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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 2 البند

التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 
 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام

، *، جمهوريتتتة مقتتتدونيا اليوةوستتتال ية ستتتابقا  *، ألمانيتتتا، الجاتتت  األستتتو *، إستتترا ي *أستتتتراليا  
، *نتتدا الاتتمالية، النتتروي ، المملكتتة المتحتتدة لارياانيتتا العيمتت  و يرل*، كنتتدا*النكتتا ستتري

 : ماروع قرارالواليات المتحدة األمريكية، اليابان

 النكا سريتعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق اإلنسان  ي  /...34  
  إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،  إذ يؤكد من جديد 
بدددداإلعلن ال دددداملإل سقددددوق اإلنسددددان وال صدددددين الدددددولي  ا اصدددد   قددددوق  يسرتشددددد وإذ 

 اإلنسان وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة،
تشدددددرين األول/  1املدددددؤر   30/1قدددددرار جملدددددس حقدددددوق اإلنسدددددان  وإذ يؤكدددددد مدددددن جديدددددد 

 ،النكا سريبشأن ت زيز املصاسة واملساءلة وحقوق اإلنسان يف  2015 أكتوبر
 2012آذار/مدددارس  22املدددؤر   19/2ارات جملدددس حقدددوق اإلنسدددان إىل قدددر  وإذ يشدددري 

 ،2014آذار/مارس  27املؤر   25/1و 2013آذار/مارس  21املؤر   22/1و
مسؤولية كل دولة عن ضمان متتد  سدكا ا كافدة متت دام كداملم  ميد   وإذ يؤكد من جديد 

 حقوق اإلنسان واسريات األساسية،
واسددتقل ا ووحدددسا وسددلمتصا  النكددا سددريمدده بسدديادة التزا وإذ يؤكددد مددن جديددد أي ددام  
 اإلقليمية،

__________ 

 دولة غري ع و يف جملس حقوق اإلنسان. *

 A/HRC/34/L.1 األمم املتحدة 
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كددل مددن ماددو  األمددم املتحدددة السددامإل   النكددا سددريبالزيددارة الددا أداىلددا إىل  وإذ يرحدد  
 31، واألمددد  ال ددداف يف الادددرتة مدددن 2016شددباط/فرباير  9إىل  6سقددوق اإلنسدددان يف الادددرتة مدددن 

 ،2016أيلول/سبتمرب  2آب/أغسطس إىل 
 بالزيددارة الددا قدداف رددا الاريددمل ال امددل امل دد   دداالت اال تادداء القسددري يرحدد  أي ددام  وإذ 

، والزيارات االستشارية الدا 2015تشرين الثاين/نوفمرب  18إىل  9غري الطوعإل يف الارتة من  أو
شدرتكة أداىلا املقرر ا اص امل   بت زيز اسقيقة وال دالة واجلرب وضدمانات عددف التكدرار، والزيدارة امل

الا قاف را كل من املقررة ا اصة امل نية باسدتقلل الق داة وامدام  واملقدرر ا داص امل د   سدألة 
 29املصيندة يف الادرتة مدن  أو اللإنسدانية أو ال قوبة القاسية أو الت ذي  وغريه من ضروب امل املة

رة ا اصددددة امل نيددددة بق ددددايا ، والزيددددارة الددددا قامدددد  رددددا املقددددر 2016أيار/مددددايو  9نيسدددان/أبريل إىل 
 ،2016تشرين األول/أكتوبر  20إىل  10األقليات يف الارتة من 

مدددن أجدددل تنايدددذ قدددرار  النكدددا سدددريبدددا طوات الدددا اكدددذسا حكومدددة  وإذ يرحددد  كدددذلك 
يقر يف ىلذا السياق ب درورة إحدراا املزيدد مدن التقددف امللمدوس  وإذ ،30/1جملس حقوق اإلنسان 

 يف ىلذا الصدد،
بدددالتقرير الشدددامل املقددددف مدددن مادددو  األمدددم املتحددددة  ي  علمدددام مددد  التقدددديريددد -1 

السددامإل سقددوق اإلنسددان إىل جملددس حقددوق اإلنسددان يف دورتدده الراب ددة والثلبدد ، اسددت ابةم لطلدد  
أن تناددددذ بالكامددددل التدددددابري الددددا  النكددددا سددددري، ويطلدددد  إىل حكومددددة (1)30/1اجمللددددس يف قددددراره 

 تُناذ ب د؛ مل والا 30/1حددىلا اجمللس يف قراره 
ت دددداملم إاابيددددام مدددد  املاددددو  السدددددامإل  النكدددددا سددددريبت امددددل حكومددددة  يرحدددد  -2 

، وم  املكلا  بواليات يف إطدار اإلجدراءات 2015واملاوضية السامية منذ تشرين األول/أكتوبر 
ا اصددددة ذات الصددددلة، ويشدددد   علددددع مواصددددلة ىلددددذا الت امددددل يف ت زيددددز و ايددددة حقددددوق اإلنسددددان، 

 ؛النكا سريقيقة وال دالة واملصاسة واملساءلة يف واس
إىل املاوضددية السددامية واملكلادد  بواليددات يف إطددار اإلجددراءات ا اصددة  يطلدد  -3 

يُقددد ف مددن مشددورة ومسدداعدة تقنيددة يف جمددال ت زيددز و ايددة حقددوق اإلنسددان،  مددا ذات الصددلة، ت زيددز
 النكددا سددري، وذلددك بالتشداور مدد  حكومدة النكددا سدريواسقيقدة وال دالددة واملصداسة واملسدداءلة يف 

 وباالتااق م صا؛
إىل املاوضددية السددامية أن تواصددل تقيدديم التقدددف امددرا يف تنايددذ توصددياته  يطلدد  -4 

وغددددددري ذلددددددك مددددددن ال مليددددددات ذات الصددددددلة املت لقددددددة باملصدددددداسة واملسدددددداءلة وحقددددددوق اإلنسددددددان يف 
طدددورات إىل جملدددس حقدددوق اإلنسدددان يف دورتددده ، وأن تقددددف عرضدددام كتابيدددام ألحدددد  التالنكدددا سدددري

، يف دورتددده 30/1السددداب ة والثلبددد ، وتقريدددرام شددداملم، ت قبددده مناقشدددة بشدددأن تنايدددذ قدددرار اجمللدددس 
 األرب  .

    

__________ 

(1) A/HRC/34/20. 


