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جملس حقوق اإلنسان

الدورة التاسعة والثالثون
 ٢٨-١٠أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
البند  ٢من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوض األمم املتدمدة السمامق ققموق اإلنسمان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
األرجنتممني* ،أس ملاليا ،تسممتونيا* ،ألاانيمما* ،أملانيمما ،أوآرانيمما ،آيرلنممدا* ،آيسمملندا ،ابراغممواي*،
بلجيكا ،بلغاراي* ،بولندا* ،بريو ،تشميكيا* ،اباما األسمو * ،جورجيما ،المدا رو* ،رومانيما*،
سمملوياآيا ،س مملويينيا ،الس ممويد* ،ت مميلق ،غواتي مماا* ،غي مما** ،يرنس مما* ،ينلن ممدا* ،م م *،
آرواتيمما ،آنممدا* ،آوسممتاريكا* ،آولومايمما* ،لكسم  ،*،ليتوانيمما* ،ليتتنشممتايك* ،املكسممي ،
امل لك ممة املتدم ممدة ل يااني مما العل م ممل وآيرلن ممدا الش م م الية ،مو*آ ممو* ،النم ممروي * ،الن سم مما*،
نيوزيلندا* ،هولندا* ،هندوراس* :مشروع رار

 .../39تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية ينزويال الاوليفارية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعيودين الودولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يؤك وود م وون جدي وود أن ال وودول لتحم ووي املس ووؤولية اليزيس ووة ع وون لع يو و و اي ووة حق وووق
اإلنسووان واحلوويات األساسووية ملوالنييووا ،والوفووال زلت امامبووا مبوج و معااوودات وال ا ووات حقوووق
اإلنسان اليت اي ألياف فييا،
وإذ يش ووري إىل و ويام اةمعيو ووة العامو ووة  ٢5١/6٠املو ووؤم  ١5آذام/مو ووام  ٢٠٠6و و ويام
جملس حقوق اإلنسان  ١/5املؤم  ١٨ح ييان/يونيه ،٢٠٠7
وإذ يشوري صصو ة ةاصووة إىل أن م وضوة األمووم املتحوودة السوامية حلقوووق اإلنسووان لضووعل ،
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،
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وإذ يض اعتبامه أن مئات اآلالف من موالين مجيومية فنو ويال البولي اميوة ،مبون فوييم
اليجووال والنس ووال واألل ووال ،يض ووعيون إىل م ووادمة صل وودام ةملووة أس ووبا صينيووا األزم ووة السياس ووية
واال تصادية واالجتماعية واإلنسانية اليت لؤةي صشكي ةعري على حقوق اإلنسان املك ولة هلم،
 -١ييحو و و صتقيي و ووي م وض و ووية األم و ووم املتح و وودة الس و ووامية حلق و وووق اإلنس و ووان املعن و ووون
"انتي اك ووات حق وووق اإلنس ووان مجيومي ووة فنو و ويال البولي امي ووةم دوام ووة انو و الق دون زم ووة أم ووي"،
الصادم ح ييان/يونيه ٢٠١٨؛
 -٢يعي عن لقه العميق إزال االنتياكوات اخلعورية حلقووق اإلنسوان ،سوياق األزموة
السياسية واال تصادية واالجتماعية واإلنسانية ،على النحو املوةق التقييي املشام إليه أعاله؛
 -٣يييو حبكومووة مجيوميووة فنو ويال البولي اميووة بووول املسوواعدة اإلنسووانية موون أجووي
معاةة شح ال ذال والدوال واللووازع العبيوة ،ول ايود سوول الت ذيوة ،وال سويما صو األل وال ،ول شوي
األمياض اليت سبق القضال أو السيعية علييا أمييكا اةنوصية؛
 -٤حي و حكومووة مجيوميووة فن و ويال البولي اميووة علووى التعوواون م و امل وضووية السووامية
واآلليات التاصعة جمللس حقوق اإلنسان؛
 -5يعل و إىل امل وضو وة الس ووامية أن لع وود لقييو وياً ةعيو واً ش ووامالً ع وون حال ووة حق وووق
اإلنسووان مجيوميووة فنو ويال البولي اميووة ،وأن لقدمووه إىل جملووس حقوووق اإلنسووان دوملووه احلاديووة
واألمصع  ،يليه لنظيم جلسة حتاوم مع زة ،وأن لقدع حتديثاً شو واً عون حالوة حقووق اإلنسوان إىل
اجمللس دومليه األمصع والثانية واألمصع .
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