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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال 4 البند

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

رت آيرلنببببدا*رت آيسببببلندا*رت إيطالأببببا*رت *رت لملانأببببارت لنببببدورارت للاانأببببا**إسبببباانأارت لسببببسالأارت إسببببتونأا  
الربتغبببا *رت يلاأ بببارت يلغبببارن*رت الاوسبببنة واارسبببي*رت يولنبببدا*رت ت*بببأ أا*رت ا اببب  ا سبببو *رت 

غوسبببال أة سبببايقاد*رت البببدااري*رت رومانأبببا*رت سبببان مبببارينو*رت سبببلو ا أارت مجهوريبببة مقبببدونأا الأو 
سبببلو أنأارت السبببويد*رت  رنسبببا*رت  نلنبببدا*رت ابببربد*رت  رواتأبببارت  نبببدا*رت الت أبببا*رت ل سبببمرب *رت 
لأتوانأبببا*رت لأشتن*بببتايل*رت مالطبببة*رت اململ بببة املت بببدة لربيطانأبببا الالمببب  وآيرلنبببدا ال*بببمالأةرت 

 يلندا*رت هنغارنرت هولندا*رت الأاابنرت الأوانن*: م*روع ارارموان و*رت النرويج*رت النمسا*رت نأوز 

 حالة حقوق اإلنسان يف يأالروس …/٣٨  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبقاصدددد مي ددداق األمدددو اادئددددأب ومبااإلدده، وعحملددداو اإلعددد ن ال ددداا   قدددوق  إذ يسرتشددد 

صددملوح حقددوق اإلنسددان اإلنسددان، وال يدددين الدددوليني اقاصددني سقددوق اإلنسددان و دد  ذلدد  مددن 
 اانطبقة،
إىل مجيع القرارات اليت اعدمدهتا جلنة حقدوق اإلنسدان واجلم يدة ال امدة وجملدس  وإذ يش  

 35/27حقدددوق اإلنسدددان اشدددقن حالدددة حقدددوق اإلنسدددان   ادددي رو ، مبدددا   ذلددد   دددرار ا لدددس 
حملومدددددة ، وإذ ي دددددرأ عدددددن عدددددديه إزاج عددددددو  يايدددددة اددددددد ااة 20١7يونيددددده /حزيران 23ااددددد ر  

اي رو  للطلبات اليت  دميا ا لس   هذه القرارات وعدو ت اوهنا   هذا الصدا، مبدا   ذلد  
الطلبددات ااد لقددة ادددقول ااقددرر اقدداة اا ددا سالددة حقددوق اإلنسددان   اددي رو  إىل البلددد هددو 

 بددددال و دددد ه مددددن ااملليددددني اددددوءات   إصددددار اإلجددددراجات اقاصددددة الداا ددددة للم لددددس، وإذ يقددددر إ
ادي رو  اادزايددد علددع الد دداون مددع مملدددل اا دسدات الدققراصيددة وحقددوق اإلنسددان الدددااع ان مددة 

 واءحتاا األوريب، عورواباألمن والد اون   عورواب، وجملس 
__________ 

    عضو   جملس حقوق اإلنسان.اولة  *
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 /حزيدددران ١٨ااددد رقني  5/2و 5/١إىل  دددرارل جملدددس حقددوق اإلنسدددان  وإذ يشدد  عيضدددا   
 ،2007ونيه ي

 ؛ (١)اقاة اا ا سالة حقوق اإلنسان   اي رو  ادقرير ااقرر يرّحل -١ 
عدددن ادددددمرار القلدددل إزاج حالدددة حقدددوق اإلنسدددان وا دددرات األداددددية    ي دددرأ -2 

اددددي رو ، وء ددددديما   دددددر القيددددوا اايرورددددة اون ااس علددددع حريددددة الد مددددع السددددلم  وتملددددوين 
اادخدددذأب للسدددماف ابءحديدددال اجلم يدددات وحريدددة الد بددد ، ومدددع ذلددد ، ي حددد  اقطدددوات اإل اايدددة 

؛ 20١٨آذار/مددار   25ال لددا ابلددذ رس السددنوية اااإلددة إلعدد ن اددددق ل مجيوريددة اددي رو    
وإزاج اددمرار ااعاجات الد رض للد ذيل واا املة ال إنسانية عو اايينة علع عيدل مودي  إنياذ 

ما ينبغ ؛ واددمرار مضايقة القانون ومودي  الس ون، وه  ااعاجات ء حتقل فييا السلطات  
ااداف ني عن حقوق اإلنسان والنقداابت ومن مدات ا دمدع اادديت الديت تدرفط السدلطات تسد ير 
ال ديددد منيددا عو تددداهو مملاتبيددا؛ واعدقددال صددئييني وتغددرقيو اسددبل راردددة نشدداصيو، وارتملدداأ 

و؛ وحيددا ا ملومددة علددع انديا ددات لدليددة  ريددة الد بدد ، مبددا   ذلدد  حريددة ت بدد  وددداإل  اإلعدد 
 احرتاو حرية الد ب  وحرية الد مع السلم  وحرية تملوين اجلم يات احرتاما   ام  ؛

إزاج عدو تصدل حملومة اي رو   اءت تو يف النشطاج  ي رأ عن اددياإله -3 
واحد ازهو ت ّسديا ، وإح داو ااددعني ال دامني عدن الدئقيدل   حداءت  واءجدماعينيالسياديني 

ذيل واا املددددة القادددددية وال إنسددددانية واايينددددة، وإفدددد ت مددددرتمل  اجلددددراإلو الدددديت تنطددددول علددددع الد دددد
انديا ددات وودداوزات حقددوق اإلنسددان مددن ال قدداأ، والضددغ  علددع مددام  الدددفاس، وعدددو وجددوا 

إزاج الدمييددز الددذل يدد ةر اصددية قاصددة    دددبر اندصددان  انونيددة ف الددة؛ وي ددرأ عددن اددددياإله عيضددا  
 مني إىل اليئات الض يية واأل ليات الدينية؛األفراا ااند
جمداا  سملومة اي رو  عن ورل مراج ة شاملة للدشري ات والسيادات  يييل -4 

واءدددددرتاتي يات وااماردددددات ذات الصددددلة لضددددمان حتديددددد األحملدددداو حتديدددددا  وارددددئا  ورددددمان 
و ادددخداميا اندع رارددة اتسا يا مدع الدزاماهتدا وت يدداهتا الدوليدة   جمدال حقدوق اإلنسدان، وعدد

عل حددل مددن حقددوق اإلنسددان عو تقييددده اون موجددل، واءدددد مار   اندداج  دددرات عفددراا السددلطة 
 القضاإلية وو اءت إنياذ القانون وتدريبيو تدريبا  م إلما ؛

قطددة  20١٦تشددرين األول/ع دددوار  24ابعدمدداا حملومددة اددي رو     يرحّددل -5 
مدن عجدر تنييدذ الدوصديات  20١9-20١٦اإلنسدان لليدرتأب  مشرت ة اني الو اءت اشدقن حقدوق

الدديت  بلديددا ا ملومددة عةندداج اجلولددة ال انيددة مددن اءدددد راض الدددورل الشددامر لبددي رو  والدوصدديات 
ااقدمدة مددن ا ددط هيئددات اا اهدددات؛ ويشددّ ع ا ملومدة علددع مراج ددة وت دددير اقطددة مددن قدد ل 

نسان ومراعاأب ااقرتحات ااقدمة من من مدات تضمينيا الدوصيات الصاارأب عن آليات حقوق اإل
ا دمع ااديت؛ ويرحل عيضا ادقدمي ا ملومدة الدقريدر اقدامس ااد لدل ادنييدذ ال يدد الددو  اقداة 

ويرحل  دذل  ادسد ير حر دة  دول ا قيقدة  ؛20١7اب قوق اادنية والسيادية،   آذار/مار  
مشددروس األسندس للم ليددات واا ليددني  و دذل  20١7ابعدبارهدا من مددة  د  حملوميددة،   عار/مددايو 

 ، فضدد   20١٨ومزاوجدد  اايددر اجلنسدد  ومغددايرل اسويددة اجلنسددانية )ميدد  آوت(   آذار/مددار  
 عن اقطوات اادخذأب   دبير عقد منا شة عامة اشقن تطبيل عقواة اإلعداو؛

__________ 

(١) A/HRC/38/51.  
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ادي رو ،  ابددمرار اهدماو ااقرر اقاة مبسدقلة عقوادة اإلعدداو   حيي  علما   -٦ 
وي ددرأ عددن ابلدد   لقدده اشددملر قدداة إزاج الل ددوج إلييددا اون رددمان مراعدداأب اإلجددراجات القانونيددة 
الواجبددة، وإزاج الملددو ا دددوا مددن اا لومددات ذات الصددلة فيمددا يد لددل ابلل ددوج إلييددا، وإذ  قددذ   

ااقدرر اقداة  اءعدبار عن الشيافية شرط من شروط ال دالة اجلناإلية اانصية والي الدة، يطلدل مدن
 مواصلة رصد الدطورات وتقدمي الدوصيات؛

حملومدددة ادددي رو  علدددع الددداذ مجيدددع الددددداا  ال زمدددة لضدددمان ادددددق ل  حيدددا -7 
ونزاهة السلطة القضاإلية علع حنو  امر، وردمان ا دل   ما مدة عاالدة وا دل   مراج دة ف الدة 

ل مجيع ااديمني   حرية اقديار الدم ير لألحملاو واإلااانت ورييا مملمة ععلع ارجة ، وإ رار ح
 القانويت   مجيع مراحر اإلجراجات؛

، 20١5إىل عنه رحل ابإلفراج عن الس ناج السياديني   آأ/ع سطس  يش  -٨ 
واعا إىل عن يسد يد الس ناج السياديون السااقون حقو يو اادنية والسياددية  املدة؛  د  عن تلد  

مل تسدرتا،  مدا عن الناشدطني السيادديني ء يزالدون يد رردون لسدوج اا املدة ا قوق اادنية والسياددية 
ددرز عل تقدددو اشددقن عراددع حددداءت نوتوجدده سددو هتددو مشددملوح فييددا وذات اوافددع ديادددية، اي مددا مل حيس

 ؛2000و ١999عام   م ّلقة من حاءت اءقدياج القسرل للم اررني السياديني ت وا إىل
ن تنيدذ اون إاطداج اإلصد ف الشدامر ل صدار القدانويت اقوأب اي رو  علدع ع يش ع -9 

اءندخددايب وعن تدصدددس ألوجدده القصددور النس ميددة الدديت ت دددور منددذ عمددد صويددر اإلصددار القددانويت اءندخددايب 
عمدد   ، 20١٨ فرباير/وااماردددات ذات الصددلة الدديت لوح ددث عيضددا عةندداج اءندخدداابت ا ليددة   شددباط

قراصية وحقوق اإلنسان الددااع ان مدة األمدن والد داون   عورواب ادوصيات مملدل اا دسات الدق
 والل نة األورواية للدققراصية من ق ل القانون )جلنة فينيسيا( وااقرر اقاة؛

اقددوأب حملومددة اددي رو  علددع إنشدداج م دسددة وصنيددة  قددوق  يشدد ع مددرأب عقددرس -١0 
لد زيددز ويايددة حقددوق اإلنسددان )مبدداال اإلنسددان وفقددا  للمبدداال ااد لقددة مبر ددز اا دسددات الوصنيددة 

 ؛2030ابريس(، وعلع مواصلة ال مر هبّمة علع تنييذ قطة الدنمية ااسددامة ل او 
متديددد وءيددة ااقددرر اقدداة اا ددا سالددة حقددوق اإلنسددان   اددي رو  ادددأب  يقددرر -١١ 

 رو  إىل جملدس دنة، ويطلل إىل ااقرر اقاة عن يقدو تقريرا  عن حالدة حقدوق اإلنسدان   ادي
 حقوق اإلنسان   اورته ا ااية واألرا ني، وإىل اجلم ية ال امة   اورهتا الراا ة والسب ني؛

حملومددة اددي رو  علددع الد دداون مددع ااقددرر اقدداة ت دداوان   ددام  ، اطددرق  حيددا -١2 
اهتا الدولية   منيا السماف له ازارأب البلد اصيده الرمسية اغية مساعدأب ا ملومة علع الوفاج ابلدزام

جمال حقوق اإلنسان والن ر   تنييذ توصدياته، وحيدا ا ملومدة عيضدا  علدع الد داون ت داوان   دام   
 مع ااملليني اوءات   إصار اإلجراجات اقاصة ااواري ية؛

إىل ميوردددية األمدددو اادئددددأب السدددامية  قدددوق اإلنسدددان عن تدددوفر للمقدددرر  يطلدددل -١3 
ا ال زمدددة لدمملينددده مدددن اءردددط س اوءيدددده، ويطلدددل إىل ااقدددرر اقددداة اقددداة ااسددداعدأب واادددوار 

 مواصلة رصد الدطورات وتقدمي الدوصيات.
    


