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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الثةالدورة الث

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  29قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في    
 يتهاوحما اإلنسان حقوق تعزيز في االنتهاكات منع دور -6/٣٣  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه  والتاامهاا الهدول بوجبه  يت ايها  إذ يؤكد من جديد 

 احرتام حقوق اإلنسان واحلرياا األساسية ومراعاهتا على املستوى ال املي،
اإلعهه ن ال ههاملي حلقههوق اإلنسههان وإعهه ن ويرنههام  عمهه   يينهها،  وإذ يؤكههد مههن جديههد  ي هها   

دنيهههة والسياسهههية، وال اهههد الهههدوحل اقههها  يهههاحلقوق وإذ يشهههىل إل ال اهههد الهههدوحل اقههها  يهههاحلقوق امل
االقتصادية واالجتماعية والثقا ية وغىلمها من صكوك حقوق اإلنسان، ياإلضها ة إل نتهائ  مهؤتراا 
 األمم املتحدة الرئيسية والقراراا ذاا الصلة امل تَمدة من اجلم ية ال امة وجملس حقوق اإلنسان،

نسهان م منهن انتااكهاا حقهوق اإلنسهان عهن  ريه  إل دور جملهس حقهوق اإل وإذ يشىل 
 ،2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251الت اون واحلوار، و قا  لقرار اجلم ية ال امة 

 ن مجيههههن حقههههوق اإلنسههههان عامليههههة وغههههىل قايلههههة للت ائههههة ومرتاي ههههة  وإذ تؤكههههد مههههن جديههههد 
ومتشايكة وي از ي  اا ي  ا ، و ن  جيه   ن تع اَمه  مجيهن حقهوق اإلنسهان علهى وهو يعتهو  ى  يه  

 اإلنصاف والتكا ؤ، على قدم املساواة وينفس القدر من االهتمام،
 ن م مجين  واء ال امل،إزاء استمرار انتااكاا حقوق اإلنسا وإذ يع رب عن قلق  
 25املههؤرخ  16/21و 2007حايران/يونيهه   18املههؤر    5/2و 5/1  إل قراراتهه وإذ يشههىل 

 ،2011آذار/مارس 
 29املهؤرخ  18/13و، 2010حايران/يونيه   17املهؤرخ  14/5  قراراته وإذ يؤكد من جديد 

 ،2013 يلول/سبتمرب  27املؤرخ  24/16، و2011 يلول/سبتمرب 
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 مهية التهدايىل الف الهة ملنهن االنتااكهاا ك هاء مهن االسهرتاتي ياا الشهاملة  يؤكد -1 
 لت ايا مجين حقوق اإلنسان ومحايتاا؛

يهههان الهههدول مسهههؤولة م املقهههام األول عهههن ت ايههها ومحايهههة مجيهههن حقهههوق  ي هههرتف -2 
 اإلنسان، با م ذلك منن انتااكاا حقوق اإلنسان؛

تشههه ن وجهههود ييعهههاا داعمهههة ومواتيهههة ملنهههن  علهههى  نههه  ينبوهههي للهههدول  ن يشهههدد -3 
 انتااكاا حقوق اإلنسان، يوسائ  مناا ما يلي:

 النظر م التصدي  على االتفاقياا الدولية وال ادين الدولي  حلقوق اإلنسان؛ ) ( 
تنفيذ ما هي  رف  ي  مهن االتفاقيهاا الدوليهة وال اهدين الهدولي  حلقهوق اإلنسهان  )ب( 

 تنفيذا  كام  ؛
 ت ايا وت وير احلكم الرشيد، والنعظم الدميقرا ية، وسيادة القانون، واملساءلة؛ )ج( 
اعتمهههاد سياسهههاا ترمهههي إل ضهههمان التمتهههن نميهههن حقهههوق اإلنسهههان، بههها  ياههها  )د( 

 احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا ية؛
 ا ال نصري؛التصدي جلمين  شكال التمييا، با م ذلك التميي )هه( 
التصههدي لل وامهه  الههؤ قههد تههؤدي إل حههاالا تعرتكهه   ياهها انتااكههاا حقههوق  )و( 

 اإلنسان، ومن مجلة هذه ال وام  عدم املساواة والفقر؛
 تش ين إقامة جمتمن مدين حر و  ال؛ )ز( 
 تش ين حرية الر ي والت بىل؛ )ح( 
هههههها، يهههههالقوة ضهههههمان تتهههههن املؤسسهههههاا الو نيهههههة حلقهههههوق اإلنسهههههان، عنهههههد وجود )ط( 

واالسهههتق لية، و قههها  للمبهههاد  املت لقهههة بركههها املؤسسهههاا الو نيهههة لت ايههها ومحايهههة حقهههوق اإلنسهههان 
 )مباد  ياريس(؛

 تش ين التثقيف والتدري  م جمال حقوق؛ )ي( 
 ضمان وجود ق اء مستق  و  ال؛ )ك( 
 حمارية الفساد؛ )ل( 
يدور املؤسساا الو نية حلقوق اإلنسان م اإلساام م منن انتااكهاا  يرح  -4 

حقههههوق اإلنسههههان ويشهههه ن الههههدول علههههى تههههدعيم واليههههة وقههههدرة هههههذه املؤسسههههاا، عنههههد وجودههههها، 
 لتمكيناا من  داء هذا الدور يف الية و قا  ملباد  ياريس؛

ة مسههالة دور دعههوة املؤسسههاا الو نيههة حلقههوق اإلنسههان إل النظههر م م اجلهه يواصهه  -5 
 منن االنتااكاا م ت ايا حقوق اإلنسان ومحايتاا م إ ار احملا   الدولية واإلقليمية ذاا الصلة؛
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يههدور امتمههن املههدين م املسههامهة م ت ايهها حقههوق اإلنسههان ومنههن انتااكههاا  يرحهه  -6 
 حقوق اإلنسان؛

لههس حقههوق ،  ن يقههوم جم60/251يههان اجلم يههة ال امههة قههررا، م قرارههها  يعقههر -7 
اإلنسان نملة  مور، مناا اإلساام عن  ري  احلوار والت هاون م منهن انتااكهاا حقهوق اإلنسهان 

 واالست اية الفورية حلاالا ال وار  املت لقة حبقوق اإلنسان؛
يامهيهة االسههت رال الهدوري الشهام  يوصهف  آليههة ت اونيهة تاي هة ملههس  يقهر  ي ها   -8 

 مهور، إل سسه  حهاالا حقهوق اإلنسهان علهى  رل الواقهن  حقوق اإلنسان ترمي، ضهمن مجلهة
والو اء يواجباا الدولة والتااماهتها م جمهال حقهوق اإلنسهان، علهى  سهاس مبهد  ت ايها عامليهة مجيهن 

 حقوق اإلنسان وتراي اا وعدم قايليتاا للت ائة وتشايكاا؛
وتكثيهف  على ضرورة زيهادة ت هوير مفاهوم منهن انتااكهاا حقهوق اإلنسهان يشدد -9 

اجلاههود الراميههة إل إذكههاء الههوعي بنههن االنتااكههاا م ت ايهها حقههوق اإلنسههان ومحايتاهها يويههة تشهه ين 
 إدراج  م السياساا واالسرتاتي ياا ذاا الصلة على الص يد الو ين واإلقليمي والدوحل؛

ياحلاجههة إل مواصههلة البحههد ملسههاعدة الههدول، ينههاء  علههى  لباهها، واجلاههاا  ي ههرتف -10 
  رى صاحبة املصلحة م  ام واستي اب دور منن االنتااكاا م ت ايا حقوق اإلنسان ومحايتاا؛األ
إل التشههاور مههن الههدول واملنظمههاا اإلقليميههة ذاا الصههلة واملؤسسههاا  اسههتنادا   -11 

الو نيههة حلقههوق اإلنسههان وغىلههها مههن  صههحاب املصههلحة امل نيهه ، يواصهه  تشهه ين مفههول األمههم 
املتحدة السامي حلقوق اإلنسان على إي غ جملس حقهوق اإلنسهان علهى  سهاس منهتظم يهالت بي  

 وق اإلنسان ومحايتاا؛ال ملي ملنن االنتااكاا م ت ايا حق
عقههد جملههس حقههوق اإلنسههان م دورتهه  السههاي ة وال شههرين  ي حههم مههن التقههدير -12 

فوضهية املحلقة نقاش يشان دور منن االنتااكاا م ت ايا حقوق اإلنسان ومحايتاها، يتنظهيم مهن 
يعههاا السههامية يالتشههاور مههن الههدول، وهيعههاا األمههم املتحههدة وصههناديقاا ويراجماهها ذاا الصههلة، وه

امل اهداا، واإلجراءاا اقاصة، واآللياا اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وكذلك مهن امتمهن املهدين، 
بههها م ذلهههك املنظمهههاا غهههىل احلكوميهههة، واملؤسسهههاا الو نيهههة حلقهههوق اإلنسهههان، وإعهههداد املفوضهههية 

 رين؛قعدِّم إل املس م دورت  الثامنة وال ش (1)تقريرا  موجاا  عن نتائ  حلقة النقاش
يالدراسههههههة املت لقههههههة بنههههههن انتااكههههههاا حقههههههوق اإلنسههههههان وتنفيههههههذه  حيههههههي  علمهههههها   -13 

يالتشاور من الدول واملؤسساا الو نية حلقهوق اإلنسهان  السامية ، الؤ  عدهتا املفوضية(2)ال ملي
وامتمههن املههدين واتيعههاا احلكوميههة الدوليههة واملنظمههاا الدوليههة ذاا الصههلة، مههن االعتبههار الواجهه  
جلملة  مور، مناا نتائ  حلقة النقاش املشار إلياا  ع ه، وقدمتاا إل جملهس حقهوق اإلنسهان م 

 دورت  الث ث ؛
__________ 

(1) A/HRC/28/30 . 

(2) A/HRC/30/20.  
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 ل املفوضية السامية ما يلي:إ ي ل  -14 
 ن تههنظم، قبهه  ان قههاد الههدورة السههاي ة والث ثهه  ملههس حقههوق اإلنسههان، حلقههة  ) ( 

عمهه  للاههرباء ملناقشههة دور وإسههاام منظمههاا امتمههن املههدين، واألوسههاط األكادمييههة، واملؤسسههاا 
 كههاا حقههوق اإلنسههان،الو نيههة حلقههوق اإلنسههان، واجلاههاا امل نيههة األ ههرى ذاا الصههلة م منههن انتاا 

 استنادا  إل استنتاجاا وتوصياا الدراسة املذكورة  ع ه؛
األمهههم املتحهههدة وصهههناديقاا ويراجماههها ذاا الصهههلة،  وكهههاالا ن تهههدعو الهههدول، و  )ب( 

واملنظمههههاا احلكوميههههة الدوليههههة، وهيعههههاا امل اهههههداا، واإلجههههراءاا اقاصههههة، واآلليههههاا اإلقليميههههة 
تمههن املههدين، واألوسههاط األكادمييههة، واملؤسسههاا الو نيههة حلقههوق حلقههوق اإلنسههان، ومنظمههاا ام

 اإلنسان، واجلااا امل نية األ رى ذاا الصلة، إل املشاركة يف الية م حلقة ال م ؛
 ن ت ّد تقريرا  موجاا  عن حلقة ال م  املذكورة آنفا  يت هّمن  ي توصهياا تنبثه   )ج( 

 رت  التاس ة والث ث ؛عناا وتقدم  إل جملس حقوق اإلنسان م دو 
علههههى مواصههههلة مجههههن امل لومههههاا والبحههههو  ملواصههههلة السههههامية املفوضههههية  يشهههه ن -15 

جمموعههة  دواا عمليههة لههدعم الههدول وغىلههها مههن اجلاههاا امل نيههة م الت بيهه  ال ملههي اإلعههداد إلجيههاد 
 م ت ايا حقوق اإلنسان ومحايتاا؛ ملنن االنتااكاا

مواصلة النظر م املسهالة م إ هار البنهد نفسه  مهن جهدول األعمهال، و قها   يقرر -16 
 لربنام  عمل  السنوي.

 38اجللسة 
 2016 يلول/سبتمرب  29

 [اعتعمد من دون تصويت.]
    


