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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2018
 -5/٣٧واليةةة اريةةةملة السةةتقلة العألةةة تسة لة التمتةةن ابقةةوق اإلنسةةان لأسةةةة ل
الصابني لهق

ة ا

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يسرتشد أيضاً ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ويشري إىل مجيع املعاهدات الدولية
ذات الصلللة وقللوق اإلنسللان ،ومندللا العدللد الللدومل ايللا ابحلقللوق املدنيللة والسياسللية ،والعدللد
ال للدومل اي للا ابحلق للوق ااالتص للادية وااجتماعي للة والثقافي للة ،وا االي للة حق للوق األشل ل ا ذوي
اإلعااللة ،وا االيلة مناهضللة التعلويري ومللرير ملن عللرو املعامللة أو العقو للة القاسلية أو الالإنسللانية
أو املدينة ،واا االية الدولية للقضلا عللمج مجيلع أشلاال التمييلن العنصلري ،وا االيلة القضلا عللمج
مجيع أشاال التميين عد املرأة ،وا االية حقوق الط ل،
وإذ يؤكللد أن لاللل شل ق احلللي ة احليللاة واحلريللة واألمللن علللمج ش صلله ،وأنلله ا للو
عريض أي ش ق للتعويري أو للمعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو املدينة،
وإذ يش للري إىل الط للا ع الع للاملي قمي للع حق للوق اإلنس للان واحل للر ت األساس للية وإىل ع للد
الا ليتدا للتجنئة و را طدا و شا ادا ،وعرورة عمان متتع األش ا املصا ني ابملدي متتعاً كامالً
وقوالدم وحر هتم دون متيين،
وإذ يشري أيضاً إىل الراريه  1/5شأن نا مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و 2/5شلأن
مدون للة الواع للد الس لللو للمال للني للوا ت ة إا للار اإلج لرا ات اياص للة للمجل للس ،امل للؤر ني 18
حنيران/يوني لله  ،2007وإذ يش للدد عل للمج أن املال للأ ابلواي للة للري أن ي للؤدي مدام لله وفقل لاً للوين
القرارين ومرفقيدما،
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وإذ يؤكد من جديد إعالن و رانمج عمل فيينا،
وإذ يشري إىل حقوق كل فرد ة التمتع أبعلمج مستوى ممان من الصحة البدنية والعقلية
والتعليم ،حسبما هو مارس ة العدد اللدومل ايلا ابحلقلوق ااالتصلادية وااجتماعيلة والثقافيلة
ومرير من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يساورر اللي ابلغ ألن األشل ا املصلا ني ابملدلي ملا اللوا يواجدلون ،ة مجيلع أ لا
العللا  ،حلواجن عللرتك مشللاركتدم كأعضللا ة ادتمللع علللمج الللد املسللاواة مللع اآل لرين ويتعرعللون
انتداكات وجتلاو ات حلقلوالدم اإلنسلانية ،وإذ يعلي علرورة إيلال التصلدي لور التحلد ت عنايلة
أكرب وأكثر إحلاحاً،
وإذ يعللر عللن ابلللغ اللقلله إ ا اسللتمرار ا جمللات وأعمللال العنللأ الواسللعة النطللاق عللد
األش ا املصا ني ابملدي ،مبن فيدم النسا واألا ال واألش ا ذوو اإلعاالة وكبار السن،
وإذ يرح للري ااف للة املب للادرات واإلجل لرا ات ال للو ال للوهتا كاف للة ال للدول للتص للدي قمي للع
أشاال العنأ والتميين عد األش ا املصا ني ابملدي وماافحتدا،
وإذ يرحللري أيض لاً ،ة هللوا الصللدد ،ابلعمللل املسللتمر الرامللي إىل التصللدي للممارسللات
الضلارة املتصلللة ابلسللحر ابعتبارهللا أحللد األسللبا اقوريللة انتداكللات وجتللاو ات حقللوق اإلنسللان
املر ابللة عللد األش ل ا املصللا ني ابملدللي ،وكللولح إىل التعللاون مللع أصللحا املصلللحة وإج لرا
الدراسات التحليلية غية متاني الدول من الاذ إجرا ات فعالة،
وإذ يدعو الدول إىل التن يو ال عال يطة التنمية املستدامة لعا  2030ومبدأ عد لر
أي أحللد مت ل لاً عللن الركللري ،وهللو مللا يتطلللري وعللع أشللد النللاس لل لاً عللن الركللري علللمج رأس
األولو ت ،مبا يشمل متتع األش ا املصا ني ابملدي جبميع حقوق اإلنسان،
وإذ يديري ابلدول أن عمل علمج عمان املسا لة إبجلرا ققيقلات ننيدلة وسلريعة وفعاللة
ة ااعتللدا ات علللمج األش ل ا املصللا ني ابملدللي الللو قللع ة نطللاق وايتدللا ،و قللد املسللؤولني
عندا إىل ساحة العدالة ،وعمان حصول الضحا وأفراد أسرهم علمج سبل انتصاف مالئمة،
وإذ يرحري ابملشاورات اإلالليمية الو أجرهتا ايبرية املسلتقلة املعنيلة مبسلألة التمتلع وقلوق
اإلنسلان ابلنسللبة لاشل ا املصللا ني ابملدللي ملع أصللحا املصلللحة املعنيلني ة ملتلللأ املنللااي،
مبللا فيدللا أفريقيللا ،والللو أفضللل إىل وعللع طللة عمللل إالليميللة إل للا اانتداكللات املر ابللة عللد
األش ا املصا ني ابملدي،
وإذ يرحللري أيضلاً ابلعمللل الللوي اعللطلعل لله مللؤ راً ايبللرية املسللتقلة واملتمثللل ة إعللداد
الدراسات التحليلية وعقد املناالشات شأن املمارسات الضلارة املتصللة ابلسلحر ،ابعتبارهلا طلراً
اص لاً عل للمج األش ل ا املص للا ني ابملد للي ة ع للض البل للدان ،و وص ل دا أح للد األس للبا اقوري للة
لالعتدا ات املر ابة عدهم،
وإذ يش للري إىل مجي للع القل لرارات الس للا قة ال للو اعتم للدهتا اقمعي للة العام للة وجمل للس حق للوق
اإلنسان شأن متتع األش ا املصا ني ابملدي وقوق اإلنسان،
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 -1يُثل للي علل للمج ايبل للرية املسل للتقلة املعنيل للة مبسل للألة التمتل للع وقل للوق اإلنسل للان ابلنسل للبة
لاشل ل ا املص للا ني ابملد للي مل للا الام للل لله م للن عم للل مد للم م للن أج للل إ للا ااعت للدا ات عل للمج
األش ا املصا ني ابملدي ونشر الوعي وععدم؛
 -2حي لليل علم لاً م للع التق للدير ابلتقري للر املواع لليعي املق للد م للن ايب للرية املس للتقلة( )1ال للوي
يتناول ،عللمج وجله ايصلو  ،ااعتلدا ات وانتداكلات حقلوق اإلنسلان ة للدان شلالل فيدلا علض
املمارسللات الضللارة ،مبللا ة ذلللح املمارسللات املتصلللة ابلسللحر ،أحللد األسللبا اقوريللة لالعتللدا ات،
ويرحللري ة هللوا الصللدد عطللة العمللل اإلالليميللة شللأن املدللي ة أفريقيللا ( )2021-2017الراميللة إىل
إ ا ااعتدا ات ة أفريقيا؛
 -3يقرر متديد وايلة ايبلرية املسلتقلة املعنيلة مبسلألة التمتلع وقلوق اإلنسلان ابلنسلبة
لاشل ا املصللا ني ابملدللي ،ل للرتة تللالف سللنوات ،وفقلاً للشللروط ذاهتللا املنصلو عليدللا ة اللرار
جملس حقوق اإلنسان  6/28املؤرخ  26آذار/مارس 2015؛
 -٤يطلري إىل ايبرية املستقلة أن درج منظوراً جنسلانياً ة مجيلع جملاات عملل الوايلة
وأن ومل اهتماماً اصاً ابلتحد ت وااحتياجات اياصة ابلنسا وال تيات من أجلل معاقلة أشلاال
التميين املتعددة واملتدا لة واملت االمة الو واجددا النسا وال تيات املصاابت ابملدي؛
 -5يديري جبميع الدول أن تعاون علاوانً كلامالً ملع ايبلرية املسلتقلة و قبلل الباهتلا
املتعلقللة للن رة لللدا ا لضللمان متا عللة وصللياهتا ،فض لالً عللن نويللدها اللل مللا يلللن مللن معلومللات
متصلة ابلواية ،والتجاو سرعة مع ندا اهتا العاجلة ورسائلدا من أجل متايندا من ااعطالع
وايتدا علمج و فعال؛
 -6يش للجع األم للم املتح للدة ،مب للا فيد للا وكااهت للا املت صص للة ،واملنظم للات اإلالليمي للة
واملؤسسللات الواني للة حلقللوق اإلنس للان ،واي لربا املسللتقلني ،واملنظم للات مللري احلاومي للة ،والقط للاع
ايا  ،وا سيما املؤسسات ااجتماعية ،واقدات املعنية األ رى ،علمج التعاون إىل أالصمج حد
ممان مع ايبرية املستقلة ة ااعطالع وايتدا؛
 -7يطلري إىل األمني العا وم وك األملم املتحلدة السلامي حلقلوق اإلنسلان نويلد
ايبرية املستقلة جبميع املوارد البشرية واملالية الال مة لالعطالع وايتدا علمج و فعال؛
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يقرر مواصلة النظر ة هور املسألة وفقاً لربانمج عمله السنوي.

[اعتُمد دون صويل].

اقلسة 53
 22آذار/مارس 2018
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