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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٧شباط/فرباير ٢٤ -

٢٠١٧
آذار/مارس

البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في 
التنمية

أرمينيااا* ،إساانانيا* ،أسااتراليا* ،إسااتونيا* ،ألمانيااا ،أوكرانيااا* ،آيرلناادا* ،آيساالندا* ،إيطاليااا*،
باراغواي ،بلغاريا* ،بنما ،النوسانة والررساك* ،بولنادا* ،بيارو* ،تشايييا* ،الجنا اسساود*،
جمروريا ااة مقا اادونيا اليوغوسا ااالفية سا ااابقا* ،جورجيا ااا ،الا اادانمر * ،رومانيا ااا* ،سا االوفاكيا*،
سا االوفينيا ،السا اانغا * ،السا ااويد* ،سويس ا ارا ،ص ا اربيا* ،فنلنا اادا* ،قنا اار * ،كنا اادا* ،التفيا ااا،
ليساامنر * ،ليختنشااتاي * ،مالطااة* ،الميساايك* ،النااروي * ،النمسااا* ،هنغاريااا ،هولناادا،
الواليات المتحدة اسمرييية ،اليابان ،اليونان* :مشروع قرار
 …/٣٤تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا اسقليات


إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يش ري إىل اإلع ري ن الملريرياقو قريريوق اإلنسريريان ،والمل ريريد الريريدو احلريريا ملريريا قوق اقدن ري
والس اس ري  ،والمل ريريد الريريدو احلريريا ملريريا قوق ااالجتريريايي وااججماع ري واليقاف ري  ،وا اال ري حقريريوق
الط ري ريريال ،واا اال ري ري الدول ري ري للقاري ريرياي علري ريرير  ،ري ري قش ري ري ال الجم ري ري الملنتري ريرير  ،وإع ري ري ن حقري ريريوق
األشريريصا اقنجمري إىل قالل ريرياة الوم ري قو إ ن ري وإىل قالل ريرياة يين ري ول ويري الريريت اعجمد ري ا ممل ري
الملام ملجوافق اآلراي مبوجب الرارها  ١35/٤٧اقؤرخ  ١8كانون األول/ييسمرب ،١99٢
وإذ يريريتكر قياريريا جبم ري الق ريراراة الس رياملق الريريا اعجمريريداا ا ممل ري الملام ري  ،و ن ري حقريريوق
اإلنسريريان ،وجملريريس حقريريوق اإلنسريريان ملشري ن حقريريوق األشريريصا اقنجم ري إىل قالل ريرياة الوم ري قو إ ن ري
وإىل قالل اة يين ول وي ،
__________

*

يول غ عاو يف جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يش ري ك ريريتل إىل الراري ري  ١/5ملش ري ن ملن ريرياي مؤسس ريرياة ا ل ريريس و ٢/5ملش ري ن مدون ري

الواعد السلوك ألصحاب الواياة يف إطار اإلجراياة احلاص للمجلس ،اقريؤرني  ١8ح يريران/
يون  ،٢٠٠٧وإذ يشدي علر قن ياطل  ،اق ل ملواياة ملواجبرياام وفقريا يريتين القريرارين

ومرفقااما،

 -١يقريريرر متديريريد وايري اققريريررة احلاص ري اقملن ري ملقاريريايا األالل ريرياة ل ريرياة ري
ملالشروط ن س ا الا حديها جملس حقوق اإلنسان يف الراره 5/٢5؛

سريرينواة

 -٢ي ريريب جبم ري الريريدول قن جملريرياون مري اققريريررة احلاص ري يف يي ري اق ريرياب والواجبريرياة
اقنوط هبا وقن ساعدها يف ذل وقن ويها مل ال اقمللوماة ال زم الا طلب ا وقن نظر جديا
يف ااسريريججامل علريرير وجري السريريرع لطلبريرياة اققريريررة احلاصري ل يريريارة مللريريداطا لجم ن ريريا مريرين اا ريريط
ملواجبااا علر حنو فملال؛
 -3يشج الوكريااة اقجصتتري واقنظمرياة اإلالل م ري واقؤسسرياة الوطن ري قريوق
اإلنسريريان واقنظمريرياة غري ا وم ري علريرير إجريراي حريوار منريريجظم مري اق ل ري ملالوايري وا ريريا عل ري ،
وعلر مواصل اإلس اب يف مل ي ومحاي حقوق األشصا اقنجم إىل قالل اة الوم قو إ ن وإىل
قالل اة يين ول وي ؛
 -٤يطلريريب إىل األم ري الملريرياب وم ريريو األمريريم اقجحريريدة السريريامو قريريوق اإلنسريريان قن
يقريريدما  ،ري الريريدعم البشريرير والجقريريال واقريريا الري زب لجم ري اققريريررة احلاصري مريرين ن ريريت م ريرياب وايج ريريا
علر حنو فملال؛
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يقرر مواصل النظر يف هته اقس ل وفقا لربنامج عمل السنو .
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