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تعزيز حقوق اإلنساااااااان وحمانفيا  ت     
 الصكوك المفعلقة بحقوق اإلنسان

   
 2020األول/ديسمبر كانون   16قرار اتخ ته الجمعية العامة في   

 
 ([10، الفقرة A/75/478/Add.1]بناء على تقرير اللجنة الثالثة )  

 
 نظام ه ئات معاهدات حقوق اإلنسان - 75/174 

 
 ،إن الجمعية العامة 

ــية رتشااا  إذ  ــيا ــ ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  (1)إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســ
ــايةة واالجتماةية والثقا ية ، واالتفاقية الدولية لحماةة (3)، واتفاقية حقوق األشــــــــــــخاص  و  ا عاقة(2)االقتصــــــــــ

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراي ، واالتفاقية الدولية لحماةة (4)جميع األشــــــــــــخاص من اال تفاء القســــــــــــر  
، واالتفاقية الدولية (7)، واتفاقية حقوق الطفل(6)واتفاقية القضـاء على جميع أشـلال التمززض  ـد المرأة ، (5)أ ـرمم

اتفاقية منامضـــــــة التعره  و زرو من  ـــــــرو  المعاملة ، و (8)للقضـــــــاء على جميع أشـــــــلال التمززض العنصـــــــر  

_________________ 

 .(، المرفق21-ألف )ي 2200انظر القرار  (1) 
 المرجع نفسه. )2) 
 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
 .48088، الرقم 2716المجلد المرجع نفسه،  (4) 
 .39481، الرقم 2220المجلد المرجع نفسه،  (5) 
 .20378، الرقم 1249المجلد المرجع نفسه،  (6) 
 .27531، الرقم 1577المجلد المرجع نفسه،  (7) 
 .9464، الرقم 660المجلد المرجع نفسه،  (8) 

https://undocs.org/ar/A/75/478/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/75/174
https://undocs.org/ar/A/RES/75/174
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ــانية أو المهزنةالعقوبة القا ــــــــــية أو ا أو ، والبروتوكول اال تيار  التفاقية منامضــــــــــة التعره  و زرو (9)لالإنســــــــ
 ،(10) رو  المعاملة أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو المهزنة من

 ، 1985أةار/ماهو   28المؤرخ   17/ 1985إلى قرار المجلس االقتصاي  واالجتماعي  وإذ تش ر أيضا  

بشـن/ تدةيم وتعضيض فعالية أياء   2014نيسـا//أبريل  9المؤرخ   68/268إلى قرارما  وإذ تشا ر ك ل  
 نظام مزئات معامدات حقوق ا نسا/،

بشــــــــــــــن/ نظام مزئات   2018كانو/ األول/يةســــــــــــــمبر   17المؤرخ   73/162إلى قرارما  وإذ تشااااااااا ر 
 معامدات حقوق ا نسا/،

ــا/ على نحو تام وفعال   وإذ تؤكد من جدند  أ/ تنفزر الدول األطراف للصـــــلوو الدولية لحقوق ا نســـ
ا نســا/ والحريات  احترام حقوق للغاةة بالنســ ة إلى الجهوي التي تبرلها األمم المتحدة من أجل تعضيض  أمر مهم

معامدات حقوق ا نســـا/ أمر ال  نى عنه لتنفزر  األ ـــا ـــية ومراعاتها عالميا، وأ/ األياء الفعال لنظام مزئات
 مرو الصلوو على نحو تام وفعال،

وإ ـهام مامزن وقيممزن وفريدهن  بما لكل مزئة من مزئات معامدات حقوق ا نسـا/ من يور وإذ تسالم  
ــية وحماهتها،في  ــا ــــــــ ــا/ والحريات األ ــــــــ ــاثل منها بح  ما تحرألو الدول األطراف   تعضيض حقوق ا نســــــــ بو ــــــــ
تقدم في الوفاء بالتضاماتها في مرا المجال وتقدةم توصــــــيات  معامدة من معامدات حقوق ا نســــــا/ من كل في

 بتنفزرما لهرو المعامدات، إلى الدول األطراف في ما هتعلق

تعدي اللغات في أنشـــــــطة األمم المتحدة، بما فزها األنشـــــــطة المرت طة بتعضيض على أممية  وإذ تشااااادد 
حقوق ا نســــــا/ وحماهتها، وإ  تؤكد من جدهد األممية القصــــــوي للمســــــاواة بزن اللغات الر ــــــمية الســــــ  ل مم  

 المتحدة من أجل األياء الفعال لهزئات معامدات حقوق ا نسا/،

، وإ  ترح  في مرا الصــــــــــدي بعملية النظر في حالة 68/268من القرار   41إلى الفقرة  وإذ تشااااااا ر 
/، ومما الممثل  ا/ المشــاركار الميســم الر  قدمه تقرير النظام مزئات معامدات حقوق ا نســا/، وإ  تحيع علما ب

 ،(11)، إلى رثيس الجمعية العامةسويسرا لدي األمم المتحدةالممثلة الداثمة لالداثم للمغر  و 

 ؛(12)بتقرير األمزن العام عن حالة نظام مزئات معامدات حقوق ا نسا/ تحيط علما - 1 

_________________ 

 .24841، الرقم 1465المجلد المرجع نفسه،  (9) 
 .24841، الرقم 2375المجلد المرجع نفسه،  (10) 
 .والس عزن الرابعةفي يورتها  العامة الجمعية رثيسمن  الموجهة 2020 بتمبر /أهلول 14 المؤر ة الر الة انظر (11) 
 (12) A/74/643. 

https://undocs.org/AR/A/RES/68/268
https://undocs.org/AR/A/RES/68/268
https://undocs.org/AR/A/RES/71/185
https://undocs.org/AR/A/RES/71/185
https://undocs.org/AR/A/RES/68/268
https://undocs.org/AR/A/RES/68/268
https://undocs.org/AR/A/73/309
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بالتقارير الســـــــــــنوية لهزئات معامدات حقوق ا نســـــــــــا/ المقدمة إلى الجمعية العامة  ترحب - 2 
وإلى المجلس االقتصــــــاي  واالجتماعي في يورتيه  (14)ة والســــــ عزنخامـســـــ وال (13)ة والســــــ عزنرابعيورتزها ال في

 ؛(16)2020 و (15)9201 لعامي

كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار  إلى إلقاء  مزئات معامدات حقوق ا نســـــا/  رؤ ـــــاء  تدعو   -   3 
 ة والس عزن في إطار البند    الصلة بعمل مزئات المعامدات؛ سابع ة والس عزن وال ساي  لت ايل اآلراء معها في يورتزها ال 

ــبزل التنفزر الكامل  تشااج  - 4  ــلة جهويما في  ـ ــلحة على مواصـ ــاح ة المصـ جميع الجهات صـ
 ؛68/268للقرار 

، التي حــــديت فزهــــا كي يــــة 68/268 من قرارمــــا 28إلى  26الفقرات تؤكاااد من جااادناااد  - 5 
تخصـــــــــــــيا وق  االجتماعات لهزئات المعامدات، وطلب  إلى األمزن العام إتاحة المواري المالية وال شـــــــــــــرية 

نا ـ ة، وقررت أ/ ةسسـتعرك كل  ـنتزن مقدار الوق  المخصـا لالجتماعات وأ/ ةعدل على مرا األ ـا   الم
بنـاء على طلـ  األمزن العـام وفقـاج لءجراءات المعمول بهـا في إطـار المزضانيـة، وطلبـ  إلى األمزن العـام ت عـا  

ــرلــ  أ/ ةــن ــر في االعت ــار وقــ  االجتمــاعــات  ات حقوق ا نســــــــــــــــا/،  ةحتــاجــه نظــام مزئــات معــامــد الــر ل
 المزضانية البرنامجية لفترة السنتزن التي  يقدمها مستقبال؛ في

معامدات حقوق   لتنظيم مناقـشات بـشن/ مـساثل تتـصل بتنفزر كل معامدة من   تعرب عن تقدنرها  -   6 
 الممار ات؛  هواصل يعم مثل مرو  ا نسا/  الل اجتماعات الدول األطراف فزها، وتطل  إلى األمزن العام أ/ 

 الل مزئات المعامدات لفرصــــــــــــــة ت ايل اآلراء مع رؤ ــــــــــــــاء   تعرب عن تقدنرها أيضاااااااااا - 7 
 اجتماعاتها السنوية وتطل  إلى األمزن العام أ/ هواصل يعم إتاحة مرو الفرص؛

للخدمات اال ـــــــتشـــــــارية و دمات بناء القدرات والمســـــــاعدة التقنية  تعرب عن تقدنرها ك ل  - 8 
مزن العــام لــدعم الــدول األطراف في بنــاء قــدرتهــا على تنفزــر التضامــاتهــا بموجــ  المعــامــدات،  التي ةقــدمهــا األ

 وتطل  إلى األمزن العام أ/ هواصل برل جهويو في مرا الصدي؛

ى الجمعيــة أ/ ةقــدم األمزن العــام إل 68/268من قرارمـا  40الواري في الفقرة  تكرر طلبياا - 9 
 .تقريرا عن حالة نظام مزئات معامدات حقوق ا نسا/العامة في يورتها السابعة والس عزن 

 
 46الجلسة العامة 

 2020كانو/ األول/يةسمبر  16
 

_________________ 

 38الملحق رقم  ؛ والمرجع نفســـــــــــــــه،(A/74/18) 18الســــــــــــــ عو/، الملحق رقم الرابعــة و الوثــاثق الر ــــــــــــــميــة للجمعيــة العــامــة، الــدورة  (13) 
(A/74/38 ،ــه ــه،  A/74/40)  40الملحق رقم (؛ والمرجع نفسـ ــه، A/74/44) 44الملحق رقم  (؛ والمرجع نفسـ الملحق (؛ والمرجع نفسـ

ــه،  A/74/48) 48رقم   ــه، A/74/55) 55الملحق رقم  (؛ والمرجع نفســــ ــا(؛ و A/74/56) 56الملحق رقم (؛ والمرجع نفســــ  انظر أةضــــ
A/74/256. 

ــمية للجمعية العامة، الدورة   (14)  ــةالوثاثق الر ــــــــــ ــ عو/، الملحق ر  الخامســــــــــ ــه(A/75/18) 18قم  والســــــــــ  38الملحق رقم    ،؛ والمرجع نفســــــــــ
(A/75/38 ،ــه ــه،  ؛  (A/75/40)  40 الملحق رقم(؛ والمرجع نفسـ ــه، A/75/41) 41  الملحق رقموالمرجع نفسـ الملحق (؛ والمرجع نفسـ

 (.A/75/56) 56الملحق رقم (؛ والمرجع نفسه، A/75/48) 48الملحق رقم (؛ والمرجع نفسه، A/75/44) 44رقم 

 (.E/2019/22) 2، الملحق رقم 2019 الوثاثق الر مية للمجلس االقتصاي  واالجتماعي، (15) 

 (.E/2020/22) 2، الملحق رقم 2020 المرجع نفسه، (16) 
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