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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون
 2017حزيران/يونيه  6-23

 من جدول األعمال 5البند 
 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 ،الجمهورياااة الع بياااة الساااورية  ، الجزائااا  ،بيااا و  ،المتعااادةة القومياااات  -بوليفياااا لةولاااة      
 ،†مصااا  ،يوباااا  ،القوليفارياااة  -فنااازويال لجمهورياااة  ،جمهورياااة يورياااا الااااعقية الديمق ا ياااة 

    : ما وع ق ار*نيكاراغوا

   االجتماعيالمحفل  .../٣٥  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
ل ن ملن  اعتمدهاإىل مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت  إذ يشري  بشأن احملفل  اججتملاعكٌ 

جلنللللللة حقللللللوق اإلنسللللللان وجلنتوللللللا الفرعيللللللة لتازيللللللز و ايللللللة حقللللللوق اإلنسللللللان، وا لللللللس اج ت للللللا   
 واججتماعك،

 ،2007حزيران/يونيله  18امللرر   5/1إىل  رارات جملس حقوق اإلنسلان  وإذ يشري أيضا   
 10/29، و2009ملار  آذار/ 25املرر   10/4، و2007مرب أيلول/سبت 28املرر   6/13و

 16/26، و2010ملللللللللللار  آذار/ 25امللللللللللللرر   13/17، و2009آذار/ملللللللللللار   27امللللللللللللرر  
 24/25، و2012ملللللللللللار  آذار/ 23امللللللللللللرر   19/24، و2011آذار/ملللللللللللار   25 امللللللللللللرر 
 29/19، و2014يونيللللللله حزيران/ 27امللللللللرر   26/28، و2013أيلول/سلللللللبتمرب  27 امللللللللرر 
  ،2016 يوليه/متوز 1 املرر  32/27و ،2015متوز/يوليه  2 املرر 

للد مللن جديللد  الطللابع الفريللد للمافلل  اججتمللاعك  االل  األملل  املتاللد ، إذ إنلله  وإذ يٌر
يتللليحل ارلللوار وابلللا ل اثرا  بللل  ألعللللك اللللدول األعضلللا  وا تملللع امللللد ،  لللا   ذلللل  املن ملللات 
الشابية واملن مات اركومية الدولية، وإذ يشدِّ  علل  أن اإلالل ا اجللار  ل مل  املتالد  ينب لك 

__________ 

   ولة غري عضو   جملس حقوق اإلنسان. *
 باس  الدول األعضا    األم  املتاد  األعضا    جمموعة الدول الاربية. †
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فضاٍ  حيو  للالوار ال لريحل واملعملر بشلأن القضلايا املت للة أن يأاذ   ارسبان إس وام احملف ٌ 
افة  جبميع حقوق اإلنسان،   بالبيئة الوطنية والدولية ال زمة لتازيز متتع النا ٌ 

املقلللللررين للمافللللل   -ٌ  بتقريلللللر الرايسللللل  املشلللللار  حيللللليا علملللللا  ملللللع التقلللللدير -1 
 ؛(1)2016اشرين األول/أٌتوبر  5إىل  3 الفةر  من ، املاقو    جنيف  2016لاام  اججتماعك
د من جديد -2   ور احملف  اججتماعك بوالفه فضا   فريدا  للتااور ب  آليات  يٌر

األملل  املتاللد  رقللوق اإلنسللان واتلللف اجلوللات الللاحبة امل لللاة،  للا   ذللل  مسللا ة ا تمللع 
ة املن مللات الشللابية ومللن املللد  واملن مللات الشللابية، ويشللد  عللل   للرور   للمان زيللا    مشللاٌر

 يايشون   حالة من الفقر، وخباالة النسا ، ج سيما من البلدان النامية،    ورات احملف ؛
للد -3  أ يللة بللذل جوللو  منسللقة عللل  ال وللاد الللوطد واإل ليمللك والللدو  لتازيللز  يٌر

لتضلامن، وأ يلة انلاول الت ح  اججتملاعك القلاا  علل  مبلا ع الاداللة اججتماعيلة واإلن لا  وا
الباللد اججتملللاعك لامليلللة الاومللللة اجلاريلللة وملللا اطرحلله ملللن يلللديات، والتلللأ ريات السللللبية ل زمتللل  

 اج ت ا ية واملالية اراليت ؛
ة ا تمللللع املللللد  وسللللاار اجلوللللات  عللللل يشللللد   -4   للللرور  زيللللا   وموااللللللة مشللللاٌر

سلللا توا   اازيلللز ارلللي   التنميلللة وإعمالللله الفاعللللة ذات ال للللة املشلللار إليولللا   هلللذا القلللرار وم
 بشك  فالك؛

،   جنيلف، 2018عقد احملف  اججتماعك ملد     ة أيام عم    عام  يقرر -5 
ة ألعلك الدول األعضلا    األمل  املتالد  وأٌلرب جمموعلة ألكنلة ملن    اواريخ مناسبة اتيحل مشاٌر

نامية، ويقّرر أيضا  أن يرٌِّز احملفل  اججتملاعك، أالااب امل لاة اثارين، وخباالة من البلدان ال
  اجتماعلله املقبللل ، علللل  إمكانيلللات اسلللتادام الريا لللة واملعللل  األوملللل  األعلللل  للنولللو   قلللوق 

 اإلنسان للجميع واازيز احةراموا عل  ال ايد الااملك؛
إىل رالللليس جملللللس حقللللوق اإلنسللللان أن ياللللّ    أ للللرب و لللل  ألكللللن،  يطللللل  -6 

للللا  الللللذين اسللللميو  ا موعللللات اإل ليميللللة، رالللليس بلللل   مللللن مقللللرِّر احملفلللل  اججتمللللاعك  -املرشَّ
 ، وا اا    اعتباره مبدأ التناوب اإل ليمك؛2018 لاام

إىل مفللو  األملل  املتاللد  السللامك رقللوق اإلنسللان أن يتلليحل اجطلل    يطللل  -7 
نيللات اسللتادام الريا للة واملعلل  عللل  أحللده وأهلل  اقللارير األملل  املتاللد  وو ااقوللا املتالقللة ب مكا

األومل  األعل  للنوو   قوق اإلنسان للجميلع واازيلز احةرامولا علل  ال لايد الالاملك باعتبارهلا 
و للااي متضللمنة للمالومللات األساسللية للاللوارات واملنا شللات اللليت سللتجري   احملفلل  اججتمللاعك 

 ؛2018لاام 
ة ما ج يق  عن عشلر  الربا  إىل املفو  السامك أن ييسِّر  يطل  أيضا   -8  مشاٌر

، يكون من بيلنو  ألعللون للمجتملع امللد  واملن ملات الشلابية 2018  احملف  اججتماعك لاام 
  البلللدان الناميللة، للمسللا ة   جلسللات التاللاور واملنا شللات اللليت سيشللودها احملفلل  وملسللاعد  

 املقرر، ب فتو  من أه  الرأ ؛ -الرايس 

__________ 

(1) A/HRC/34/69.  
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ة ألعِّلللللك الللللدول أن ي يقللللرّر -9   لللل  بللللاب احملفلللل  اججتمللللاعك مفتوحللللا  أمللللام مشللللاٌر
املن مللللات اركوميللللة  األعضللللا    األملللل  املتاللللد  وسللللاار اجلوللللات املوتمللللة الللللاحبة امل لللللاة،ٌ 
الدولية، واتلف مكوِّنات من ومة األم  املتاد ، وخباالة املكلفون بوجيات   إطار اإلجرا ات 

لللللاجت واملن ملللللات املوا لللللياية وآليلللللات حقلللللوق اإلنسلللللا ن، واللجلللللان اج ت لللللا ية اإل ليميلللللة والٌو
املتا  للة، وألعللل  اايّللنو  املرسسللات الوطنيللة رقللوق اإلنسللان واملن مللات غللري اركوميللة ذات 

للز اجستشلللار  للللدي ا للللس اج ت لللا   واججتمللاعك، ويقلللّرر أ ن ي للل  احملفللل  مفتوحلللا  أيضلللا  املٌر
ة املن ملللات غلللري اركوميلللة ا أملللام فوا ومقااللللدها ملللع روا ميعلللاق ألالللري الللليت اتفلللي أهلللدامشلللاٌر
ا موعلللات  األمللل  املتالللد  ومقااللللده ومبا اللله،  لللا   ذلللل  اجلولللات الفاعللللة الناشلللئة حلللديعا ،ٌ 

ال للل ري  والرابطلللات الريفيلللة وارضلللرية ملللن بللللدان الشلللمال واجلنلللوب، ومجاعلللات مكافالللة الفقلللر، 
نيلللة والدوليلللة، واملن ملللات التطوعيلللة، ومن ملللات ومن ملللات الفّ حللل  وامللللزارع  وايلللا ا   الوط

 ايللللة البيئللللة والناشللللط    جمللللال البيئللللة، ورابطللللات الشللللباب، واملن مللللات ا تمايللللة، ونقابلللللات 
ورابطلللات الامللللال، وألعلللللك القطللللا  ا للللار، وذللللل  بنلللا   عللللل  ارايبللللات مللللن بينوللللا  للللرار ا لللللس 

واملمارسات الليت اقيلدت  لا  1996 متوز/يوليه 25املرر   1996/31اج ت ا   واججتماعك 
جلنللة حقللوق اإلنسللان، عللن طريللي إجللرا ات اعتمللا  علنيللة وشللفافة، وفقللا  للن للام الللداالك  لللس 

 حقوق اإلنسان، مع  مان مسا ة هذه الكيانات بأ     در من الفاالية؛
 إىل املفو  السامك أن يلتمس وساا  فاالة لضمان التشلاور   احملفل  يطل  -10 

ل  منطقلة، وخبااللة املمعللون ملن البللدان  ة ألكنة للممعِّل  ملنٌ  اججتماعك و مان أوسع مشاٌر
ات مللع املن مللات غللري اركوميللة والقطللا  ا للار واملن مللات  الناميللة، بوسللاا  منوللا إ امللة الشللرٌا

 الدولية؛
فلل  إىل األملل  الاللام أن يتاللذ التللدابري املناسللبة لنشللر املالومللات عللن احمل يطللل  -11 

ة   احملفل  اججتملاعك، وأن  اججتماعك، وأن يدعو األفرا  املاني  واملن ملات املانيلة إىل املشلاٌر
 يتاذ مجيع التدابري الاملية ال زمة لنجاا هذه املبا ر ؛

إىل اقلللدق اقريلللر يتضلللّمن اسلللتنتاجااه  2018احملفللل  اججتملللاعك لالللام  يلللدعو -12 
 واواليااه إىل جملس حقوق اإلنسان    وراه األربا ؛

إىل األم  الاام ازويد احملف  اججتملاعك جبميلع ا لدمات والتسلوي ت  يطل  -13 
زم لتيسلري اناقلا  ال زمة ل  ط   بأنشطته، ويطل  إىل املفو  السامك اقدقٌ   اللدع  الل 

 احملف  ومداوجاه؛
ة   منا شللات احملفلل  اججتمللاعك  يشللجع -14  مجيللع الللدول األعضللا  عللل  املشللاٌر

 ليتسىن متعي  مجيع أحنا  الاامل   املنا شات؛
موااللللة الن للر   هللذه املسللألة    ورالله العامنللة والع  لل    إطللار البنللد  يقللرر -15 

 نفسه من جدول األعمال.
    


