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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 من جدول األعمال ٤ البند

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *آيرلناادا ،*، ألنانيااا، أنانيااا، أناادورا*أفغانسااتان ،*، إسااتونيا*، أساالاليا*إساانانيا، *أذربيجااان  
، *، بولناادا*، باانغالدي ، النوساانة وا رساا *، الربتغااا ، بلجي،ااا، بلغااارا*إيطاليااا ،*آيساالندا
، *، سااالوفينيا، الساااويد*، سااالوفاكيا*، رومانياااا*، الااادا ر *، اجلناااأل ادساااود*تشاااي،يا، *تركياااا
، *، ليتوانياااا*، التفياااا، ل،سااامرب *، كوساااتاري،ا*، كرواتياااا، كنااادا*، قااارب *، فنلنااادا*فرنساااا

، *موانكاااو، انمل،اااة انت ااادة لربيطانياااا اللنمااال وآيرلنااادا الشااامالية، *، مالطاااة*ليختنشاااتاي 
 : مشروع مقرر*اليوانن ،هنغارا، هولندا، الوالات انت دة ادمري،ية ،*، النمسا*النرويج

 متديد والية النلثة الدولية انستقلة لتقصي احلقائق يف ميا ار .../٣٦  
أت  ه٢٠١٧قرر جم سلررو  ارروا ا يف رراته . جل ررتو ةةة ا..ارروول . ةةة أيلول/سرربتمرب  

 ي.تمد النص الواجمو أوانه: 
 يف اته"إت سلو  اوا ا  
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 احلأهنرررا اجمت برررا مررر أ اي علرررى أيررردَّ قررروات ع ررر  ية وأمن رررةه والت ررراو ات الررريت  الررر

 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  
 نلهلل.د ع   الا  اوا ا يف ات . م امناجمه وأاصة . والية جماأُّيه وإذ يدعو إىل وض

__________ 
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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

م امنرراجم علررى الت.رراوت ال امررل مررع ب.ثررة تاصرري احلاررائقه وإذ   ومررةتشرر  .و حلي رر جم وإذ  
هررا للوصررول إىل ا ررع ا.نررا ق والتواصررل مررع ا رراوجمين  أمام يشرردد و علررى ضرر وجمل إ  رراا ا ررال  ررامالي 
  ا ة من ووت عوائق ومن ووت م اقبةه

 رراالت الترريفأ  . ت . لهرررا وعرراء ال.مررل ال برر  الررلَّ أ ضررر ل  وإذ أيأررل . االعتبرراجم 
 ه3٤/٢٢منل اعتماو الا اجم 

ت متديرررد واليرررة الب.ثرررة الدول رررة ا. رررتالة لتاصررري احلارررائقه ويطلرررا إل هرررا أ ياررر جم -١ 
تارررردم إ ا ررررة سرررر وية اب. ررررت داته 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 
علررى أت ي.اررا ذلرر  جل ررة يفرراوجمه وأت تارردم ذلرر  التا يرر  أيضرراي إىل اجلم. ررة ال.امررة . ووجم ررا 

 الثة وال ب.ُّي؛الث
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 االضطالع بواليتهاة"

    


