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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 من جدول األعمال ٢البند 
السنوي ملفوض األمم  املتدمدة السمامق ققموق اإلنسمان  التقرير

 وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

، *ابراغمموايأسمملاليا، تسممتونيا*، ألاانيمما*، أملانيمما، أوآرانيمما، آيرلنممدا*، آيسمملندا، ، *األرجنتممني  
بلجيكا، بلغاراي*، بولندا*، بريو، تشميكيا*، اباما األسمو *، جورجيما، المدا رو*، رومانيما*، 
سممملوياآيا، سممملويينيا، السمممويد*، تممميلق، غواتي ممماا*، غيممما**، يرنسممما*، ينلنمممدا*،  ممم  *،  

لكسمم  ،*، ليتوانيمما*، ليتتنشممتايك*، املكسممي ،  *،آولومايمماآرواتيمما، آنممدا*، آوسممتاريكا*،  
ملتدممممدة ل ياانيمممما العل ممممل وآيرلنممممدا الشمممم الية، مو*آممممو*، النممممروي *، الن سمممما*، امل لكممممة ا

 *: مشروع  رارهندوراس *،نيوزيلندا*، هولندا

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية ينزويال الاوليفارية .../39  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان، والعيودين الودولي   إذ يسرتشد 

 اخلاص  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
أن الوووودول لتحمووووي املسووووؤولية اليزيسووووة عوووون لع يوووو  و ايووووة حقوووووق  وإذ يؤكوووود موووون جديوووود 

وفوووال زلت امامبوووا مبوجووو  معااووودات وال ا وووات حقووووق اإلنسوووان واحلووويات األساسوووية ملوالنييوووا، وال
 اإلنسان اليت اي ألياف فييا،

و وووويام  ٢٠٠6آذام/مووووام   ١5املووووؤم   6٠/٢5١إىل  وووويام اةمعيووووة العامووووة  وإذ يشووووري 
 ،٢٠٠7ح ييان/يونيه  ١٨املؤم   5/١جملس حقوق اإلنسان 

ضووعل ،   لنسووان حلقوووق اإلالسوامية األمووم املتحوودة  ةإىل أن م وضو شوري صصوو ة ةاصووةيوإذ  
مجلة أموم، صدوم نشط   إزالة العقبات الياانة والتصود  للتحودات املاةلوة أمواع اإلعموال التواع ةميو  

 حقوق اإلنسان واحليلولة دون استميام انتياكات حقوق اإلنسان   مجي  أحنال العامل، 
__________ 

 عضو   جملس حقوق اإلنسان.دولة غري  *
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 اميوة، مبون فوييم أن مئات اآلالف من موالين مجيومية فنو ويال البولي وإذ يض    اعتبامه 
صينيوووا األزموووة السياسوووية  ةملوووة أسوووبا اليجوووال والنسوووال واألل وووال، يضوووعيون إىل م وووادمة صلووودام 

 واال تصادية واالجتماعية واإلنسانية اليت لؤةي صشكي ةعري على حقوق اإلنسان املك ولة هلم،
صتقييووووووي م وضووووووية األمووووووم املتحووووودة السووووووامية حلقوووووووق اإلنسووووووان املعنووووووون  ييحووووو  -١ 

اكووووات حقوووووق اإلنسووووان   مجيوميووووة فنوووو ويال البولي اميووووةم دوامووووة انوووو الق دون زم ووووة أمووووي"، "انتي
 ؛٢٠١٨الصادم   ح ييان/يونيه 

العميق إزال االنتياكوات اخلعورية حلقووق اإلنسوان،   سوياق األزموة  يعي  عن  لقه -٢ 
 السياسية واال تصادية واالجتماعية واإلنسانية، على النحو املوةق   التقييي املشام إليه أعاله؛

حبكومووة مجيوميووة فنوو ويال البولي اميووة  بووول املسوواعدة اإلنسووانية موون أجووي  يييوو  -٣ 
لووازع العبيوة، ول ايود سوول الت ذيوة، وال سويما صو  األل وال، ول شوي معاةة شح ال ذال والدوال وال

 األمياض اليت سبق القضال أو السيعية علييا   أمييكا اةنوصية؛
حكومووة مجيوميووة فنوو ويال البولي اميووة علووى التعوواون موو  امل وضووية السووامية  حيوو  -٤ 

 واآلليات التاصعة جمللس حقوق اإلنسان؛
عووود لقييوووياً ةعيووواً شووواماًل عووون حالوووة حقووووق لأن السوووامية  ةإىل امل وضووو يعلووو  -5 

قدمووه إىل جملووس حقوووق اإلنسووان   دوملووه احلاديووة لاإلنسووان   مجيوميووة فنوو ويال البولي اميووة، وأن 
قدع حتديثاً شو واً عون حالوة حقووق اإلنسوان إىل لواألمصع ، يليه لنظيم جلسة حتاوم مع زة، وأن 

 واألمصع . اجمللس   دومليه األمصع  والثانية
    


