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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 من جدول األعمال ١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 *تونس: مشروع قرار  

 ميدان حقوق اإلنسانيف تقدمي املساعدة التقنية إىل اليمن وبناء قدراته  .../39  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبقاصدددد مق ددداق األمدددو ااتئددددأب ومبااإلددن، وعحملددداو اإلعددد ن ال ددداا   قدددوق  إذ يسرتشددد 
 ويستذكر م اهدات حقوق اإلنسان الدولقة ذات الصلة،اإلنسان، 
 عن الدول تتئمل ااسؤولقة الرإلقسقة عن ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها،  وإذ يسلّو 
 التزامن القوي بسقااأب القمن واستق لن ووحدتن وس مة أراضقن، وإذ يؤكد من جديد 
 ،٢٠١١ أكتدوبرتشدرين األول/ ٢١( اادؤر  ٢٠١١)٢٠١4بقرارات جملس األمدن  وإذ يذّكر 

شددددددبا /  ٢6( ااددددددؤر  ٢٠١4)٢١4٠، و٢٠١٢حزيران/يونقددددددن  ١٢( ااددددددؤر  ٢٠١٢)٢٠5١و
، ٢٠١١أيلول/سدددبتمرب  ٢9اادددؤر   ١٨/١9، وبقدددرارات جملدددس حقدددوق اإلنسدددان ٢٠١4فربايدددر 

، ٢٠١٢أيلول/سدددددددددبتمرب  ٢7اادددددددددؤر   ٢١/٢٢، و٢٠١٢آذار/مدددددددددار   ٢3اادددددددددؤر   ١9/٢9و
، ٢٠١4أيلول/سدددددددبتمرب  ٢5ااددددددؤر   ٢7/١9، و٢٠١3أيلول/سدددددددبتمرب  ٢7ااددددددؤر   ٢4/3٢و
، ٢٠١6أيلول/سدبتمرب  ٢9ااؤر   33/١6، و٢٠١5تشرين األول/أكتوبر  ٢ااؤر   3٠/١٨و
 ، ٢٠١7أيلول/سبتمرب  ٢9ااؤر   36/3١و

 ، ٢٠١5نقسان/أبريل  ١4( ااؤر  ٢٠١5)٢٢١6على قرار جملس األمن  وإذ يشدا 
اعمن القوي اا يبذلن األمني ال او ومب وثن اخلاص إىل الدقمن مدن جهدوا  داا  وإذ يؤكد جم 

يف سددبقل الت لقددل نسددتفناض م اوضددات السدد و، وإذ يددذكّ ر باددرورأب أن تتلدداو   قدد  أ ددراض 
النددزام مدد  هددذد اطهددوا بنريقددة مرنددة وبنددامأب وبدددون شددرو  مسددبقة وأن تن ددذ  قدد  أحملدداو قددرارات 

__________ 

  نسو الدول األعاام يف األمو ااتئدأب األعاام يف جمموعة الدول ال ربقة. *

 A/HRC/39/L.23 األمو ااتئدأب 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة 

25 September 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/39/L.23 

GE.18-15634 2 

تن قدددذا  كدددام   وفدددورر ، وإذ يرحدددت يف الوقدددل ذاتدددن، يف هدددذا الصددددا، جملدددس األمدددن ذات الصدددلة 
 ناشاركة اإلجيابقة  ملومة القمن، 

عن ت زيددز حقدوق اإلنسددان ومحايتهددا وإعمالدا عوامددل رإلقسددقة لادمان ققدداو ن دداو  وإذ يقدرّ  
 ناض، عدالة قوامن اإلنصاض وااساواأب وحتققق ااصا ة واالستقرار يف القمن يف هناية اا

وإذ يرحددت بقبددول األحددزا  السقاسددقة القمنقددة إكمددال عملقددة االنتقددال السقاسدد  علددى  
أسددا  مبدداارأب جملددس الت دداون اخللقلدد  وآلقددة تن قددذها، وإذ يشدددا علددى ضددرورأب تن قددذ التوصددقات 

 ااقدمة يف الوثققة اخلتامقة اؤمتر ا وار الو ين وإكمال صقاغة استور جديد،
، ٢٠١7آ /أغسدنس  ٢3اادؤر   5٠نارسدوو الرسسد  رقدو  م  التقددير وإذ حيقط علما   

الذي ُمدات مبوجبن والية طنة التئققق الو نقة ل درتأب سدنتني فددض التئققدق يف  قد  انتهاكدات 
 ، ٢٠١١حقوق اإلنسان اارتملبة منذ عاو 

وإذ يدرك ما جام يف التقارير الصاارأب عن مملتت تنسقق الشؤون اإلنسانقة من أن حالة  
النوارئ اإلنسانقة الراهنة تؤثر علدى التمتد  ن قدوق االجتماعقدة واالقتصدااية، وأن علدى أ دراض 

 النزام ضمان تقسري وصول اا ونة اإلنسانقة وعدو عرقلة وصولا،
 ال مل الذي يانل  بن ال ريق ااشرتك لتقققو ا وااث، وإذ ي حظ 
عددن حالددة م ددوا األمددو ااتئدددأب السددام   قددوق اإلنسددان  بتقريددر حيددقط علمددا   -١ 

حقددوق اإلنسددان يف الدددقمن والنتدداإلل الددد  توصددل إلقهددا فريدددق اخلددربام الددددولقني واإلقلقمقددني البدددار ين 
 ؛36/3١الذي أنشأد جملس حقوق اإلنسان مبوجت قرارد  (١)ااستقلني
بشددأن تقريددر اا ددوا نهتمدداو نلبقددان الصدداار عددن حملومددة الددقمن  ا  حيددقط علمدد -٢ 

 السام  وبت لققاهتا علقن؛
نلت اون بني حملومة القمن واا وضقة السامقة  قوق اإلنسدان وهقفدات  يرحت -3 

 األمو ااتئدأب وآلقاهتا اا نقة األخرى؛
 م  التقدير نلتقرير اخلامس لللنة التئققق الو نقة؛ حيقط علما   -4 
ق  أ دراض الندزام مدن زداو ات وانتهاكدات إ ام ما ترتملبن   ي ر  عن قلقن البالغ -5 

جسددقمة للقددانون الدددو   قددوق اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسدداذ يف الددقمن، مبددا يف ذلدد  اسددتمرار 
زنقددد األ  ددال مبددا حددالا أحملدداو اا اهدددات الدولقددة، واختندداض الناشددنني السقاسددقني، وارتملددا  

وصددددول اإلغاثددددة واا ونددددة اإلنسددددانقة، وقندددد   انتهاكددددات يف حددددق الصددددئ قني، وقتددددل اادددددنقني، ومندددد 
 إمدااات الملهرنم وااقاد، واللمات ال  تستهدض ااستش قات وسقارات اإلس اض؛

 ق  أ راض النزام يف الدقمن إىل احدرتاو التزاماهتدا مبوجدت القدانون الددو   يدعو -6 
ني فددورا ، وك الددة وصددول  قددوق اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسدداذ، ووقددا اللمددات علددى اادددنق

 ااساعدأب اإلنسانقة إىل السملان ااتاررين يف  ق  أحنام البلد؛
، وال  إ ام  ق  اللمات ال  تستهدض األعقان اادنقة ي ر  عن قلقن البالغ -7 

تشملل انتهاكا  للقانون الدو  اإلنسداذ، ويدذّكر مبدا ت هددت بدن  قد  أ دراض الندزام مدن التزامدات 
__________ 

(١) A/HRC/39/43.  
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ذ  ق  االحتقا ات ال  مة لتلنت إ اق أي أذى نادنقني واألعقدان اادنقدة، م دل ااددار  نختا
واألسواق واارافق النبقة، ونلتقلقل من ذل  إىل أاىن حد يف أي حال من األحوال، وحب ر شدن 
ا هلمات على القاكدل األساسدقة واإلمددااات الد  ال غدا عنهدا لبقدام السدملان ااددنقني، مبدا فقهد

 منشآت مقاد الشر  وااؤن والسل  الغذاإلقة، أو تدمريها؛
حملومددة الددقمن علددى اختدداذ تددددابري  مايددة اادددنقني، وعلددى اختدداذ التددددابري  حيدد  -٨ 

ااناسبة من أجل وض  حد لإلف ت مدن ال قدا  يف  قد  ا داالت الد  تنندوي علدى انتهاكدات 
، مبددا فقهددا حدداالت ال نددا ضددد الصددئ قني وزدداو ات  قددوق اإلنسددان وللقددانون الدددو  اإلنسدداذ

 واحتلا  الصئ قني والناشنني السقاسقني؛
 (٢٠١5)٢٢١6من أن تن ذ قرار جملدس األمدن من  ق  أ راض النزام يف الق ينلت -9 

، وهددو مددا سقسددهو يف حتسددني حالددة حقددوق اإلنسددان، ويشددل   قدد  أ ددراض النددزام تن قددذا  كددام   
هنام النزام، م  ك الدة مشداركة اادرأأب يف ال ملقدة السقاسدقة وعملقدة على التوصل إىل ات اق شامل إل

 صن  الس و؛
 ق  أ راض النزام بوض  حٍد لتلنقدد األ  دال واسدتمدامهو وبتسدري   ينالت -١٠ 

األ  ال اجملندين ف   ، ويهقت جبمق  أ راض النزام أن تت اون م  األمو ااتئددأب مدن أجدل إعدااأب 
 إاماجهو يف جمتم اهتو؛

أتكقددد ت هدددات حملومددة الددقمن والتزاماهتددا بت زيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان  يملددرر -١١ 
طمقدد  األفددراا ااوجددواين علددى أراضددقها واخلاضدد ني لواليتهددا، ويددذّكر، يف هددذا الصدددا، عن الددقمن 
 ددرض يف االت اققددة الدولقددة للقاددام علددى  قدد  أشددملال التمققددز ال نصددري، وات اققددة القاددام علددى 

التمققز ضد اارأأب، وال هد الدو  اخلاص ن قوق اادنقة والسقاسقة، وال هدد الددو    ق  أشملال
اخلاص ن قوق االقتصااية واالجتماعقة وال قافقدة، وات اققدة مناهادة الت دذيت وغدريد مدن ضدرو  
اا املدددددة أو ال قوبدددددة القاسدددددقة أو ال إنسدددددانقة أو ااهقندددددة، وات اققدددددة حقدددددوق الن دددددل والربوتوكدددددولني 
االختقدددداريني االئقددددني فددددا واات لقددددني نشددددرتاك األ  ددددال يف اانا عددددات ااسددددلئة وببقدددد  األ  ددددال 
واسددددتغ ل األ  ددددال يف البغددددام ويف ااددددواا اإلنحقددددة، وات اققددددة حقددددوق األشددددماص ذوي اإلعاقددددة، 
واالت اققدددة اخلاصدددة بوضددد  ال جفدددني والربوتوكدددول االئدددق فدددا، ويتنلددد  إىل مواصدددلة ا ملومدددة بدددذل 

 جهواها الرامقة إىل ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
إ ام تدهور حالة حقوق اإلنسدان يف الدقمن، وي در  عدن  ي ر  عن قلقن البالغ -١٢ 

تقديرد للدول اااحنة واان مات ال املة على حتسني ا الة اإلنسانقة اللتزامهدا بتقددا الددعو اادا  
ونلوفدام بت هدداهتا زداد نددام األمدو ااتئددأب  ٢٠١٨او إىل خنة االستلابة اإلنسانقة يف القمن ل د

 اإلنساذ ذي الصلة؛
مدا تتئملدن  قد  أ دراض الندزام مدن مسدؤولقات عدن إنحدة إمملانقدة  يؤكد جمداا   -١3 

إيصددال ااسدداعدات اإلنسدددانقة فددورا  واون عواإلدددق إىل  قدد  افتددداجني إلقهددا، وفقدددا  ابدداائ القدددانون 
 القانون الدو  اإلنساذ؛الدو   قوق اإلنسان و 

 ق  هقفات من ومة األمدو ااتئددأب، مبدا فقهدا اا وضدقة السدامقة، والددول  يدعو -١4 
األعاام إىل ااساعدأب يف ال ملقة االنتقالقة يف القمن، بوساإلل منها اعدو ت بفدة اادوارا ا اطدة آ ر 
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الددقمن، نلتنسددقق مدد  جمتمدد  ال نددا والتصدددي للتئدددرت االقتصددااية واالجتماعقددة الدد  يواجههددا 
 اااحنني الدولقني ووفقا  اا حتداد السلنات القمنقة من أولورت؛

إىل اا وضدة السدامقة أن تواصدل تقدددا ااسداعدأب يف جمدال بندام القدددرات  ينلدت -١5 
وااسدداعدأب التقنقددة إىل حملومددة الددقمن والدددعو التقددين إىل طنددة التئققددق الو نقددة ك الددة  ألن تواصددل 

نة الو نقة التئققق يف ااعامات االنتهاكات والتلاو ات ال  ترتملبهدا  قد  أ دراض الندزام يف اللل
القمن، وفقا  للم ايري الدولقة، وأن تقدو تقريرها الشامل عن انتهاكات وزاو ات حقدوق اإلنسدان 

، ٢٠١7آ /أغسنس  ٢3ااؤر   5٠اازعومة يف  ق  أحنام القمن، وفقا  للمرسوو الرسس  رقو 
حااددا يملددون متاحددا ، ويشددل   قدد  أ ددراض النددزام يف الددقمن علددى أن تت دداون ت دداو   نمددا  مدد  طنددة 

 التئققق الو نقة وأن تقّسر وصولا الملامل والش اض إىل اا لومات؛
إىل اا وضدددة السدددامقة أن تقددددو إىل جملدددس حقدددوق اإلنسدددان، يف  ينلدددت أيادددا   -١6 

كتابقددا  عددن تن قددذ بددرامل ااسدداعدأب التقنقددة، وفقددا  اددا يددن  علقددن هددذا اورتددن ال انقددة واألرب ددني، تقريددرا   
  القرار.

    


