''1

األمم امليحدة

A/HRC/43/L.32

ا،معقة العاتة

Distr.: Limited
1 April 2020
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  20 -آذار/مارس 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيززز ويايززة حق ز حقززوق اإلنسززان املدنقززة والسقاةززقة وااديةززا ية
وااجيماعقة والثقافقة مبا يف ذلك احلق يف الينمقة
األرجنيز بةززاانقا لةز القا بةززيونقا* بكززوا ور* للاانقززا* لملانقززا لنيقاززوا وبابززو ا* لورو ززوا
لوكاانق ززا ليالن ززدا* ايس ززلندا* بياالق ززا ربرا ززوا * ال اليز ز ب ززارب و * ال تا ززال* بلجقك ززا*
بلاززارب بلق ززز* بنم ززا* بولن ززدا بولق ق ززا ولززة  -امليع ززد ة القوتق ززاريو* ب زز*و ريلن ززد* تاكق ززا*
تاينقززدا وتورب ززو* تاززقكقا تززونس* جاتايكززا* ا،ا ز األةززو * جزززر الا،اتززا جزززر تار ززال
ا،م،وريز ززة الدوتقنقكقز ززة* جورجقز ززا* الز ززداواا وتقنقكز ززا* روتانقز ززا* ةز ززان فنسز ززن وجز زززر
اينا ين* ةان كقيس ونق س* ةان لوةقا* السل ا ور* ةلوفاكقا ةزلوفقنقا* ةزورينا*،
السززويد* ززقلر ازابقا* اينززا ا* واتقمززاا* قززاا* فانسززا* ال لاز فنزززوي ح،وريززة -
الاولق اريةو فنلندا* فقجزر دز  *،كاواتقزا* كنزدا* كزورب* كوةزياريكا* كولوتاقزا* ات قزا*
لكسززم  *،لقيوانقززا* لقتيناززياين* تالاززة* تززالقزب* تةززا* تقززدونقا الاززمالقة* املكسززقك
اململكة امليحزدة ل ياانقزا العىمزأ وليالنزدا الازمالقة* تواكزو* النزاويم* النمسزا نقكزارا وا*
نقوليلندا* هاييت* هندورا * هناارب* هولندا القوان* :تااوع داار
.../43

جنسززقا مبززا يف
وايززة املقززارة املااززة املعنقززة باق ز األن ززال واةززيا
يف الاااء ويف املزوا اإلربحقزة و *هزا تزن تزوا ااعيزداء
ذلك اةيا
ا،نسر علأ األن ال
إن جملس حقوق اإلنسان،

إذ يش ري ري إىل قري ري ريرارح جمل ري ريريس حق ري ريريوق اإلنس ري ريريان  13/7املري ري ري ر  27آذار/م ري ريريارس
املري ري ر  24آذار/م ريريارس  ،2017وإىل مجي ريرير قري ريراراق قن ريريا حق ريريوق اإلنس ريريان ذاق ال ريريلا ،و
اللجنريريا  68/1990امل ري ر  7آذار/مريريارس  ،1990وإىل مقريريرر اسلريريس ا قي ريرياجح وا جيمريرياع
امل ر  22متوز/يوليه ،2004

 2008و16/34

__________

*

جولا غ عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
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ريرييما قري ريرار
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وإذ يشريريدج علريريأ ن ااقاقيريريا حقريريوق الكقريريمل اشريريامل املييريريار ال ري ح يعسريرييند إليريريه يف اي ي ري حقريريوق
الكقريمل واايياريا ،ويضرير يف اعيبرياري ايريا الربواواريريو ق ا يياريريا ل اقاقيريا ،ويريدعو إىل ا ريدي اقميريرير
علياا وانقي ها انقي اً فيا ً،
وإذ يساوري ابلغ القل إزاء ا يمرار بير األطقال وا يغ هلم وا عيداء عليام جنسياً،

وإذ يسلم حبجم وايقيد مجير شاال بير األطقال وا يغ هلم وا عيداء عليام جنسياً ،مبا يف
ذلك علأ اإلنرتنت ،وابلضرر القرجح واسيمي اقسيم الناجم عناا،
وإذ يش إىل قرارح جملس حقوق اإلنسان  1/5بشرينن بنرياء م سرياق جملريس حقريوق اإلنسريان
و 2/5بشريرينن مدونريريا قواعريريد السريريلوني للمالقريريإ بريريو جق يف إطريريار اإلج ريراءاق اجاسريريا اليابيريريا للمجلريريس،
املري ر إ  18ح يران/يونيريريه  ،2007وإذ يشريريدج علريريأ ن اضريريكلر املالقريريا ابلو يريريا بواجبالريريا طبقرياً للقريريرارين
امل اورين ومرفقياما،
يرح ري بيمريريمل وإ ريريااماق املقريريررة اجاسريريا املينيريريا ببيريرير األطقريريال وا ريرييغ هلم جنسريريياً،
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مبا يف ذلك ا يغ هلم يف البغاء ويف املواج اإلابحيا وغ ها من مواج ا عيداء اقنس علأ األطقال؛
يقريرر متديريد و يريا املقريررة اجاسريا وفقرياً لقريرارح جملريس حقريوق اإلنسريريان
-2
لقرتة ث ث نواق إضافيا؛

 13/7و16/34

يكل ري ري إىل املق ري ريريررة اجاس ري ريريا ن ا ري ريريدعم ال ري ريريدول يف وض ري ريرير ط ري ريرير قانوني ري ريريا و يا ري ريرياايا
-3
وا رتاايجياق حلمايا الكقمل بكريقريا مراعيريا حيياجرياق الكقريمل وللمنظريور اقنسرياو وم اايريا للكقريمل مرين
جمل منر األشاال اقديدة والناشئا من بير األطقال وا يغ هلم وا عيداء عليام جنسياً عرب اإلنرتنت
والقضاء علياا علأ حنو فيال ،وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
يكل يضاً إىل املقررة اجاسا ن اواسمل اقدمي اقريارير رينويا عرين انقيري الو يريا إىل
-4
جملريس حقريريوق اإلنسريان واقمييريريا اليامريا ،وفقرياً لريربامن عمريريمل اريمل منامريريا ،مرير اقريريدمي اقرتاحرياق واوسريريياق
بشريرينن منريرير بيريرير األطقريريال وا ريرييغ هلم وا عيريريداء علريرييام جنسريريياً وبشريرينن إعريرياجة هيريريمل األطقريريال الضريريحاج
والناجإ وايافيام وإعاجة إجماجام ،بكريقا اراع املنظور اقنساو واسيند إىل حقوق الكقمل؛
يكل إىل مجير الدول ن ايياون اياوانً اام ً مرير املقريررة اجاسريا و ن اسرياعدها يف
-5
جاء مااما ريريا ،و ن اق ريريد إليا ريريا مجي ريرير امليلوم ريرياق ال زم ريريا ال ريرين اكلبا ريريا ،و ن اس ريرييجي لكلبال ريريا املييلق ريريا
ابل جراق وبينقي اوسيالا؛
يشجر املقررة اجاسا علأ مواسريلا الييرياون مرير املقريررة اجاسريا املينيريا اشرياال الريرق
-6
املياسريريرة ،مبريريا يف ذلريريك ريريبابا وعواقباريريا ،واملقريريررة اجاسريريا املينيريريا اب ةريريار ابألش ري ا  ،و اسريريا النسريرياء
واألطقال؛
يكلري إىل األمريريإ اليريريا ومقوضريريا األمريريم امليحريريدة السريرياميا حلقريريوق اإلنسريريان ن يقريريدما
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إىل املقررة اجاسريا مريا يل ماريا مرين مسرياعدة إلالرياز و يياريا ،رييما بوضرير مريا ياقري مرين املريوارج البشريريا
واملاجيا حتت ا رفاا؛
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يقرر مواسلا النظر يف ه ي املسنلا وفقاً لربانمن عمله.
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