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  اليجبة الثالثة
 حم ر موجز ليجيسة الثا ية واألربعني

 15:00، الساهلة 2014الثاين/ وكمرب  تشرا  6اخلميس بيواورك، اوم ب  املقر  املعقوحملة
ت كاي ) ائل الرئيس(السيد  الرئيس: ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  (السبتال) ت

  
 ا تواا 

ــد  ــم املتحــدة الســامن لشــ ون ال        61الاب ــوح األم ــر م  ــال: تقرا ــ  جــدول األهلم جــ،ني، م
 واملسائ. املتبية بال ج،ني والعائدا  واملشرحملا ، واملسائ. اإل سا ية )تابو(

 (تابعم  جدول األهلمال: التبمية االجتماهلية ) 26الابد 
 (تابعمتابعة السبة الدولية ل اار الس : اجلمعية العاملية الثا ية ليشي وخة ) ) ( 
ــد  ــم امل     61الاب ــوح األم ــر م  ــال: تقرا ــ  جــدول األهلم تحــدة الســامن لشــ ون ال جــ،ني،   م

 (تابعواملسائ. املتبية بال ج،ني والعائدا  واملشرحملا ، واملسائ. اإل سا ية )
 (تابعم  جدول األهلمال: تعزاز  قوق اإل سان ومحااتها ) 68الابد 

مســائ.  قــوق اإل ســان، لــا   جلــب البــهح الادايــة لتحســني التمتــو  قــوق  ) ( 
 (تابعسية )اإل سان واحلراا  األسا

 (تابع اال   قوق اإل سان والتقارار املقدمة م  املقررا  واملمثيني اخلاصني ) ) ( 
 (تابعم  جدول األهلمال: مبو اجلرمية والعدالة اجلبائية ) 105الابد 
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ليشي(،  تير      -يف غياب السيية  سسيتي ا بيس غس متي يس      
 اجللسة السية فاي مالسنغال،  نائب الرئيس.

 15:05لسة الساعة اف  حت اجل
م  جدول األهلمال: تقرار م وح األمم املتحـدة   61الابد 

الســـامن لشـــ ون ال جـــ،ني، واملســـائ. املتبـــية بـــال ج،ني  
، A/69/12( )تيابع )والعائدا  واملشرحملا ، واملسائ. اإل سا ية 

A/69/12/Add.1 ،A/69/339) 
، 2013)كيجـن(: قـال ا ـ    هلـام      السيد طومسون - 1

مييــون صــ ب بســال ال ــواري ال ايعيــة،   22تشــرحمل قرابــة 
وان هـــ أل األهلـــداحمل ســـتزحملاحمل  تيجـــة لـــتت  املبـــا  العـــاملنت ان  

ــة صـــت ة،    ــة جزراـ ــ.  كيجـــن، وهـــن حملولـ ــد بال عـــ. لبقـ اهـ
ــب       ــ  جلـ ــود مـ ــو دسـ ــا يية، والوضـ ــة السـ ــا  ا ييـ اجملتمعـ
ك ااــاا اجملــاورة الــت اصــتر  مــ خرا دراضــن مــ  كيجــن        
لتستادل األراضـن الزراهليـة الـت دتي تـها ميـاأل الاحـرت وبـالبظر        
ا  ت ي ــة وتعقــد هلمييــة  قــ. البــاا واجملتمعــا  ا ييــة، ك  ــ   

شركاو هليى العمـ. معـا لتـدهليم    حيث الدول األهل او وسائر ال
قدرة اجملتمـو الـدوع هليـى التعامـ. مـو دلمـة ال جـ،ني املتبـية         

 باملبا ، وهن دلمة كا ة ومتزاادةت
)دكتا ســتان(: قــال ان الســ ان األكتــان  الســيد تــا ني  - 2

املشــرحملا  هــم مــ  دكــرب الســ ان املشــرحملا    العــا ت وتســيم 
اص املشـرحملا  حملاخييـا،   احل ومة املبت اة  داثا  قـوق األصـ   

وستعم. هليى ت احملي األوضـا  الـت تـ حملي ا  التشـرحمل واحلـد      
ــ ، وهليــى تــوك  املســاهلدة       مــ  التشــرحمل الــ ي ال مي ــ   با
 ـــاال  ال ــــوارم والـــدهلم واحلمااــــة ل تـــرا  دطــــولت ان    
احل ومـة تقــدم الـدهلم ليعائــدا  األكتـان العداــدا  مـ  خــ ل     

الــوط ، وتعمــ. بشــ .  ولارة صــ ون ال جــ،ني واإلهلــاحملة ا 
وثيــق مــو م وضــية األمــم املتحــدة لشــ ون ال جــ،ني ملواصــية   
ــول       ــتراتيجية احلي ــ  خــ ل اس ــوط ، م ــوحملة ا  ال تشــجيو الع
ــزام احل ومــا      ل جــ،ني األكتــانت ودصــار مــرة دخــرم ا  الت

ــة     ــة ومحاا املست ــي ة ل جــ،ني بالتمســب لاــدد العــوحملة ال وهلي
ام وآمـــ  وحملون هلـــائق ال جــ،ني واتا ـــة الوصـــول بشـــ . تـــ 

لوكاال  اإلغاثة اإل سا ية حملاهليا ه أل احل وما  دا ـا ا  دن  
ــت حيظــى  ــا       ــة ال ــاا  املعامي ــان   ــس مع ــوكر ل جــ،ني األكت ت
ــ     ــعر   ومتـ ــا األجا ـــل اشخـــرونت وتشـ املواطبـــون والرهلااـ
ــان، و اصــة      ــدان املست ــي ة ل جــ،ني األكت ــالب لياي ــان ب بامتب

اإلسـ مية اليتـان تـتحم ن العـلو      باكستان ومجهوراـة ااـران  
 األكربت

)ال ــام ون(: قالــ  ان ماــددي  الســيدة ماــاال اايبتــا - 3
ــا      ــا ل يت ــا هاحملا الت ــام  وتقاســم املســ وليا  يــل دن ا و 
املســـاهلدة    ـــاال  ال ـــوارم واملســـاهلدة ال وايـــة األجـــ.  
املقدمتني ا  ال ج،ني واملشرحملا  حملاخييات وم  املهم ليتااـة دن  

ن املساهلدة اإل سا ية مش وهلة باملساهلدة اإلمنائيـة ا ي ييـة   ت و
لدهلم السـ ان املت ـررا  واجملتمعـا  امل ـي ة معـات وتشـارك       
ال ام ون م وضية األمم املتحـدة لشـ ون ال جـ،ني   حملهلـوة     
املاحنني ا  تقدمي مزاد مـ  الـدهلم ليحيـول ال وايـة األجـ.        

ــ      ــدهات وم ــت طــال دم ال ــروري دا ــا   ــاال  ال جــ،ني ال
ــة     ــاا  الدكيبـ ــدي لألسـ ــرم ليتبـ ــرة دخـ ــوحمل مـ ــاهل ة اجلهـ م ـ

 ليمبالهلا ت
ــة     - 4 ــارا  مــ  العبــ    مجهورا ــدكق ال جــ،ني ال  ان ت

دكراقيا الوس ى و يج اـا ايقـن هلا،ـا باهظـا هليـى ال ـام ون،       
ومو جلب ك هنا هلالمة هليى حتم.  بياها، وقد  ـدحمل  اطـارا   

التعــاون كيمـا بــني الــولارا ،  تشـراعيا إلحملارة األلمــة، وتيسـ    
وك لب مـو امل وضـية وسـائر الشـركاوت غـ  دن األمـر حيتـا         
ــدول األهل ــاو،      ــدوع وال ــدهلم مــ  اجملتمــو ال ــد مــ  ال ا  مزا
الي ا  تباصدمها التجاو  ال عين مو طياا  مجهوراـة دكراقيـا   

 الوس ى والايدان اجملاورة، ومبها ال ام ونت
حملهل  ا  توك  محااـة دك ـ.    )اراتراا(: السيدة هيين - 5

ل ج،ني، و اصة   التـر ،  يـث اـزحملاحمل تعرضـهم ليتمييـز،      

http://undocs.org/A/69/12
http://undocs.org/A/69/12/Add.1
http://undocs.org/A/69/12/Add.1
http://undocs.org/A/69/339
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ــتقاال    ــز االســ ــت دم مراكــ ــن دال تســ ــع ليعبــــ ت واباتــ و ــ
وخميما  ال ج،ني ليتجبيد العس ري دو السياسن، ويـل دن  
ت ون حت  اإلصراف ال ام. مل وضية األمـم املتحـدة لشـ ون    

ــا، املوق  ــة الو ــدة     ال جــ،نيت ان اراترا ــة مبظم ــى ات اقي ــة هلي ع
ــبظم اجلوا ــل ا ــدحملة ملشــاك. ال جــ،ني         ــة الــت ت األكراقي
دكراقيا،  ا سـج. مثـاع كايـد م ـي  ل جـ،نيت و  الوقـ        
ال ي تعارح كي  بشـدة اإلهلـاحملة القسـراة لرهلاااهـا ا  الـوط       
وطرحملهم، ك هنـا تشـجو هلـوحملام ال وهليـة، بتـوك  املسـاهلدة         

ــاحملة ا  ــا     جمــال اهل ــى الع ــس   ــاهلنت وهــن، هلي ــا  االجتم إلحملم
 اعي ، ال حتتجز دو حتاكم اإلراتراني العائدا ت

ان معاجلة األساا  الدكيبـة ليجـوو وا جـرة امل تي ـة      - 6
تت يل م  الدول األهل ـاو الوكـاو بالتزامااـا لقت ـى القـا ون      
الـــدوع، كـــ  تســـمب بـــا ت ل بيـــد لايـــد آخـــر وال ب ـــرح   

تعزاز احليـول ال وايـة األجـ. اقت ـن دن     جزاوا  جمح ةت ان 
اواكل هلم. م وضية ص ون ال ج،ني األ شـ ة اإلمنائيـة الـت    
تقوم  ا كيا ا  دخرم تابعـة لألمـم املتحـدة، ودن تحسـتحدي     
ــاا       ــاجرا  ألسـ ــ،ني واملهـ ــني ال جـ ــة بـ ــة بدقـ ــا  ليت رقـ آليـ
اقتباحملاةت واتعني   ه ا البدحمل اختاج خ ـوا  ليتعـرف هليـى    

لــ ا  ا ياــون لورا احلبــول هليــى اجلبســية اإلراتراــة  األكــراحمل ا
ل ست احملة م  املعامية الت  ييية الت حيظى  ا ميتمسو اليجـوو  

 اإلراتراونت
)جورجيــــا(: قالــــ  ان  الســــيدة ماخاروبييشــــ يين - 7

  ومتــها تاــ ل قبــاراها لتــوك  اليجــوو لي ــارا  مــ  ســوراا  
ى االت اقيــة والعــراق ودوكرا يــات ان جورجيــا، الــت وقعــ  هليــ

ــة لركــز األصــ اص هلــدمين اجلبســية، حتمــن ال جــ،ني      املتعيق
وهلدمين اجلبسية لوجل قوا يبها الوطبية، وتعم. مو م وضـية  
األمــم املتحــدة لشــ ون ال جــ،ني وصــركاو آخــرا  هليــى حملهلــم 
ــ       ــا  مـ ــدحمل كـ ــداها هلـ ــا لـ ــ  دن جورجيـ ــاجهمت وامل سـ احملمـ

قـن الـ ي ت ـاقم    الس ان املشرحملا  حملاخييا،  تيجـة ليـت ه  العر  

ت ان 2008مــو اال ــت ل الروســن ألوســيتيا اجلبوبيــة   هلــام 
مسألة األص اص املشـرحملا  حملاخييـا   ا ـ  اباتـن ركعهـا مـ        
جــدول دهلمــال مباقشــا  جبيــ  الدوليــة ب ــت  مــ  بعــ     
املشاركني، و اصة مب  دن دحمل  احلواجز اجلدادة هليـى طـول   

   مـــ خرا   خـــ  اال ـــت ل والتـــداب  التقييداـــة الـــت اختـــ
مقاطعــة غــاع ا  اجكــاو مزاــد مــ  الــتوذت و  الوقــ  جاتــ   
ظيــ  الســي ة القائمــة بــاال ت ل هليــى رك ــها ليوصــول ا    
الراصـدا  الــدوليني حلقــوق اإل سـانت وقــد اختــ     ومتــها   
خ ــوا  ل  الــة اإلســ ان واملســاهلدة املاليــة والتعيــيم وســا.   

حملاخييــا، حملون  كســل الــرلق دو العمــ. ليجــورجيني املشــرحملا 
 املساا  قهم   العوحملة اشمبة ب رامةت

)دوكرا يا(: قال ان   ومتـ  ميتزمـة    السيد صابوكال - 8
 1967بتب ي  االت اقيـة املتعيقـة لركـز ال جـ،ني وبروتوكـول      

امليحق  ـا، وتعمـ. مـو االحتـاحمل األوروى هليـى اسـتي او معـاا         
حمل امل روضــة خ ــة هلمــ. امل وضــية األوروبيــة بشــأن ركــو القيــو 

هليى تأصـ ا  السـ رت وتسـعى احل ومـة دا ـا، بالتعـاون مـو        
ــاال      ــ  الوكـ ــ أل مـ ــا ية وغـ ــ ون اإل سـ ــيق الشـ ــل تبسـ م تـ
ــا      ــا   دوكرا ي ــة ا تياجــا  املشــرحملا  حملاخيي ــة، ا  تياي الدولي

صــ ب، بوســائ. مبــها تســهي.     275 000الاــالب هلــدحملهم  
اإل سـان   الزاارة الت مت  م خرا ليمقرر اخلاص املعـ   قـوق  

 2014األول/دكتــوبر  تشــرا ليمشــرحملا  حملاخييــات وجــرم   
سّ  قا ون حيمن  قوق املشرحملا  حملاخييا، واعـا  مسـائ. مـ     

 قاي. تيس  املساهلدة اإل سا ية الدوليةت
ان ما اسـمى قواكـ. املسـاهلدة اإل سـا ية الـت ارسـيها        - 9

االحتـــاحمل الروســـن ا  دوكرا يـــا هـــو ا تـــهاك واضـــب ليميثـــاق   
قــا ون الــدوع والــوط ،  يــث اهنــا ترســ. حملون مواكقــة       ولي

دوكرا يا، وال تشرف هلييها جلبة البـييل األمحـر الدوليـةت ان    
ــة الــ ي دهليبــ  الوكــد الروســن كيمــا اتعيــق     الــرقم املرت ــو ليتاا
بعدحمل ال ج،ني األوكرا يني   االحتاحمل الروسـن   اـتم التحقـق    
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ــ ن غــزو االحتــاحمل     ــ  بشــ . مســتق.ت ومــو جلــب ك الروســن  مب
ــتا         ــ ال واجكــاوأل لي ــاحل م ال ــة ب ــة القــرم املتمتع جلمهورا
ــ،ني      ــتوذ ال جــ ــر لــ ــال املااصــ ــا الســ ــا مهــ ــرق دوكرا يــ صــ
األوكــــرا يني ا  االحتــــاحمل الروســــن واملشــــرحملا  حملاخييــــا       

 دوكرا يات
ان دوكرا يــا حتــث االحتــاحمل الروســن هليــى ال ــ  هلــ    - 10

ـــ   ــا، ووق ــد دوكرا يـ ـــة ضـ ــ   ـــر  خمتي ـــــــ ـــة صـ   رهلااـــــــ
وتســييب اإلرهــابيني، وســحل قواتــ  ومرتزقتــ  متامــا، ومراقاــة 
احلدوحمل بش . كعال مي   التحقـق مبـ ت ومـا   ات ـ  االحتـاحمل      
الروســـن خ ـــوا  ليوكــــاو بالتزاماتـــ  لوجـــل بروتوكــــول     
ــ ن مشــ ية املشــرحملا  حملاخييــا وال جــ،ني ســتظ.        ميبســب، ك

  .ت ب 
وليـة ليـهجرة(: قالـ  ان    )املبظمة الد السيدة موادا  - 11

ــهجرة املعبــون    ــة لي الييرت   املبشــور األخــ  ليمبظمــة الدولي
اوضب دن دوروبـا  القاتلة: تعقب األ واح املفقسد   ثناء اهلجر  

ــاميني،        ــ  البظ ــاجرا  غ ــ  اســمون امله ــر مقبــد مل ــن دخ  ه
واشدحمل هليى ضرورة العم. العاجـ. والتعـاون امل ثـ  حلمااـة     

مـ  املهـاجرا ت ان املبظمـة الدوليـة     ميتمسن اليجوو وسـواهم  
ليهجرة تعمـ. بالشـراكة مـو م وضـية األمـم املتحـدة لشـ ون        
ال جــ،ني هليــى محااــة دضــع  املهــاجرا ت كعيــى ســاي. املثــال   
ــة لتبســق     ــاحملة اجملموهلــة العاملي ــان   قي ــان املبظمت اصــترك  هات
امل يما  واحملارة امل يما    اطـار اليجبـة الدائمـة املشـتركة     

كاال ، ومهـا تتعاو ـان لـدهلم احليـول املتعـدحملة األبعـاحمل       بني الو
لتدكقا  ا جرة امل تي ةت و  اشو ة األخ ة هلميـ  املبظمـة   
الدوليــة ليــهجرة بشــ . وثيــق مــو م وضــية األمــم املتحــدة        
لش ون ال ج،ني وغ ها مـ  وكـاال  املسـاهلدة اإل سـا ية       

؛ 3ســتوم مخــس مــ   ـــــــاال  ال ــوارم اإل سا يــــــة مــ  امل 
ومــا كت،ــ  املبظمتــان، مبــ  ا شــائهما، تتقامســان املســ ولية    
ــد       ــوم امل وضــية بتحدا ــوطني ال جــ،ني، كتق ــاحملة ت ــا  اهل هلميي

ــوطني ليبظــر     ــها ا  بيــدان اهلــاحملة الت  ــاال  ال جــ،ني وا الت
ــهم      ــة مااصــرة مــو ال جــ،ني ا ــدحملة  الت كيهــا، وتعمــ. اليجب

 لإلهلداحمل لبقيهم وتب ي ألت
 (تابع)   جدول األهلمال: التبمية االجتماهليةم 26الابد 
متابعة السبة الدوليـة ل اـار السـ : اجلمعيـة العامليـة       ) (

 (A/C.3/69/L.14/Rev.1( )تابع) الثا ية ليشي وخة
س ابعية اجل عييية العاملييية  : A/C.3/69/L.14/Rev.1سشيرو  القييرا   
 الثانية للشيخسخة

)حملولـــــة بولي يـــــا املتعـــــدحملة  الســـــيد مامـــــاين بـــــاكو -12
ـــ      ــة الـ ــم جمموهلـ ــرار باسـ ــرو  القـ ــدم مشـ ــا (: قـ  77القوميـ

ــى القــرارا  الســابقة،       والبــني، قــائ  ان املشــرو  مــا  هلي
ــوذ الع ــوا    ــ. امل ت ــق العام ــى حملور ال را ةت وجــرم وصــدحمل هلي

ــا  املســائ. املتبــية بالســ        ــى ضــرورة احملم ــز دا ــا هلي التركي
 واستراتيجيا  الق او هليى ال قر   اخل   اإلمنائية الوطبيةت

ــان  - 13 ــيد خـ ــد     السـ ــا قـ ــال ان تركيـ ــة(: قـ ــني اليجبـ )دمـ
 ا  م  ا  مقدمن مشرو  القرارت

م  جدول األهلمال: تقرار م وح األمم املتحـدة   61الابد 
ال جـــ،ني، واملســـائ. املتبـــية بـــال ج،ني   الســـامن لشـــ ون

( تييييييابع) والعائـــــدا  واملشــــــرحملا ، واملســـــائ. اإل ســــــا ية  
(A/C.3/69/L.54) 

سفسضييييية األسيييي  امل حيييية  : A/C.3/69/L.54سشييييرو  القييييرا  
  جئنيلشؤون ال

)السـواد(:قدم  مشـرو  القـرار،     السيدة كيي ـورحمل  - 14
وقالـ  ا ـ  هلـ وة هليــى بعـ  التتـي ا  التحراراـة الاســي ة،       
ك ن الـبب ات ـم  كقـرة جداـدة   الداااجـة تشـ  ا  القيـق        
ــ        ــر  م ــدحمل األصــ اص املشــرحملا  قســرا اقت ــ  دن هل ــالب م الا
مستواا  صا  قياسية، كمـا ات ـم  سـ  كقـرا  موضـوهلية      
جدادة تتعيق بالتحداا    جمال التشتي. والسياسـا  العامـة   

http://undocs.org/A/C.3/69/L.14/Rev.1
http://undocs.org/A/C.3/69/L.14/Rev.1
http://undocs.org/A/C.3/69/L.54
http://undocs.org/A/C.3/69/L.54
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ــم      ــامح م ــوح األم ــة لرب  ــة التب ي ا ــر اليجب ــت وصــ ها تقرا ال
 (تA/69/12املتحدة السامن لش ون ال ج،ني )

)دمـني اليجبـة(: قـال ان اثيوبيـا ودرميبيـا       السيد خـان  - 15
والاوسبة وا رسـب وجورجيـا وصـربيا وق غيزسـتان      ود دورا

وليتوا يا واملتر  و يولايبدا قد ا  م  ا  مقـدمن مشـرو    
 القرارت
مــ  جــدول األهلمــال: تعزاــز  قــوق اإل ســان       68الابــد 

 (تابع)ومحااتها 
مسائ.  قوق اإل سان، لـا   جلـب البـهح الادايـة      ) (

لتحســـــني التمتـــــو  قـــــوق اإل ســـــان واحلراـــــا  
، A/C.3/69/L.36 ،A/C.3/69/L.37( )تيييابع)ساســية  األ

A/C.3/69/L.49 ،A/C.3/69/L.50 ،A/C.3/69/L.51) 
سركز األس  امل حة  لل ية بب  : A/C.3/69/L.36 سشرو  القرا 

وال سثيق يف جمال تقسق اإلنسان جلنسب غرب آسييا واملنققية   
 العربية
)ق ـر(: قـدم مشـرو  القـرار، وقـال       السـيد التميمـن   - 16

ــو س     ــرا  وتـ ــدة والاحـ ــة املتحـ ــارا  العربيـ ــا واإلمـ ان اراتراـ
والســـوحملان وهلمـــان وال ـــام ون وال واـــ  وليايـــا ومبـــر      
واملمي ة العربية السعوحملاة وموراتا يـا والـيم  قـد ا  ـم  ا      

 مقدمن مشرو  القرارت
كتوا  )مجهوراة )دمني اليجبة(: قال ان السيد خان  - 17
الاولي اراــة( واملتــر  و يج اــا قــد ا  ــم  ا  مقــدمن       -

 مشرو  القرارت
: تقيييسق اإلنسيييان يف جميييال  A/C.3/69/L.37سشيييرو  القيييرا   

 إقاسة العةل
ــل  - 18 ــرار،    الســيدة كال ــدم  مشــرو  الق )البمســا(: ق

وكرا يا وباراغواي وكوستارا ا وليتوا يـا  وقال  ان د دورا ود
وهبدوراا قد ا  م  ا  مقدمن مشرو  القرارت ودضـاك   

ــة األصــ اص       ــى  ال ــز هلي ــرار اســتاقن التركي دن مشــرو  الق
ا ــــرومني مــــ   راتــــهم، وصــــرو  اال تجــــال، وق ــــاو      
األ ـــداي، واألط ـــال ا تجـــزا ، مـــو مراهلـــاة الت ـــورا       

البموججيــة والتــداب  العمييــة  األخــ ة، ومبــها االســتراتيجيا   
اجلدادة لألمـم املتحـدة ليق ـاو هليـى العبـ  ضـد األط ـال          
جمال مبو اجلرمية والعدالة اجلبائية، الت ستقدم ا   يقة  قـا   

 .2014الثاين/ وكمرب  تشرا  21ركيعة املستوم   
)دمني اليجبة(: قال ان الاوسبة وا رسب السيد خان  - 19

ا وصربيا قـد ا  ـم  ا  مقـدمن مشـرو      ومجهوراة مولدوك
 القرارت

 األشخاص املفقسدون: A/C.3/69/L.49سشرو  القرا  
ــا  - 20 ــيدة ماماحملوكـ ــرو     السـ ــدم  مشـ ــان(: قـ )دجربيجـ

ــة    القــرار، وقالــ  ان األرجبــتني وبولبــدا وبــي روا ومجهورا
الاولي اراـة( وكبـدا    -  )مجهوراـة  مولدوكا وسواسرا وكتواـ 

ولي تبشتاا  ومبر والبمسا واليو ان قد ا  م  ا  مقـدمن  
مشــرو  القــرارت وارت ــز مشــرو  القــرار هليــى قــرار اجلمعيــة  

وما اتب. باملوضو  م  قـرارا  ومقـررا     67/177العامة 
جلبة  قوق اإل سان وجميـس  قـوق اإل سـانت وقـد اسـت م.      

قراــر األمــني العــام هلــ  األصــ اص  مشــرو  القــرار لــيع س ت 
(، وتقراـــر اليجبـــة االستشـــاراة التابعـــة  A/69/293امل قـــوحملا  )

جمليــس  قــوق اإل ســان هلــ  دك ــ. املمارســا  بشــأن مســألة  
 (تA/HRC/16/70امل قوحملا  )

)دمــــني اليجبــــة(: قــــال ان جورجيــــا   الســــيد خــــان - 21
 واملتر  قد ا  متا ا  مقدمن مشرو  القرارت

سيي سة الفييحفيني وسسيي لة   : A/C.3/69/L.50سشييرو  القييرا   
 اإلف   سن العقاب

)اليو ان(:قـدم مشـرو  القـرار، وقـال      السيد بولياا - 22
د دورا ودوكرا يا وداسيبدا وبب  وتركيـا ومجهوراـة كوراـا    ان 

http://undocs.org/ar/A/69/12
http://undocs.org/A/C.3/69/L.36
http://undocs.org/A/C.3/69/L.37
http://undocs.org/A/C.3/69/L.49
http://undocs.org/A/C.3/69/L.49
http://undocs.org/A/C.3/69/L.50
http://undocs.org/A/C.3/69/L.51
http://undocs.org/A/C.3/69/L.36
http://undocs.org/A/C.3/69/L.37
http://undocs.org/A/C.3/69/L.49
http://undocs.org/ar/A/69/293
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/70
http://undocs.org/A/C.3/69/L.50
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وجورجيـــــا وصـــــربيا والبـــــومال وغواتيمـــــاال وكولومايـــــا  
ولي تبشتاا  وماع ومبتوليا واليابان قـد ا  ـم  ا  مقـدمن    
مشـرو  القـرارت ودضــاف دن الـبب اوجــ  اال تاـاأل ا  اال ــاأل     
ــدحملة     ــح يني ا ـ ــ. البـ ــا  قتـ ــ.   هلمييـ ــاهلدي املتواصـ التبـ
ا ــدف الــت تــتم حملون م  قــة، وا  تعزاــز محااــة البــح يني  
ــس       ــرار جمي ــراه ، وال ســيما ق ــدوع ال ــى دســاا اإلطــار ال هلي

ت 2014/ســاتمرب دايول 25املــ ر   27/5 قــوق اإل ســان  
وقد ُدهلر  هل  القيق الاالب الاو مـا متثيـ  اجلهـا  الـت ليسـ       
ة حملوال م  خ ر متزااد اهدحمل سـ مة البـح يني، وهبـاك حملهلـو    

 ا  اإلكرا  ال وري هل  البح يني ا تجزا  كرهائ ت
ــيد خـــان  - 23 )دمـــني اليجبـــة(: قـــال ان دجربيجـــان     السـ

ــدمن      ــم  ا  مقـ ــد ا  ـ ــارابو قـ ــان مـ ــو وسـ ــا كاسـ وبوركيبـ
 مشرو  القرارت
 موقف الع ل بعقسبة اإلعةا: A/C.3/69/L.51سشرو  القرا  

)صيين(:قدم مشـرو  القـرار، وقـال     السيد روادااا - 24
ان اكواحملور وق غيزستان وكماوحملاـا قـد ا  ـم  ا  مقـدمن     
مشــرو  القــرارت ودضــاف دن الــبب غــ  اإللزامــن ال ات ــم  
سوم اضاكا  ط ي ة تع س غالاـا ت ـورا  ايابيـة، وا اهـا     

 متزاادا ا  التاو هلقوبة اإلهلدامت
ــوق اإل  ) ( ــاال   قـ ــ    ـ ــة مـ ــارار املقدمـ ــان والتقـ سـ

، A/C.3/69/L.28) (تيابع ) املقررا  واملمثيني اخلاصـني 
A/C.3/69/L.32 ،A/C.3/69/L.33) 

تالييية تقيييسق اإلنسيييان يف   :A/C.3/69/L.28  القيييرا  سشيييرو
 مجهس بة كس با الشعبية الةميقراطية

)اا اليا(: قدم  مشـرو  القـرار باسـم    السيدة غاتو  - 25
مقدميــــ  الرئيســــيني والــــدول األهل ــــاو   االحتــــاحمل األوروى 

اجلاـ. األسـوحمل ومجهوراـة مقـدو يا     واليابان، وقالـ  ان ببمـا و  
اليوغوس كية سابقا ومجهوراة مولدوكا وسـان مـارابو وصـيين    

املو ــدة( قــد ا  ــم  ا  مقــدمن   -ومي رو يزاــا )والاــا  
مشــرو  القــرارت ان جلبــة التحقيــق بشــأن  قــوق اإل ســان    
ــد ســي   ال ــوو       ــة ق ــا الشــعاية الدميقراطي ــة كورا مجهورا

( هليى خ ورة  الـة  قـوق اإل سـان    A/HRC/25/63تقرارها )
  هــ ا الايــد، وا تشــار ثقاكــة اإلكــ   مــ  العقــا ، وا عــدام  
املساولة، و دحمل  هلـدحملا مـ  ا تـهاكا   قـوق اإل سـان الـت       
اهلترباـا جــرائم ضـد اإل ســا يةت غــ  دن مشـرو  القــرار دصــار    

يــة   العــام املاضــن، ومبــها توقيــو احل ومــة ا  ت ــورا  اياب
هليــى الربوتوكــول االختيــاري الت اقيــة  قــوق ال  ــ. املتعيــق  
بايو األط ال واستت ل األط ال   الاتاو و  املواحمل اإلبا يـة،  
ــاو االســتعراح      ــة دثب ــا حلــواع  بــ  التوصــيا  املقدم وقاو 

اجـراو   الدوري الشـام. الثـاين اخلـاص  ـا، ورغاتـها املعيبـة        
 وارا  مـو الـدول بشـأن  قـوق اإل سـان، واسـت،باف مجـو        

 .2014/كرباار صاا مش. األسر املت رقة   
ومو جلب ومو هلـدم وجـوحمل حتسـيبا  ميموسـة، كـ ن       - 26

دغيل التتي ا  املدخية هليـى الـبب ت ـمب  مسـائ. جداـدة      
دثارهــا التقراــرت كمــث  جــرم اإلهلــرا  هلــ  القيــق الاــالب الاو   

قائم هليى  ظام سو تاونت وجرم  ث جميـس األمـ    التمييز ال
هليى اختاج التداب  امل ئمة ل ـمان املسـاولة هليـى اجلـرائم ضـد      
اإل سا ية، رلا هل  طراق اإل الة ا  ا  مة اجلبائيـة الدوليـةت   
ــرار        ــدمو مشــرو  الق ــام مق ــابقة، ق ــوام الس ــرار األهل ــى غ وهلي

ــة    ــة الشــعاية الدميقراطي ــة كورا ــد مجهورا ــ ب و وك ل ــمون  ب
 املشرو ت

)دمني اليجبة(: قال ان الاوسبة وا رسب السيد خان  - 27
 قد ا  م  ا  مقدمن مشرو  القرارت

: تالييية تقيييسق اإلنسيييان يف  A/C.3/69/L.32سشيييرو  القيييرا  
 سيامنا 
اسـم  )اا اليا(: قدم  مشـرو  القـرار ب   السيدة غاتو - 28

ــاحمل األوروى،     ــاو   االحتـ ــدول األهل ـ ــيني والـ ــ  الرئيسـ مقدميـ

http://undocs.org/A/C.3/69/L.51
http://undocs.org/A/C.3/69/L.28
http://undocs.org/A/C.3/69/L.32
http://undocs.org/A/C.3/69/L.32
http://undocs.org/A/C.3/69/L.33
http://undocs.org/A/C.3/69/L.28
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
http://undocs.org/A/C.3/69/L.32
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ــا وســان مــارابو    وقالــ  ان اســرائي. وبــاالو ومجهوراــة كورا
ومو ـــاكو قـــد ا  ـــم  ا  مقـــدمن مشـــرو  القـــرارت وقـــد   
ر ا  ه أل الدول بـالت ورا  اإليابيـة املتواصـية   ميامنـار،     

اجملتمـو   ومبها جهوحمل احل ومة لتحسني املشاركة والتعاون مـو 
ــة،     ــة السياســية الوطبي الــدوع، واصــتراكها مــو اجلهــا  ال اهلي
واخل وا  الت اخت اا صو  وق  إلط ق البار هليـى صـعيد   
الدولـة مــو اجلماهلــا  العرقيــة املســيحة، واجــراو  ــوار وطــ   
صام. ليجميوت و  الوق  جات  جرم تشـجيو احل ومـة هليـى    

ــام    ــا  هل ــ. ال ت اب مبــداقية  دن ت ــون جا  2015دن ت  
وصامية ليجميو وص اكة، ودن ت ن بتعهدها  مااة احلقـوق    
ــا  والتجمــو الســيمنت      ــة ت ــوا  اجلمعي ــا  و را ــة التع  را
وجـــرم  ـــث احل ومـــة دا ـــا هليـــى الت ـــرق ا  هلـــدحمل مـــ   
ــة        ــب احلال ــا   جل ــوق اإل ســان، ل التحــداا  اخل ــ ة حلق

 والاة راخنيت
تالييية تقيييسق اإلنسيييان يف  : A/C.3/69/L.33سشيييرو  القيييرا  

 مجهس بة إبران اإلس سية
)كبـــدا(: قـــــــــدم مشـــــــرو     الســـيد راشيبســـ ن  - 29

ـــا     ــة مقدو يــ ــالو ومجهورا ــاالو وببمــا وتوك ــال ان ب ــرار، وق الق
اليوغوس كية سابقا وكا واتو قد ا  م  ا  مقـدمن مشـرو    

وهليـى الرغـــــــــم مـ  آمـــــال ال ـث ا  مـ  اإلاــرا يني        القـرارت 
واجملتمو الدولــــــــن، كـ ن احلالــــــة العامـة حلقـوق اإل ســـــــان       
ـــها       ــى  الــــــ ــ  هليـ ـــة ظيـ ــران اإلس ميـــــ ــة ااـ   مجهوراـ

ت 2013جوهرهـــا مبـــ  ا ت ـــا  الـــرئيس اجلداـــــــد   هلـــام  
ا مــــــــــو راســاو وكــاال  وكــان تشـــــــــارك احل ومــة مــ خر

ــارار       ــدميها ليتقـ ــ لب تقـ ــل، وكـ ــ. تر يـ ــدة حمـ ــم املتحـ األمـ
الدوراـــــــــــــــة الوطبيـــــة، ومشاركتهـــــــــــــــا   االســـــتعراح 
ـــ       ــ  التعداــــــ ــدت وكا ـ ــاين ليايـ ـــ. الثـ ــدوري الشامـــــــ الـ
التشراعية واإلحملاراــــــــة الـت هلاجلـ  بعـ  مسائـــــــ.  قـوق      

ان دا ـــــــــا حمـــــــ. اقـرارت ومـو جلـــــــب كـ ن هبـــــــاك        اإل س

ــهاكا   قـــــــــوق       ـــد مـــ  ا تـ ــا هلميقــــــــا الاو العداــــــــ قيقـ
ـــة     ــتمرة، واحل ومـــــ ــزال مسـ ــت ال تـ ــيمة الـ ـــان اجلسـ اإل ســـــ
ــا لوهلـــوحمل الـــرئيس       ــرم ا  معاجلتـــها، وكقـ ــدهلوة مـــرة دخـ مـ

 املت ررةت
 إطا  مما سة تق الرد البيانا  املةىل هبا يف

)مجهوراــة ااــران اإلســ مية(: قالــ   الســيدة كاحملاــال - 30
جهاـ  كبـدا ا   اهـ.     A/C.3/69/L.33ا     مشرو  القرار 

جهــــوحمل   ومتــــها   تعزاــــز  قــــوق اإل ســــان والتبميــــة      
ــي ا   ــة مـــــ  خـــــ ل تشـــــجيو التتـــ ــة  والدميقراطيـــ ا ي ييـــ

ــة    ــاواة وال ا تقائيــ ــاحملم املســ ــتباحملا ا  ماــ ــوهليةت واســ واملوضــ
ــا ون،  ثـــ     ــياحملة القـ ــم الـــدميقراطن وسـ واملوضـــوهلية واحل ـ

 دهل او اليجبة هليى التبوا  ضد القرارت
)مجهوراــة كوراـا الشـعاية الدميقراطيــة(:    السـيد كـيم   - 31

قــــال ان وكــــدأل اــــرك  بشــــ . قــــاطو مشــــرو  القــــرار       
A/C.3/69/L.28    ــا ــ   ـ ــية دو ـ ــاورة سياسـ ــرب مبـ ــ ي اعتـ ، الـ

الوالاـــا  املتحـــدة لإلســـاوة ا  صـــورة بيـــدأل، وبالتـــاع كهـــو 
ــ   ــوارا م تو ــا        ــ ن ليمواجهــةت وقــد اقتر ــ    ومت اهل
بشـأن  قـوق اإل سـان مـو االحتـاحمل األوروى؛ ودبـد  رغاتــها       

دة تقبيــة مــ  م وضــية األمــم املتحــدة   احلبــول هليــى مســاهل
ــوم  ــا م ــوح      ــارا  اق ــى لا حلقــوق اإل ســان، وواكقــ  هلي
األمم املتحدة السامن حلقوق اإل سـان، واملقـرر اخلـاص املعـ      
 الة  قوق اإل سان   مجهوراة كوراا الشـعاية الدميقراطيـة،   
واملمثــ. اخلــاص ل حتــاحمل األوروى املعــ   قــوق اإل ســانت ان   

ستمر االحتـاحمل األوروى  هة تباق  احلوار والتعاون، ك جا ااملواج
 سياســـة املواجهـــة، ك هنمـــا ســـي و ان و ـــدمها     واليابـــان  

 املس ولني هل  العواقل غ  املتوقعةت

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.33
http://undocs.org/A/C.3/69/L.33
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.28
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مــ  جــدول األهلمــال: مبــــــو اجلرميــة والعدالــة   105الابــد 
 (A/C.3/69/L.18( )تابع) اجلبائية

سنيييع وستافحييية مما سيييا   : A/C.3/69/L.18سشيييرو  القيييرا   
الفساد وحتسبيل عائيةا  الفسياد وتيسيت اسي رداد املسجيسدا        
وإعيياد  تلييو املسجييسدا  إىل  اييحاهبا الشييرعيني وإىل بلييةا ا 

التفاقييية األسيي  امل حيية   األاييلية علييه وجييص اففييسص وفقييا   
 ملتافحة الفساد

)صيين(: قـدم مشـرو     السيد كالدارون كي س س - 32
القرار، وقال ان باراغواي والسي احملور وغواتيمـاال وامل سـيب   
قــد ا  ــم  ا  مقــدمن مشــرو  القــرارت وهليــى الــرغم مــ     
التقدم ال ا  املتحقـق، كـ ن  سـاة م،واـة بسـي ة مـ  هلائـدا         

ــ  الايـــد  ــة هـــن الـــت دهليـــد  ا  الايـــدان  ال ســـاحمل مـ ان الباميـ
ــة    األصــيية، واعــزم جلــب ا   ــد كــا  ا  البــعوبا  التقبي
ــة العامــة      ــابقة ليجمعي ــرارا  الس ــتباحملا ا  الق ــةت واس والقا و ي
ــدول      ــ متر اخلــامس لي ــت ت التوصــ. اليهــا   امل ــا  ال واالت اق
األطـــراف   ات اقيـــة األمـــم املتحـــدة مل اكحـــة ال ســـاحمل، ظـــ. 

رو  القرار اركز هليى ت وار د  ـام ال بـ. اخلـامس مـ      مش
االت اقيةت وحتقيقا ل لب تححث الـدول األطـراف هليـى التعـاون     
وتقدمي مساهلدة دكرب   حتداد املوجوحملا  ا تالة بش . غـ   
ــاهلدة      ــا  املسـ ــل   طياـ ــ  املباسـ ــر   الوقـ ــا وين، والبظـ قـ

  االت اقيــة القا و يـة املتااحمللــة، واسـتحداي دحملوا  هلمييــة لتب يـ   
م  خ ل تااحملل املعيومـا  والـدروا املسـت احملة واملمارسـا      

 اجليدةت
ــا  الســـيد خـــان  - 33 )دمـــني اليجبـــة(: قـــال ان بـــابوا غيبيـ

ــا واملتــر  قــد ا  ــم  ا  مقــدمن مشــرو      اجلداــدة وتركي
 القرارت

 .17:00 فعت اجللسة الساعة 
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