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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  5من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  12متوز/يوليه 2019
 -24/41احملفل االجتماعي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يش ري إىل مجيريريا الق ريراوامل وااقريريروامل ال ري عريريبه ن اع مريريد ا جشريريعن ا ري ا ج مريرياع
ك ٌّ من جلنة حقوق اإلنسان وجلن ها ال رعية ل عزيز ومحاية حقريوق اإلنسريان ،واسلريس ا ا يريا
وا ج ماع  ،وجملس حقوق اإلنسان،
وإذ يش يضاً إىل اراو جملس حقوق اإلنسان  1/5ااؤوخ  18حزيران/يونيه ،2007

وإذ يؤكد من جديد مريا للمف ري ا ج مرياع ااري األمريح اا فريدا مرين يرياجا ثريريد ،حيري
ي ريرييمل اميل ري الريريدول األعضريريا واس مريريا ااريريدا ،ظريريا ا ذلريرية ااننمريريامل الشريريعبية وااننمريريامل ا وميريرية
الدوليريرية ،ثراريرية ال فريرياوو وابريريا ل ادوا  ،وإذ يشري اريد علريريح ن إاريريتن األمريريح اا فريريدا اجلريرياو ان ي ري
ينبغ ري ن ا ري ا ا س ريريبان إع ريريها ا ري ري ضع ب ريرياو ثض ريريا ً حي ريريواً للف ريواو اليري ريريمل واايم ريرير جش ريريعن
القضاا ذامل اليلة ضلبيئة الوينية والدولية التزمة ل عزيز مت ا الناس كاثةً جبميا حقوق اإلنسان،
 -1يؤكد من جديد وو ا ا ج ماع جوا ه ثضا ً ثريداً لل فاوو جني آليامل
األمريريح اا فريريدا قريريوق اإلنسريريان ول لريريه اجلهريريامل اريرياحبة اايريريلفة ،ظريريا ا ذلريرية مسريريا ة اس مريريا
ااريريدا وااننمريريامل الشريريعبية ،ويشريريد علريريح ةريريرووا ةريريمان زا ا مشريرياوكة ااننمريريامل الشريريعبية ومريرين
يعيشون ا ال قر ا ووامل ا  ،وخبااة النسا  ،عيما من البلدان النامية؛
 -2يؤكد ية ج ل جهو منسقة علح كري مرين اليريعيد الريويإل واإلاليمري والريدو
ا عبي اعزيز ال تحح ا ج ماع القائح علح مبا ئ العدالة ا ج ماعية واإلنيريا وال ضريامن،
و ي ريةن انريرياول البعريريد ا ج مريرياع لعمليريرية العواريرية اجلاويريرية ومريريا ا رحريريه مريرين ريريدامل ،ومريريا ل زم ريريني
الرا ن ني ،ا ا يا ية وااالية ،من ثر عليب؛
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 -٣يشريريد علريريح ةريريرووا زا ا وموااريريلة مشريرياوكة اس مريريا ااريريدا وعريريائر اجلهريريامل ال اعلريرية
ذامل اليلة ااشاو إليها ا ا القراو ومسا ها ا اعزيز ا ه ا ال نمية وإعماله جش ثعل ؛
 -4يقرو ن جي ما ا ا ج مرياع اريدا يريوم عمري ا عريا  ،2020ا جنيريه،
ا اريواويم مناعريريبة ا ريرييمل مشريرياوكة يلري الريريدول األعضريريا ا األمريريح اا فريريدا و ك ري جمموعريرية نريرية مريرين
اريريفامل اايريريلفة ادا ريرين ،و عريرييما مريرين البلريريدان الناميريرية ،ويقريريرو يض رياً نريريه ينبغ ري للمن ريريد  ،ا
اج ماعه ااقبري  ،ن يركريز علريح ااماوعريامل اجليريدا ،وايريا الناريان ،والريدووس ااسري ا ا ،وال فريدامل
الرا نة ا جمال م اثفة ال قر وال اواتمل؛
رين ،مرين جريني
 -5ي لب إىل وئيس جملس حقوق اإلنسان ن يعني ا ارمل واري
اارشَّفني ال ين اسميهح اسموعامل اإلاليمية ،الرئيس  -ا
ااقرو للمف ري ا ج مرياع لعريا ،2020
واةعاً ا اع باو مبد ال ناومل اإلاليم ؛

 -٦ي لريريب إىل م وةريريية األمريريح اا فريريدا السريريامية قريريوق اإلنسريريان ن ا رييمل ا يريريت
علح حدث اقاوير األمح اا فدا وواثئقها ،و وثقها الة ضاوةو  ،ظا ثيها ال قاوير اإلحيريائية،
اا علقة جقيا الناان وال فدامل الرا نرية ا جمريال م اثفرية ال قرير وال رياواتمل ،ضع باو ريا واثئريه
ا ضمن معلومامل عاعية عيُس ا منها ا ا واوامل واانااشريامل الري عريُار ا ا ري ا ج مرياع
لعا 2020؛
 -7ي لب إىل اا وةة السامية ن اسه مشاوكة ما يق عن عشرا ا ا  ،من
جيريرينهح يلريريون عريرين اس مريريا ااريريدا وااننمريريامل الشريريعبية ا البلريريدان الناميريرية و يلريريون عريرين إ اوا الشريريؤون
ا ا يريا ية وا ج ماعيرية ،واإلجريرا امل اةاارية ذامل اليريلة ،ا ا ري ا ج مرياع لعريريا ،2020
ك يسا وا ا جلسريامل ال فرياوو واانااشريامل الري عيشريهد ا ا ري  ،وكري يسرياعدوا الريرئيس جيري هح
من الر ؛
 -8يق ريريرو ن ين ري ري ضمل ا ري ري ا ج م ريرياع م وح ري رياً م ريريا مش ريرياوكة يال ري ري ال ريريدول

األعضريريا ا األمريريح اا فريريدا وعريريائر اجلهريريامل ااه مريرية اريرياحبة اايريريلفة ،كااننمريريامل ا وميريرية الدوليريرية،
ول لريريه م ري اريونمل مننومريرية األمريريح اا فريريدا ،وخبااريرية اا ل ريريون جريريو امل ا إيريرياو اإلجريرا امل ااواةريرييعية
وآليامل حقوق اإلنسان ،واللاان ا ا يا ية اإلاليميرية والوكريا مل وااننمريامل اا ةييرية ،و مريا
مشريرياوكة يلريريني اعيريرينهح ااؤعسريريامل الوينيريرية قريريوق اإلنسريريان وااننمريريامل حلري ا وميريرية ذامل ااركريريز
ا ع شريرياو لريريد اسلريريس ا ا يريريا وا ج مريرياع  ،كمريريا يقريريرو ن ينري ضمل ا ري م وحرياً مريريا
مشريرياوكة ااننمريريامل حل ري ا وميريرية األاريرير ال ري ا ريريه ريريداثها ومقااريريد ا مريريا وون مييريرياق األمريريح
اا فريريدا ومقااريريد ومبا ئريريه ،ومريرين مجل هريريا اجلهريريامل ال اعلريرية الناشريريئة حريريديياً ،كاسموعريريامل اليريريغ ا
والراج ريريامل الري يريرية وا ضريرية مريرين جلريريدان الشريريمال واجلنريريومل ،ومجاعريريامل م اثفريرية ال قريرير ،ومننمريريامل
ال تحريني وااريزاوعني وواج ريااح الوينيرية والدوليرية ،وااننمريامل ال وعيرية ،وااننمريامل البيئيرية والناشري ني ا
جمال البيئة ،وواج ريامل الشريبامل ،وااننمريامل اس معيرية ،ونقرياضمل وواج ريامل العمريال ،و يلري الق ريا
اةريريا  ،وذلريرية جنريريا ً علريريح ارايبريريامل مريرين جينهريريا ا ريراو اسلريريس ا ا يريريا وا ج مريرياع ٣1/199٦
ااريريؤوخ  25متوز/يوليريريه  199٦وااماوعريريامل الري ا قيريريد ريريا جلنريرية حقريريوق اإلنسريريان ،عريرين يريريريه إج ريرا امل
اع ما علنية وش اثة ،وثقاً للننا الداال سلس حقوق اإلنسان ،ما ةمان ن ا سريح مسريا ة
ال يانمل أبايح ادو من ال عالية؛
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 -9ي لب إىل اا وةريية السريامية ن ا ريواح الوعريائ ال عالرية لضريمان ال شرياوو ا ا ري
ا ج مريرياع ولضريريمان وعريريا مشريرياوكة نريرية مريرين جانريريب يل ري ك ري من قريرية ،وخبااريرية يلريريو األشريريةا
ذو اإلعااة ،و عيما من البلدان النامية ،جوعائ منها إاامة شريراكامل مريا ااننمريامل حلري ا وميرية
والق ا اةا وااننمامل الدولية؛
 -10ي لريريب إىل األمريريني العريريا ن ي ةري ال ريريداج ااناعريريبة لنشريرير معلومريريامل عريرين ا ري
ا ج ماع  ،و ن يدعو األثرا ااعنيني وااننمريامل ااعنيرية إىل ااشرياوكة ا ا ري ا ج مرياع  ،و ن
ي ة مجيا ما يلز من ال داج العملية لناان اابا وا؛
 -11يدعو ا ا ج ماع لعا  2020إىل اقدمي اقرير ي ضمن اع ن اجااه واوايااه
إىل جملس حقوق اإلنسان ا وواه السا عة واألوجعني؛
 -12ي لب إىل األمني العا ازويريد ا ري ا ج مرياع جبميريا مريا يلزمريه مرين اريدمامل
واسريريهيتمل كري يضري لا أبنشري ه ،وي لريريب إىل اا َّوةريرية السريريامية اقريريدمي كري مريريا يلريريز مريرين عريريح ل يس ري
انعقا ا ومداو اه؛
 -1٣يشريرياا مجيريريا الريريدول األعضريريا علريريح ااشريرياوكة ا منااشريريامل ا ري ا ج مريرياع
ةمانً ل ميي العامل أبعر ا اانااشامل؛

 -14يقريريرو موااريريلة الننريرير ا ري ااسريريعلة ا وواريريه الراجعريرية واألوجعريريني ا إيريرياو البنريريد
ن سه من جدول األعمال.

اجللسة 41
 12متوز/يوليه 2019
[اعُمد ون ايوي ].
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