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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 جدول األعمالمن  ٤البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 ،*، آيسببلندا*آيرلنببدا ،*، ألنان ببا، أنان ببا، أنببدورا*أفغانسببتان ،*، إسببتون ا*، أسببلال ا*إسببنان ا  
، *، تشبب ، ا*، جولنببدا*، جببنغالدي ، النوسببنة وا رسبب *، الربتغببا ، جلك ،ببا، جلغببارا*إيطال ببا

، *، فنلنببدا*، فرنسببا*، سببلوف ن ا، السببويد*، سببلوفاا ا*، رومان ببا*منرك، الببدا*اجلنببا اوسببود
، *، مالطبة*، ل ختنشبتاي *، ل توان با*، التف ا، ل،سبمرب *، اوستاري،ا*، اروات ا، اندا*قربص

، هنغبارا، هولنبدا، *، النمسبا*انمل،ة انتحدة لربيطان ا العظمب  وآيرلنبدا الشبمال ة، النبروي 
 : مشروع مقرر*ال وانن ،اومري، ةالوالات انتحدة 

 متديد والية النعثة الدول ة انستقلة لتقصي احلقائق يف م امنار .../٣٦  
أت  ه٢٠١٧قرر جم سلررو  ارروا ا يف رراته . جل ررتو ةةة ا..ارروول . ةةة أيلول/سرربتمرب  

 ي.تمد النص الواجمو أوانه: 
 "إت سلو  اوا ا يف اته 
ه الررررلَّ  ليررررل   ررررو ا لررررو ٢٠١٧آذاجم/مرررراجم   ٢٤ا.رررر جم   3٤/٢٢قرررر اجمه  إىليشرررر  إذ  

ى  ات اليت يرديعاوا ا يف الب.ثة الدول ة ا. تالة لتاصي احلاائق بتبُّين وقائع وظ وف ايفتها ات 
اررروا ا هرررله احلتجررراو ات الررريت  الرررأهنرررا اجمت برررا مررر أ اي علرررى أيررردَّ قررروات ع ررر  ية وأمن رررةه وال

 م امناجمه .
ابلشواغل اليت أع ب عنهرا األمرُّي ال.رام وم روم األمرح ا.تلردل ال رامي  وإذ حي ط علماي  

 حلاوا ا يف اته
عن ايفتها ات وجتاو ات أط ل  إ اء التااجمي  اليت وجموت م أ اي  عن ابلغ الالقإذ ي. ب و  

 الررررا  ارررروا ا يف ررررات . م امنرررراجمه وأاوررررة . وىليررررة جماأررررُّيه وإذ يرررردعو إىل و ررررع  ررررد  ررررله 
 و اتهاىليفتها ات والتجا

__________ 

  وولة غ  عضو . سلو  اوا ا يف اتة *
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إىل إات رة إيصرال ا. راعدات ا يف رايف ة بشر ل  امرل ومرن ووت عوائرقه وإىل  وإذ يدعو 
 هال.وول الطوع ة ب  عة وأمات جلم ع الالجئُّي وا.ش وين واأل اي 

  ومررة م امنرراجم مرر ل أأرر ت علررى الت.رراوت ال امررل مررع ب.ثررة تاصرري احلاررائقه  وإذ يشررجع 
أمامهرررا للوورررول إىل ن ررررع ا.نرررا ق والتواورررل مررررع  وإذ يشرررد عو علرررى  رررر وجمل إ  رررا  ا رررال  ررررامالي 
 احملاوجمين  ا ة من ووت عوائق ومن ووت م اقبةه

 رراىلت الترريفأ  . ت . لهرررا وعرراء ال.مررل ال برر  الررلَّ أ  ررر ل  وإذ أيأررل . اىلعتبرراجم 
 ه3٤/٢٢منل اعتماو الا اجم 

ل هرررا أت متديرررد وىليرررة الب.ثرررة الدول رررة ا. رررتالة لتاصررري احلارررائقه ويطلرررا إ ياررر جم -١ 
تارررردم إ ا ررررة سرررر وية اب. ررررتجداته تل هررررا جل ررررة يفرررراوجم مررررع سلررررو  ارررروا ا يف ررررات . ووجمتررررو 
ال رراب.ة والثال،ررُّيه وأت تارردم تا ي هررا النهررائي  رري ينيفرر    ررو ا لررو . ووجمتررو التاسرر.ة والثال،ررُّيه 

ا إىل اجلم. ررة ال.امررة . ووجم رر أيضرراي علررى أت ي.اررا ذلرر  جل ررة يفرراوجمه وأت تارردم ذلرر  التا يرر  
 الثالثة وال ب.ُّي؛

إىل األمُّي ال.ام وم روم األمرح ا.تلردل ال رامي حلاروا ا يف رات ت ويرد  يطلا -٢ 
 ب.ثة تاصي احلاائق اب. اعدل وا.واجمو واخلربل ال ن ة الال مة لتم  نها من اىل طالع بوىليتهاة"

    


