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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
 ٢٩-١١أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  28أيلول/سبتمرب 2017
-15/36

والية املقرر اخلاص املعين آلاثرر املتببينة يف جمينال حقينوق اإلنسينان
على إدارة املينواد والفاينا ا اخلةينرة والينتمله فطينا ةينرق سينلممة
مئما

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاامل ققاوق اإلنساان ،والعااد الادوص ا اا
ابققااوق اتصتداااويال واتجتماعيااال والثقاايااال ،والعاااد الاادوص ا ااا ابقق اوق املدنيااال والسياساايال،
وإعالن وبرانمج عمل ايينا ،وإعالن اقق يف التنميال،
وإذ يض ااا يف اعتب ااا الفقا اارة  6م اان ص ا ارا اعمعي ااال العاما ااال  ٢5١/6٠امل ا ا
ما س ،٢٠٠6

 ١5آذا /

وإذ يش اار إىل صرا ي ا  ١/5بش اابن بن اااا م سس ااا ا ل ااس ،و ٢/5بش اابن مدون ااال صواع ااد
السا االوك للمبلفا ااإ با ااوتء يف إاا ااا اإلج ا ارااا ا ا ا ااال للم لا ااس ،امل ا ا إ  ١8حزي ا اران/
يوني  ،٢٠٠٧وإذ يشادو علاض وارو ة أن يا و املبلفاون باوتء واجبااوم واقاا ذانين القارا ين
ومراقاوما،
وإذ يشا ا ا اار أيضا ا ا ااا إىل صرا ات ا ا ا ا ا  ١/٩امل ا ا ا ا ا  ٢4أيلول/سا ا ا ا اابتمرب  ،٢٠٠8و١١/١8
املا ا ا ا  ٢٩أيلول/س ا ا اابتمرب  ،٢٠١١و ١٧/٢١املا ا ا ا  ٢٧أيلول/س ا ا اابتمرب  ،٢٠١٢و٢3/٢٧
امل  ٢6أيلول/سبتمرب  ،٢٠١4وإىل مجيا صرا ا عنال حقوق اإلنسان بشبن هن املسبلال،
وإذ يشاار لاانل إىل ص ارا اعمعيااال العامااال  ١/٧٠امل ا  ٢5أيلول/ساابتمرب  ٢٠١5وإذ
يرحب ابعتماو طال التنميال املستدامال لعاا  ،٢٠3٠مباا ايااا الياياال  4مان اذاد  ،١٢املتاو ض
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حتقيقاااا ولااول عااا  ،٢٠٢٠واملتعلقااال ابإلوا ة السااليمال بي يااا للماواو والنفاااء ا طاارة ااوال وو ة
عمرها واقا للمعاير الدوليال ،وإذ ي لد ترابط مجيا أهدا التنميال املستدامال وابيعتاا املتباملال،
 -١يرحب بعمل املقر ا اا املعاي ابآلاث املرتتباال يف جماال حقاوق اإلنساان علاض
إوا ة املواو والنفاء ا طرة والتخلص مناا بطرق سليمال بي يا يف إاا وتيت وحييط علما بتقريار
َّ
املقد إىل ا لس يف وو ت الساوسال والثالثإ()١؛
 -٢حياايط علم اا ابملباااول التوجيايااال الاامل ووااعاا املقاار ا ااا بشاابن املما سااا
اعيدة وصدماا يف تقرير  ،ويطلب إىل املقار ا اا أن يوا ال ،يف إااا وتيتا  ،تقاد معلوماا
مفدلال وحمدثال عن اآلاث الضا ة المل صد ترتتب علض إوا ة املواو والنفاء ا طرة والتخلص مناا
بطريقال غر مشروعال ايما يتعلق ابلتمتا البامل وقوق اإلنسان؛
 -3يقار متديااد وتياال املقاار ا اا لفاارتة ثاالو ساانوا  ،ويادعو املقاار ا ااا
تقد تقا ير إىل ا لس واقا لربانمج عمل وإىل اعمعيال العامال مرة يف السنال؛

إىل

 -4يش ا ا املقاار ا ااا علااض موا االال تعاون ا الوثيااق مااا ب ارانمج األماام املتحاادة
للبي ااال ،وم ااا ول ااات األم اام املتح اادة املتخدد ااال ،مث اال من م ااال الد ااحال العاملي ااال ومن م ااال العم اال
الدولي ااال ،وم ااا أم اااان اتتفاصي ااا البي ي ااال الدولي ااال ،م اان أج اال إو ا حق ااوق اإلنس ااان يف أعماذ ااا
وجتنب تدا ل األنشطال؛
 -5يطلااب إىل املقاار ا ااا موا االال املشاااو ا مااا أجااازة األماام املتحاادة وهي اوااا
املختدااال ومااا أماااان اتتفاصيااا الدوليااال املعنيااال ،ابتبااات دااج متعاادو التخددااا ومتعمااق إءاا
املشالل اقاليال ،حىت يتسىن إجياو اقلول الدائمال الالءمال ايما يتعلق إبوا ة هن املاواو والنفااء ،
بييااال تزويااد ا لااس ،واقااا لربانجم ا  ،بتقااا ير ساانويال عاان تنفياان الق ارا ا الاامل اعتم ادها ،وبتو اايا
ومقرتحااا ملموسااال بشاابن التاادابر الاامل جيااب اعاذهااا علااض الفااو بييااال التدااد لااراث الساالبيال
املرتتبال يف جمال حقوق اإلنسان علض املواو والنفاء ا طرة؛
 -6يش ا مجيا الدول وهي ا األمام املتحادة واملن ماا الدولياال األ ارن املعنياال،
واعاااا الفاعلااال يف ا تمااا املااده ،مبااا اياااا املن مااا غاار اقبوميااال ،ولاانل القطاع اان العااا
وا ا  ،ومجياا أ احاا املدالحال اآل ارين ذو الدالال ،علاض املشاالال يف عملياال تشااو وحاوا
وتعاااون مااا املقاار ا ااا بييااال متبينا ماان حتااديي املباااول التوجيايااال املتعلقااال ابملما سااا اعياادة
المل تدعم التمتا البامل وقوق اإلنسان من الل إوا ة املواو والنفااء ا طارة والاتخلص منااا
بطرق سليمال بي يا ،عند انتااا ارتة وتيت ؛
 -٧يطلااب إىل املقاار ا ااا أن يبلااه الاادول وهي ااا األماام املتحاادة ،واملن مااا
الدوليااال األ اارن املعنيااال ،وا تمااا املااده ،وأ ااحاا املداالحال اآل ارين ذو الداالال ابآلاث املرتتبااال
يف جمااال حقااوق اإلنسااان علااض إوا ة املاواو والنفاااء ا طاارة والااتخلص مناااا بطاارق سااليمال بي يااا،
مبا يف ذلا ايماا اص تنفيان طاال التنمياال املساتدامال لعاا  ،٢٠3٠وأن يلاتمس آ اا ومسااتا
اقبوم ا ااا  ،وهي ا ااا األم ا اام املتح ا اادة ،واملن م ا ااا الدولي ا ااال األ ا اارن املعني ا ااال ،وا تم ا ااا امل ا ااده،
وأ حاا املدلحال اآل رين ذو الدلال يف إاا وتيت  ،وأن يستعرض اعاوو الوانيال واإلصليمياال
__________
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والدولي ااال املتعلق ااال اه اادا التنمي ااال املس ااتدامال ،وأن جي اار و ااواث مواو اايعيال بش اابن التنفي اان الفع ااال
طال عا ٢٠3٠؛
 -8يشا ا املقاار ا ااا علااض أن يوا اال ،يف إاااا وتيتا  ،وباادعم ومساااعدة ماان
مفوويال األمم املتحدة الساميال ققوق اإلنساان ،إححاال ار اال مناسابال للحبوماا لبا تارو علاض
اتوعااااا الاامل تلقاهااا والاامل يشاار إلياااا يف تقرياار  ،وأن يااد مالح ااا هاان اقبومااا يف
تقرير إىل ا لس؛
 -٩يبر مناشدت الدول وغرها من أ حاا املدلحال تيسار عمال املقار ا اا
بتزويد ابملعلوما ووعوت إىل القيا بزء ا صطريال؛
 -١٠يباار مناشاادت األمااإ العااا ومفااوض األماام املتحاادة السااام ققااوق اإلنسااان
تزويد املقر ا ا ببل ما يلزم من مساعدة لالوطالت بوتيت بدو ة مناسبال؛
 -١١يقا اار أن يوا ا اال الن ا اار يف ها اان املسا اابلال يف إاا ااا البنا ااد نفس ا ا ما اان ج ا اادول
األعمال ،واقا لربانمج عمل .

اعلسال 3٩
 ٢8أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
[اعتمد بدون تدويت].
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