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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  ٢البند 

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،

 وتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية واألمني العام

بلجيكتتتتا، بل تتتتار *،  ،*، إيطاليتتتتا*، اللت تتتتا يرلنتتتتدا*، آيستتتلنداآ، أملانيتتتتا، *، ألبانيتتتتا*إستتتتونيا  
ينيا، الستتويد*،  نلنتتدا*، ،تتلو*، ارواتيتتا، بولنتتدا*، تكتتيكيا*، التتداررم*، رومانيتتا*، ستتلو 

 انتتدا*، فتفيتتا*، لكستتللت*، ليتوانيتتا*، لي*تنكتتتاي،*، مالطتتة*، النتترويي*، النلستتا*، نيو يلنتتدا*،
 هولندا*: مكروع ،رار

 حالة حقوق اإلنسان يف اليل، .../39  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبقاصدددد مق ددداق األمدددو ااتئددددأب ومبااإلددن، وعحملددداو اإلعددد ن ال ددداا   قدددوق  إذ يسرتشددد 

 اإلنسان ويذّكر مب اهدات حقوق اإلنسان الدولقة ذات الصلة،
 عن الدول تتئمل ااسؤولقة الرإلقسقة عن ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإذ يسلّو 
 ،٢٠١١ن األول/أكتدوبر تشدري ٢١( اادؤر  ٢٠١١)٢٠١4بقرارات جملس األمدن  وإذ يذّكر 

شددددددددبا /  ٢6( ااددددددددؤر  ٢٠١4)٢١4٠، و٢٠١٢حزيران/يونقددددددددن  ١٢( ااددددددددؤر  ٢٠١٢)٢٠5١و
، ٢٠١١أيلول/سدددددبتمرب  ٢9اادددددؤر   ١٨/١9وبقدددددرارات جملدددددس حقدددددوق اإلنسدددددان  ،٢٠١4 فربايدددددر

، ٢٠١٢أيلول/سدددددددددددبتمرب  ٢7اادددددددددددؤر   ٢١/٢٢، و٢٠١٢آذار/مدددددددددددار   ٢3اادددددددددددؤر   ١9/٢9و
، ٢٠١4أيلول/سدددددددددبتمرب  ٢5اادددددددددؤر   ٢7/١9، و٢٠١3سدددددددددبتمرب /أيلول ٢7اادددددددددؤر   ٢4/3٢و
، ٢٠١6أيلول/سدددبتمرب  ٢9اادددؤر   33/١6، و٢٠١5تشدددرين األول/أكتدددوبر  ٢اادددؤر   3٠/١٨و
 ،٢٠١7أيلول/سبتمرب  ٢9ااؤر   36/3١و

 ،٢٠١5نقسان/أبريل  ١4( ااؤر  ٢٠١5)٢٢١6بقرار جملس األمن  وإذ يذّكر أيضا   

__________ 
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حددزاا السقاسددقة القمنقددة عكمددال عملقددة اينتقددال السقاسدد  علدد  ابلتددزاو األوإذ يرحدد   
أسدددا  مبددداارأب جملدددس الت ددداون اتلقيددد  وآلقدددة تناقدددذها، وإذ يؤكدددد ا اجدددة إ  تناقدددذ التوصدددقات 

 ااقدمة يف الوثققة اتتامقة اؤمتر ا وار الوطين، وإمتاو صقاغة استور جديد،
ة الدقمن يف اداا ت السد و وم ااتهدا ااقرتحدات اباشاركة اإلجيابقة  ملوم وإذ يرح  أيضا   

الدددد هددددمها ااب دددوم اتدددا  ل مدددن ال ددداو إ  الدددقمن، مدددارتن غدددرياقتس، وإذ يشدددي ها علددد  مواصدددلة 
 جهواها لتئققق الس و وايستقرار يف القمن،

اعمن القوي اهوا األمن ال او ومب وثدن اتدا  ااسدتمرأب يف سدبقل  وإذ يؤكد من جديد 
 يقددل ابسددت ناا مااواددات السدد و، وإذ يددذّكر بضددرورأب أن تتيدداوا اقددع أطددراا النددزا  مددع الت

هذه ااهوا بطريقة مرنة وبناءأب وبدون شرو  مسبقة وأن تناذ اقع أحملاو هرارات جملدس األمدن 
 ذات الصلة تناقذا  كام   وفوراي ،

  آذار/ ١5لدددقمن يف ابلبقددان الدددذي أا  بددن رإلدددقس جملددس األمدددن بشدد ن اوإذ حيددقع علمدددا   
  ،(١)٢٠١٨مار  

 التزامن القوي بسقااأب القمن واستق لن ووحدتن وس مة أرااقن، وإذ يؤكد من جديد 
عن ت زيددز حقدوق اإلنسددان ومحايتهددا وإعمالدا عوامددل رإلقسددقة لضدمان هقدداو ن دداو  وإذ يقدرّ  

 عدالة هوامن اإلنصاا وااساواأب ولتئققق ااصا ة وايستقرار يف البلد يف هناية ااطاا،
عن القددددانون الدددددوإل  قددددوق اإلنسددددان والقددددانون الدددددوإل اإلنسددددا  متملددددام ن  وإذ يسددددلّو 

جديدددد أندددن ينب ددد  بدددذل كدددل ااهدددوا لضدددمان وهددد  اقدددع انتهاكدددات ومتدددداعمان، وإذ يؤكدددد مدددن 
وجتددداو ات القدددانون الددددوإل  قدددوق اإلنسدددان والقدددانون الددددوإل اإلنسدددا  وكاالدددة احرتامهمدددا احرتامدددا   

 كام   إابن النزاعات ااسلئة، 
مدددا جددداء يف تقدددارير مملتددد  تنسددقق الشدددؤون اإلنسدددانقة مدددن أن حالدددة الطدددوار   وإذ يدددر  
الراهندددة تدددؤثر يف التمتدددع اب قدددوق ايجتماعقدددة وايهتصدددااية، وإذ يناشدددد أطدددراا الندددزا   اإلنسدددانقة

 امان تقسري وصول اا ونة اإلنسانقة وعدو إعاهتن،
إ اء اياعدداءات الددد تاقددد بوهددو  انتهاكددات للقددانون الدددوإل اإلنسددا   وإذ يسدداوره القلددق 

 مبددا يف ذلدد  مددا ينطددوي منهددا علدد  ارتملدداا وانتهاكددات وجتدداو ات لقددانون حقددوق اإلنسددان يف الددقمن،
انتهاكدددات جسدددقمة فدددق األطادددال، وشدددن هيمدددات علددد  ال ددداملن يف ا دددال اإلنسدددا  وااددددنقن 
والبىن التئتقة اادنقة، مبا يشمل اارافق والب  ات الطبقة وموظاقها وكدذل  ااددار ، ومندع إيصدال 

وهقدددوا أ دددرا ابعتبارهدددا تملتقملدددا  عسدددملراي ، ااسددداعدات اإلنسدددانقة، وفدددرع الققدددوا علددد  ايسدددترياا 
وفرع هقوا شديدأب علد  حريدة الددين أو اا تقدد، مبدا يف ذلد  ابلنسدبة ل هلقدات، م دل البهداإلقن، 
ومضدايقة الصدئاقن واادداف ن عدن حقدوق اإلنسدان، مبدن فدقهو ااددافق ات عدن حقدوق اإلنسدان، 

 وايعتداء علقهو،
ؤاين وسداإلع اإلعد و ا درأب واان مدات غدري ا ملومقدة عل  الدور ااهو الذي توإذ يشدا  

 اا نقة فقوق اإلنسان يف ااسامهة يف تقققو أواا  حقوق اإلنسان يف القمن تقققما  مواوعقا ، 

__________ 

(١) S/PRST/2018/5.  
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ابلنداء الذي وجهتن حملومة القمن إلجراء حتققق يف اقدع حدايت انتهاكدات وإذ يذّكر  
صددلة الددد وجههددا ماددوع األمددو ااتئدددأب السددام  وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان، وابلنددداءات ذات ال

 قددوق اإلنسددان، وإذ ينددوه، يف هددذا الصدددا، ابلتقريددرين الرابددع واتددامس اللددذين أصدددر ما اللينددة 
 ،٢٠١٨الوطنقة للتئققق يف كانون ال ا /يناير وآا/أغسطس 

بددريأب ال مددل اامل دد  الددذي تقددوو بددن اللينددة الوطنقددة للتئققددق والتئدددايت المل وإذ ي حدد  
الد ي تزال تواجهها إلجراء حتقققات مستقلة وشاملة يف اقدع اينتهاكدات والتيداو ات اازعومدة 
 قوق اإلنسان، واينتهاكات اازعومة للقانون الدوإل اإلنسا  يف القمن، ويشيع اياعداء ال داو 

تدورطن يف التيداو ات والقضاء القمنقن عل  إمتاو اإلجراءات القضاإلقة لتئققق ال دالة وااسبة اا
 واينتهاكات يف أهرا وهت ممملن،

 ال مل الذي ااطلع بن الاريق ااشرت  لتقققو ا واام، وإذ ي ح  أيضا   
تقرير ماواة األمو ااتئددأب السدامقة  قدوق اإلنسدان الدذي يتضدمن النتداإل   وإذ ي ح  

مددوجزا  عددن ااسدداعدأب التقنقددة ااقدمددة الددد توصددل إلقهددا فريددق اتددرباء الدددولقن واإلهلقمقددن البددار ين و 
  ،(٢)من اااواقة إ  اللينة الوطنقة للتئققق

استمرار انتهاكات وجتاو ات حقدوق اإلنسدان وانتهاكدات القدانون الددوإل  يدين -١ 
اإلنسددا  يف الددقمن، مبددا يف ذلدد  مددا ينطددوي منهددا علدد  جتنقددد األطاددال واسددت دامهو علدد  نطدداق 

ا  ااسددل ، وعملقددات ايعتقددال وايحتيددا  الت سدداقن، ومنددع إيصددال واسددع مددن هبددل أطددراا النددز 
ااساعدات اإلنسانقة، وشن هيمات عل  ااددنقن واألعقدان اادنقدة، مبدا يشدمل اارافدق والب  دات 

 الطبقة وموظاقها وكذل  اادار ، ويشدا عل  أمهقة ااسبة ااتورطن يف ذل ؛
  أن حتدددرتو التزاما دددا وت هددددا ا مبوجددد  جبمقدددع أطدددراا الندددزا  ااسدددل  إ يهقددد  -٢ 

القدددانون الددددوإل  قدددوق اإلنسدددان والقدددانون الددددوإل اإلنسدددا  الدددواج  التطبقدددق،  اصدددة مدددا يت لدددق 
ابليمات الد تستهدا ااددنقن واألعقدان اادنقدة، وأن تملادل وصدول ااسداعدات اإلنسدانقة إ  

ل منهددا رفددع ا ددواجز الددد حتددول اون اسددترياا السددملان ااتضددررين يف اقددع أبدداء البلددد، وذلدد  بسددب
السلع اإلنسدانقة، وا دد مدن التد  ريات البريوهراطقدة، واسدت ناا افدع رواتد  اادوظان ا ملدومقن، 

 وامان الت اون التاو من البن  ااركزي القمين؛
جبمقددع األطددراا يف الددقمن إ  أن تن ددر  يف ال ملقددة السقاسددقة بطريقددة  يهقدد  -3 

قراطقددة وشدداملة لليمقددع، مبددا يملاددل مشدداركة ااددرأأب يف عملقددة السدد و مشدداركة متسدداوية سددلمقة وام
 وجمدية واخنراطها فقها اخنراطا  اتما ؛

مدددن اقدددع أطدددراا الندددزا  ااسدددل  وهددد  جتنقدددد األطادددال واسدددت دامهو،  يطلددد  -4 
مدداه هددؤيء وتسددري  ا ندددين مددنهو، ويدددعوها إ  الت دداون مددع األمددو ااتئدددأب مددن أجددل إعددااأب إا

األطادال يف جمتم ددا و اةلقددة واادد ة  يف اعتبارهددا التوصدقات ذات الصددلة الددد هدددمها األمددن ال دداو 
  ؛(3)يف تقريره عن األطاال والنزا  ااسل 

( ٢٠١5)٢٢١6جبمقع األطراا يف القمن إ  تناقذ هدرار جملدس األمدن  يهق  -5 
تناقدذا  اتمدا ، األمدر الدذي سقسدهو يف حتسدن حالدة حقدوق اإلنسدان، ويشدي ها علد  التوصددل إ  

 اتااق شامل إلهناء النزا ؛
__________ 

(٢) A/HRC/39/43. 

(3) A/72/361-S/2017/821. 
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ت زيددز ومحايددة حقددوق  وت هدددات حملومددة الددقمن والتزاما ددا بضددمان احددرتا يؤكددد -6 
ألفراا ااوجواين عل  أرااقها واتاا ن لوييتها، ويدذّكر، يف هدذا الصددا، عن اإلنسان امقع ا

الددقمن طددرا يف ايتااهقددة الدولقددة للقضدداء علدد  اقددع أشددملال التمققددز ال نصددري، واتااهقددة القضدداء 
عل  اقع أشملال التمققدز ادد اادرأأب، وال هدد الددوإل اتدا  اب قدوق اادنقدة والسقاسدقة، وال هدد 

اتددا  اب قدوق ايهتصددااية وايجتماعقدة وال قافقددة، واتااهقدة مناهضددة الت دذي  وغددريه مددن الددوإل 
اروا اا املة أو ال قوبة القاسقة أو ال إنسانقة أو ااهقندة، واتااهقدة حقدوق الطادل والربوتوكدولن 

طاددال واسددت  ل اي تقددارين االئقددن اددا واات لقددن ابشددرتا  األطاددال يف اانا عددات ااسددلئة وببقددع األ
اتاصددة  األطاددال يف الب دداء ويف ااددواا اإلابحقددة، واتااهقددة حقددوق األشدد ا  ذوي اإلعاهددة، وايتااهقددة

بواددع ال ج ددن والربوتوكددول االئددق اددا، ويتطلددع إ  مواصددلة ا ملومددة بددذل جهواهددا الرامقددة إ  
 ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

ره فورا  عن اقع البهاإلقن اةتيدزين يف الدقمن جبمقع األطراا إ  أن تا يهق  -7 
بسب  م تقدا و الدينقة، وأن تمل  عن إصدار أوامر توهق  فقهو وتضع حدا  ادا يت رادون لدن 

 مضايقات؛ من
إ اء تدهور ا الة اإلنسانقة يف القمن، وعدن تقدديره للددول  هلقن ابلغ عن ي را -٨ 

تلدد  ا الددة ولت هدددا ا بتقدددا الدددعو اادداإل إ   طددة  ااابددة واان مددات الددد ت مددل علدد  حتسددن
 ؛٢٠١٨ايستيابة اإلنسانقة يف القمن ل او 

اقع هق ات من ومة األمو ااتئدأب، مبا فقها اااواقة والددول األعضداء،  يدعو -9 
ل ندد  إ  ااسدداعدأب يف ال ملقددة اينتقالقددة يف الددقمن، بوسدداإلل منهددا اعددو ت ب ددة ااددوارا ا ااددة آ ر ا

والتصددي للتئددايت ايهتصددااية وايجتماعقدة الددد يواجههدا الددقمن، ابلتنسدقق مددع جمتمدع ااددابن 
 الدولقن ووفقا  اا حتداه السلطات القمنقة من أولوايت؛

عن اللينة الوطنقة للتئققق ت مل يف ظروا ص بة، وعن اسدتمرار الندزا   ي رتا -١٠ 
الدددوإل  قددوق اإلنسددان وانتهاكددات القددانون الدددوإل اإلنسددا   ااسددل  وانتهاكددات وجتدداو ات القددانون

  آا/ ٢3ااددؤر   5٠يسددتلزو مواصددلة اللينددة وييتهددا وتمل قدد  عملهددا وفقددا  للمرسددوو الر سدد  رهددو 
 ، وحي ها عل  أن تنيز مهامها مبهنقة وحقاا ومشولقة؛٢٠١7أغسطس 
اقع أطراا النزا  ااسل  عل  اختاذ اقع التدابري ال  مة لضمان إجدراء  حيث -١١ 

 حتقققات ف الدة ونزيهدة ومسدتقلة يف اقدع اينتهاكدات والتيداو ات اازعومدة  قدوق اإلنسدان واينتهاكدات
 ال قاا؛ اازعومة للقانون الدوإل اإلنسا ، وفقا  للم ايري الدولقة، ادا إهناء اإلف ت من

متديددد وييددة فريددق اتددرباء الدددولقن واإلهلقمقددن البددار ين لاددرتأب أ ددرا مددد ا  يقددرر -١٢ 
 سنة واحدأب، هابلة للتيديد عذن من جملس حقوق اإلنسان؛

إ  فريددق اتددرباء الدددولقن واإلهلقمقددن البددار ين أن حيقددل تقريددرا  كتابقددا  شددام    يطلدد  -١3 
 إ  اااواة السامقة ل ران يف الدورأب ال انقة واألرب ن  لس حقوق اإلنسان، تلقن جلسة حتاور؛

اقع أطراا النزا  ااسل  يف القمن عل  أن تت داون ابلملامدل مدع فريدق  يشيع -١4 
 لقن واإلهلقمقن البار ين وتقّسر اقع أموره بملل شاافقة؛اترباء الدو 
إ  األمن ال او واااواة السامقة أن يواصد  تقددا كامدل الددعو اإلااري  يطل  -١5 

 والتقين واللوجسد ال  و لتمملن فريق اترباء الدولقن واإلهلقمقن البار ين من أااء وييتن؛
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مواصلة تقدا الددعو يف جمدال بنداء القددرات، ا  أيضإ  اااواة السامقة  يطل  -١6 
وااسدداعدأب التقنقددة وااشددورأب، والدددعو القددانو  لتمملددن اللينددة الوطنقددة للتئققددق مددن اينتهدداء مددن 
عملها، مبا يف ذل  متملقنها من التئققدق يف اينتهاكدات والتيداو ات اازعومدة الدد ترتملبهدا اقدع 

م ايري الدولقدة، وتقددا تقريرهدا الشدامل عدن انتهاكدات وجتداو ات أطراا النزا  يف القمن، ووفقا  لل
  آا/ ٢3اادؤر   5٠حقوق اإلنسدان اازعومدة يف اقدع أبداء الدقمن، وفقدا  للمرسدوو الر سد  رهدو 

، حااددا يملددون متاحددا ، ويشدديع اقددع أطددراا النددزا  يف الددقمن علدد  أن تت دداون ٢٠١7أغسددطس 
 واااواقة وتقّسر اقع أمورمها بملل شاافقة؛ابلملامل مع اللينة الوطنقة للتئققق 

 إ  اااواددة السددامقة أن تقدددو إ  جملددس حقددوق اإلنسددان، يف اورتددن أيضددا   يطلدد  -١7 
األرب ددن، إحاطددة شدداوية اباسددتيدات اات لقددة فالددة حقددوق اإلنسددان يف الددقمن وعددن واددع هددذا 

عن حالة حقوق اإلنسدان، ا  ن، تقريرا  كتابقالقرار وتناقذه، وأن يقّدو إلقن، يف اورتن ال انقة واألرب 
 ، وعدن تناقدذ بدرام  ااسداعدأب٢٠١4مبدا يف ذلد  اينتهاكدات والتيداو ات اارتملبدة مندذ أيلول/سدبتمرب 

 التقنقة وفقا  اا ينص علقن هذا القرار.
    


