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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢018آذار/مارس  ٢٣ -شباط/فرباير  ٢٦
 من جدول األعمال 10البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

بلجيكببا  الربتغببا،*  إيطاليببا*  آيسببلندا*  يرلنببدا*  آأوكرانيببا  أملانيببا  ألنانيببا*    *إسببتونياإسببنانيا    
ك*  الببدا ر جورجيببا  مجهوريببة لولببدو ا*  اجلنببا اوسببو *  تشببيكيا*  تركيببا*  بولنببدا*  بلغببار،*  
كنبببدا*  كرواتيبببا    نلنبببدا*    رنسبببا*  السبببويد*  سبببلو ينيا  سبببلو اكيا  سبببان لبببارينو*  رولانيبببا*  
هنغبار،  نيوزيلنبدا*  النربسبا*  النبروي**  لالطبة*  ليختنشبتاي**  ليتوانيبا*  لكسبربرب**  التفيا*  

 : لشروع قراراليوانن*الياابن  الوال،ت املتحدة اولريكية  هولندا*  

 التعاون لع جورجيا …/٣٧  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
اإلعدد ن العدداملو  قددوق اإلنسددان وكدد ح مددن صددنو  حقددوق اإلنسددان  وإذ يعيددد يديددد 

 الدولية ذات الصلة،
الصنو  اإلقليمية ذات الصلة، ال سديما االفااقيدة األوروةيدة  مايدة  وإذ يضع يف اعتبارح 

 حقوق اإلنسان وا رايت األساسية، 
 ، ٢017آذار/مارس  ٢4املؤرخ  ٣4/٣7إىل قرارح  وإذ يش  
التزامدده ةسدديادة جورجيددا واسددتق ها وسدد متةا اإلقليميددة دا دد  حدددود ا  وإذ يعيددد يديددد 

 املعرتف هبا دولياً،
املسدؤولية األساسدية الدق فقدع علدو الددول يف فعزيدز ووايدة حقدوق  عيد أيضداً يديددوإذ ي 

 اإلنسان وا رايت األساسية، 

__________ 

 دولة ك  عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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أبمهية مناقشات جنيف الدولية ابعتبار ا أداة لتنداول قضدااي األمدن واالسدتقرار  وإذ يسلم 
 وحقوق اإلنسان والقضااي اإلنسانية، 

ةتعددداون حنومدددة جورجيدددا مدددع ماوحدددية األمدددم املتحددددة السدددامية  قدددوق اإلنسدددان  وإذ يرحددد  
 ذات الصلة، الااعلة ومنتبةا يف فبليسو وسائر آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية واجلةات

ابملساعدة التقنية املستمرة الق فقددمةا املاوحدية السدامية  قدوق اإلنسدان اً وإذ يرح  أيض 
 يف فبليسو،  عن طريق منتبةا

 ،(1)فقرير املاوض السامو أمهيةوإذ يدر   
علددو النتددائيت الددق فوصدد  إليةددا املاددوض السددامو يف التقريددر، الدد   يؤدددد فيدده  وإذ يشدددد 

نسدددان حقدددوق اإلمسددؤولية السدددلحلات ا ادمدددة يف دلتدددا املنحلقتددد  عددن صدددون ا دددرايت األساسدددية و 
مدة يف ت املتحنرب عن األسف لرفض اجلةااملناولة جلميع األشخاص ال ين يعيشون فيةا، ويع

ملاوحددددية املددددو او  أخبدددداجاي وجورجيددددا ومنحلقددددة فسخيناان/أوسدددديتيا اجلنوةيددددة يف جورجيددددا التصددددري 
 السامية وآليات األمم املتحدة  قوق االنسان ابلد ول دون عائق،

حددة إجاء التمييددز علددو أسدداس األصدد  اإليدد ، والقيددود املارو  وإذ يعددرب عددن قلقدده الشددديد 
م  ن التددم  الشدداعدفقدارير  علدو التعلديم ابلل دة األصدلية يف دلتدا املنحلقتدد  اجلدورجيت ، وإجاء ورود

  ،سخيناانفال   فتعرض له مناجل األشخاص املنحدرين من اإلينية اجلورجية يف منحلقة 
ما فب له حنومة جورجيا من جةود لتعزيز الدميقراطية وسديادة القدانون  وإذ يدر  ةتقدير 

ومددة مددع اون ا نوفعزيددز النةددوض  قددوق اإلنسددان و مايتةددا، وإذ يرحدد ، يف  دد ا السددياق، ةتعدد
 األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية  قوق االنسان، 

إجاء اسددتمرار حرمددان األشددخاص املشددردين دا ليدداً وال ج دد  مددن  وإذ يعددرب عددن القلددق 
 ا ق يف العودة إىل داير م أبمان ودرامة،

من أن اجلةات املتحنمدة يف  داف  املنحلقتد  اجلدورجيت   ندع  عن ابلغ القلق وإذ يعرب 
تحدددة ليددات األمددم املا يشددم  آمنعداً متنددرراً فواصدد  املنحلقتدد  مددع املددراقب  الددولي  واإلقليميدد ، مبدد

  قوق اإلنسان،
يف  دد ا السددياق مبددا فنتسدديه التقددارير الدوريددة الصددادرة عددن املاوحددية السددامية  قددوق  وإذ يسددل م 

 ايداً، موحوعياً وحم فقييماً اإلنسان من أمهية واب اجة إليةا يف فقييم حالة حقوق اإلنسان يف املنحلقت 
إىل ماددوض األمدددم املتحدددة السدددامو  قددوق اإلنسدددان أن يواصدد  فقدددد   يحللدد  -1 

 قنية عن طريق منتبه يف فبليسو؛املساعدة الت
إىل إاتحة إمنانيدة الوصدول الادور  للماوحدية السدامية وآليدات حقدوق  يدعو ةشدة -٢ 

  نوةية جبورجيا؛يتيا اجلاإلنسان الدولية واإلقليمية إىل أخباجاي جبورجيا ومنحلقة فسخيناان/أوس
 5/1قداً لقدرارح إىل املاوض السامو أن يقدم إىل جملدس حقدوق اإلنسدان، وف يحلل  -٣ 
 الدددددورة الثامنددددة ، إحاطددددة شدددداوية مبسددددتهدات متاةعددددة  دددد ا القددددرار يف٢007حزيران/يونيدددده  18املددددؤرخ 

ن التحلددددورات  حليدددداً عدددد والث يدددد  للمهلددددس، وأن يقدددددم يف الدددددورة التاسددددعة والث يدددد  للمهلددددس فقريددددراً 
 املتصلة ابلقرار وفناي ح.

    
__________ 

(1) A/HRC/36/65.  


