماذ تداب ر لحماية المدن  وال و ل  اتماذ التداب ر المااسأأبة مو   يح   - 11 
لععاب فد جميع الحاي  التد تاطوي  ل  انتهاكا  وتجاوزا  لحعوق اإلنسأأان أجل وضأأع حد لإلفال  مو ا 

 نون الدولد اإلنساند وممارسة العاف ضد الصحف  و واحتجاز الصحف  و والااشط و السياس  و؛ وللعا 

(  2015)2216أل  جميع أقرار الالا  فد اليمو أن تافأأ  قرار مجلس اممو    يطلأأب -12 
سأأيسأأهم فد تحسأأ و حالة حعوق اإلنسأأانال ويرأأجع جميع أقرار الالا   ل  التوصأأل   تاف  اا كامالاال و و ما

 مراركة المرأة فد العملية السياسية و ملية صاع السالن؛ وأن تكفل اتفاق شامل إلنهاء الالا الأل  

جميع أقرار الالا  بوضأأأأع حد  لتجا د امقفال واسأأأأتمدامهم وبتسأأأأريح امقفال    يطالب - 13 
هم  ال ويه أأأأب بجميع أقرار الالا  أل  التعأأأأاون مع اممم المتحأأأأدة مو أجأأأأل أ أأأأادة أدمأأأأاجالمجاأأأأدحو فعالا 

 مجتمعاتهم؛ فد

تعهدا  حكومة اليمو والتلاماتها المتعلعة ب مان التع د بتعليل وحماية حعوق    يكرر ت ك د  - 14 
ال ويرأأأأأأأ رال فد   ا اإلنسأأأأأأأان لجميع امفراد الموجودحو فد امراضأأأأأأأد التد تسأأأأأأأيطر  ل ها والماضأأأأأأأعة لويحتها 

يع أشأأأأأأأأكال التم  ل العاصأأأأأأأأريال واتفاقية الصأأأأأأأأددال أل  أن اليمو قرر فد ايتفاقية الدولية للع أأأأأأأأاء  ل  جم 
الع أأأأأأاء  ل  جميع أشأأأأأأكال التم  ل ضأأأأأأد المرأةال والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأيةال والعهد 

ةال واتفاقية ماا  أأأأأأأأأة التع حب وغ ر  مو ضأأأأأأأأأروب  الدولد الماص بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأادية وايجتما ية والثعافي 
الأنسأأأأأأأأأأأأأأانيأة أو المه اأةال واتفأاقيأة حعوق الطفأل وال روتوكول و ايختيأاري و  المعأاملأة أو الععوبأة العأاسأأأأأأأأأأأأأيأة أو ال 

الملحع و بها والمتعلع و باشأأتراك امقفال فد المااز ا  المسأألحة وب يع امقفال واسأأتغالل امقفال فد البغاء 
و وال روتوكول  إلباحيةال واتفاقية حعوق امشأماص ذوي اإل اقةال وايتفاقية الماصأة بوضأع الالجئ  وفد المواد ا 

 الملحق بهاال ويتطلع أل  مواصلة الحكومة ب ل جهود ا الرامية أل  تعليل حعوق اإلنسان وحماحتها؛ 
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مو جراء   أزاء الحالة اإلنسأأأانية المتد ورة فد اليموال التد تفاقمت  يعرب  و قلعا البال  -15 
(ال ويعرب  و تعدحر  للدول المانحة والماظما  التد تعمل مو 19-انترأأأأأأأأأأأأأأار مرا ف روس كورونا )كوف د

أجل تحسأأأأأأأأ و     الحالة ويلتلامها بتعديم الد م المالد أل  خطة اممم المتحدة لالسأأأأأأأأتجابة اإلنسأأأأأأأأانية فد  
 مم المتحدة اإلنساند ذي الصلة؛ال ويح  الدول  ل  الوفاء بتعهداتها تجا  نداء ام2021عان اليمو ل

ما تتحملا أقرار الالا  كافة مو مسأأأأأؤوليا  أزاء تيسأأأأأ ر أمكانية أيصأأأأأال  حؤكد مجدداا   -16 
لدولد المعونة اإلنسأأأأأأأأأأانية  ل  نحو فوري وآمو وسأأأأأأأأأألس أل  جميع المحتاج و أل هاال وفعاا لمبادئ العانون ا

 لحعوق اإلنسان والعانون الدولد اإلنساند؛

جميع   ئأا  ماظومأة اممم المتحأدةال بمأا ف هأا المفوضأأأأأأأأأأأأأأيأة السأأأأأأأأأأأأأأاميأةال والأدول   وحأد  -17 
ام  أأأأأأأأاء أل  د م العملية اينتعالية فد اليموال بوسأأأأأأأأائل ماها د م تع ئة الموارد مو أجل معالجة  واقب  

ة ووفعاا التد حواجهها اليموال بالتاسأأ ق مع الجها  المانحة الدولي  العاف والتحديا  ايقتصأأادية وايجتما ية
 لما تحدد  السلطا  اليماية مو أولويا ؛

أل  المفوضأأأأة السأأأأامية أن تواصأأأأل تعديم د م قوي أل  حكومة اليمو فد مجال    يطلب -18 
اة التحع ق الوقايةال  ل  بااء العدرا  والمسأأا دة التعايةال وتعديم كل الد م التعاد واللوجسأأتد الالزن أل  لج

مكفول مي لجاة تحع قال لتمك اها مو مواصأأأأألة التحع ق فد اد اءا   نحو يعادل مو ح   مسأأأأأتوا  ما  و  
اينتهاكا  والتجاوزا  المرتكبة مو جميع أقرار الالا  فد اليموال بما حتماشأ  مع المعاح ر الدوليةال وتعديم  

لما لمل ومة لحعوق اإلنسان المرتكبة فد جميع أنحاء اليموال حاتعرير ا الرامل  و اينتهاكا  والتجاوزا  ا
ال ويرأأأّجع جميع أقرار الالا   2021أحلول/سأأأ تم ر  28المؤرخ  9للمرسأأأون الرئاسأأأد رقم  ال وفعاا يكون متاحاا 

 فد اليمو  ل  أن تتعاون مع اللجاة الوقاية وأن تيّسر وصولها الكامل والرفار أل  المعلوما ؛

دورتا  أل  المفوضأأأأأأة السأأأأأأامية أن تعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأانال فد يطلب أي أأأأأأاا  -19 
 الحادية والممس وال تعريراا كتابياا  و تاف   المسا دة التعايةال وفعاا لما حاص  ليا   ا العراري

 45الجلسة  
 2021ترريو الثاند/أكتوبر  11

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  

 ميدان حقوق اإلنسانتقديم المساعدة إلى الصومال  ي   -48/22

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 ق اممم المتحدةالبم ثا أذ يسترشد 

 اإل الن العالمد لحعوق اإلنسانال وإذ حؤكد مو جدحد 

 ب ن السلم واممو والتامية وحعوق اإلنسان  د أركان ماظومة اممم المتحدةال  وإذ يعرّ  

 احتراما لسيادة الصومال وسالمتا اإلقليمية واستعاللا السياسد ووحدتاال وإذ حؤكد مو جدحد 

 قراراتا السابعة المتعلعة بالصومالال وإذ حؤكد مو جدحد أي اا  

 ال2007حليران/حونيا  18ال المؤرخ و 5/2و 5/1أل  قراريا   وإذ ير ر 

ب ن المسأؤولية الرئيسأية  و تعليل وحماية حعوق اإلنسأان فد الصأومال تعع  ل   اتق   وإذ يسألمّ  
  وشأفاف تها  قدرا  المؤسأسأا  السألطا  الصأوماليةال وأن تعليل اإلقار العانوندال ونظم حماية حعوق اإلنسأانال و 
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لععاب وتحسأأأ و المسأأأاءلة  و انتهاكا  حعوق  أمر أسأأأاسأأأد للمسأأأا دة فد مكافحة اإلفال  مو ا  وشأأأر  تها 
 اإلنسان والترجيع  ل  المصالحةال

ب ن  ل  جميع السأألطا  المعاية بحفظ اممو الوفاء بتعهداتها والتلاماتها الدولية    وإذ يسأألم أي أأاا  
 انال والتصدي إلساءة استعمال العوة أو اإلفراط فد استعمالها ضد المدن  والفد مجال حعوق اإلنس

ب  مية وفعالية تعديم المسأأا دة الدولية أل  الصأأومال والحاجة المسأأتمرة أل  زيادة  يسأأّلم ك لكوإذ  
اإلنسأأأأان  حجم جميع المدما  المتعلعة بتامية العدرا  والمسأأأأا دة التعاية المعدمة أل  الصأأأأومال فد م دان حعوق  

ق     المدما  واتسأأأأأاقها  ل  الصأأأأأع د الوقاد و ل  صأأأأأع د الوييا  ام  أأأأأاء فد ايتحاد وزيادة تاسأأأأأ  
فد   ا الصأأأأأأأدد بماتدى الرأأأأأأأراكة المعاد بالصأأأأأأأومال ال ي  لعد فد معديرأأأأأأأو فد كانون    يعرونو  تهاال وإذ 
  2021لمسأاءلة المرأترك لعان ال وال ي ا تمد  فيا الجها  المعاية الصأومالية أقار ا2020امول/ديسأم ر 

لك المتعلعة بالمؤسأأأأسأأأأا  امماية وايقتصأأأأادية  مو أجل تسأأأأريع اإلصأأأأالحا  المتعلعة بحعوق اإلنسأأأأان وك 
 والسياسية واينتمابا ال

أ ميأة التعأاون والتوافق إلحراز مليأد مو التعأدن برأأأأأأأأأأأأأأ ن امولويأا  الوقايأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأةال    وإذ حؤكأد 
الوقادال والتوصأأأأأل أل  اتفاق برأأأأأ ن نظان  دالة اتحاديال وتعاسأأأأأم السأأأأألطة  فد ذلك تاف   هيكل اممو  بما

ايسأأأأأأتعراا الدسأأأأأأتوريال وايتحاد المالدال وتمطي  وإجراء انتمابا  وقايةال وكلها أمور تتطلب  والمواردال و 
 اتفاقا  سياسية يمكو أن تركل امساس للترريع فد ال رلمان ايتحاديال

ا ا  ماتظمة متواصأأألة لماتدى الرأأأراكة المعاد بالصأأأومال  ضأأأرورة  عد اجتم وإذ حؤكد مو جدحد 
 كد تتحمل جميع امقرار مسؤول تها أزاء التعدن المحرز وتتفق  ل  أولويا  مرتركة للمستع لال

  بايلتلان المسأتمر والح وي مو جانب بعثة ايتحاد امفريعد فد الصأومالال ويدرك المسأائر وإذ يسأّلم  
حاسمة    اد ا ال حو لعوا مصر هم أثااء أداء مهامهمال وإذ يسلم أي اا ب ن البعثة لها وت حيا  أفر التد تعرضت 

الظرور الالزمة لتمك و الصأأأومال مو أقامة مؤسأأأسأأأا  سأأأياسأأأية ومو بسأأأ  سأأألطة الدولةال و ما    ة ته ئ   فد 
 لصوماليةال اصران رئيسيان إلرساء د ائم نعل المسؤولية امماية بصورة مرحلية أل  قوا  اممو ا

بالدور ال ي أدتا المرأة وي تلال تؤديا فد مجال التع ئة المجتمعية وبااء السأأأأالن  يسأأأألم أي أأأأاا وإذ  
الجاسأأاند وجميع أشأأكال العاف و  الجاسأأد  فد المجتمع الصأأومالدال وب أأرورة اتماذ تداب ر خاصأأة إلنهاء العاف 

معاضأأأأأأأاة المسأأأأأأأؤول و  و   مو الععابال و امخرى فد حاي  الالا  المسأأأأأأألحال ووضأأأأأأأع حد لإلفال غ ر العانوند  
ال وب  مية تعليل تمك و الاسأأأأأاء والفتيا  اقتصأأأأأادياا  ال وفعاا للعانون الدولد العاف المرتكب فد حق الاسأأأأأاء والفتيا  

صأاع العرارا  السأياسأية والعامةال بما فد ذلك   فد  مليا   مرأاركة كاملة متسأاوية ومجدية   والاهوا بمرأاركتهو 
ترأأأأأأأأأأأأأريو  31( المؤرخ 2000)1325اممو   لعرار مجلس  قبعاا لحكمال جميع مسأأأأأأأأأأأأتويا  ا  داخل ال رلمان و ل  

 بر ن المرأة والسالن وامموال 2000امول/أكتوبر  

وبعض سألطا  الوييا  ام  أاء فد ايتحاد   بتعليل حكومة الصأومال ايتحادية وإذ يسألم ك لك 
ال بما فد  الوزارا  التابعة لهامو خالل   ماحتهاوح حعوق اإلنسأأانتعليل  جهود ا ايسأأتباقية فد توق د  ملية 

بتاف   ايلتلاما  المتعلعة بحعوق اإلنسأأأأان فد الصأأأأومال وتعاونها مع الاظان  بد وتها أل ذلك فيما حتصأأأأل  
 الدولد لحعوق اإلنسانال

 ( ترأأأأأأأأأأأأأكأل تحأديأاا  ميعأاا للاظأان الصأأأأأأأأأأأأأحد 19- بأ ن جأائحأة مرا ف روس كورونأا )كوف أد   وإذ يسأأأأأأأأأأأأأألم 
صأأأأأأأأعوبا  بسأأأأأأأأ ب الكوار  الط يعية والحالة ايجتما ية ايقتصأأأأأأأأادية   أل  ما حواجها أصأأأأأأأأالا مو ة ضأأأأأأأأاف أ 

الاسأأأأاء والفتيا    الصأأأأومالال وإذ حدرك أي أأأأاا أن اآلثار الثانوية للجائحة قد كان لها وقع مفرط  ل  واإلنسأأأأأانية فد 
 ضعار الحالال   و ل  

وأ مية  19-لجائحة كوف د مو حتصأأأأأأأأأدى لالدور المهم ال ي تؤديا المرأة بوصأأأأأأأأأفها أو  وإذ حالحظ 
 فد التعافد واإلغاثةال ومجدية كاملة متساوية مراركة المرأة مراركة



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 116 

 19-بتوف ر اللعأأاحأأا  الماعأأ ة للحيأأاة مو خالل مرفق كوفأأاكس إلتأأاحأأة لعأأاحأأا  كوف أأد  وإذ حرحأأب 
 دال ل  الصع د العالمدال ويردد  ل  أ مية توزيعها بإنصار  ل  صع د المجتمع الصومال

بتحسأأأأ و حالة حعوق اإلنسأأأأان فد الصأأأأومالال كما  يةالصأأأأومال  لطا السأأأأ بالتلان    حرحب -1 
 حرحب فد   ا الصدد بما حلد:

  2020ايتفاقا  التد توصأأأأأأل أل ها المجلس ايسأأأأأأترأأأأأأاري الوقاد فد أحلول/سأأأأأأ تم ر   )أ( 
ية ايتحادية وايلتلان المسأأأأأأأتمر بعملالتد تحدد مسأأأأأأأاراا للعملية اينتمابية  2021وشأأأأأأأباط/ف راحر وأيار/ماحو 

انتمابية حرة ونليهة وفد الوقت المااسأأأأأب وسأأأأألمية وشأأأأأفافة وذا  مصأأأأأداقية وشأأأأأاملة للجميعال بما فد ذلك 
فد المائة  30فد العملية ون لها ما ي يعل  و   كامل متسأأأأأأأاو فعال وملجد ايلتلان ب أأأأأأأمان قيان المرأة بدور

 مو معا د ال رلمان؛

ان فد الصأأأومالال كما حتجل  ذلك فد  لجلئد ال ي ترأأأهد  حالة حعوق اإلنسأأأ التحسأأأو ا )ب( 
التعدن المحرز نحو تحع ق ام دار الطموحة المحددة فد الرأأأراكة الجدحدة مو أجل الصأأأومال وفد اإلقار  

رد اإلنمائد الوقاد للصأأأأومال بغية تعليل ايسأأأأتعرار والتامية بالتوازي مع احتران حعوق اإلنسأأأأانال  ل  نحو ما و 
ال  2019-2017ايتحادية فد مجال حعوق اإلنسأأأان  ل  مدى الفترة فد سأأأجل أنجازا  حكومة الصأأأومال 

وذلك بطرق ماها تعليل سأأأأأيادة العانونال وتعليل مرأأأأأاركة الجميع فد اتماذ العرارا  السأأأأأياسأأأأأيةال وبماصأأأأأة  
ال وتعديم تسأأأأأأأوية  امقليا  وامشأأأأأأأماص ذوو اإل اقةامشأأأأأأأماص الماتمون أل  الاسأأأأأأأاء والفتيا  والرأأأأأأأباب و 

التع  ر وحرية تكويو الجمعيا ال والتصأأأأأأأأأأدي للتهدحدا  امماية ب سأأأأأأأأأألوب يحترن   دسأأأأأأأأأأتورية ت أأأأأأأأأأمو حرية
 ايلتلاما  المتعلعة بحعوق اإلنسان ويوفر الحماية للمدن  و؛

أنفأأاذ مكتأأب الاأأائأأب العأأان ممر صأأأأأأأأأأأأأأأادر  و محكمأأة باأأادر اإلقليميأأةال  عأأب التمأأاس   )ج(  
مو   ال 2020أحلول/سأأ تم ر    8 و مد  خاص فد للصأأحف  و الصأأومال  وال مو خالل تع  ايتحاد الوقاد  قدما 

لتحع ق مع المسؤول و  و قتل الصحف  و فد الصومال ومالحعتهم ق ائيا كمطوة فد ايتجا  الصحيح أجل ا 
 ؛ الجااة لوضع حد لإلفال  مو الععاب  ل  الجرائم المرتكبة ضد الصحف  و الصومال  و ومحاسبة 

صأأومالال التد يفترا أن تد م نرأأ ة مؤسأأسأأا  صأأيغة المحدثة لمطة اينتعال فد الال )د( 
مو بعثة ايتحاد امفريعد فد الصأومال بما يصأب فد زيادة اا  أماية صأومالية فعالة وتسألأم المسأؤولية تدريجي 

راا  ل  وجا المصأأأأأوص  ال  سأأأأأيادة العانونال والمصأأأأأالحة   حرتكل  ل  اهج ب   امخ  أخ  الصأأأأأومال بلمان اممورال ملعدِّ
 وق اإلنسانال وحماية الاساء وامقفالال وبماصة الفتيا ؛والعدالةال واحتران حع

اسأتمرار التلان حكومة الصأومال ايتحادية والوييا  ام  أاء فد ايتحاد والسألطة اإلقليمية  ( أ) 
مرأأأاركة كاملة متسأأأاوية  والسأأأياسأأأيةبتحسأأأ و تمث ل المرأة وإدماجها ومرأأأاركتها فد الرأأأؤون العامة    فد باادر 
فد المأائأة مو  30فد امدوار القيأاديأةال بمأا فد ذلأك ايلتلان ب أأأأأأأأأأأأأأمأان مأا ي يعأل  و  ال ي سأأأأأأأأأأأأأأيمأا  ومجأديأة

 المعا د فد ال رلمان لفائدة الاساء؛

ال وتصأديعها  2020أنرأاء الحكومة ايتحادية لوكالة وقاية معاية باإل اقة فد آب/أغسأطس   (و) 
مها بترسأأأيخ حعوق امشأأأماص  ال والتلا2019وق امشأأأماص ذوي اإل اقة فد آب/أغسأأأطس   ل  اتفاقية حع

  ذوي اإل اقة فد الحياة ايجتما ية والتعليمية والسياسية وايقتصادية بوضع أول مررو  قانون وقاد  ل  اإلقالق 
 ي اإل اقة؛فد الصومال حتعلق باإل اقةال وآليا  ترريعية أخرىال وتحس و جمع ال يانا   و امشماص ذو 

أة وتامية حعوق اإلنسأأأان با تبار ا اله ئة التد تعود  العمل ال ي اضأأأطلعت با وزارة المر  (ز) 
 جهود الحكومة ايتحادية الرامية أل  أحراز تعدن فد جدول أ مال حعوق اإلنسأأأأان فد الصأأأأومالال بما فد ذلك 

تح أأ رية لمرحلتا المع لةال وأ مال مو خالل تاف   برنامج الصأأومال المرأأترك لحعوق اإلنسأأانال وام مال ال
تركة ب و الوزارا  المعاية بحعوق اإلنسأأأأأأانال وبااء قدرا  جها  التاسأأأأأأ ق المرأأأأأأتركة ب و فرقة العمل المرأأأأأأ 



A/76/53/Add.1 

117 GE.21-15410 

  الوزارا  المعاية بحعوق اإلنسانال وتعديم الوزارة تعارير فد أقار اتفاقية حعوق الطفل واتفاقية ماا  ة التع حب
 الععوبة العاسية أو الالأنسانية أو المه اة؛ وغ ر  مو ضروب المعاملة أو

التعاون المتواصأأأأأل مع الم  رة المسأأأأأتعلة المعاية بحالة حعوق اإلنسأأأأأان فد الصأأأأأومالال  ( ) 
والتعاون مع الممثل و الماص و لألم و العانال بمو ف هم الممثلة الماصة المعاية بمس لة العاف الجاسد فد  

ع خطة  مل عاية بامقفال والالا  المسأأأأأأألحال وتعهد الصأأأأأأأومال بوضأأأأأأأ حاي  الالا ال والممثلة الماصأأأأأأأة الم
 وقاية جدحدة إلنهاء العاف الجاسد فد حاي  الالا   عب زيارة الممثلة الماصة المعاية بالموضو ؛

بالمرأأأأأأأاركة الارأأأأأأأطة للحكومة ايتحادية فد  ملية ايسأأأأأأأتعراا الدوري حرحب أي أأأأأأأاا   -2 
ال  ( 59) ااك لك بع ولها توصأأأأأأأأأيا   دحدة قدمت فد أثااء ايسأأأأأأأأأتعر ال ويرحب 2021الرأأأأأأأأأامل فد أيار/ماحو  

ال ويرحب بالتلامها بإكمال اسأأأتعراا ماتصأأأف المدة برأأأ ن مو باب امولوية  ويرأأأجع الحكومة  ل  تاف   ا
 تاف   التوصيا ؛

أزاء التعارير التد تف د بوقو  انتهاكا  وتجاوزا  لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان فد    يعرب  و قلعا -3 
كد ضأأأأأأأأأأأرورة د م احتران حعوق  الصأأأأأأأأأأأومالال بما فد ذلك مو جانب جميع الجها  الفا لة المسأأأأأأأأأأألحةال ويؤ 

للجميع ومحاسأأأبة كل المسأأأؤول و  و     اينتهاكا  والتجاوزا  والجرائم ذا  الصأأألةال بما ف ها الجرائم  اإلنسأأأان 
فد حق الاسأأأأأأأاء وامقفالال ي سأأأأأأأيما الفتيا ال مثل تجا د واسأأأأأأأتمدان امقفال الجاود بصأأأأأأأورة غ ر   رتكبة الم 

المسألحةال و مليا  العتل والترأوياال وايغتصأاب وغ ر  مو أشأكال  مرأرو ة واسأتمدان امقفال فد الالا ا  
مارسأأأا  ال أأأارةال بما ف ها والم العسأأأري اللواج  اللواج المبكر و زواج امقفال و العاف الجاسأأأد والجاسأأأاندال و 

جميع أشأأأأأأأأكال ترأأأأأأأأويا ام  أأأأأأأأاء التااسأأأأأأأألية امنثويةال ويؤكد أ مية اي ترار بامقفال المرتبط و سأأأأأأأأابعاا 
 المسلحة بوصفهم ضحاياال وضرورة أ داد وتاف   برامج إل ادة الت   ل واإلدماج؛بالجما ا  

شأأأأأأأأأأماص ال حو قد تكون  من المرأأأأأأأأأأردحو داخليااال بمو ف هم ام يعرب  و قلعا أي أأأأأأأأأأاا  -4 
وأشأأماص ماتمون وأشأأماص ذوو أ اقة    الأوضأأا هم  رأأةال وال حو قد يكون مو ب اهم نسأأاء وأقفال وشأأباب

 ال  م أكثر الااس  رضة للعاف والتجاوزا  واينتهاكا ؛المهمرة والفئا  امقليا  أل 

 ون  و حعوق أزاء اي تداءا  والم أأأأأايعا  التد حتعرا لها المدافع  يعرب  و قلعا ك لك  - 5 
اإلنسأأان ووسأأائ  اإل الن فد الصأأومالال بمو ف هم الصأأحف ون والعاملون فد وسأأائ  اإل النال ي سأأيما مو 

ف التعسفد أو ايحتجاز المطولال ويردد  ل  ضرورة تعليل احتران حرية التع  ر خالل الم ايعة أو التوقي 
 مو   ا الع  ل؛ والرأي ووضع حد لإلفال  مو الععاب ومساءلة كل مو حرتكب جرائم

ال بمو ف هم الاسأأأأأأأأأاء والفئا  المهمرأأأأأأأأأة   رأأأأأأأأأائر امقليا    الماتم و أل  من    يعرب  و قلعا  - 6 
  السأأأألطا  الفرص ايقتصأأأأادية والسأأأأياسأأأأية وصأأأأاع العرار فد الصأأأأومالال ويرأأأأجع والفتيا ال ما زالوا  ل   امي  

ون العامةال ا ترافاا ماها باسأأأأأتمرار   ل  زيادة جهود ا الرامية أل  توسأأأأأيع فرص مرأأأأأاركتهم فد الرأأأأأؤ   ية الصأأأأأومال 
تعرا الاسأأأأأأأأأأاء والفتيا  الماتميا  أل  امقليا  أكثر مو غ ر و للعاف الجاسأأأأأأأأأأد والجاسأأأأأأأأأأاند بسأأأأأأأأأأ ب الفعر  

 والتهميي والمواقف التم  لية؛ 

يمتاأأا  مجلس الاواب فد ال رلمأأان  و ا تمأأاد مرأأأأأأأأأأأأأأرو  قأأانون    قلعأأا  بأأال   يعرب  و -7 
ال ولعرار   را مرأأأأرو  قانون برأأأأ ن "الجرائم  2018الجرائم الجاسأأأأية ال ي أقر  مجلس الوزراء فد أيار/ماحو  

مرأأأرو  حتعارا مع التلاما  الصأأأومال    ال و و2020المتعلعة بممارسأأأة الجاس" بديا ماا فد آب/أغسأأأطس  
ال ويرجع مجلس الاواب  وبموجب الدستور ايتحادي المؤقت للصومال   دولد لحعوق اإلنسانبموجب العانون ال

 ؛2018  ل  أ ادة الاظر فد قرار  و را مررو  قانون الجرائم الجاسية ال ي أقر  مجلس الوزراء فد  ان

  

 يA/HRC/48/11انظر  (59)
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قلعأأأأأا   -8  الأأأأأ ييعرب  و  فد آب/    أزاء ايقترا   نواب صأأأأأأأأأأأأأأومأأأأأال النأأأأأد  قأأأأأدمأأأأأا مجلس 
المتعلق بايغتصأأاب والجرائم الجاسأأية بمرأأرو  قانون  2018عاضأأة  و قانون  ان لالسأأت  2018 أغسأأطس

ال  جدحد برأأ ن "ايغتصأأاب واللنا والجرائم ذا  الصأألة"ال مما سأأ ؤثر فد التصأأدي للجرائم المط رة مثل ايغتصأأاب 
اية حعوق  عون  ل  احتران اإلجراءا  العانونية الواجبةال وفد حموفيما للمتهم و بجرائم جاسأأأأأأأأأأية مو حعوق ت 

المرأة وامقفال وامشأأأماص ذوي اإل اقةال ويرأأأجع المرأأأر  و فد صأأأومال الند  ل  أ ادة الاظر فد قرار م  
المتعلق بايغتصأأأأأأاب والجرائم الجاسأأأأأأية    2018برأأأأأأ ن مرأأأأأأرو  العانون الجدحدال مرأأأأأأ راا أل  أن قانون  ان  

 اح ر الدولية لحعوق اإلنسان؛متمال مع المع

  فد آب/  2016أزاء توقيع قانون وسأأأأأأأأائ  اإل الن المعدل لعان   أي أأأأأأأأاا   يعرب  و قلعا -9 
ي تمتثأل المعأاح ر الأدوليأة المتعلعأة بحريأة  1964ال وإزاء أحكأان فد قأانون الععوبأا  لعأان  2020أغسأأأأأأأأأأأأأأطس 

رائم المتصأأأأألة بوسأأأأأائ  اإل النال ويرأأأأأجع التع  رال مثل امحكان التد تاص  ل  المعاقبة بالسأأأأأجو  ل  الج
 يتحادية  ل  الاظر فد ألغاء تلك امحكان؛حكومة الصومال ا

أزاء العدد الك  ر مو امنوا  السأأأأأأأأأأأأأتة مو اينتهاكا  الجسأأأأأأأأأأأأأيمة   ك لك  يعرب  و قلعا -10 
ال  (60)رير  السأأاوي المرتكبة ضأأد امقفال فد الالا ا  المسأألحةال  ل  نحو ما وقف  ليا امم و العان ووثعا فد تع 

 اتماذ التداب ر المااسبة يمتثال العانون الدولد اإلنساند الساري؛ويطلب أل  جميع أقرار الالا  

 لك أمر لب ن تعرا الصأأأأأأأأأأومال لتغ ر المااخ والتد ور ال  ئد وحسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأ تا   يسأأأأأأأأأأّلم -11 
والالا  والحاجة أل  وذو قابع هيكلدال وب ن قابلية الت ثر     مو العوامل المف أأأأأأأية أل  ال أأأأأأأعف   جسأأأأأأأيم

 المسا دة اإلنسانية؛

بالجهود التد ت  لها الدول التد تست يف يجئ و صومال  وال ويح  جميع   يسلم أي اا  -12 
الدول الم أأأيفة  ل  الوفاء بالتلاماتها بموجب العانون الدولد المتعلق بالالجئ وال ويح  المجتمع الدولد  ل  

الجئ و الصأأأأومال  و فد  لدول الم أأأأيفة مو تل ية ايحتياجا  اإلنسأأأأانية ل مواصأأأألة تعديم الد م المالد لتمك و ا 
  الماطعةال و ل  د م أ ادة أدماج العائدحو أل  الصأأأأومال  ادما تسأأأأاح الظرورال وتعديم الد م أل  المرأأأأردحو

 داخلياا فد الصومال؛

  مو أجل بالجهود التد ح  لها الصأأومالال رغم ما حواجها مو صأأعوبا  ذاتيةال   يسأألم ك لك  - 13 
 فد الماطعة و دن أدارة ظهر  لهم؛ق ول الالجئ و العادم و مو بلدان أخرى 

والوييا  ام  أأأأأأاء فد ايتحاد والجها  السأأأأأأياسأأأأأأية    بحكومة الصأأأأأأومال ايتحادية   حه ب  - 14 
 أن تعملال بد م مو المجتمع الدولدال مو أجل ما حلد:  الرئيسية ذا  المصلحة 

وإكمال  ملية مراجعة  فد تسأوية المسأائل الدسأتورية العالعة   أحراز تعدن  ل  وجا السأر ة  )أ( 
بطريعة شأأأأأأأأاملة للجميع تعلز بااء السأأأأأأأأالن وسأأأأأأأأيادة العانونال وتحمد حرية التع  ر وحرية تكويو    الدسأأأأأأأأتور 

الجمعيا ال وترأأأأأأمل وضأأأأأأع أحكان محددة ام دار تف أأأأأأد أل  ته ئة ب ئة تمك اية تسأأأأأأهل الاهوا بالمرأة 
امقليا  والفئا  المحرومة فد  أل  امشأأأأأأأأأأماص الماتم و  شأأأأأأأأأأماص ذوي اإل اقة و وامقفال والرأأأأأأأأأأباب وام

مجاي  الوصأأأأول أل  العدالةال والتعليمال والصأأأأحةال وامموال وفيما حتصأأأأل بالتعافد ايقتصأأأأاديال بما يرأأأأمل  
 ؛2021مس لة تمث ل السكان وضمان حق المراركة فد اينتمابا  فد 

بمركل المؤسأسأا   حعوق اإلنسأان وفعاا للمبادئ المتعلعة اإلسأرا  فد أنرأاء لجاة وقاية ل )ب( 
الوقاية لتعليل وحماية حعوق اإلنسأان )مبادئ باريس(ال وتلويد ا بالموارد الكافيةال لرصأد وضأمان المسأاءلة  

  

(60) S/2021/437ي 

https://undocs.org/ar/S/2021/437
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وامشأأأماص الماتم و    الاسأأأاء تمث ل  ل   تتيح فرصأأأاا متكافئة  و اينتهاكا  والتجاوزا ال بما فد ذلك  ملية توظيف  
 ذوي اإل اقة؛  ا  المهمرة وامشماص الفئ   أل  

التعج ل بالتسأأوية السأأياسأأية الرأأاملة التد تعود ا الحكومة والتوصأأل أل  اتفاق سأأياسأأد   ()ج 
مع جميع الوييا  ام  أأأاء فد ايتحاد وال رلمان ايتحادي مو أجل الوفاء بايلتلاما  السأأأياسأأأية وامماية 

 مستوى  ل  جميع الصعد؛المرتركة مو خالل حوار شامل وماتظم رفيع ال

ال بطريعة تحظ  باتفاق جميع أصأأأأأأحاب  2021  ملية اينتمابية الجارية باهايةأكمال الع )د( 
المصأألحةال وتكون حرة ونليهة ومااسأأبة فد التوق ت وسأألمية وشأأفافة وموثوقة وشأأاملة للجميع ووفعاا للدسأأتور 

 ايتحادي المؤقت للصومال؛ 

  واحد  ل  وشأاملة وشأفافة يكون ف ها لرأمص واحد صأو أجراء انتمابا  حرة ونليهة   )ه( 
  مسأأأتوى الوييا  ام  أأأاء فد ايتحاد ومسأأأتوى الدوائرال تمه داا إلجراء     اينتمابا   ل  المسأأأتوى ايتحادي 

 ؛2025فد  ان 

 مواصلة التعاون مع الممثل الماص لألم و العان لرؤون الصومال؛ )و( 

  امقليا   رأأأأائر وامشأأأأماص الماتم و أل ل للمرأة ضأأأأمان وضأأأأع أحكان دسأأأأتورية تكف )ز( 
المسأأاواة فد التمث ل والمرأأاركة واإلدماج والحماية برأأكل كامل متسأأاو ومجدال ي سأأيما فد   والفئا  المهمرأأة

أدوار القيادة وصأأأأأأأأأأأأأاع العرار فد الحياة العامة والمااصأأأأأأأأأأأأأب اينتمابية والمدمة المدنية  و قريق مراجعة  
 ة؛العمليا  السياسية والترريعية الجاري  الدستور وغ ر ذلك مو

ي سأأأيما ب أأأمان المسأأأاواة فد    2021فد انتمابا    وإمكانية الوصأأأول تعليل الرأأأمولية ) ( 
فد صأأأاع العرار وفد المااصأأأب القياديةال   المتسأأأاوي   وتمث لها  مرأأأاركة كاملة متسأأأاوية مجدية مرأأأاركة المرأة 

قليا  وجميع ام وامشأأأأماص الماتم و أل وي اإل اقة  ومرأأأأاركة المرأأأأردحو داخلياا والرأأأأباب وامشأأأأماص ذ
أن  ل  حكومة الصأأأومال ايتحادية  أفراد الفئا  المحرومة فد كل مراحل الدورة اينتمابيةال مع اإلشأأأارة أل  

الراسأأأأمة بإجراء انتمابا  يكون ف ها   أن تكفل فد اينتمابا  المع لة تمث ل جميع الصأأأأومال  وال وفعاا لاللتلاما  
 مص واحد صو  واحد؛لكل ش

المتعلعة بإصأأأأأأأأأال  قطا  امموال بسأأأأأأأأأ ل ماها ضأأأأأأأأأمان مرأأأأأأأأأاركة المرأة   االتلاماتهتاف     )ط( 
مرأأاركة فعالة مجدية فد تفع ل الهيكل امماد الوقادال ل أأمان امتثال قوا  ومؤسأأسأأا  اممو الصأأومالية 

د مو نسأأأأأأأأأأأانال بما فد ذلك حماية امفراأحكان العوان و الوقاية والدولية الماطبعةال والعانون الدولد لحعوق اإل
العاف الجاسأأأد والجاسأأأاند فد جملة أمور أخرىال وماع العتل خارج نطاق الع أأأاءال وتد يم خ أأأو  جميع 

 قوا  ومؤسسا  اممو الممتصة للمساءلة  ل  الصع دحو الداخلد والمارجد؛

تجا أد امقفأال  مواصأأأأأأأأأأأأأألأة التأداب ر الراميأة أل  تاف أ  خط  العمأل التد تهأدر أل  ماع   )ي( 
ة غ ر قانونية فد العوا  المسأأأألحة بجميع أنوا هاال بما فد ذلك العوا  العاملة  ل  الصأأأأع د  واسأأأأتمدامهم بصأأأأور 

ال كماظمة  الوقاد وايتحادي والمحلد والجما ا  مو ق  ل حركة الرأأأأبابال والعمل مع الماظما  المتمصأأأأصأأأأة 
 رأأرة ال حو اسأأتلمدموا   السأأابع و وامقفال دون الثاماة اممم المتحدة للطفولةال ل أأمان معاملة الجاود امقفال  

الدوليةال وتحدحد  وية  بطريعة متسعة مع أف ل الممارسا  فد الالا  المسلح با تبار م ضحاياال وإ ادة ت   لهم  
  و     اينتهاكا  والتجاوزا  ومؤاخ تهم بها؛  المسؤول و 

مكافحة    خطة العمل الوقاية الجدحدة لاإلسأأأأرا  فد تاف   ال يان المرأأأأترك وا تماد وتاف   )ك( 
 العاف الجاسد فد حاي  الالا ؛
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اإلسأرا  بوضأع اللمسأا  امخ رة  ل  خطة  ملها الوقاية برأ ن المرأة والسأالن واممو  )ل( 
(  2000)1325وا تمأأاد أأا وتاف أأ  أأا كليأأااال بأأالتعأأاون الوث ق مع المجتمع المأأدندال وفعأأاا لعرار مجلس اممو  

 لماا أن مجلس الوزراء أقر م ثاقاا للمرأة الصأأأأأأأأومالية  دفا  لس الالحعة برأأأأأأأأ ن     المسأأأأأأأأ لةال  وقرارا  المج
تعليل مرأأأاركة المرأة فد بااء السأأأالن والتعدن ايجتما د وايقتصأأأادي فد سأأأياق الجهود الرامية أل  تحع ق 

 ايستعرار وإ ادة ال ااء فد الصومال؛

ن امتثالا وضأأما 2020الموقع فد آب/أغسأأطس   مراجعة قانون وسأأائ  اإل الن المعدل )ن( 
 للعانون الدولد لحعوق اإلنسانال وتسريع  مل المد د الماص للتحع ق فد الجرائم المرتكبة ضد الصحف  و؛ 

محأاسأأأأأأأأأأأأأبأة ب المتعلعأة بوضأأأأأأأأأأأأأع حأد لثعأافأة اإلفال  مو الععأاب المتفرأأأأأأأأأأأأأيأةال و   ا تاف أ  التلامأاتهأ  )ن( 
ة ومسأأأأأتعلة ونليهة وشأأأأأاملة  نسأأأأأان ب أأأأأمان أجراء تحقيعا  فوري  و انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإل   المسأأأأأؤول و 

وفعالة فد انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأأان مو خالل التعج ل باسأأأأأتكمال أنرأأأأأاء لجاة وقاية لحعوق اإلنسأأأأأان تتمتع  
وتلود بالموارد الالزمةال ومو خالل أصأأأأأأأأأأأال  آليا  العدالة الحكومية والتعل ديةال وفعاا للمعاح ر الدولية  بايسأأأأأأأأأأأأتعالل 

 ث ل المرأة فد الع اء وتحس و وصول الاساء وامقفال أل  العدالة؛ ليادة تم ب  وأي ا ال  حعوق اإلنسان ل 

أحالء امولوية لسأأّو ترأأريعا  وإجراء أصأأالحا  تحترن تمتع الاسأأاء والفتيا  تمتعاا كامالا  )س(  
لتد تسأأتهدر الاسأأاء بجميع حعوق اإلنسأأان وتحميا وترأأجعاال وإتاحة التصأأدي لجميع أشأأكال العاف والتم  ل ا 

  ع العاف الجاسد والجاساند والفتيا  جميعاا وماعها والع اء  ل ها بطرق ماها ا تماد نهج  دن التسامح مطلعاا م 
وزواج امقفال واللواج المبكر والعسأأأأأري وكل أشأأأأأكال ترأأأأأويا ام  أأأأأاء التااسأأأأألية امنثويةال وكفالة محاسأأأأأبة  

  تداء الجاسية والجاسانيةال بصرر الاظر  و مركل م أو رت تهم؛ المسؤول و  و أ مال العاف وايستغالل واي 

امل و مليا  المصأأالحة المحلية مو أجل تحع ق مواصأألة اي ترار ب  مية الحوار الرأأ  ) ( 
ويه ب بالحكومة  بما فد ذلك فد سأأأأأأأأأأياق أقار و ملية المصأأأأأأأأأأالحة الوقايةال  ايسأأأأأأأأأأتعرار فد الصأأأأأأأأأأومالال

يتحاد أل  تعليل القيادة والمرأأأأأأاركة فد تمفيف حدة التوترا  والدخول  ايتحادية والوييا  ام  أأأأأأاء فد ا
 فد حوار بااء؛

صأأأأة للوزارا  والمؤسأأأأسأأأأا  المسأأأأؤولة  و أقامة العدل وحماية  زيادة الد م  )ر(  والموارد الممصأأأأّ
 ال ي سأأأيما وزارة المرأة وتامية حعوق اإلنسأأأان  ل  الصأأأع د ايتحادي و ل  صأأأع د الوييا  حعوق اإلنسأأأانال 

  التلاما  بطرق ماها توف ر التمويل الكامل لل رنامج المرأأأأأترك لحعوق اإلنسأأأأأانال ال ي يرأأأأأكل أداة رئيسأأأأأية للوفاء ب 
 الصومال فد مجال حعوق اإلنسانال أل  جانب الع اء والررقة والمؤسسا  اإلصالحية؛

اتفاقية الاظر فد اين أأمان أل  اتفاقية الع أأاء  ل  جميع أشأأكال التم  ل ضأأد المرأة و  )ص( 
 ماع جريمة اإلبادة الجما ية والمعاقبة  ل هاال والتصدحق  ل هما؛

بها فد مؤتمر العمة العالمد المعاد باإل اقةال ي سأأأأأأأأأأأأيما   تعهدتاف   ايلتلاما  التد  )ق( 
قريق د م الوكأالأة الوقايأة المعايأة بأاإل أاقأة فد أ مأالهأاال وفعأاا يتفأاقيأة حعوق امشأأأأأأأأأأأأأمأاص ذوي اإل أاقأة   و  
 مع ماظما  امشماص ذوي اإل اقة؛  راور وبالت 

متعلق بالجرائم الجاسأأية  ترأأجيع ال رلمان  ل  ا تماد الاص امصأألد لمرأأرو  العانون ال )ر( 
  ال وضأأأأأأأأمان أن يعكس أي مرأأأأأأأأرو  قانون يلعتمد ايلتلاما  والتعهدا  2018ال ي وافق  ليا مجلس الوزراء فد  

  لال ي سأأأأأأأيما الفتيا ال وتاف     ا العانون وغ ر  مو العوان و حسأأأأأأأب الدولية المتعلعة بحماية جميع الاسأأأأأأأاء وامقفا 
 ساند؛العاف الجاسد والجا  لمكافحةايقت اء 

مواءمة سأأأأياسأأأأا  الدولة وأقر ا العانونية  ل  الصأأأأع د الوقاد و ل  صأأأأع د الوييا   )ل( 
   امخرى؛ام  اء فد ايتحاد مع ايلتلاما  السارية المتعلعة بحعوق اإلنسان وايلتلاما
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ة معاملة المعاتل و السأأابع و معاملة تتفق مع ايلتلاما  السأأارية بموجب العوان و الوقاي  ) ( 
 والعانون الدولدال ي سيما العانون الدولد لحعوق اإلنسان والعانون الدولد اإلنساند؛

ائدحو أل  تاف   اإل الن المتعلق بالحلول الدائمة لالجئ و الصأأأومال  و وإ ادة أدماج الع ) ( 
 ؛2017آذار/مارس  25الصومالال المعتمد فد ن روبد فد 

ياا وحماحتهمال بما فد ذلك حماحتهم مو العاف الاهوا ب وضأأأأأا  جميع المرأأأأأردحو داخل )خ( 
الجاسأأأأأد والجاسأأأأأاندال وأي أأأأأاا مما قد حتعرضأأأأأون لا مو اسأأأأأتغالل وا تداء مو جانب الموظف و الحكوم  و  

ال   وال وتيسأأأأأأ ر أ ادة اإلدماج الطو ية أو العودة الطو ية لجميع المرأأأأأأردحو داخلياا الدول  و المدن  و والعسأأأأأأكري  أو 
بمو ف هم أضأعف الفئا ال فد أقار يكفل سأالمتهم وكرامتهمال وضأمان أجراء  ملية اسأترأارية كاملة واتبا  

ة الممارسأأا  الف أأل  بمصأأوص أ ادة التوق وال وتوف ر مواقع تتيح الحصأأول اآلمو  ل  امغ ية امسأأاسأأي 
 ة والمرافق الصحية امساسية؛ وميا  الرربال والم وى والمسكو امساس  وال والملبس المالئمال والمدما  الط ي 

ضأأأأأمان أمكانية وصأأأأأول الماظما  اإلنسأأأأأانية اآلمو والمتواصأأأأأل فد الوقت المااسأأأأأب  )ذ( 
صأول المسأا دا    راق لال واي ترار بحالة ال أعف الرأدحد التد يعيرأها المرأردون داخليااال وتيسأ ر و  وبال

المحتاج و ح ثما كانوا فد الصأأأأأأومالال اإلنسأأأأأأانية اآلمو والمتواصأأأأأأل فد الوقت المااسأأأأأأب وبال  راق ل أل  
وضأأأأأمان حياد الجها  الفا لة فد مجال العمل اإلنسأأأأأاند ونلا تها واسأأأأأتعالل تها أزاء التدخال  السأأأأأياسأأأأأية  

 امقليا  اإلثاية فد مجال المسا دة اإلنسانية؛وايقتصادية والعسكريةال مع مواصلة مرا اة احتياجا  أفراد 

رحون مو الجما ا  المسأأألحة والعوا  المسأأألحة أو يفصأأألون ا تبار امقفال ال حو يسأأأ  )ا( 
 اها بطرق أخرى ضأأأأأأأأأأأأحايا فد المعان امول وفعاا للمبادئ والمبادئ التوج هية المتعلعة بامقفال المرتبط و  

  ةال التد أقرتها حكومة الصأأأأأأأومال ايتحاديةال والكف  و احتجاز جميع بالعوا  المسأأأأأأألحة أو الجما ا  المسأأأأأأألح 
 تتعلق باممو العومد كلما شكل   ا ايحتجاز انتهاكاا للعانون الدولد الساري؛ امقفال بتهم

التاف   الكامل يتفاقية حعوق الطفلال ولمطتد العمل اللت و وقعتهما حكومة الصأأأأأأأومال   )أأ( 
القيادي نهاء وماع تجا د امقفال واسأتمدامهم وقتل امقفال وترأويههمال واممر إل  2012ايتحادية فد  ان  

الصأأادر  و الجيي الوقاد الصأأومالد برأأ ن حماية حعوق الطفل ق ل العمليا  وأثااء ا وبعد اال وخريطة  
 ال وإجراءا  العمل الموحدة المتعلعة بتسليم امقفال؛2019الطريق الموقعة فد  ان 

ول/ ال ال ي أحدتا حكومة الصأومال ايتحادية فد ترأريو امن المدارس اآلماةتاف   أ ال ب( )ب 
 ل مان حماية المرافق التعليمية والطالب والعامل و فد مجال التعليم؛ ال2015أكتوبر  

تعليل اإلقار العانوند والتاف  ي لحماية امقفال فد الصأأأومالال بطرق ماها اين أأأمان  ج( )ج 
سأرا  فد سو  ارية يتفاقية حعوق الطفل والم ثاق امفريعد لحعوق الطفل ورفا ا واإلأل  ال روتوكوي  ايختي 

 وتاف   مررو  قانون حعوق الطفل؛

 ل  أ ميأة دور الم راء الوقا  و والأدول  و والحكومأة ايتحأاديأة فد الرصأأأأأأأأأأأأأأد   يرأأأأأأأأأأأأأأدد -15 
الح وي ال ي يمكو أن ت أطلع المرأترك لحالة حعوق اإلنسأان فد الصأومال وإ داد التعارير برأ نهاال والدور  

تع يم وضأأمان نجا  مرأأاريع المسأأا دة التعايةال التد يجب أن با الجها  المعاية برصأأد حعوق اإلنسأأان فد  
 تكون بدور ا مف دة لجميع الصومال  و؛

أ مية اضطال  بعثة اممم المتحدة لتعديم المسا دة أل  الصومال بويحتها فد كامل   حؤكد  - 16 
 مية لحعوق اإلنسان؛ وضرورة تعليل التآزر ب و أ مالها وأ مال مفوضية اممم المتحدة السا  أنحاء الصومالال 

 بعمل الم  رة المستعلة المعاية بحالة حعوق اإلنسان فد الصومال؛ ير د -17 
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تجدحد ويية الم  رة المسأأأأأأتعلة المعاية بحالة حعوق اإلنسأأأأأأان فد الصأأأأأأومالال فد أقار   يعرر  - 18 
ال ورصأأأد ا ل ام مالال لمدة سأأأاة واحدة مو أجل تع يم حالة حعوق اإلنسأأأان فد الصأأأوممو جدو  10ال اد  

 وإ داد تعارير بر نهاال بهدر تعديم توصيا  بر ن المسا دة التعاية وبااء العدرا  فد م دان حعوق اإلنسان؛ 

وضأأأأأأأأأية  المف بما ف ها بالتعدن ال ي أحرز  الصأأأأأأأأأومال وبتعاونا مع   ئا  اممم المتحدةال   يعر  - 19 
ال وب ن حالة حعوق اإلنسأأان فد  1993السأأامية لحعوق اإلنسأأانال ومع ويية الم  ر المسأأتعل ما  أنرأأائها فد  ان  

الصأأأأأأأومال  د التد تحدد اإلجراء امنسأأأأأأأب ال ي حتع و  ل  المجلس اتماذ ال ويرحب فد   ا الصأأأأأأأدد بالمطة 
المفوضأأية السأأاميةال  ومع ة وسأأائر الم راءال لماصأأ اينتعالية المف أأية أل  تعاون مواضأأيعد أ مق مع اإلجراءا  ا 

ضأماتا    ( 61)  ل  نحو ما اقترحتا الم  رة المسأتعلةال بالتعاون مع حكومة الصأومال ايتحاديةال فد أحد  تعرير لها 
خطوا  ومعاح ر واضأأأحة يلسأأأترشأأأد بها فد أجراءا  المتابعة المااسأأأبة التد حتم  ا مجلس حعوق اإلنسأأأانال  ل  

 توصيا  الم  رة المستعلة والتلاما  الصومال فد مجال حعوق اإلنسان؛ تبار  أن تؤخ  فد اي  

  أل  الم  رة المسأأأأتعلة أن تواصأأأأل العمل  و كثب مع الحكومة ايتحادية والسأأأألطا    يطلب  - 20 
  الممتصأأأأأأأة امخرى  ل  الصأأأأأأأع دحو الوقاد ودون الوقادال ومع جميع   ئا  اممم المتحدةال بما فد ذلك بعثة 

ال  تعديم المسأأأأأأأا دة أل  الصأأأأأأأومالال ومع ايتحاد امفريعدال واله ئة الحكومية الدولية المعاية بالتامية حدة ل اممم المت 
  سأأأأا د ت والماظما  الدولية امخرى ذا  الصأأأألةال والمجتمع المدندال وجميع اآلليا  المعاية بحعوق اإلنسأأأأانال وأن 

 الصومال  ل  تاف   ما حلد:

 لعة بحعوق اإلنسان؛المتعالتلاماتا الوقاية والدولية  )أ( 

قرارا  مجلس حعوق اإلنسأأأان وغ ر ا مو صأأأكوك حعوق اإلنسأأأانال بما يرأأأمل التعارير   )ب( 
 المعتادة ذا  الصلة بالموضو ؛

 التوصيا  المع ولة فد سياق ايستعراا الدوري الرامل؛ )ج( 

أل  تعليل  ايلتلاما  والسأأياسأأا  والترأأريعا  امخرى المتعلعة بحعوق اإلنسأأان والرامية )د( 
الفئا  المهمرة مثل  رائر امقليا ال وحرية التع  ر   وامشماص الماتم و أل فرص تمك و المرأة والرباب 

ااء السأأأأأأأأالنال والتجمعال وحماية وسأأأأأأأأائ  اإل الن والمجتمع المدندال بمو فد ذلك الاسأأأأأأأأاء المرأأأأأأأأاركا  فد ب 
ال وتعليل  نتهاكا  حعوق اإلنسأأأان الماصأأأة بهو والمسأأأاءلة  ل  ا  وامقليا  أل  العدالة وإمكانية وصأأأول الاسأأأاء 

 قدرا  الوزارا  والمؤسسا  المسؤولة  و أقامة العدل وحماية حعوق اإلنسان؛ 

د دورتا أل  الم  رة المسأأأتعلة أن تعدن تعريراا أل  مجلس حعوق اإلنسأأأان ف أي أأأاا   يطلب -21 
  و؛الحادية والممس و وإل  الجمعية العامة فد دورتها السابعة والسبع  

أل  الم  رة المسأأتعلة أن تعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأان آخر المسأأتجدا    ك لك  يطلب -22 
فد تعرير ا  و التعدن المحرز فد تاف   المعاح ر والمؤشأأأأأأرا  الواردة فد المطة اينتعالية لتوجيا اإلجراءا   

 لتد س تم  ا المجلس فد المستع ل؛ا

اممم المتحدة المعاية امخرى أن تلود الم  رة  أل  المفوضأأأية السأأأامية ووكاي   يطلب -23 
 المستعلة بكل ما حللن مو مسا دة بررية وتعاية ومالية لت طلع بويحتها  ل  أكمل وجا؛

 أن حبعد المس لة ق د نظر  الفعلدي  يعرر -24 

 45الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  11

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  

  

 يA/HRC/48/80انظر  (61)

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/80
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 تشارية والمساعدة التقنية إلى كمبودياتقديم ال دمات االس -48/23

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

أن  ل  جميع الدول ام  أأأأأأأاء التلاماا بتعليل وحماية حعوق اإلنسأأأأأأأان والحريا   أذ حؤكد مو جدحد  
ما أل  د ت ك د  فد اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأانال مثل مكرس فد م ثاق اممم المتحدةال و مثلما  و  امسأأاسأأية  

ك حعوق  يلتلاما  كل ماها بموجب العهدحو الدول  و الماصأأأأأأأأ و بحعوق اإلنسأأأأأأأأان وغ ر ما مو صأأأأأأأأكو وفعاا و 
 اإلنسان الواجبة التط  قال 

 ال2006آذار/مارس  15المؤرخ  60/251قرار الجمعية العامة  أل ر ر  وإذ ي  

ال 2007حليران/حونيا    18المؤرخ و    2/ 5و  1/ 5أل  قراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأان   وإذ يرأأأأأأ ر أي أأأأأأاا  
 يردد  ل  أن حؤدي المكلفون بوييا  فد أقار اإلجراءا  الماصة واجباتهم وفعاا له حو العراريو ومرفعاتهماال  وإذ 

 2019أحلول/سأأأأأأأأأأأ تم ر  27المؤرخ  42/37أل  قرار مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان  وإذ يرأأأأأأأأأأأ ر ك لك 
 والعرارا  امخرى ذا  الصلةال

السأأأأأأأأامية  دور وإنجازا  مفوضأأأأأأأأية اممم المتحدة امم و العان  و   ريري تع  بار  أأأأأأأأع فد ا ت ي وإذ  
 ال( 62) مسا دة كم وديا حكومةا وشعباا  ل  تعليل حعوق اإلنسان وحماحتهامجال لحعوق اإلنسان فد 

تداب ر خاصأأأأأأأأأة ل أأأأأأأأأمان حماية حعوق   اتماذ ب ن التاريخ الم سأأأأأأأأأاوي لكم وديا حتطلب وإذ يسأأأأأأأأألم 
حاص  ليا ايتفاق المتعلق بتسأأأأأأوية   ال وفعاا لماادة أل  سأأأأأأياسأأأأأأا  الماضأأأأأأد وممارسأأأأأأات اإلنسأأأأأأان و دن العو 

 ال1991ترريو امول/أكتوبر  23سياسية شاملة للالا  فد كم وديا الموقع فد باريس فد 

تحعق مو أنجازا  ومظا ر تحسأأأأأأأأو فد  سأأأأأأأأيما ما التطورا  الجدحدة فد كم ودياال وي الحظح وإذ  
كم وديا واسأأأأأأأتراتيجياتها وألقر ا   رة بف أأأأأأأل خط الم دان و ايقتصأأأأأأأادي والثعافد  ل  مدى السأأأأأأأاوا  امخ  

 الوقاية ذا  الصلةال

عليل حعوق امفراد  الجهود التد ت أ لهأا حكومأة كم وديأا إل أادة باأاء ال لأدال وت   أي أأأأأأأأأأأأأأأاا   الحظح وإذ   
وحرياتهم وكرامتهم مع حماية حياة الااس والحفاظ  ل  السأأألم وايسأأأتعرار واممو ايجتما د والاظان العانال 

أ مية احتران حعوق اإلنسأأأأان   ل   فد   ا الصأأأأدد رأأأأددي  حياة السأأأأكانال وإذ نو يةالتامية وتحسأأأأ و   وتعليل
 ال(19-ف روس كورونا )كوف دال حت  أثااء انترار جائحة مرا تهاوحماح    اوتعليل 

أحرزتا مو تعأدن فد تعليل اإلصأأأأأأأأأأأأأأال    ب لتأا حكومة كم وديا مو جهود وما ما  الحظ ك لكح وإذ  
أنفاذ العوان و امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأيةال مثل قانون  بسأأأأأأأأأ ل ماهالجاة اإلصأأأأأأأأأال  العانوند والع أأأأأأأأأائدال   العانوند بقيادة

 قانون الععوبا الو ائية اإلجراءا  المدنية والعانون المدند وقانون اإلجراءا  الجا 

صأأأأأأأأأدر  بصأأأأأأأأأفة دورية البعثة الدائمة  ت تعرير حالة حعوق اإلنسأأأأأأأأأان فد كم ودياال ال ي  الحظح وإذ  
اممم المتحدة فد جايفال وال ي حت أأأأأأأأأأمو سأأأأأأأأأأرد الحكومة لحالة حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان فد   لكم وديا لدى مكتب

  ايا الرئيسيةاللسياساتية المتم ة وايستجابا  للعاتداب ر  الفد ذلك  كم ودياال بما

أ مية الدوائر ايسأأأأأأأأأأأتثاائية فد محاكم كم وديا كه ئة مسأأأأأأأأأأأتعلة ونليهةال   حؤكد مو جدحد -1 
أرسأأأاء سأأأيادة العانون بوسأأأائل    راا فد الع أأأاء  ل  اإلفال  مو الععاب وفدويعتعد أنها سأأأتسأأأهم أسأأأهاماا ك

برأأأأأأ ن ويؤيد موقف حكومة كم وديا واممم المتحدة  ياالترأأأأأأمل اسأأأأأأتغالل أمكاناتها كمحكمة نموذجية لكم ود

  

(62) A/HRC/42/31 وA/HRC/48/79ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/79
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تعدن الدوائر ايسأأأأأأتثاائية بطريعة  ادلة وفعالة وسأأأأأأريعة للوفاء بويحتهاال بالاظر أل    مل فد لم أأأأأأد قدماا ا
 سو امشماص المتهم و وضعف حالتهم الصحيةال وقول انتظار شعب كم وديا لتحع ق العدالة؛

م وديا والمجتمع الدولد كل المسأأأأأأأا دة المااسأأأأأأأبة حكومة كتعديم  ضأأأأأأأرورة  ل  د يرأأأأأأأد -2 
 تدامة؛فعالة ومسبطريعة الدوائر الموارد المالية      ل  أ مية أن تدحر  ردد أي اا ي للدوائر ايستثاائيةال و 

بحكومة كم وديا أن تعمل  ل  نعل معارر أ  أأأأأأأأاء   ئا  المحاكم فد الدوائر  حه ب -3 
باء  75/257دةال ويرحب فد   ا الصأأدد با تماد الجمعية العامة قرار ا  ايسأأتثاائية وتعاسأأم ممارسأأاتهم الج  

ال وتوقيع ممثلد 2021ا  تموز/حولي  7فد  الالمهان المتبقية  -برأأأأأأأ ن الدوائر ايسأأأأأأأتثاائية فد محاكم كم وديا  
دوائر أنجاز أ مال ال ل  أقار  اممم المتحدة وحكومة كم وديا  ل  اإلضافة المتعلعة بالترت با  اينتعالية و 

 ل  التوالدال مع مرا اة أ مية توف ر الحماية لل أأأأأأأأأأحايا   2021آب/أغسأأأأأأأأأأطس    26و 11ايسأأأأأأأأأأتثاائية فد  
 ع امقرار المدنية؛م واصللجمهور والت  ل  اوالرهودال ونرر المعلوما  

يسأأأأتعراا الدوري مو االثالثة   جولةبالمرأأأأاركة اإليجابية لحكومة كم وديا فد ال  حرحب -4 
 فد تاف   ا حت  اآلن؛ أحرزتا مو تعدن   وما  ال( 63) أثااء تلك الجولةعظم التوصيا  المعدمة  الرامل وق ولها م

اءة مع المعرر المأأاص  بأأد م حكومأأة كم وديأأا وتعأأاونهأأا وحواراتهأأا ال اأأ   حرحأأب أي أأأأأأأأأأأأأأأاا  -5 
حرحب   وصأأأأأأأأأأأولا أل  ال لد دون ق ودال كماأمكانية   فد ذلك المعاد بحالة حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان فد كم ودياال بما

ال ويد و الحكومة أل  مواصأألة التواصأأل مع ماوالتوصأأيا  الواردة ف ه ( 64) ة ]السأأابعة[الماصأأ  ةالمعرر   ي بتعرير 
 ال مع مرا اة السياق الوقاد لكم وديا؛ تلك التوصيا المعرر الماص بر ن أف ل الس ل لتاف  

م  لم كرة التفا  2020بالتجدحد الحادي  رأأأأأأأأر فد كانون امول/ديسأأأأأأأأم ر   حرحب ك لك -6 
ب و حكومأة كم وديأا والمكتأب والم رمأة    حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان  فد مجأال  لتعأاون التعادلتاف أ  برنأامج  ب   المتعلعأة

 كتبتمدحد ويية ذلك المال مو أجل  سأأأأأان فد باون باالحعوق اإلن  السأأأأأامية الم داند لمفوضأأأأأية اممم المتحدة
 لمدة  ام و آخريو؛

أمور فد جملة   السأأأأأأأامية ا والمفوضأأأأأأأية ل  التعاون اإليجابد ب و حكومة كم ودي   ثادح  -7 
ال والمسأأأا دة التعاية لصأأأياغة  دضأأأ اامر فد ملكية   لرأأأعوب امصأأأليةاحتعلق بحماية حعوق   ماها بامخص ما

والحد مو اكتظاظ السأأأأأأجونال   اإلنسأأأأأأانال  حعوق وقاية لمؤسأأأأأأسأأأأأأة  ته ئة  اإل اقةال و ب  قالوقاد المتعل  عانون ال
الم رمة    ل  الاحو المحدد فد م كرة التفا م السأأامية الحكومة والمفوضأأيةرأأجع  ل  تعليل التعاون ب و  ي و 

 فد باون باا؛السامية ب و الحكومة والمكتب الم داند للمفوضية 

التامية المسأأأأأأأتدامة بد م مو ب   المتعلعة     أ دار كم وديا حكومة كم وديا  ل  تاف   يرأأأأأأأجع  - 8 
  16  الهدر  فيما يمص ومؤشأأأأرا  قوية   غايا  أدراج    و قريق  أداري أجراء أصأأأأال    ل   و  ال المجتمع الدولد 

 المستدامة؛ مو أ دار التامية  

ضأأأأأأأأأأأأأرورة أن تعلز حكومة كم وديا الجهود الرامية أل  توق د سأأأأأأأأأأأأأيادة ؤكد مو جدحد ح  -9 
إ الن العوان و والمدونا  امساسية الالزمة إلقامة مجتمع ديمعراقد و   ا تماد بوسائل ماها بها تع دلالعانون وا
 ق اء مستعل وتاقيحها ومواصلة تاف   ا؛مستعل و 

فد ذلك أنرأأأأأأاء أربع   العدالةال بما نظان بالجهود الجارية لتحسأأأأأأ و الوصأأأأأأول أل   حرحب -10 
ية مو أجل   أأائ ة الععون وديا  ل  التعج ل با تماد سأأياسأأة الممحاكم اسأأتئاار أقليميةال ويرأأجع حكومة كم  

  

 يA/HRC/41/17 انظر )63)
(64) A/HRC/45/51 وAdd.1ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/51
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/51/Add.1
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السأألطة الع أأائيةال و د برأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن  ف   ثالثة قوان و أسأأاسأأية  ضأأمان وصأأول الجميع أل  العدالةال ويالحظ تا 
الاظان امساسد للع اة والمد  و العام وال والعانون المتعلق بتاظيم المحاكم وس ر  ملهاال  ب   المتعلق  عانون ال

 ؛لمدخل  ل  العانون المتعلق بتاظيم المجلس ام ل  للع اء وس ر  ملاوالتعدحل ا

حكومة كم وديا تعليل جهود ا الرامية أل  التحع قال  ل  ضأأأأأأأرورة أن تواصأأأأأأأل   يرأأأأأأأدد -11 
ف ها انتهاكا  حعوق اإلنسأانال ومعاضأاتهمال وفعاا   ل  وجا السأر ةال مع جميع مرتك د الجرائم المط رةال بما

حعوق  المتعلعأأة ب   الأأدوليأأة  افد المحأأاكم الوقايأأة ومع ايمتثأأال التأأان يلتلامأأاتهأأ   يأأة الواجبأأةالعأأانون   إلجراءا ل
 ؛الع ايا المعاية سلطا  كم وديا أن ت دأ تحقيعاا كامالا وشفافاا فدب يه ب  اإلنسانال و 

ية الع أأأأايا المتراكمةال ويرأأأأجع حكومة كم وديا  ل  مواصأأأألة  تسأأأأو باإلسأأأأرا  فد حرحب   -12 
فد ذلك مو أجل حماية الحق فد محاكمة  ادلة   إلصأال  الع أائدال بماالرامية أل  اجهود لب ل مليد مو ا

ايحتجاز السأابق للمحاكمةال مع مرا اة ضأرورة الوقاية مو مرا مو و اكتظاظ السأجون و ومواصألة الحد م
 ( داخل السجون؛19-ف روس كورونا )كوف د

رأأأأأأجع  ل  تاف   قانون ي فحة الفسأأأأأأادال و الجهود التد ت  لها حكومة كم وديا لمكا  الحظح  -13 
فد   مواصأأأأألة الجهود امخرى المماثلةال بماالععوبا  وقانون مكافحة الفسأأأأأادال ويرأأأأأجع الحكومة أي أأأأأاا  ل  

 ذلك  و قريق أنرطة وحدة مكافحة الفساد؛

مكأأافحأأة الجرائمال مثأأل ايتجأأار  مو أجأأل  بأأالجهود التد ت أأ لهأأا حكومأأة كم وديأأا    رحأأبح  -14 
العمل وايسأأتغالل الجاسأأد للاسأأاء وامقفالال ويح  الحكومة  ل  ب ل المليد فد  سأأتغالل يبامشأأماص وا

تلال قائمة فد   مكافحة المرأاكل الرئيسأية التد يلذلكال بالتاسأ ق مع المجتمع الدولدال   مو أجل مو الجهود
   ا المجال؛

 تها الممسأأأأأية  بالجهود التد ت  لها حكومة كم وديا  ل  أسأأأأأاس اسأأأأأتراتيج  أي أأأأأاا   رحبح  -15 
تصأأأأأأأأأأأأأادي رأأأأأأأأأأأأأجع الحكومة  ل  زيادة تعليل التمك و ايقي (ال و 2023-2019للمسأأأأأأأأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأأأأأأأأ و )

  فد  مليا  صأأأأأاع العرارالالكاملة والفعالة والمجدية فد ذلك مرأأأأأاركتها   وايجتما د والسأأأأأياسأأأأأد للمرأةال بما
ور العمل والحماية ايجتما ية  مو خالل تحس و ظر المرأة  وزيادة المكاسب ايقتصادية التد تحصل  ل ها 

 ومعاح ر العمل؛

ال فد  الع أأأأأايا المتعلعة بامراضأأأأأد   ها حكومة كم وديا لحل ت الجهود التد ب ل   تعدحر ب الحظ  ح  - 16 
اختيأأاري    فد ذلأأك وقف  ذا  الصأأأأأأأأأأأأألأأةال بمأأا   اللوائح التاظيميأأة تاف أأ  العوان و و   مو خالل   جملأأة أمور أخرىال 

  6,2  قرابة تسأأأأج ل  مو أجل   تصأأأأادية والتسأأأأج ل الماتظم لألراضأأأأد امراضأأأأد مغراا اق  اسأأأأتغالل  يمتيازا  
لاسأأأاء ا  يمتالك الفعال   عليل ويرأأأجع الحكومة  ل  الت   نسأأأاءال  هم ف  و بم   مرااال   و   مواقا سأأأاد امتالك    ح و مال 

وب اما  امراضأأأأأأأد مغراا اجتما يةال  اسأأأأأأأتغالل  مو خالل نظان امتيازا  لألراضأأأأأأأد  الفئا  ال أأأأأأأعيفة أفراد  و 
 ا الرامية أل  أيجاد حل  فد   ا المجالال يح  الحكومة  ل  مواصأأألة وتعليل جهود  المعلَّعة ا  بالع أأأاي   يعترر 

يعع  حعوق امقرار المعاية وما  مع مرا اة ماصأأأأف وسأأأأريع لتلك الع أأأأايا بصأأأأورة  ادلة وصأأأأريحةال سأأأألمد و 
امراضأأأأأدال وقانون نل  ذا  الصأأأأألة مثل قانون   اللوائح التاظيمية للعوان و و  مع ايمتثال  ل ها مو آثار فعليةال و 

مباند المؤقتة غ ر العانونية فد المدن والمااقق الح أأأأأأأريةال الملكيةال والمارأأأأأأأور المتعلق بتسأأأأأأأوية أوضأأأأأأأا  ال 
والسأأأياسأأأة الوقاية لإلسأأأكانال وك لك مو خالل تعليل قدرا  وفعالية المؤسأأأسأأأا  المعايةال مثل اله ئة الوقاية 

ح الععاري  ل  المسأأأأأأأأتوى الوقاد و ل  مسأأأأأأأأتوى امقاليم لحل المااز ا  المتعلعة بامراضأأأأأأأأدال ولجان المسأأأأأأأأ 
 ؛ وغ ر ا مو المؤسسا  المعاية ال  والمعاقعا  

هأا حكومأة كم وديأا والتعأدن الأ ي أحرزتأا فد تاف أ  التلامأاتهأا  تعهأد  ب ايلتلامأا  التد   الحظ ح  - 17 
كومة  ل  مواصألة اتماذ ح  الح ي حعوق اإلنسأان التد  د قرر ف هاال و ل   الدولية   تفاقيا  اي و   المعا دا  بموجب  
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تفأاقيأا  وتعليل تعأاونهأاال لتحع ق  أ ا الغراال مع وكأاي  اي و   تلأك المعأا أدا   خطوا  للوفأاء بأالتلامأاتهأا بموجأب 
 ف ها المفوضية الساميةال  و قريق تكثيف الحوار ووضع أنرطة مرتركة؛  اممم المتحدةال بما 

أنرأأأأأأأأأأأأأأاء  مو أجأل والتعأدن الأ ي أحرزتأا  الجهود التد ت أ لهأا حكومأة كم وديأا    تعأدحر ب الحظ  ح  - 18 
  60يصأل أل   بإجراء ما  الحكومة  فد ذلك التلان  ال بما وضأمان اسأتعاللها وحياد ا   لحعوق اإلنسأان مؤسأسأة وقاية  

ل أأمان   ذي الصأألة   جولة مو المرأأاورا  مع أصأأحاب المصأألحة المعا  و برأأ ن المرأأرو  امول الحالد للعانون 
اية لتعليل وحماية حعوق  المؤسأأسأأا  الوق مركل  حتفق مع المبادئ المتعلعة ب  وحياد اال بما      المؤسأأسأأة  اسأأتعالل 

 اإلنسان )مبادئ باريس(؛ 

 ما يمصسأأأأأأأأأأأيما في  بالجهود التد ت  لها اللجاة الكم ودية لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأانال وي  رحبح  -19 
 تسوية الركاوى المعدمة مو أفراد؛

 مأا يمصلتعأدن الأ ي أحرزتأا في ابأ بأالجهود التد ت أ لهأا حكومأة كم وديأا و   رحأب أي أأأأأأأأأأأأأأاا ح  -20 
جأال الالمركليأة وماع التركل بهأدر تحع ق التطور الأديمعراقد  و قريق تأد يم تعليل اإلصأأأأأأأأأأأأأأال  فد م

 المؤسسا  دون الوقاية والرع ية؛ 

ورد برأأأأأأ ن تد ور ال  ئة المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية فد كم وديا   أزاء ما  يعرب  و قلعا البال  -21 
وفاة محلل  وقو ها مثل حاي  حلد    ا  ق أأأأأائية أوالحعمالااجمة  و   وسأأأأأةالملم مرو ةالثار اآلبسأأأأأ ب 

حد   ممارسأأأأأتا  فد ذلك اي تعاي  وما غ ر ا مو اإلجراءا ال بما و  ال و 2016  سأأأأأياسأأأأأد فد تموز/حوليا
  يرأأأأأأأمل م أأأأأأأايعة و اف ضأأأأأأأد أ  أأأأأأأاء امحلاب السأأأأأأأياسأأأأأأأية والاعابا  والمجتمع المدندال بماو مراقبة مو 

 ه بال وي وفعا لعانون امحلاب السأأأياسأأأية ووسأأأائل اإل النال وحل حلب المعارضأأأة السأأأابق  الماظما  ال  ئية
الحوار    العودة أل مو أجأل تهأدئأة التوترا  وباأاء الثعأة والطمأ ن اأة مو خالل   عمأل معأاا أن ت جميع امقرار  ب 

أمورال ة  جمل أأأموال مو ب و  أن ت برأأأدة   كم وديا حكومةب  ه بي و مع أصأأأحاب المصأأألحة المعا  و فد ال لدال  
حتعلق بالع أأأأأايا  ويو الجمعيا  والتجمعال وأن تتحمل مسأأأأأؤولياتها فيماالحق فد حرية التع  ر والحق فد تك

فد ذلك  ويح  الحكومة  ل  اتماذ تداب ر أضأأأافية مااسأأأبة لترأأأجيع وتمك و المجتمع المدندال بماال  المعاية
التطور الديمعراقد فد كم ودياال بوسأأأأأأائل  لقيان بدور بااء فد توق دل الالمسأأأأأأتعلة الاعابا  ووسأأأأأأائل اإل الن

تعليل المسأاواة ب و جميع امحلاب فد الوصأول   الاعابا  ووسأائل اإل النال وفدة  ها صأون وترأجيع أنرأطما 
 أل  وسائ  اإل الن؛

بالويية باإلفراج    ةفيا المكلف  تال ي رح   ( 65) ةالماصأأ  ةتعرير المعرر ب   يعرب  و ا تماما -22 
خ راء اممم المتحدة فد   أن  فسأأأاويالحظ فد الوقت ن أشأأأرار ق أأأائدال  تحت ذلك    و كيم سأأأوخاال وإن كان

يرأأجع برأأدة حكومة كم وديا  ل  ضأأمان أجراء  و محاكمتا؛ أزاء  قد أ ربوا  و قلعهم  مجال حعوق اإلنسأأان
الحق   لدولة فد مجال حعوق اإلنسأأأانال ويالحظ أنلاللتلاما  الدولية لمحاكمة سأأأريعة وشأأأفافة و ادلة وفعاا 

مو أ  أأأأاء    دةحلب المعارضأأأأة السأأأأابقال وأن مو   أأأأواا  26 قد أل  د أل   فد القيان ب نرأأأأطة سأأأأياسأأأأية
سأأأأأأياسأأأأأأية جدحدة نتيجة تعدحل قانون امحلاب السأأأأأأياسأأأأأأية المعتمد فد كانون   أحلاباا  سأأأأأأسأأأأأأواأ  المعارضأأأأأأة قد
ود متواصأألة ب ل جهال و يرأأجع الحكومة برأأدة  ل  ضأأمان الحعوق السأأياسأأية للجميعو ؛ 2019الثاند/حااحر  

حظر المفروا  ل  امنرأأأطة السأأأياسأأأية لكبار أ  أأأاء حلب المعارضأأأة المتبع وال وتوسأأأيع لحل مسأأأ لة ال
فد ذلك أ  أأأأاء  لااشأأأأط و السأأأأياسأأأأ  و والمجتمع المدند ووسأأأأائل اإل النال بماصأأأأالح االح ل الديمعراقد ل

فد نعال سأأأياسأأأد    حةصأأأري وسأأألمية ومسأأأؤولة و   ةنرأأأطصأأأورة  مرأأأاركة ب تمك اهم مو الأحلاب المعارضأأأةال ل
 جميع امقرار  ل  أ طاء امولوية للمصالحة الوقاية والسلم وايستعرار؛ بردةويرجع شاملال 

  

(65) A/HRC/45/51ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/51
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المجتمع  بعض ماظما  ورد برأأأأأأأأأ ن الع ود المفروضأأأأأأأأأة  ل   ما   أزاء   يعرب  و قلعا البال   - 23 
الحكوميأة والتعأدحل و  امحلاب السأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأيأة وامثر السأأأأأأأأأأأأأل د لعأانون الجمعيأا  والماظمأا  غ ر بعض المأدند و 

ويدرك فد الوقت  ل  قانون امحلاب السأأأياسأأأيةال  الل حو ألدخال    2017تموز/حوليا    28آذار/مارس و   7 ؤرخ و الم 
للتعدحال  المعترحة  ل  قانون الجمعيا  والماظما  غ ر الحكومية بالترأأأأاور    جارياا   اسأأأأتعراضأأأأاا   نفسأأأأا أن  ااك 

الجهود لتوسأأأأأأيع الح ل ب ل  واصأأأأأألة   وال ويح  الحكومة  ل  م مع المجتمع المدند وأصأأأأأأحاب المصأأأأأألحة المعا 
التجمع السأأأأأألمد وتكويو الجمعيا  وب ئة مواتية  الحق فد  السأأأأأأياسأأأأأأد والمدند وضأأأأأأمان الحق فد حرية التع  ر و 

 لممارسة امنرطة السياسية مو ق ل جميع امحلاب السياسية فد ظل المبادئ الديمعراقية وسيادة العانون؛ 

 و التحد  برأكل  لاد   الااس  موماا  بعض  ورد برأ ن أحجان أزاء ما  قلعا  يعرب  و -24 
والتع  ر  و آرائهم  ل  اإلنترنأت خوفأاا مو اي تعأال والمراقبأةال وإزاء العأدد المحأدود للتجمعأا  والمظأا را   

ذ اتما  أن تواصأأأأأألالسأأأأأألمية المسأأأأأأمو  بها وفعاا لعانون المظا را  السأأأأأألميةال ويرأأأأأأجع حكومة كم وديا  ل  
فد ذلك  اءا  لتعليل حعوق جميع الكم ودح و وكرامتهم مو خالل حماية الحعوق المدنية والسياسيةال بماأجر 

للسأأأأياق التاريمد لكم ودياال وأن ت أأأأموال فد سأأأأ  ل ذلكال التلان الحكمة  للعانون و حرية الرأي والتع  رال وفعاا 
جتما ية والثعافيةال  ل  نحو حتفق واي  فد تفسأأأأأ ر وتط  ق كافة العوان وال بهدر تعليل الحعوق ايقتصأأأأأادية

 وسيادة العانون؛

ايسأتاتاجا  والتوصأيا  التد قدمتها المعررة الماصأة فد اإلضأافة لتعرير ا    ي أع فد اي تبار  - 25 
حتعلق بعملية ونتائج اينتمابا  الوقاية التد  المعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان فد دورتا التاسأأأأأأأأأأعة والثالث و فيما 

  و يعرب   فد المائةال    02,83 التد بلغت   العالية معدي  التصأأأويت  وب اما يحي   لماا ب   ال ( 66) 2018  ان   أجريت فد 
د و حكومة ي فد المائةال و   8,5  والتد بلغت   بها فد اينتمابا    ألدلد نسأأأأأأأأأأبة امصأأأأأأأأأأوا  الباقلة التد أزاء  سأأأأأأأأأأف  ام 

أل   ال 2023 واينتمأابا  العأامة لعأان   2022 لعأان   اينتمأابا  ال لأدية ها ف   اينتمأابا  المع لأة بمأا   بالاظر أل  كم ودياال  
المعا  و مو أجل ضأأأأأمان أن تكون اينتمابا  حرة  الرأأأأأر   و  تعليل الحوار والمصأأأأأالحة مع أصأأأأأحاب المصأأأأألحة  

سأأياسأأية لجميع الكم ودح و لكد تواصأأل ونليهة وشأأاملة وممثلة لجميع الكم ودح وال وحماية وتعليل الحعوق المدنية وال 
 ؛ و مجمو ة واسعة مو الكم ودح    مو   د م ب   د يم بااء اممة بصورة مطردة ت 

  2017 أن التعدحال  التد ألدخلت  ل  قانون امحلاب السأأأياسأأأية فد  ان حالحظ بعلق -26 
تعدحال  التد ب ن ال  وب اما يعرأنرأأأأأأأطة امحلاب السأأأأأأأياسأأأأأأأيةال  فرا بعض الع ود  ل   يمكو أن تؤدي أل 

بعض أ  أأأأأأأأأأأأاء حلب   أل أد  أل  أ ادة الحعوق السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأية   2019 العانون فد  ان  ا ألدخلت  ل  
المعارضأأأة السأأأابقال يرأأأجع جميع أصأأأحاب المصأأألحة  ل  تعليل  ملية ديمعراقية سأأألمية فد ظل سأأأيادة  

مة كم وديا أل  ضأأأأمان حماية  للدسأأأأتورال ويد و حكو  العانون وايلتلان باظان ديمعراقية ل  رالية تعدديةال وفعاا 
 له ا الغرا؛تحقيعاا رية امنرطة السياسية الحصانة ال رلمانية وح

مو ثالثأة مكلف و بوييأا  فد أقأار اإلجراءا   الموجهأة  الرسأأأأأأأأأأأأأأالأة المرأأأأأأأأأأأأأأتركأة   حالحظ -27 
د ال ور 2021نيسأأأأأان/أبريل   7المرسأأأأأون الفر د المتعلق بإنرأأأأأاء بوابة اإلنترنت الوقاية فد رأأأأأ ن الماصأأأأأة ب 

حماية المعلوما ال ويح  الحكومة  ل  مواصأأأأأألة   حكومة كم ودياال و لن الحكومة  ل  سأأأأأأو قانون برأأأأأأ ن
جهود ا ل أأأأأأأأأأمان حماية خصأأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأأية امفراد وبياناتهم وحرية التع  ر والرأي  ل  اإلنترنت وفعاا للعوان و  

 الدولية لحعوق اإلنسان؛

ة وماظمة غ ر حكومية  املةال بع أأأأأأأأأأأها جمعي  6 000عرابة  الك  ر ل بالح أأأأأأأأأأأور عري  -28 
الحظ التفا ال  والمرأأأأأأأأاورا  ب و حكومة  ي لحكومةال و ل  ماتعدةة ووجها  نظر  تعارير ماتظم  تواصأأأأأأأأل تعديم

 عملال  ايستمرار فد الحكومة بردة  ل  رجع   دة مرا ال وي جر كم وديا وماظما  المجتمع المدند التد 
  

(66) A/HRC/39/73/Add.1ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/73/Add.1


A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 128 

سأأأو  اد  جميع أصأأأحاب المصأأألحة   شأأأواغلمرا اة مصأأأالح و مع المجتمع المدند بطريعة بااءةال ومواصأأألة 
قانون   مراجعةسأأأأأأأأيما مو خالل   قد تؤثر فد أنرأأأأأأأأطة المجتمع المدندال وي  شأأأأأأأأت قوان و وتداب ر  و/أو تاف    

 التع  ر حرية حماية وضمانتعليل مجتمع مدند ح ويال و  بغية زيادةالجمعيا  والماظما  غ ر الحكوميةال 
 والسياسية؛ السلمد وفعاا للدستور والعهد الدولد الماص بالحعوق المدنية وتكويو الجمعيا  والتجمع 

ال ي أحرزتا والتعدن   19-لجائحة كوف دالتصأأأأدي ب لتلان حكومة كم وديا  ا  تعدحرب الحظ  ح  -29 
أنسأانيةال وتعديم  لدوا د  لرسأومو أجل اية  سأياحماح الموافعة لسأف اة  رأ ن سأيما قراراتها ب  ال ويفد   ا الصأدد

مسأأأأأأأأأأأر الفع رة أل  اتحويال  نعدية إرسأأأأأأأأأأأال  نسأأأأأأأأأأأانية لعدد مو ال لدان فد الماطعةال و اإلط ية المسأأأأأأأأأأأا دة  ال
فد الوقت   الحكومة ويطلأب أل ال المجأاندال حت  للمقيم و امجانب وال أأأأأأأأأأأأأأعيفأةال وممط  التطعيم الوقاد

 تاف       التداب ر؛  اد السياسد والمدند للح لاي تمان  أحالء  نفسا

تمع المأدندال العالقأا  مع المج  مصالجهود التد ت أ لهأا حكومأة كم وديأا فيمأا ي   الحظح  -30 
للسلطا  دون الوقايةال  2018ترريو امول/أكتوبر  31مثل اممر الجدحد ال ي أصدرتا وزارة الداخلية فد 

ون  لقيأأان بأأ نرأأأأأأأأأأأأأأطتهأأا وفعأأاا للعأأان لكأأاملأأة  الحريأأة  الالماظمأأا  غ ر الحكوميأأة  لأأدى  أن  والأأ ي حؤكأأد مو جأأدحأأد  
مع المدندال باإلضأأأأأأأأأأافة أل  اممر حوار نصأأأأأأأأأأف سأأأأأأأأأأاوي ب و الحكومة وماظما  المجت   تاظيمو ال  الكم ودي

بإلغاء شأأأأأأأأرط اإلخطار ق ل ثالثة أيانال ويد و والعاضأأأأأأأأد    2018ترأأأأأأأأريو الثاند/نوفم ر   27الصأأأأأأأأادر فد  
متواصأأأألة   اا د  ل جهو ت برأأأأكل صأأأأحيح و   يوالم كور   كد تاف  اممريوالحكومة أل  ت ك ر السأأأألطا  المحلية ل

 فد ذلك  ل  المستوى دون الوقاد؛ ماللمسا مة فد تحس و العالقا  مع المجتمع المدندال ب 

امم و العأأان ووكأأاي  ماظومأأة اممم المتحأأدة الموجودة فد كم وديأأا والمجتمع    د وحأأ  -31 
و أجأل  م  ود م جهود أا  فد ذلأك المجتمع المأدندال أل  مواصأأأأأأأأأأأأأألأة العمأل مع حكومأة كم وديأا الأدولدال بمأا

فد ذلك فد   ئدة جميع امفراد فد كم ودياال بماتوق د الديمعراقية وضأأأمان حماية وتعليل حعوق اإلنسأأأان لفا
 فد المجاي  التالية:أقار ايستجابة لطلب الحكومة للمسا دة التعاية وبااء العدرا  

 صياغة العوان و والمسا دة فد أنراء مؤسسة وقاية مستعلة لحعوق اإلنسان؛ )أ( 

ها تحسأأأأأأ و اسأأأأأأتعاللية بااء العدرا  مو أجل تعليل المؤسأأأأأأسأأأأأأا  العانونيةال بوسأأأأأأائل ما  )ب( 
الع أأأأأأاة والمد  و العام و والمحام و وموظفد المحاكمال وايسأأأأأأتفادة مو الم رة التد اكتسأأأأأأ ها أداء ونو ية 

  ملوا فد الدوائر ايستثاائية لمحاكم كم وديا؛ ال حو  المواقاون الكم ودحون 

الجاائية وإنفاذ   حتعلق بالتحقيعا  بااء العدرا  مو أجل تعليل المؤسأأأسأأأا  الوقاية فيما )ج( 
 حللن مو معدا  ل لوغ     ام دار؛ العوان وال وك لك تعديم ما

 تاف   التوصيا  المع ولة فد سياق ايستعراا الدوري الرامل؛ )د( 

 سان؛المسا دة فد تع يم التعدن المحرز فد ق ايا حعوق اإلن  )ه( 

ن فد كم وديا لمدة سات وال  المعاد بحالة حعوق اإلنسا  تمدحد ويية المعرر الماص يعرر -32 
ا الحادية  ي عدن تعريراا  و تاف   ويحتا أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان فد دورت ي ويطلب أل  المعرر الماص أن 
وبااء العدرا  لحماية  يرأأأأأمل تعديم توصأأأأأيا  برأأأأأ ن المسأأأأأا دة التعاية   ال بماوالممسأأأأأ و والرابعة والممسأأأأأ و

 افد دورت   فد مرة واحدة المجلس أحاقة شأفوية بالمسأتجدا دن أل  أن يعو   وتعليل حعوق اإلنسأان فد ال لدال
 يركل ذلك سابعة؛ دون أن  التاسعة وامربع وال

أل  امم و العأأأان أن يعأأأدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان فد دورتيأأأا الحأأأاديأأأة    يطلأأأب -33 
ديا  مسأأأأأأا دة كم و  مجال  سأأأأأأ و تعريراا  و دور وإنجازا  المفوضأأأأأأية السأأأأأأامية فدوالممسأأأأأأ و والرابعة والمم

 حكومةا وشعباا  ل  تعليل وحماية حعوق اإلنسان؛ 
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 مواصلة الاظر فد حالة حعوق اإلنسان فد كم وديا فد دورتا الرابعة والممس وي  عرري  -34 

   45الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  11

 تصويتي[دون  مو ]ا تلمِّد  

 نتعزيز التعاون التقني وبناء القدرات  ي ميدان حقوق اإلنسا -48/24

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

بمعاصأأأأأد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال وي سأأأأأيما فيما حتعلق بتحع ق التعاون الدولد  أذ يسأأأأأترشأأأأأد 
تم  ل بسأأأ ب العرقال   ل  تعليل وترأأأجيع احتران حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأية للجميعال مو دون أي

سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأد أو غ ر السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأدال أو امصأأأأأأأأأل العومد أو اللونال أو الجاسال أو اللغةال أو الدحوال أو الرأي ال
 ايجتما دال أو الثروةال أو المولد أو بس ب أي وضع آخرال أو

حعوق اإلنسأأان ذا   معا دا   اإل الن العالمد لحعوق اإلنسأأانال ويرأأ ر أل  جميع حؤكد مو جدحد  وإذ  
فيةال والعهد الدولد الماص ةال بما فد ذلك العهد الدولد الماص بالحعوق ايقتصأأأأأأأأأأادية وايجتما ية والثعا الصأأأأأأأأأأل 

بالحعوق المدنية والسأأأأياسأأأأيةال واتفاقية الع أأأأاء  ل  جميع أشأأأأكال التم  ل ضأأأأد المرأةال واتفاقية حعوق امشأأأأماص 
   جميع أشكال التم  ل العاصريال ذوي اإل اقةال واتفاقية حعوق الطفلال وايتفاقية الدولية للع اء  ل 

سأأأأأياق التعاون التعاد وبااء العدرا ال مسأأأأأ لة أسأأأأأاسأأأأأية  ب ن توق د التعاون الدولدال فد  وإذ يسأأأأأّلم 
بفعاليةال و و ما حابغد أن يعون  ل  م دأي التعاون والحوار الحقيعدال وأن  وحماحتها لتعليل حعوق اإلنسأأأأان

اإلنسأأأأان وحماحتهاال وماع انتهاكا  حعوق اإلنسأأأأانال والوفاء   حهدر أل  تعليل قدرة الدول  ل  تعليل حعوق 
 مجال حعوق اإلنسان لما فيا مصلحة كل البررالبالتلاماتها فد 

ال 251/60 ويية مجلس حعوق اإلنسانال كما أقرتها الجمعية العامة فد قرار ا  وإذ ي ع فد ا تبار  
يسأأأأأأأأأأترأأأأأأأأأأاريةال والمسأأأأأأأأأأا دة التعاية وبااء ال المتمثلة فد الاهوا بالمدما  ا2006آذار/مارس   15المؤرخ 

ور مع الأأدول المعايأأة وبموافعتهأأاال وامحكأأان التد ترد فد قراري  العأأدرا ال  ل  أن يجري توف ر أأا بأأالترأأأأأأأأأأأأأأأا
ال  2011آذار/مأأارس    25المؤرخ    21/16ال وقرار   2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ و    2/5و  1/5المجلس  

   الوييةالوالتد تهدر أل  تمك و المجلس مو الوفاء به 

تعليل التعاون التعاد وبااء أل  جميع قرارا  مجلس حعوق اإلنسأأان ذا  الصأألة برأأ ن   وإذ يرأأ ر 
العدرا  فد م دان حعوق اإلنسأأأأانال والتعج ل بالجهود الرامية أل  الع أأأأاء  ل  جميع أشأأأأكال العاف ضأأأأد 

ضأد الاسأاء والفتيا ال وتحع ق   الاسأاء والفتيا ال  ل  اإلنترنت وخارجاال والع أاء  ل  جميع أشأكال التم  ل
جميع قرارا  الجمعيأة العأامأة ذا  الصأأأأأأأأأأأأأألأة المتعلعأة   إل و   المسأأأأأأأأأأأأأأاواة فد تمتع كأل فتأاة بأالحق فد التعليمال

 بتمك و الاساء والفتيا ال

ال المعاون  2015أحلول/سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر    25المؤرخ    1/70قرار الجمعيأأة العأأامأأة    وإذ حؤكأأد مو جأأدحأأد 
"ال ويرأأأأأأأأ ر أل  أ دار التامية المسأأأأأأأأتدامةال وي سأأأأأأأأيما 2030"تحويل  الماا: خطة التامية المسأأأأأأأأتدامة لعان 

المتعلق بتحع ق المسأأأأأأأأأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأأأأأأأأأ و وتمك و جميع الاسأأأأأأأأأأأأأأاء والفتيأا ال وغأايأاتأا المحأددة    5الهأدر  
بالدور الهان ال ي تؤديا الاسأأأأاء والفتيا   ويعتررا  ذا  الصأأأألةال والمترأأأأابكةال وغ ر ا مو ام دار والغاي 

 ال2030فد اإلسهان فد تاف   خطة التامية المستدامة لعان 

ال 1995ر العالمد الرابع المعاد بالمرأةال ال ي  عد فد بيج و فد أحلول/سأ تم ر  ب  مية المؤتم   وإذ يسأّلم  
ا فد ذلك المؤتمرال والوثيعت و المتام ت و للدورة ايسأأأأأأأأتثاائية  ويرأأأأأأأأ ر أل  أ الن وماهاج  مل بيج و الل حو ا تمد 
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بمااسأأأبة ال كرى المامسأأأة الثالثة والعرأأأريو للجمعية العامةال واإل الن السأأأياسأأأد ال ي ا تمدتا لجاة وضأأأع المرأة 
 عراضيةال والعرريو للمؤتمر العالمد الرابع المعاد بالمرأةال والمؤتمر الدولد للسكان والتامية ومؤتمراتا ايست 

 ل  مسأؤولية الدول  و احتران وتاف   التلاماتها بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسأان  وإذ يرأدد 
لمسأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأ و وتمك و جميع الاسأأأأأاء والفتيا ال بما فد ذلك وايلتلاما  العائمة فيما حتعلق بتحع ق ا

 لة واستعراضاتهاالحرد ماهما فد الوثائق المتامية للمؤتمرا  الدولية ذا  الص ما

( قد أثر  برأأأأكل غ ر متااسأأأأب  19-بعلق أل  أن جائحة مرا ف روس كورونا )كوف د وإذ يرأأأأ ر 
ء وسأأأ ل  يرأأأهوال وفاقمت أوجا  دن المسأأأاواة العائمة مو ق ل   ل  الاسأأأاء والفتيا ال وي سأأأيما  مالة الاسأأأا

حصأأأأأأأأأأأأأأول  ل  خأدمأا  الر أايأة  والتم  ل الماهجدال بمأا فد ذلأك زيأادة العاف الجاسأأأأأأأأأأأأأأاندال وتع  أد فرص ال
الصأأأحية امسأأأاسأأأيةال مما حهدد بعكس مسأأأار التعدن ال ي ألحرز فد الععود الماضأأأية فد مجال المسأأأاواة ب و 

اسأأأاء والفتيا ال ويرأأأجع الدول والجها  صأأأاحبة المصأأألحة المعاية امخرى  ل  الجاسأأأ و وتمك و جميع ال
وفد وضأأأأأأع  19-لجائحة كوف د افد اسأأأأأأتجاباته اتبا  نهج يحترن حعوق اإلنسأأأأأأان والمسأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأ و

سأأأأأأياسأأأأأأاتها وبرامجها وتاف   ا ورصأأأأأأد ا وتع يمهاال و ل  أحالء ا تمان خاص لالحتياجا  الماصأأأأأأة لجميع 
 ي سيما الاساء والفتيا  اللواتد حواجهو أوضا اا  رةالو لفتيا ال  الاساء وا

ميعال بمو ف هم الاسأأاء والفتيا ال  ل  ضأأرورة تعليل الجهود الرامية أل  أ مال حق الج وإذ يرأأدد 
فد التمتع ب  ل  مسأأتوى ممكو مو الصأأحة ال دنية والععليةال دون تم  ل مو أي نو ال وتعليل تكافؤ الفرص 

ال بما فد ذلك تحع ق و ل  الرفا  ل  خدما  الر اية الصحية الج دة والميسورة التكلفة ع الجمي فد حصول  
حة أمكانية الحصأأأأأول  ل  نطاق  المد وفد الوقت المااسأأأأأب  التغطية الصأأأأأحية الرأأأأأاملةال ف أأأأأالا  و أتا

وامدوية واللعاحا    الوالعالج  الووسأأأأأأائل الترأأأأأأميص  الوبرأأأأأأكل ماصأأأأأأف  ل  جميع التكاولوجيا  الصأأأأأأحية
 وغ ر ا مو حاي  الطوارئ الصحيةال 19-اآلماة والفعالة للتصدي لجائحة كوف دو  رورية ال

ال ويرأدد  ل  ضأرورة قيان 19-رأة فد سأياق جائحة كوف دبالدور الحاسأم ال ي تؤديا الم وإذ يسأّلم 
يل القيادة الدولال وماظومة اممم المتحدةال والماظما  اإلقليمية وغ ر ا مو الجها  الفا لة ذا  الصلة بتعل 

الاسأأائية وكفالة المرأأاركة الكاملةال والمتسأأاوية والمجدية للمرأةال والماظما  الاسأأائيةال حسأأب ايقت أأاءال فد  
 ال وك لك فد  مليا  التعافدال19-اع العرار والتاف   وفد جميع مراحل التصدي لكوف د مليا  ص

ع الاسأأأأأأاء والفتيا  فد التعليم  تعليل الجهود الرامية أل  أ مال حق جمي ب أأأأأأرورة   وإذ يسأأأأأأّلم أي أأأأأأاا  
الماصأأأأفال  فد   ا الصأأأأددال وكفالة المسأأأأاواة فد الحصأأأأول  ل  التعليم الج د الرأأأأامل و العقبا  العائمة  بإزالة  

 واينتعأأال الفعأأال مو التعليم أل  العمأألال والتأأدريأأب وتاميأأة المهأأارا ال وتعليل فرص التعلم مأأدى الحيأأاةال ود م
مع   ي سأأأأأأيما تلك التد ي يكلو ممثال  ف ها  ل  قدن المسأأأأأأاواة و العطا ا ال  مرأأأأأأاركة الاسأأأأأأاء والفتيا  فد جميع 

 والتكاولوجياال والهادسةال والرياضيا ال وتعليل التعاون الدولد بر ن     المسائلال الرجالال وبصفة خاصة العلونال  

فد  الدول  ل  م ا فة جهود ا الرامية أل  تمك و الاساء والفتيا ال وزيادة مراركتهو يرجع وإذ  
وقاية وتعليل دور و القيادي فد المجتمع  و قريق اتماذ تداب ر للتصأأأأأأأدي أنمائية وضأأأأأأأع اسأأأأأأأتراتيجيا  

ميع العوائق التد تماع أو تعّ د مرأاركتهو وإدماجهو بصأورة كاملة ومجدية و ل  قدن المسأاواة مع الرجال  لج
ما  الدفا   و حعوق المرأةال فد جميع مجاي  الحياةال بوسأأأأأأأأأأأائل ماها أنرأأأأأأأأأأأاء برامج تمك ايةال ود م ماظ

 ل  قدن المسأأأأأأأأأأأاواة مع  برامج التوجيا وبااء العدرا ال وضأأأأأأأأأأأمان حصأأأأأأأأأأأولهوالتوف ر والتو ية المجتمعيةال و 
وغ ر ا وخدما  الاعل  وآليا  العدالة  ال  ل  الموارد ايقتصادية والماليةال وال اية التحتية ايجتما يةاآلخريو

تد يسهل استمدامهاال وخاصة فيما حتصل بالر اية الصحية والتعليمال الراملة ل وي اإل اقة والمو المدما  
ال وضأأأأأأمان أدراج احتياجا  الاسأأأأأأاء والفتيا  وأولوياتهو  واآلمو للمرأة  وك لك العمالة الماتجة والعمل الالئق

بالكامل فد السأأياسأأا  وال رامج والمط  الوقايةال واحتران حعوقهو اإلنسأأانية فد   ا السأأياقال واسأأترأأارتهو 
 البركل وث ق وإشراكهو باراط فد  مليا  صاع العرار
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المتحدة للمسأأأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأأأ و وتمك و المرأة   أ مية الويية الماوقة به ئة اممم  وإذ يكرر ت ك د 
ال ويؤكأأد مو جأأدحأأد دور أأا الهأأان فد قيأأادة امنرأأأأأأأأأأأأأأطأأة التد ت أأأأأأأأأأأأأأطلع وقيمتهأأا  )  ئأأة اممم المتحأأدة للمرأة(

فد مجالد المسأأأأأأأأاواة ب و الجاسأأأأأأأأ و وتمك و الاسأأأأأأأأاء والفتيا  وفد تاسأأأأأأأأ ق تلك ماظومة اممم المتحدة  بها
ال ويرحب بريادة   ئة اممم المتحدة للمرأة فد د م أسأأما  صأأو   ا الرأأ ن   امنرأأطة وتعليل المسأأاءلة فد

 جميع الاساء والفتيا  بعوة  ل  جميع المستويا ال

قليمية و  ر اإلقليمية فد تعليل التعاون ب  مية الوكاي  المتمصأأأأأأصأأأأأأة والمبادرا  اإل وإذ يسأأأأأأّلم 
الفتيا  وتعليل اال ويرأأأأأأأأجع كيانا  وآليا  التعاد وبااء العدرا  فد مجال حماية حعوق اإلنسأأأأأأأأان للاسأأأأأأأأاء و 

 اممم المتحدة ذا  الصلة  ل  د مهاال

 ل  ضأأأأأأأأأرورة أن تعون جميع مؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأا  ماظومة اممم المتحدةال فد أقار ويياتها   وإذ يرأأأأأأأأأدد 
جميع ال رامجال بما فد ذلك أدوا  التمطي ال وأقر ايسأأأتثمار صأأألب  ةال بدمج ماظور جاسأأأاند فد التاظيمي 

 الفد     ال رامج نطاق العطا ا ال والسعد أل  تحع ق المساواة ب و الجاس ووال رامج  ل   

أن أحدى مسأأؤوليا  مفوضأأة اممم المتحدة السأأامية لحعوق اإلنسأأان ومفوضأأية    وإذ يكرر الت ك د 
السأأأامية لحعوق اإلنسأأأان تتمثل فد تعديم المدما  ايسأأأترأأأارية والمسأأأا دة التعايةال بااءا  ل  المتحدة اممم 
الدولة المعايةال بهدر د م ام مال وال رامج التد تاف  فد م دان حعوق اإلنسأأأأانال وتاسأأأأ ق امنرأأأأطة    قلب

 وفعاا لويية المفوضية الساميةالالرامية أل  تعليل وحماية حعوق اإلنسان فد ماظومة اممم المتحدة ب سر ا 

للدور الهان ال ي حؤديا كل مو صأأأأأأأأأأأأأادوق اممم المتحدة للت ر ا  مو أجل   وإذ يعرب  و تعدحر  
التعاون التعاد فد م دان حعوق اإلنسأأأأانال وصأأأأادوق الت ر ا  مو أجل المرأأأأاركة فد ايسأأأأتعراا الدوري 

التعاية لد م مرأأأأأأاركة أقل ال لدان نمواا والدول  الرأأأأأأاملال وصأأأأأأادوق الت ر ا  ايسأأأأأأتئماند لتعديم المسأأأأأأا دة
رية الصأأأغ رة الاامية فد أ مال مجلس حعوق اإلنسأأأانال وصأأأادوق الت ر ا  الماص بالمسأأأا دة المالية الجل 

والتعاية فد تاف   ايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل فد مسأأأأأا دة الدول  ل  تطوير قدراتها الوقاية  ل  تعليل  
قار  ملية ايسأأأأأأأأتعراا  ها فد مجال حعوق اإلنسأأأأأأأأان والتوصأأأأأأأأيا  التد ق لتها فد أالتاف   الفعلد يلتلامات 

 الدوري الراملال بما ف ها تلك المتعلعة بتمك و جميع الاساء والفتيا ال

بإسأأأأأأأأأأهاما  مجلس أمااء صأأأأأأأأأأادوق اممم المتحدة للت ر ا  مو أجل    وإذ يحي   لماا مع التعدحر 
د تاف    وصأأأأأأادوق الت ر ا  الماص بالمسأأأأأأا دة المالية والتعاية فالتعاون التعاد فد م دان حعوق اإلنسأأأأأأان  

ايسأأتعراا الدوري الرأأامل مو خالل التعارير التد يعدمانها سأأاوياا أل  مجلس حعوق اإلنسأأانال وبامخص 
  و العاصريو المتعلع و بالتعاون التعاد وبتحدحد أف ل الممارسا ال

ا   ة الرامية أل  توف ر التعاون التعاد ود م بااء العدر بالمبادرا  الجدحدة والعائم  حثّمو ويرأأأأجعوإذ  
فد مجال حعوق اإلنسأأأأأأأأأانال بالترأأأأأأأأأاور مع الدول ام  أأأأأأأأأاء المعاية وبموافعتهاال مو خالل التعاون الثاائد  
والمتعدد امقرارال والدولدال بما فد ذلك الحوارا  الثاائية برأ ن حعوق اإلنسأان والتعاون ب و بلدان الرأمال 

امأأة الرأأأأأأأأأأأأأأراكأأا  ب و العطأأأا  و العأأأان لتعأأأاون فيمأأأا ب و بلأأأدان الجاوب والتعأأأاون الثالثدال وإقأأأ والجاوبال وا
 للوفاء بايلتلاما  العاضية بتحع ق المساواة ب و الجاس و وتمك و جميع الاساء والفتيا الوذلك والماصال 

د  مو جدول ام مال  د ما ر أساس   10 ل  أن المااقرة العامة فد أقار ال اد   يردد -1 
 العملية لرؤى ووجها  الاظر والم را  والتحديا م  أأأأأأأأاء مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان والمراق  و فيا لتبادل ا

والمعلوما  برأأأأأأأأأأأأ ن المسأأأأأأأأأأأأا دة الالزمةال فيما حتعلق بتعليل فعالية التعاون التعاد وبااء العدرا  فد م دان  
لجميع تلرأرك وت أم جميع الجها   حعوق اإلنسأانال وأن   ا التعاون التعاد حابغد أن يظل ممارسأة شأاملة ل

ال بما ف ها الوكاي  الحكوميةال والمؤسأأأأسأأأأا  الوقاية لحعوق اإلنسأأأأانال والعطا   الوقاية صأأأأاحبة المصأأأألحة
 الماصال والمجتمع المدندال بما يرمل الماظما  الاسائية؛
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ل  لا ت التعاون التعاد وبااء العدرا  فد م دان حعوق اإلنسأأان ي أنرأأطة  الت ك د أن   يكرر -2 
را د قلباتها واحتياجاتها وأولوياتها ف أأأالا  و ت حابغد أن    امع الدول المعاية وبموافعتهاال وأنهتتم بالترأأأاور  

هأدر أل  أحأدا  تأ ث ر  ت كون جميع حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان  أالميأة وغ ر قأابلأة للتجلئأة ومترابطأة ومتأداخلأةال وأن  
 ملموس  ل  أرا الواقع؛

وار  ل  الصأعد الدولدال واإلقليمدال والثاائد فد   ل  ضأرورة تعليل التعاون والح يرأدد -3 
تعليل حعوق اإلنسأأأان وحماحتهاال بما يرأأأمل حعوق اإلنسأأأان الماصأأأة بتحع ق المسأأأاواة ب و الجاسأأأ و مجال  

 وتمك و جميع الاساء والفتيا ؛

الحاجة أل  زيادة الت ر ا  المعدمة أل  صاادحق اممم المتحدة استمرار  حؤكد مو جدحد -4 
ن حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأانال ويرأأأأأأأأأأأأجع الدول  ل  مو أجل د م المسأأأأأأأأأأأأا دة التعاية وبااء العدرا  فد م دا المعاية

 مواصلة تعديم ت ر ا  أل      الصاادحق؛

أن تحع ق المسأأأأاواة ب و الجاسأأأأ و وتمك و جميع الاسأأأأاء والفتيا   حؤكد مو جدحد أي أأأأاا  -5 
ر وغايا  التامية المسأأتدامةال وأن ايسأأتفادة سأأيسأأهمان أسأأهاماا ح وياا فد أحراز تعدن فد تحع ق جميع أ دا

الطاقا  البرأأأرية وتحع ق التامية المسأأأتدامة لو حتحععا أذا اسأأأتمر حرمان نصأأأف الجاس البرأأأري مو كامل 
فرص ب مو التمتع بكامل حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان والحريا  امسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأيةال وأن الاسأأأأأأأأأأاء والفتيا  يجب أن حتمتعو  

  خدما    ل  التعليم الج دال و لالمسأأأأأاواة مع الرجال والفتيان و ل  قدن الحصأأأأأول بصأأأأأورة كاملة ومجدية 
مع الرجال   الر اية الصأأحية امسأأاسأأيةال والموارد ايقتصأأادية والمرأأاركة السأأياسأأيةال ف أأالا  و تكافؤ الفرص

والفتيان فد التوظيفال وتولد المااصأب القياديةال وصأاع العرار  ل  جميع المسأتويا ال وأن تعميم الماظور 
 أمر بال  ام مية؛ 2030د بركل ماهجد فد تاف   خطة التامية المستدامة لعان الجاسان 

ب أرورة تعليل قدرة الحكوما   ل  أدماج ماظور جاسأاند فد السأياسأا  وفد  ملية  يسأّلم  - 6 
صأاع العرارال ويرأجع جميع الحكوما  والماظما  الدوليةال بما فد ذلك مؤسأسأا  ماظومة اممم المتحدةال وغ ر ا  

لد م لل لدان الاامية فيما ت  لا مو جهود إلدماج لجها  المعاية صأأأاحبة المصأأألحةال  ل  تعديم المسأأأا دة وا مو ا 
حعوق اإلنسأأانال بوسأأائل  فد مجال  ال وتاف   تعهداتها والتلاماتها  ها سأأياسأأات رسأأم ماظور جاسأأاند فد جميع جوانب  

 مو ب اها زيادة توف ر المسا دة التعاية والموارد المالية؛ 

الأدول التد تحتأاج أل  المسأأأأأأأأأأأأأا أدة التعايأة  ل  الاظر فد قلأب مسأأأأأأأأأأأأأا أدة تعايأة  رأأأأأأأأأأأأأجع ي  - 7 
مفوضأأأأأأأأأأأأأيأة اممم المتحأدة السأأأأأأأأأأأأأاميأة لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانال وغ ر أا مو وكأاي  اممم المتحأدة ذا  الصأأأأأأأأأأأأألأةال  مو 
حعوق    جال   ئة اممم المتحدة للمرأة وصأادوق اممم المتحدة للسأكانال فد سأياق تاف   التلاماتها فد م  ذلك  فد  بما 

التوصأأأأأأأيا   تاف    اإلنسأأأأأأأان وتعهداتها والتلاماتها الطو ية المتصأأأأأأألة بتمك و جميع الاسأأأأأأأاء والفتيا ال بما فد ذلك 
المع ولة فد أقار  ملية ايستعراا الدوري الراملال ويرجع بعوة المفوضية السامية ووكاي  اممم المتحدة المعاية  

 بطريعة شفافةال  و الد م التعاد المتا  للدول والمعدن أل ها؛  ال   ل  ايستجابة له   الطلبا  وتعديم معلوما 

أ مية تعليل تاسأأأأ ق جهود المفوضأأأأية السأأأأامية وسأأأأائر وكاي  اممم المتحدة فد    حؤكد -8 
مجال التعاون التعاد وبااء العدرا ال ويرجع  ل  تبادل المعلوما  بانتظان ب و المفوضية السامية ووكاي  

الم  ولة  ل  المسأا دة التعاية وجهود بااء العدرا   ذا  الصألة والدول المعاية برأ ن رى  اممم المتحدة امخ
 الصع د الوقاد؛

اإلجراءا  الماصأأأأأأأة لمجلس حعوق اإلنسأأأأأأأان  ل  المكلف و بوييا  فد أقار   يرأأأأأأأجع -9 
   رسأأأأأأا المعلوما  والمعارر المتعلعة ب ف أأأأأأل المماالدولال فد تعاسأأأأأأم  مع  مفد سأأأأأأياق تحاور ايسأأأأأأتمرارال  

وإمكانية تعديم المسأأا دة التعاية وبااء العدرا  فد مجال تعليل حعوق اإلنسأأان وحماحتهاال بما يرأأملال حسأب  
مو  5تلك المتصأأأأأأأألة بتمك و جميع الاسأأأأأأأأاء والفتيا ال والهدر مال  معت أأأأأأأأ  الحال وفد حدود ويية كل ماه
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للمسأأأأأأاواة   ت  و الكيفية التد يمكو بها تد أ دار التامية المسأأأأأأتدامة وام دار امخرى ذا  الصأأأأأألةال وك ا الاهلج ال 
 ؛ مو أ دار التامية المستدامة   ب و الجاس و وتمك و جميع الاساء والفتيا  اإلسهان فد تحع ق أ دار أخرى 

بحلعة الاعال التد  عد ا مجلس حعوق اإلنسأأان فد دورتا السأأابعة وامربع وال  مالا    حرحب  - 10 
ال برأأأأأ ن موضأأأأأو  "التعاون التعاد مو أجل الاهوا بالحق 2020كتوبر  ترأأأأأريو امول/أ   7المؤرخ   32/45بعرار  

د ناقي ف ها فد التعليم وضأأأأأأأأأأأأمان التعليم الج د الماصأأأأأأأأأأأأف والرأأأأأأأأأأأأامل للجميع والتعلم مدى الحياة للجميع"ال والت 
  امالا مسأا داا  ل  المرأاركون المسأائل ذا  الصألةال بما فد ذلك أ مية التعليم بوصأفا حعاا مو حعوق اإلنسأان و 

 ل  الحق فد التعليم فد جميع أنحاء   19- أ مال جميع حعوق اإلنسأأأأأأأان امخرىال والت ث ر العم ق لجائحة كوف د 
ايسأأأأأأأأتثمار فد التعليم با تبار  أكثر الطرق فعالية مو ح    العالمال وضأأأأأأأأرورة سأأأأأأأأد الفجوة الرقمية ب و الطالب و 

فد تعليل فرص التعليم الج أأد للجميعال وأ ميأأة    التكلفأأة للتعأأافد مو الجأأائحأأةال واسأأأأأأأأأأأأأتمأأدان التكاولوجيأأا  الجأأدحأأدة 
و م   4ال بما فد ذلك الهدر  2030الاهوا بالتعاون الدولد والمسأا دة التعاية لتاف   خطة التامية المسأتدامة لعان  

 ؛ ( 67) أ دار التامية المستدامة 

 ال أن يكون 2011أحلول/سأأأأأ تم ر    29المؤرخ  18/ 18مو قرار     4و   3ال وفعاا للفعرت و  يعرر  - 11 
مو جدول ام مالال الملمع  عد ا أثااء دورتا  10موضأأأو  حلعة الاعال المواضأأأيعية السأأأاوية فد أقار ال اد 

أة مرأاركة كاملة وفعالة فد صأاع العرار وفد الحياة العامة الممسأ وال  و "التعاون التعاد مو أجل مرأاركة المر 
 جميع الاساء والفتيا "؛ والع اء  ل  العافال بهدر تحع ق المساواة ب و الجاس و وتمك و  

أل  المفوضأأأأأأأأية السأأأأأأأأامية أن تعد تعريرااال يعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان فد دورتا   يطلب  - 12 
رأأأأ ن أنرأأأأطة وخط  المفوضأأأأية السأأأأامية وأفرقة اممم المتحدة العطرية  الممسأأأأ وال ليكون أسأأأأاسأأأأاا لحلعة الاعالال ب 

 دول فد اتماذ أجراءا  وفعاا لموضو  حلعة الاعال؛ ووكايتها ذا  الصلة والماظما  اإلقليمية لد م جهود ال 

الأأدولال واله ئأأا  واآلليأأا  الأأدوليأأة لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانال والماظمأأا  الأأدوليأأة ذا   حأأد و   -13 
تبادل أف أأأل الممارسأأأا  أل  العمل  ل   الوقاية لحعوق اإلنسأأأانال والمجتمع المدند   الصأأألةال والمؤسأأأسأأأا 

فد حلعة الاعال مو أجل تعليل الكفاءةال والفعالية وايتسأأأأاق  حت  قر  مو امفكار والمسأأأأائل التدوايسأأأأتفادة 
صحاب المصلحة  التعاون التعاد وبااء العدرا ال وإقامة شراكا  ب و أ  دالسياساتد للجهود الم  ولة فد مجال

 المتعددحو فد م دان تمك و جميع الاساء والفتيا ي

   45الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  11

 تصويتي[  دون مو ]ا تلمِّد  

تقديم المسةةةةةةةاعدة التقنية وبناء القدرات لتحسةةةةةةةين حالة حقوق اإلنسةةةةةةةان   -48/25
 ليبيا  ي

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 بمعاصد م ثاق اممم المتحدة ومبادئاال أذ يسترشد 

 اإل الن العالمد لحعوق اإلنسان ومعا دا  حعوق اإلنسان الدولية ذا  الصلةال  وإذ يع د ت ك د 

 ن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية  و تعليل حعوق اإلنسان وحماحتهاالأ  وإذ حؤكد 

  

 يA/HRC/47/56انظر أي اا الوثيعة  (67)

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/56
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 التلاما العوي بسيادة ل  يا واستعاللها ووحدتها وسالمة أقليمهاال  وإذ يع د ت ك د 

أل  أن يكون مسأأأأأأأأأأأأأأتع أل ل  يأا قأائمأاا  ل  العأدالأة والمصأأأأأأأأأأأأأأالحأة الوقايأة واحتران حعوق   وإذ حتطلع 
 اإلنسان وسيادة العانونال

 قراراتا السابعة بر ن ل  ياال  ذ يع د ت ك دوإ 

ب  مية الحوار السأأأأياسأأأأد الل  د بر اية بعثة اممم المتحدة للد م فد ل  ياال بما فد ذلك  وإذ يسأأأألم 
ال ال ي أكد أ مية حماية وضأأأأأأأمان حعوق  2015د  ان فايتفاق السأأأأأأأياسأأأأأأأد الل  د الم رن فد الصأأأأأأأم را   

   مستع ل سياسد ديمعراقدالألالرعب الل  د خالل اينتعال السلمد 

بدور اممم المتحدة ومسأأأأأؤول تها المرأأأأأتركة فد تيسأأأأأ ر  ملية سأأأأأياسأأأأأية شأأأأأاملة    وإذ يسأأأأألم أي أأأأأاا  
للمصأأأأأأأأأأأأأأالحأة ب و امقرار الل  يأةال كأان جو ر أا توافق اآلراء  ل  أجراء اينتمأابأا  الرئأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة وال رلمأانيأة  

 ال2021كانون امول/ديسم ر  24 فد

  19لكامل لاتائج مؤتمري برل و امول والثاند برأأأأأأأأأأأأأ ن ل  ياال المععودحو فد ا   و ت ح د وإذ يعرب   
ال التد يمكو اسأأأأأأأأأأأأأأتمأدامهأا خطأة  مأل لأد م الحوار  2021حليران/حونيأا    23و  2020كأانون الثأاند/حاأاحر  

الل  د ال ي تعود  بعثة اممم المتحدة للد م فد ل  ياال مو أجل تيسأأأ ر أقامة هيكل حوكمة مسأأأتدان ومسأأأتعر 
 د وتمث لد وفعالالوحوم

السأأأأأأأياسأأأأأأأية وايقتصأأأأأأأادية    - بالعملية السأأأأأأأياسأأأأأأأية الرأأأأأأأاملة الم  اة فد خطة العمل الثالثية   وإذ يرأأأأأأأ د  
التد تعود ا اممم المتحدةال وباتائجها الملموسأأة فد أرا الواقعال وإذ حؤكد مو جدحد أ مية مرأأاركة   -  والعسأأكرية 

 لعملية السياسيةال بما فد ذلك فد حوار المؤتمر الوقادال والمجدية فد ا الرباب والاساء الكاملة والمتساوية  

ال 2021نيسأأان/أبريل    6العليا للمصأأالحة الوقاية فد    ةَ بإنرأأاء المجلس الرئاسأأد المفوضأأي  وإذ يرأأ د أي أأاا  
 استجابة أل  الحاجة الملحة أل  أقالق مبادرة مصالحة وقاية شاملة لتعليل الوحدة والتماسك ايجتما دال 

لجهود ل  يا فد سأأأأ  ل مكافحة اإلر اب والتصأأأأدي مثر  السأأأأل د  ل  التمتع   تعدحر وإذ يعرب  و  
بجميع حعوق اإلنسأأأان والحريا  امسأأأاسأأأيةال وإذ حؤكد مو جدحد ضأأأرورة أن تعلز السأأألطا  الل  ية جهود ا 

 الدولدال لمتطلبا  العوان و الوقاية والم ثاق والعانون  الرامية أل  مكافحة اإلر ابال وفعاا 

بجهود ايتحاد امفريعدال ي سأيما مجلس السألم واممو التابع لا ولجاتا المعاية بحعوق   حرحب وإذ 
 اإلنسان والرعوبال فد س  ل تعليل الجهود الرامية أل  التوصل أل  حل سلمد وتوافعد لألزمة الل  يةال

  يا  ل  الرأأعبال إلنسأأانية فد لأزاء تبعا  الحالة امماية وايقتصأأادية وا  وإذ يعرب  و بال  قلعا 
ال ولماع  ويح  حكومة الوحدة الوقاية  ل  تعليل جهود ا إلنهاء معاناة الرأأأأأأأعب الل  د والمرأأأأأأأردحو داخلياا 

انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأان الدولية وانتهاكا  العانون الدولد اإلنسأأأأاند المرتكبة فد ل  ياال ي سأأأأيما 
 ال اا  وامقفالالف هم الاساء و ال بمو أثر ا  ل  أضعف الااس حايا 

 ل  أ مية اسأأأأتعادة سأأأأيادة العانون فد جميع أنحاء ل  ياال أل  جانب اسأأأأتعادة سأأأأيطرة    وإذ يرأأأأدد 
الدولة بالكاملال بوسأأأأأأائل ماها تاف   اسأأأأأأتراتيجية أماية شأأأأأأاملة تعون  ل  مؤسأأأأأأسأأأأأأا  أماية موحدة ومحترفة  

 وخاضعة للمساءلةال

وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان وانتهاكا  العانون  و انتهاكا     أن المسأأأأأأأأأأأأأؤول و وإذ حؤكد مو جدحد 
 الدولد اإلنساند حابغد محاس تهم بواسطة أجراءا  ق ائية فعالة وإتاحة فرص اللجوء أل  الع اءال
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بإنرأأأأأأاء آلية   ور فد حاي  الطوارئ إلجالء المهاجريو مو ل  يا أل  الايجر ورواندا    وإذ يرأأأأأأ د 
لرأأأأأأأؤون الالجئ وال وفد أقار جهد مرأأأأأأأترك   ةالمتحدة السأأأأأأأامي  اممم يةبد م مو ايتحاد امفريعد ومفوضأأأأأأأ 

 للتمفيف مو التحديا  التد تعترا ل  يا بصفتها بلد   ور والحد مو معاناة مو المهاجريوال

 ل  الحاجة الماسأأأأأأأأة أل  تاسأأأأأأأأ ق الجهود الوقاية واإلقليمية والدولية الرامية أل  مكافحة    ذ يرأأأأأأأأدد وإ  
ابرة للحدود ومعالجة امسأأأأأأباب الج رية للهجرة غ ر الاظامية مو خالل تعاسأأأأأأم  الرأأأأأأبكا  اإلجرامية الماظمة الع 

والمتجريو بالبرأأأأأأأأر والجما ا     المسأأأأأأأأؤولية بغية ماع اسأأأأأأأأتغالل المهاجريو غ ر الاظام  و  ل  أحدي المهرب و 
 الوقاد والدولدال   اإلر ابيةال وتيس ر  ودة  ؤيء المهاجريو أو أ ادتهم ب مان وكرامة أل  بلد ثال ال وفعاا للعانون 

الدور الحاسأأم ال ي سأأتؤديا شأأبكة ماظما  اممم المتحدة فد ايلتعاء بالدول ام  أأاء    وإذ حؤكد 
لهجرة غ ر الاظامية ولحل مرأأاكلها مو ج ور اال بطريعة مماثلة لما أجري المعاية والمت ثرة لمعالجة مسأأ لة ا

 (ال19-ف روس كورونا )كوف دمرا  اد التصدي لجائحة 

ال  19- المجتمع الدولد أن حواصأأأأأل د م حكومة الوحدة الوقاية فد مكافحة جائحة كوف د  حااشأأأأأد وإذ  
 ال وسريعاا   اديا   اللعا  توزيعاا وأن يقّيم أثر الجائحة الحقيعد  ل  السكانال وأن يكفل توزيع  

بأاسأأأأأأأأأأأأأأتمرار تعأاون حكومأة الوحأدة الوقايأة مع مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان ولجأانا   حرحأب -1 
د ذلك فد سياق ايستعراا الدوري الراملال ويردد  ل  الحاجة الملحة أل  تاف   التوصيا  وآلياتاال بما ف

 ؛( 68) التد ق لتها ل  يا فد أقار استعراضها الثال 

وبالاتائج التد حععتها فد أرا  5 5بعمل اللجاة العسأأأأأأكرية المرأأأأأأتركة  حرحب أي أأأأأأاا  -2 
ال ويؤكأد أ ميأة 2020ترأأأأأأأأأأأأأأريو امول/أكتوبر    23 الواقع بعأد توقيع اتفأاق وقف أقالق الاأار فد جايف فد

 نسأأأأأأأأحاباا ال بما فد ذلك مو خالل انسأأأأأأأأحاب جميع المرتلقة والعوا  امجا ية اكامالا   د م تاف   ايتفاق تاف  اا 
 نيسأأأأأأان/ 16( الصأأأأأأادر فد 2021)2570دون ت خ رال كما ح   ليا مجلس اممو فد قرار     وفورياا  كامالا 
 ؛2021أبريل  

يلتلامأاتهأا بموجأب العأانون الأدولدال  و التأدخأل مو جأانب   ل أن تمتاعال وفعأاا بأالأدو   حه أب -3 
اية فد سأ  ل تحع ق اممو وايسأتعرار  واحد فد الرأؤون الداخلية لل  ياال وأن تد م جهود حكومة الوحدة الوق

 وتعليل حعوق اإلنسان؛

و أ مأال الماظمأة فد  بتعأارير اممم المتحأدةال بمأا ف هأا تعرير امم و العأان    يحي   لمأاا  -4 
ويد و فد   ا السأياق جميع امقرار أل  احتران   ال( 70) والتعارير المتعلعة بالتطورا  فد ل  يا  ( 69) 2021 ان 

 اإلنساند والعانون الدولد لحعوق اإلنسان؛ العانون الدولد

ترح با بالتعريريو الل حو قدمتهما مفوضأأة اممم المتحدة السأأامية لحعوق   حؤكد مو جدحد -5 
اإلنسأأأأأأأأان أل  مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأان فد دورتيا امربع و والثالثة وامربع و  و حالة حعوق اإلنسأأأأأأأأان فد  

  ر المسا دة التعاية وبااء العدرا  التد تلعتها ل  يا؛بما فد ذلك تع يم فعالية تداب   ال( 71) ل  يا

  

 يA/HRC/46/17انظر الوثيعة  (68)

 (يA/76/1) 1الوثائق الرسمية للجمعية العامةال الدورة السادسة والسبعونال الملحق رقم  (69)

(70) S/2021/62 وS/2021/451 وS/2021/752ي 

(71) A/HRC/40/46 وA/HRC/43/75 ي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/17
https://undocs.org/ar/A/76/1
https://undocs.org/ar/S/2021/62
https://undocs.org/ar/S/2021/451
https://undocs.org/ar/S/2021/752
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/46
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75
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هود ا بجهود حكومة الوحدة الوقاية فد س  ل توح د مؤسسا  الدولةال وير د بج  حرحب -6 
الرامية أل  ضأمان اسأتمرار واسأتعرار  مليا  أنتاج الاف  وتصأدحر ال و و ما حؤكد أ مية قدرة الرأعب الل  د 

  ل  التمتع بموارد  وضمان الحق فد التامية؛

عان لل  يا وبالعمل اإلنسأاند ال ي ت أطلع  بالتلان الممثل الماص لألم و ال حرحب أي أاا  -7 
سأأأأأأأامية لرأأأأأأأؤون الالجئ و والماظمة الدولية للهجرة وماظمة الصأأأأأأأحة العالمية با مفوضأأأأأأأية اممم المتحدة ال

وغ ر ا مو أجل تكثيف  مل اممم المتحدة فد الم دان لمسأأأأأأأأأأأأأا دة حكومة الوحدة الوقاية  ل  تحسأأأأأأأأأأأأأ و 
 المرردون داخلياا والمهاجرون غ ر الاظام  و؛ ظرور معيرة جميع الل    وال بما فد ذلك

رامج اممم المتحدة للمسأأأا دة التعاية واإلنسأأأانية فد ل  ياال وإل  تاف    أل  تعليل ب  حتطلع -8 
للتمويل الطو د لمطة ايسأأأأتجابة اإلنسأأأأانية فد ل  يا ومرفق تحع ق ايسأأأأتعرار فد ل  ياال  2022جولة  ان 

حدة جد لبعثة اممم المتحدة للد م فد ل  يا وغ ر ا مو وكاي  اممم المت وإل  تعليل التاسأأأأأأأأأأأأ ق ايسأأأأأأأأأأأأتراتي 
 وصااديعها وبرامجها؛

بحكومة الوحدة الوقاية أن تعطد امولوية لرسأأأأأأأأم خريطة قريق وقاية لوضأأأأأأأأع  حه ب -9 
اسأأأأأتراتيجية لتوجيا وضأأأأأمان صأأأأأياغة خط   مل مااسأأأأأبة وحاسأأأأأمة مو أجل ايسأأأأأتجابة بفعالية أل  حالة  

لمعاد بالترريد الداخلد والتابع الداخلدال ويرحب بتعاون السلطا  الل  ية مع الفريق الرفيع المستوى ا التررد
 لألم و العان؛

ال بجهود حكومة الوحدة الوقاية فد سأأأأأأأأأ  ل التصأأأأأأأأأدي لمحاة المرأأأأأأأأأردحو داخلياا  يسأأأأأأأأألم -10 
الطو ية واآلماة والكريمة ويرأأأجعها  ل  مواصأأألة جهود ا مو أجل تحسأأأ و أوضأأأا همال ويد و أل  العودة 

 ما  ذا  الصلة بموجب العانون الدولد لحعوق اإلنسان؛بطريعة تتسق مع ايلتلا لجميع المرردحو داخلياا 

بتع  و حكومة الوحدة الوقاية وزير دولة لرأأأأأأأأؤون المهجريو وحعوق اإلنسأأأأأأأأانال    يرأأأأأأأأ د -11 
 ا دة وبااء العدرا ؛ويد و الدول فد   ا الصدد أل  تلويد الوزير بما حللن مو المس

اظمة الدولية للهجرة فد تيسأأأأأأ ر برامج التعاون ال ّااء ب و السأأأأأألطا  الل  ية والم يرأأأأأأجع -12 
العودة الطو يأة بهأدر معأالجأة أوضأأأأأأأأأأأأأأأا  المهأاجريو غ ر الاظأام  و الموجودحو فد مالجئ فد ل  يأاال مع 

تحععت بالتاسأ ق مع حكومة الوحدة الوقاية   أحالء امولوية لألقفال والاسأاءال ويرّحب بالاتائج اإليجابية التد
 ها دول الجوارال ومو الماظما  اإلقليمية؛وبد م مو الدول ام  اءال بما ف  

 بالمطوا  الملموسأأأة التد اتم تها المفوضأأأية الوقاية العليا لالنتمابا  اسأأأتعداداا   يرأأأ د -13 
بالد م ال ي   ال ويرأأأأأ د أي أأأأأاا 2021ر  كانون امول/ديسأأأأأم    24لتاظيم اينتمابا  الترأأأأأريعية والرئاسأأأأأية فد 
ة الوقايةال ويه ب بالمجتمع الدولد أن يعدن أل  المفوضأأأأأأأأأأأأأية  تعدما حكومة الوحدة الوقاية أل  المفوضأأأأأأأأأأأأأي 

 مو الد م التعاد وخدما  بااء العدرا ؛  الوقاية مليداا 

ة  أل  حكومة الوحدة الوقاية و  ئا  اممم المتحدة وايتحاد امفريعد الممتصأأأأأأأأأأأ   يطلب -14 
واسأأأأأأتمدان جميع الوسأأأأأأائل ل أأأأأأمان اتماذ التداب ر الالزمة إلجراء انتمابا  برلمانية ورئاسأأأأأأية حرة ونليهةال  

ق ول نتائجها بغية أرسأأاء م دأ الاعل السأألمد للسأألطة ونجا  د م اممم المتحدة للعملية مو أجل تعليل حق  
 الرعب الل  د فد اختيار ممثليا؛

أك ر لتععب امصأأأأأأأأول الل  ية المهربة والممفية وإيجاد سأأأأأأأأ ل   بالدول أن ت  ل جهداا  حه ب  - 15 
 ل  وجا السأأأر ة مو أجل التمفيف مو امثر السأأأل د لعدن أرجا  امصأأأول أل  الوقوال   ل أأأمان اسأأأترداد ا 

بما فد ذلك امثر  ل  التمتع بحعوق اإلنسأأأأانال ي سأأأأيما الحعوق ايقتصأأأأادية وايجتما ية والثعافية فد بلدان 
ضأأأأأأأأمان حق الدولة  سأأأأأأأألم ب  مية التعاون الفعال ب و المجتمع الدولد وحكومة الوحدة الوقاية فد  المارأأأأأأأأ ال وي 
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لعرارا  مجلس امموال بمأأا فد ذلأأك فد أقأأار قأأانوندال    الل  يأأة فد أن تأأدحر أموالهأأا المجمأأدة فد المأأارج وفعأأاا 
و تلك امصأأول واسأأترداد ا بسأأر ة  لإلفراج     أل  قلبا  المسأأا دة العانونية المتبادلة تمه داا  ايسأأتجابة وأ مية  

 ستعرار ود م التامية وتعليل وحماية حعوق اإلنسان فد ل  يا؛ فد أقار قانوند يسمح باستمدامها لتحس و اي 

بجهود السأأأأأأأأأأأأأألطأأا  الل  يأأة للمالحعأأة  ل  الجرائم التد تاطوي  ل  انتهأأاكأأا     حرحأأب -16 
ندال ويؤكد فد   ا السأأأأأأأأأأياق أ مية تعديم المجتمع للعانون الدولد لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأان والعانون الدولد اإلنسأأأأأأأأأأا

دما  بااء العدرا  أل  السأأأألطا  الوقاية الممتصأأأأة بالتعاون مع بعثة تعصأأأأد  الدولد المسأأأأا دة التعاية وخ
بعرار مجلس حعوق    الحعأائق التد أنرأأأأأأأأأأأأأأ تهأا مفوضأأأأأأأأأأأأأأة اممم المتحأدة السأأأأأأأأأأأأأأاميأة لحعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان  مالا 

 ؛2020حونيا /حليران 22الصادر فد  43/39 اإلنسان

وصأأأأل أل  حل شأأأأاملال مو خالل  بجميع الجهود الدولية واإلقليمية الرامية أل  الت   يرأأأأ د -17 
بالدور الهان ال ي ي أطلع   الحوارال يمهد الطريق يسأتعادة ايسأتعرار فد ل  ياال ويرأ د فد   ا الصأدد أي أاا 

 امعة العربيةال وايتحاد اموروبد؛با ايتحاد امفريعد ولجاتا الرفيعة المستوى المعاية بل  ياال والج

 -قليميأة الم أ ولأة فد اجتمأا أا  المسأأأأأأأأأأأأأأار الثالثد  للجهود اإل  يعرب  و تعأدحر  الك  ر -18 
ونتائجها اإليجابيةال ي سأأأأأأأيما ايجتما ا  الميسأأأأأأأرة والمععودة فد   -السأأأأأأأياسأأأأأأأد وايقتصأأأأأأأادي والعسأأأأأأأكري 

ة والعسكرية فد الغردقةال بمصرال لتوح د المؤسسا   المغربال وك لك الجهود التد ب لتها اللجاتان ايقتصادي 
يجتما ا  التح أأأأ رية لماتدى الحوار السأأأأياسأأأأد الل  د المععودة فد تونس فد  ايقتصأأأأادية والعسأأأأكريةال وا

 ال واجتما ا  وزراء خارجية الدول المجاورة لل  يا التد  عد  فد الجلائر؛2020ترريو الثاند/نوفم ر  

 ا   و التأدخأل مو جأانأب واحأد فد الرأأأأأأأأأأأأأأؤون الأداخليأة لل  يأا وفعأاا الأدول بأايمتاأ   يطأالأب -19 
 اممو ذا  الصلة؛ لعرارا  مجلس

المجتمع الدولد  ل  اتماذ تداب ر لماع الرأركا  امماية والعسأكرية الماصأة مو   يح  -20 
 القيان ب نرطة تل ل  الجهود الرامية أل  د م ايستعرار فد ل  يا؛

ب ر المسأأأأا دة التعاية وبااء العدرا  التد تتم  ا الدول ام  أأأأاء  ل  أ مية تدا يرأأأأدد -21 
ا  الأدوليأة واإلقليميأة لمسأأأأأأأأأأأأأأأا أدة ل  يأا  ل  تأ م و حأدود أاال وماع التاظيمأا  اإلجراميأة العأابرة فد الماظمأ 

الاظام  و  ال والتحع ق فد أ مال تهريب المهاجريو غ ر آمااا  للحدود مو اسأأأأأأأأأأتمدان امراضأأأأأأأأأأد الل  ية مالذاا 
ولد لحعوق اإلنسأأأأأأأأان وايتجار بامشأأأأأأأأماص   ر أراضأأأأأأأأ ها ومعاضأأأأأأأأاة مرتك  هاال وفعاا للعانون الوقاد والد

ف هاال ويه ب بالدول ام  اء والماظما  اإلقليمية   وايتفاقيا  الدولية ذا  الصلة التد تعد ل  يا دولة قرفاا 
  م فريق اممم المتحدة العطري؛أن توسع قا دة شراكتها مع حكومة الوحدة الوقاية وأن تد

ل حعوق اإلنسأأأأأأأأانال ويرأأأأأأأأجع بعوة  بالتحديا  التد تواجهها ل  يا باسأأأأأأأأتمرار فد مجا يعر -22 
الدول والماظما  الدولية  ل  د م ل  يا وزيادة جهود ا الرامية أل  حماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان وتعليل ا وماع  

الوحدة الوقاية  ل  مواصأأأألة تعاونها مع بعثة أي انتهاكا  أو تجاوزا ال ويرأأأأجع فد   ا الصأأأأدد حكومة 
 م المتحدة السامية لحعوق اإلنسان؛اممم المتحدة للد م فد ل  يا ومفوضية امم

جميع أ مال العاف المرتكبة فد ل  ياال ي سأأأأأيما تلك التد ترأأأأأكل انتهاكا   حدحو برأأأأأدة -23 
وخاصأأةا فد حق المدن  و والمهاجريوال بمو  وتجاوزا  لحعوق اإلنسأأان وانتهاكا  للعانون الدولد اإلنسأأاندال  

اوزا  الم ل   اهاال وماها  ل  سأأأأأأ  ل ال كر ي الحصأأأأأأرال  ف هم الاسأأأأأأاء وامقفالال وأي أأأأأأاا اينتهاكا  والتج
 مليا ل ايحتجاز غ ر العانوند وايختطار وايختفاء العسأأأأأأأأأأأري والتع حب وأ مال العتل غ ر المرأأأأأأأأأأأرو ةال 

 دان خارج نطاق الع اء وأ مال ا تداء وتر  ب أو م ايعة و اف مرتكبة  ف ها ما حلّد   مو  مليا  أ  بما
إل الم  و وأفراد المجتمع المدندال ي سيما بالاظر أل  دور م فد توث ق ايحتجاجا   فد حق الصحاف  و وا

 وانتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسانال والع ود المفروضة  ل  حرية التع  ر؛
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اية  ل  التصأأأأأأأأأأأدي لالد اءا  المتعلعة بانتهاكا  حعوق  حكومة الوحدة الوق يرأأأأأأأأأأأجع -24 
لتعارير التد تف د بوقو  أ مال تع حب و اف جاسأأأأأأأأاندال بما فد ذلك اإلنسأأأأأأأأانال ويعرب  و بال  قلعا أزاء ا

العاف الجاسأأأأأأأأأأدال وبوجود ظرور قاسأأأأأأأأأأية فد السأأأأأأأأأأجون والمالجئال ويطلب أل  الحكومة التعج ل بفرا 
يلتلاماتها  ميع السأأجون ومراكل ايحتجاز ل أأمان معاملة المحتجليو وفعاا سأأيطرتها الكاملة والفعلية  ل  ج

حعوق اإلنسأأأانال بما فد ذلكال حسأأأب ايقت أأأاءال ايلتلاما  المتعلعة ب أأأمانا  المحاكمة   الدولية فد مجال
 العادلة والمعاملة اإلنسانية لألشماص المحتجليو؛

اتهأأا بموجأأب العأأانون الأأدولد لحعوق  حكومأأة الوحأأدة الوقايأأة  ل  الوفأأاء بأأالتلامأأ   يحأأ  -25 
 مع مرتك د انتهاكا  حعوق اإلنسان ومحاس تهم؛ اإلنسان والعانون الدولد اإلنساند بعدن التسامح مطلعاا 

جميع الل    و  ل  مجأابهأة التع  ر  و الكراهيأة فد المطأاب الرسأأأأأأأأأأأأأأمد والعأانال   يحأ  -26 
عوا ايستعرار ايجتما د والسالن وامموال ويااشد و و حهدد القيم الديمعراقيةال وي عف نسيج المجتمع وي 

وحدة الوقاية فد سأأ  ل مكافحة انترأأار المعلوما  الم أأللة  ل  المجتمع الدولد أن حد م جهود حكومة ال
ومعلوما    لألنرأأطة اإللكترونية الم  ثةال بارأأر ا أخباراا  آمااا  ماصأأا  التواصأأل ايجتما دال با تبار ا مالذاا 

 در أل  ز ل ة استعرار ال لد والعملية الديمعراقية؛كاذبة وم للة ته

والمجتمع الدولد واممم المتحدة تيس ر مراركة الرباب    أل  حكومة الوحدة الوقاية   يطلب  - 27 
والاسأأاء وامشأأماص ذوي اإل اقة مرأأاركة كاملة وفعالة ومتسأأاوية ومجدية فد اينتمابا  الترأأريعية والرئاسأأية  

 مي شريحة مو شرائح المجتمع؛   أقصاء ال دون 2021انون امول/ديسم ر  ك  24المعرر أجراؤ ا فد  

رأأأأأأريعية الل  ية أن تتحمل مسأأأأأأؤولياتها وتد م توق د سأأأأأأيادة العانون  بالسأأأأأألطة الت  حه ب -28 
بتعليل   بسأأأأأو قوان و وترأأأأأريعا  تسأأأأأمح بإجراء اينتمابا  الترأأأأأريعية والرئاسأأأأأية المعررةال وأن تم أأأأأد قدماا 

 تها؛حعوق اإلنسان وحماح 

 بتمأأأدحأأد مجلس اممو وييأأة بعثأأأة اممم المتحأأأدة للأأأد م فد ل  يأأأاال ويطلأأأب أل   حرحأأب -29 
المفوضأأأية السأأأاميةال أذ تواصأأأل العمل مع البعثةال أن تسأأأتمر فد رصأأأد انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأان 

بهأأدر تجاأب    فد جميع أنحأأاء ل  يأأا واإلبالغ  اهأأاال وأن تحأأدد وقأأائع وظرور  أأ   التجأأاوزا  واينتهأأاكأأا 
 اإلفال  مو الععاب وضمان المساءلة الفردية الكاملة؛

ة الوقايأة والمجتمع الأدولد د م جهود العأدالأة اينتعأاليأة التد تركل  بحكومأة الوحأد  حه أب -30 
 و الجهود الم  ولة لتحدحد المعابر الجما ية وحماحتها ومعالجتها لتعليل المسأأأأاءلة    ل  ال أأأأحاياال ف أأأأالا 

 لمفعودحو والممتف و؛وإنصار أسر ا

انية فد ل  ياال بجهود حكومة الوحدة الوقاية فد سأأأأأأأأأ  ل تحسأأأأأأأأأ و الحالة اإلنسأأأأأأأأأ   حرحب -31 
ويد و فد   ا السياق أل  تعليل تعاونها مع وكاي  اممم المتحدة اإلنسانية والرركاء الماف حو والماظما   

 محتاج و؛اإلنسانية امخرى مو أجل ضمان وصول المعونة اإلنسانية أل  ال

ايأأة فد  مبأأادرة ايسأأأأأأأأأأأأأأتعرار فد ل  يأأا التد أ لاتهأأا حكومأأة الوحأأدة الوق  حالحظ بتعأأدحر -32 
ال بقيادة ل  يةال وبد م مو اممم المتحدة والدول الصديعةال لمسا دة الل    و  ل  تحع ق 2021حليران/حونيا  

تطلعاتهم واختيار مسأأأأأتع لهمال لدخول  هد جدحد مو السأأأأألم والتعاون المسأأأأأتدام و ب و شأأأأأعوب الماطعة يعون 
ذا  الصأأأأأأأأأأألة ونتائج مؤتمر برل و الثاند  لعرارا  مجلس اممو    ل  أسأأأأأأأأأأأس مت اة لألمو وايزد ارال ووفعاا 

 بر ن ل  يا؛

يسأأأأأتمرار البعثت و الدبلوماسأأأأأ ت و لتركيا وإيطاليا ودول أخرى   يعرب  و تعدحر  الرأأأأأدحد -33 
الوقتال وك لك للدول التد أ اد  فد العمل داخل ل  يا رغم الظرور ايسأتثاائية التد كانت سأائدة فد ذلك 
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سأأأأأأأأأأأأأأيأة فد ل  يأاال ويأد و المجتمع الأدولد أل  اين أأأأأأأأأأأأأأمأان أل   أ   الأدول وإ أادة فتح بعثأاتهأا الأدبلومأا  مؤخراا 
بعثاتا الدبلوماسأأية فد ل  يا فد أقرب وقت ممكوال لد م ايسأأتعرار فد ل  يا وتعليل التعاون الدولد ب و   فتح

 ل  يا وشركائها؛

  الجوية  بعرار تونس ومصأأأر ومالطة فتح مجالها الجوي واسأأأتئاار الرحال  لماا يحي   -34 
الدولية أل  ل  يا وماهاال و و ما سأأأأيسأأأأا د  ل  تمفيف معاناة الرأأأأعب الل  د والع ود المفروضأأأأة  ل  تاعلا 
ويسأأأأأأأأأأهم فد أ مال الحق فد حرية التاعل وفد مغادرة أي بلدال  ل  الاحو الماصأأأأأأأأأأوص  ليا فد اإل الن 

 عالمد لحعوق اإلنسان؛ال

 م مسأا دة تعاية وخدما  بااء قدرا  أكثر شأمويا قلبا أل  المفوضأية السأامية تعدي  يجدد -35 
واسأأأأأأأأأأأتدامة أل  السأأأأأأأأأأألطا  الع أأأأأأأأأأأائية الل  يةال لتمك و حكومة الوحدة الوقاية مو حماية حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأان 

 ؛الدولةمولويا   لةال وفعاا وتعليل اال وماع انتهاكا  حعوق اإلنسان وتجاوزاتهاال وضمان المساء

عوق اإلنسأأأأان  ل  زيارة ل  يا و ل  تعديم تعارير اإلجراءا  الماصأأأأة لمجلس ح يرأأأأجع -36 
 أل  المجلس  و الوضع فد ال لد واإلبالغ  اا أي اا بواسطة ال يانا  العامة؛

مم المفوضأأأة السأأأامية أل  العمل  و كثب مع حكومة الوحدة الوقاية و  ئا  ام حد و -37 
 اإلقليمية المعاية؛المتحدة الممتصة وايتحاد امفريعد وسائر الماظما  الدولية و 

ال فد سأأ  ل 43/39بعرار مجلس حعوق اإلنسأأان   بجهود المفوضأأة السأأاميةال  مالا   يرأأ د -38 
 أنراء بعثة لتعصد الحعائق وإرسالها أل  ل  ياال وتع  و خ راء لتاف   ويية تلك البعثة؛

يسأأ ر بتعاون حكومة الوحدة الوقاية مع بعثة تعصأأد الحعائق وأ  أأائها لت  يرأأ د أي أأاا  -39 
 أداء ويحتهم ومهامهم؛

تمدحد ويية بعثة تعصأأد الحعائق لمدة تسأأعة أشأأهر للسأأما  بتاف   ويحتهاال بالاظر   يعرر -40 
سأأأأأأ ولة التد وأزمة ال 19-أل  الظرور ايسأأأأأأتثاائية التد واجهتها البعثة ما  أنرأأأأأأائها بسأأأأأأ ب جائحة كوف د

 واجهتها اممم المتحدة فد ذلك الوقت؛

بعثة تعصأأد الحعائق أن تعدن أل  مجلس حعوق اإلنسأأان فد دورتا التاسأأعة  أل    يطلب -41 
 و متابعة اسأأأتاتاجاتهاال بمرأأأاركة الممثل الماص لألم و العان لل  ياال حلد ذلك  عد جلسأأة   وامربع و تعريراا 

ما فد  دورتا الممسأأأ و تعريراا شأأأامالا  و حالة حعوق اإلنسأأأان فد ل  ياال ب تحاورال وأن تعدن أل  المجلس فد 
ذلك الجهود الرامية أل  ماع انتهاكا  وتجاوزا  حعوق اإلنسأأأأأأأأأأان وضأأأأأأأأأأمان المحاسأأأأأأأأأأبة  ل هاال حت أأأأأأأأأأمو 

 توصيا  للمتابعةال ويلد ذلك  عد جلسة تحاور؛

بالوصأأول مو دون  أل  السأألطا  الل  ية السأأما  م  أأاء بعثة تعصأأد الحعائق  يطلب -42 
ما  لهم بليارة المواقعال وايجتما  والتحد  بحرية وفد  وائق أل  جميع امراضأأأأأأأد الل  ية بال ت خ ر والسأأأأأأأ 

 أقار المصوصيةال  ادما يطل ون ذلكال مع مو حرغ ون فد ايجتما  با أو التحد  أليا؛

لالزمة لتاف     ا أل  امم و العان أن حوفر للمفوضأأأأأأأأية السأأأأأأأأامية جميع الموارد ا  يطلب -43 
 العرار تاف  اا كامالا؛

 لمس لة ق د نظر يأن حلبعد ا  يعرر -44 

   45الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  11

  دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  
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 المقررات -باء 

 نتائج االستعراض الدور  الشامان ناميبيا -48/101

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007  حليران/حونيأأأا  18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006مأأأارس  /آذار

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع امحكان ذا  الصأأأألة   2021أيار/ماحو   3 ايسأأأأتعراا المتعلق باام  يا فد  وقد أجرى  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

باأأأأام  يأأأأاال    يعتمأأأأد  الفريق العأأأأامأأأأل المعاد   التدنتأأأأائج ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق  تتأأأأ لف مو تعرير 
ا قدمت  وآراء الدولة برأأأ ن التوصأأأيا  و/أو ايسأأأتاتاجا ال وما  ال( 72) سأأأتعراا الدوري الرأأأامل  و نام  ياباي

تعالج  الع أأايا التد لم المسأأائل أو برأأ نمو التلاما  قو ية وردود   الق ل ا تماد الاتائج فد الجلسأأة العامة
 ي( 73) الفريق العامل المععودة فد أقارمعالجة كافية أثااء جلسة التحاور 

   28الجلسة  
 2021أحلول/س تم ر  30

 دون تصويتي[مو ]ا تلمد  

 شامان النيجراالستعراض الدور  ال  ائجنت -48/102
 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9ؤرخ الم  PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 بعملية ايستعراا الدوري الراملال المتصلةوالممارسا  

وفعاا لجميع امحكان ذا  الصأأألة   2021أيار/ماحو   3ايسأأأتعراا المتعلق بالايجر فد    وقد أجرى  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

تتأأأأ ل  ائجنتأأأأ   يعتمأأأأد  التد  بأأأأالايجرال  العأأأأامأأأأل المعاد ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق  تعرير الفريق  ف مو 
قدمتاال    و/أو ايسأأتاتاجا ال وماال وآراء الدولة برأأ ن التوصأأيا( 74) بايسأأتعراا الدوري الرأأامل  و الايجر

تعالج  الع أأايا التد لم فد الجلسأأة العامةال مو التلاما  قو ية وردود برأأ ن المسأأائل أو  ائجق ل ا تماد الات 
 ي( 75) ر المععودة فد أقار الفريق العاملمعالجة كافية أثااء جلسة التحاو 

   28الجلسة  
 2021أحلول/س تم ر  30

 دون تصويتي[مو ]ا تلمِّد  
  

(72) A/HRC/48/4ي 

(73) A/HRC/48/4/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

(74) A/HRC/48/5ي 

(75) A/HRC/48/5/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/4/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/5
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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 االستعراض الدور  الشامان موزامبيق  ائجنت -48/103

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15 المؤرخ 60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007  حليران/حونيأأأا  18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006مأأأارس  آذار/

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعأأاا لجميع امحكأأان ذا    2021أيأأار/مأأاحو    4  ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بموزام  ق فد  وقأأد أجرى  
 ال5/1الصلة الواردة فد مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بموزام  قال التد تتأأأ لف مو تعرير الفريق العأأأامأأأل المعاد   ائجنتأأأ   مأأأديعت  
ال وآراء الدولة برأأأأأأأأأأ ن التوصأأأأأأأأأأيا  و/أو ايسأأأأأأأأأأتاتاجا ال ( 76) بايسأأأأأأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأأأأأأامل  و موزام  ق

ع أأأأأايا ال فد الجلسأأأأأة العامةال مو التلاما  قو ية وردود برأأأأأ ن المسأأأأأائل أو  ائجمتاال ق ل ا تماد الات قد وما
 ي( 77) تعالج معالجة كافية أثااء جلسة التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل التد لم

   29الجلسة  
 2021أحلول/س تم ر  30

 دون تصويتي[ مو  ]ا تلمد

 إستونياالشامان    االستعراض الدور    ائجنت -48/104

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15 المؤرخ 60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007  حليران/حونيأأأا  18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع امحكان ذا  الصألة    2021أيار/ماحو   4ايسأتعراا المتعلق بإسأتونيا فد    وقد أجرى  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

  سأأأأتعراا د تت لف مو تعرير الفريق العامل المعاد باي ايسأأأأتعراا المتعلق بإسأأأأتونياال الت   ائج نت   يعتمد  
ال وآراء الدولة برأأأ ن التوصأأأيا  و/أو ايسأأأتاتاجا ال وما قدمتاال ق ل ا تماد  ( 78) الدوري الرأأأامل  و أسأأأتونيا

فد الجلسأأأأأأة العامةال مو التلاما  قو ية وردود برأأأأأأ ن المسأأأأأأائل أو الع أأأأأأايا التد لم تعالج معالجة    ائجالات 
 ي( 79) التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل كافية أثااء جلسة

 29الجلسة  
 2021أحلول/س تم ر  30

 دون تصويتي[مو ]ا تلمد  

  

(76) A/HRC/48/6ي 

(77) A/HRC/48/6/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

(78) A/HRC/48/7ي 
(79) A/HRC/48/7/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/6/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/7
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/7/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2


A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 142 

 نتائج االستعراض الدور  الشامان بلجيكا -48/105

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15 المؤرخ 60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006ار/مأأأارس  آذ

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع امحكان ذا  الصأأألة  2021أيار/ماحو  5د ايسأأأتعراا المتعلق ب لجيكا ف  وقد أجرى  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

المتعلق ب لجيكأأأأاال    يعتمأأأأد  العأأأأامأأأأل المعاد   التدنتأأأأائج ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا  الفريق  تعرير  تتأأأأ لف مو 
 القدمتا وآراء الدولة برأأ ن التوصأأيا  و/أو ايسأأتاتاجا ال وما  ال( 80) تعراا الدوري الرأأامل  و بلجيكابايسأأ 

تعالج  الع أأأايا التد لم المسأأأائل أو برأأأ نق ل ا تماد الاتائج فد الجلسأأأة العامة مو التلاما  قو ية وردود 
 ي( 81) الفريق العاملأقار فد  المععودةمعالجة كافية أثااء جلسة التحاور 

   29الجلسة  
 2021أحلول/س تم ر  30

 دون تصويتي[مو   ]ا تلمد

 امان باراغوا االستعراض الدور  الش  ائجنت -48/106

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1  ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9مؤرخ ال  PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 بعملية ايستعراا الدوري الراملال المتصلةوالممارسا  

وفعأأاا لجميع امحكأأان ذا    2021أيأأار/مأأاحو    5ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق ببأأاراغواي فد    وقأأد أجرى  
 ال5/1الصلة الواردة فد مرفق قرار المجلس 

تتأأأ لف مو تعرير الفريق العأأأامأأأل المعاد   ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق ببأأأاراغوايال التد  ائجنتأأأ   يعتمأأأد 
قدمتاال  ال وآراء الدولة بر ن التوصيا  و/أو ايستاتاجا ال وما( 82) بايستعراا الدوري الرامل  و باراغواي

تعالج  الع أأايا التد لم فد الجلسأأة العامةال مو التلاما  قو ية وردود برأأ ن المسأأائل أو  ائجا تماد الات ق ل  
 ي( 83) التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل معالجة كافية أثااء جلسة

   29الجلسة  
 2021أحلول/س تم ر  30

 دون تصويتي[مو ]ا تلمد  

  

(80) A/HRC/48/8ي 

(81) A/HRC/48/8/Add.1ي اا ؛ انظر أA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

(82) A/HRC/48/9ي 

(83) A/HRC/48/9/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/8/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/9
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/9/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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 الدانمركاالستعراض الدور  الشامان    ائجنت -48/107

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ان الرئيس  ال ول ي 2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 بعملية ايستعراا الدوري الراملال المتصلةوالممارسا  

وفعأأاا لجميع امحكأأان ذا    2021أيأأار/مأأاحو    6فد    مركبأأالأأدان ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق    وقأأد أجرى  
 ال5/1الصلة الواردة فد مرفق قرار المجلس 

تتأأأ لف مو تعرير الفريق العأأأامأأأل المعاد   التدال  بأأأالأأأدانمركمتعلق  نتأأأائج ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا ال  يعتمأأأد 
ما قدمتاال و ال وآراء الدولة بر ن التوصيا  و/أو ايستاتاجا ال ( 84) الدانمركبايستعراا الدوري الرامل  و 

تعالج  التد لم أو الع أأايا ردود برأأ ن المسأأائلو   التلاما  قو ية  فد الجلسأأة العامةال مو  الاتائجق ل ا تماد  
 ي( 85) جلسة التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل أثااءمعالجة كافية 

   30الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  1

 دون تصويتي[مو ]ا تمد  

 راض الدور  الشامان الصومالاالستع  ائجنت -48/108

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251الجمعية العامة فد قرار ا   للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا  أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1س  ال ول يان الرئي 2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 بعملية ايستعراا الدوري الراملال المتصلةوالممارسا  

وفعاا لجميع امحكان ذا    2021أيار/ماحو   6ايسأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بالصأأأأأأأأأأأأومال فد    وقد أجرى  
 ال5/1الصلة الواردة فد مرفق قرار المجلس 

تتأ لف مو تعرير الفريق العأامأل المعاد   التدصأأأأأأأأأأأأأأومأالال  نتأائج ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بأال  يعتمأد 
ال وآراء الدولة برأأأأأأأأ ن التوصأأأأأأأأيا  و/أو ايسأأأأأأأأتاتاجا ال ( 86) امل  و الصأأأأأأأأومالبايسأأأأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأأأأ 

 أو الع أأأأأايا ردود برأأأأأ ن المسأأأأأائلو   التلاما  قو ية  فد الجلسأأأأأة العامةال مو  ائجقدمتاال ق ل ا تماد الات  وما
 ي( 87) جلسة التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل أثااءتعالج معالجة كافية  التد لم

   30الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  1

 دون تصويتي[مو ]ا تمد  

  

(84) A/HRC/48/10ي 

(85) A/HRC/48/10/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

(86) A/HRC/48/11ي 

(87) A/HRC/48/11/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/10/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/11
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/11/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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 نتائج االستعراض الدور  الشامان باالو -48/109

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع امحكان ذا  الصأأأأأألة   2021أيار/ماحو    7تعلق ببايو فد ايسأأأأأأتعراا الم  وقد أجرى  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

ببأأأأأايوال    يعتمأأأأأد  المتعلق  ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا  المعاد   التدنتأأأأأائج  العأأأأأامأأأأأل  الفريق  تعرير  تتأأأأأ لف مو 
 القدمتا ال وماأو ايسأأأتاتاجا /وآراء الدولة برأأأ ن التوصأأأيا  و  ال( 88) بايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل  و بايو

تعالج  الع أأايا التد لم المسأأائل أو برأأ نمو التلاما  قو ية وردود   الق ل ا تماد الاتائج فد الجلسأأة العامة
 ي( 89) الفريق العاملأقار فد  المععودةمعالجة كافية أثااء جلسة التحاور 

   30الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  1

 دون تصويتي[مو ]ا تمد  

 تعراض الدور  الشامان جزر سليماننتائج االس -48/110

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006مأأأارس  آذار/

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1الرئيس  ال ول يان  2011مارس  آذار/ 25 المؤرخ
 والممارسا  المتصلة بعملية ايستعراا الدوري الراملال

وفعاا لجميع امحكان ذا    2021أيار/ماحو   10ايسأتعراا المتعلق بجلر سأليمان فد    وقد أجرى  
 ال5/1الصلة الواردة فد مرفق قرار المجلس 

تت لف مو تعرير الفريق العامل المعاد  التدمتعلق بجلر سأأأأأأأأأأليمانال  نتائج ايسأأأأأأأأأأتعراا ال  يعتمد 
وآراء الدولة برأأأأأ ن التوصأأأأأيا  و/أو ايسأأأأأتاتاجا ال   ال( 90) بايسأأأأأتعراا الدوري الرأأأأأامل  و جلر سأأأأأليمان

لع أأأأأايا ا المسأأأأأائل أو  برأأأأأ نمو التلاما  قو ية وردود    الق ل ا تماد الاتائج فد الجلسأأأأأة العامة القدمتا وما
 ي( 91) الفريق العامل أقار فد المععودةج معالجة كافية أثااء جلسة التحاور تعال التد لم

   30الجلسة  

 2021ترريو امول/أكتوبر  1
 دون تصويتي[مو ]ا تمد  

  

(88) A/HRC/48/12ي 

 ال الجلء الثاندال الفصل السادسيA/HRC/48/2المرجع نفسا؛ انظر أي اا  (89)

(90) A/HRC/48/13ي 

(91) A/HRC/48/13/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/12
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/13
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/13/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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 االستعراض الدور  الشامان سيشيا  ائجنت -48/111

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15 المؤرخ 60/251  قرار ا  فد العامة  الجمعية أليا أسأأأأأأأأأأأأأادتها التد للويية  أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007  حليران/حونيأأأا  18  المؤرخ  5/1  اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  حعوق   مجلس  ولعراري   ال2006  آذار/مأأأارس

  الطرائق  برأ ن  ال2008  نيسأان/أبريل 9 المؤرخ  PRST/8/1  الرئيس  ول يان ال2011  آذار/مارس 25 المؤرخ
 الراملال الدوري  ايستعراا بعملية المتصلة والممارسا 

 وفعاا لجميع امحكان ذا  الصأأأأألة   2021أيار/ماحو    10ايسأأأأأتعراا المتعلق بسأأأأأيرأأأأأ ل فد    ى وقد أجر  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

  ايسأأأتعراا المتعلق بسأأأيرأأأ لال التد تت لف مو تعرير الفريق العامل المعاد بايسأأأتعراا نتائج    يعتمد  
و/أو ايسأأأتاتاجا ال وما قدمتاال ق ل ا تماد  ال وآراء الدولة برأأأ ن التوصأأأيا  ( 92) الدوري الرأأأامل  و سأأأيرأأأ ل

فد الجلسأأأأأأة العامةال مو التلاما  قو ية وردود برأأأأأأ ن المسأأأأأأائل أو الع أأأأأأايا التد لم تعالج معالجة    ائجالات 
 ي( 93) كافية أثااء جلسة التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل

 31سة  الجل
 2021ترريو امول/أكتوبر  1

 دون تصويتي[مو ]ا تلمد  

 نتائج االستعراض الدور  الشامان التفيا -48/112

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العامة فد قرار ا    أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 بعملية ايستعراا الدوري الراملالالمتصلة والممارسا  

وفعاا لجميع امحكان ذا  الصألة   2021حو  أيار/ما 11ايسأتعراا المتعلق بالتفيا فد    وقد أجرى  
 ال5/1الواردة فد مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأ   يعتمأأأأد  المتعلق بالتفيأأأأاال  نتأأأأائج  المعاد   التدتعراا  العأأأأامأأأأل  الفريق  تعرير  تتأأأأ لف مو 
 القدمتا ال  و يتفيا وآراء الدولة برأأأ ن التوصأأأيا  و/أو ايسأأأتاتاجا ال وما( 94) بايسأأأتعراا الدوري الرأأأامل

ج تعال الع أأايا التد لم المسأأائل أو برأأ نمو التلاما  قو ية وردود   الق ل ا تماد الاتائج فد الجلسأأة العامة
 ي( 95) الفريق العامل أقار فد المععودةمعالجة كافية أثااء جلسة التحاور 

   31الجلسة  

 2021ترريو امول/أكتوبر  1

 دون تصويتي[مو ]ا تمد  

  

(92) A/HRC/48/14ي 
(93) A/HRC/48/14/Add.1 ال انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل الثاندي 
(94) A/HRC/48/15ي 

(95) A/HRC/48/15/Add.1 and Corr.1انظر أي اا  ؛A/HRC/48/2لثاندال الفصل السادسيال الجلء ا 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/14
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/14/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/15
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/15/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/15/Add.1/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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   الشامان سنغا ورةاالستعراض الدور   ائجنت -48/113

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15المؤرخ  60/251مة فد قرار ا  للويية التد أسأأأأأأأأأأأأأادتها أليا الجمعية العا  أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007حليران/حونيأأأا    18المؤرخ    5/1ال ولعراري مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  2006آذار/مأأأارس  

ال برأ ن الطرائق  2008نيسأان/أبريل   9المؤرخ   PRST/8/1ال ول يان الرئيس  2011آذار/مارس   25 المؤرخ
 بعملية ايستعراا الدوري الراملال المتصلةوالممارسا  

وفعاا لجميع امحكان ذا    2021أيار/ماحو   12ايسأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بسأأأأأأأأأأاغافورة فد    جرى وقد أ 
 ال5/1الصلة الواردة فد مرفق قرار المجلس 

ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا المتعلق بسأأأأأأأأأأأأأأاغأأافورةال التد تتأأ لف مو تعرير الفريق العأأامأأل المعاد   ائجنتأأ   يعتمأأد 
قدمتاال  ن التوصيا  و/أو ايستاتاجا ال وماال وآراء الدولة بر ( 96) بايستعراا الدوري الرامل  و ساغافورة

تعالج  تد لمالع أايا ال ق ل ا تماد الاتيجة فد الجلسأة العامةال مو التلاما  قو ية وردود برأ ن المسأائل أو
 ي( 97) معالجة كافية أثااء جلسة التحاور المععودة فد أقار الفريق العامل

 31الجلسة  

 2021ترريو امول/أكتوبر  1

تصويتي[  دون مو ]ا تلمد   

 سيراليون   الشامان  الدور    االستعراض  ائجنت -48/114

 أن مجلس حعوق اإلنسانال 

 15 المؤرخ 60/251  قرار ا  فد العامة  الجمعية أليا أسأأأأأأأأأأأأأادتها التد للويية  أذ حتصأأأأأأأأأأأأأرر امتثايا  
  16/21و  2007  حليران/حونيأأأا  18  المؤرخ  5/1  اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأان  حعوق   مجلس  ولعراري   ال2006  آذار/مأأأارس

  الطرائق  برأ ن  ال2008  نيسأان/أبريل 9 المؤرخ  PRST/8/1  الرئيس  ول يان ال2011  آذار/مارس 25 المؤرخ
 الراملال الدوري  ايستعراا بعملية المتصلة والممارسا 

 ذا  امحكان لجميع وفعاا   2021  أيار/ماحو 12  فد بسأأأأأأأأأأ رال ون  المتعلق  ايسأأأأأأأأأأتعراا  وقد أجرى  
 ال5/1 المجلس قرار مرفق فد الواردة الصلة

 المعاد   العأأامأأل  الفريق  تعرير  مو  تتأأ لف  التد  بسأأأأأأأأأأأأأأ رال ونال  المتعلق  ايسأأأأأأأأأأأأأأتعراا  ائجنتأأ   عتمأأدي  
 قدمتاال وما  ايستاتاجا ال  و/أو  التوصيا   بر ن  الدولة  وآراء ال( 98) س رال ون    و  الرامل الدوري   بايستعراا

 تعالج لم التد لع أأاياا أو المسأأائل برأأ ن وردود  قو ية  التلاما   مو  العامةال  الجلسأأة  فد  ائجالات   ا تماد  ق ل
 ي( 99) العامل الفريق أقار فد المععودة التحاور جلسة أثااء كافية معالجة

   31الجلسة  
 2021ترريو امول/أكتوبر  1

  تصويتي[  دون مو   ]ا تلمد

  

(96) A/HRC/48/16ي 

(97) A/HRC/48/16/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2صل السادسيال الجلء الثاندال الف 

(98) A/HRC/48/17ي 

(99) A/HRC/48/17/Add.1 ؛ انظر أي ااA/HRC/48/2ال الجلء الثاندال الفصل السادسي 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/16/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/17/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/2
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 بيانات الرئيس -جيم 

PRST 48/1-   تقريرا اللجنة االستشارية 

ال أدلت رئيسة مجلس حعوق اإلنسان 2021ترريو امول/أكتوبر  7ال المععودة فد 41فد الجلسة   
 بال يان التالد:

  2007حليران/حونيا    18المؤرخ   1/ 5قراريا أن مجلس حعوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانال أذ يرأأأأأأأأأأأأأ ر أل   "  
ال وبماصأأأأة الجلء الثال  مو المرفع و الملحع و بهماال بما فد  2011آذار/مارس    25المؤرخ  21/ 16و 

   لماا بتعريري اللجاة ايسأأأأأأترأأأأأأارية  و دورت ها  ذلك المرفق الماص بمهان اللجاة ايسأأأأأأترأأأأأأاريةال يحي 
 ي " ( 101) ويالحظ أن اللجاة قدمت أربعة معترحا  بحثية ال  ( 100) المامسة والعرريو والسادسة والعرريو 

    

  

(100) A/HRC/AC/25/2 وA/HRC/AC/26/2ي 

 ال المرفق الثال يA/HRC/AC/26/2انظر  (101)

https://undocs.org/ar/A/HRC/AC/25/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/AC/26/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/AC/26/2
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