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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 4 البند

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها 

الاوسببببنة  ٬*بلغاريببببا ٬بلج كببببا ٬الارتغببببا  ٬*إيطال ببببا ٬*يرلنببببداآ ٬ألمان ببببا ٬*إسببببتون ا ٬*إسبببباان ا  
 ٬*سبببببلو ا  ا ٬*رومان بببببا ٬*الببببدانمر  ٬*الجابببببو ا سبببببو  ٬*تشبببب ك ا ٬*بولنبببببدا ٬*والهرسبببب 
 ٬*لكسببببمار  ٬التف ببببا ٬* نببببدا  ٬ روات ببببا  ٬*قاببببر  ٬* نلنببببدا ٬* رنسببببا ٬*السببببويد ٬سببببلو  ن ا
 ٬يرلنببدا الشببمال ةآالمملكببة المتةببدة لاريطان ببا الع مبب  و  ٬*مالطببة ٬*ل ختنشببتاي  ٬*ل توان ببا
 *: مشروع قرارال ونان ٬الواليات المتةدة ا مريك ة ٬هولندا ٬*هنغاريا ٬*النمسا ٬*مونا و

 م انمار  ي اإلنسان حقوق حالة .../٣4  
 اإلنسان، حقوق جملس إن 

 الودولين العهودينبو  اإلنسوان حلقووق العاملي اإلعالنبو  املتحدة األمم مبيثاق يسرتشد إذ 
املتعلقو  حبالو  حقوووق  ذا  الصول القورارا  مجيو  اإلنسوان، وإذ يكدود مون جديوود  حبقووق اخلاصون

جملووس  ا، وآخرهووا اوورار والصوواةرة عوون جملووس حقوووق اإلنسووان واممعيوو  العاموو  اإلنسووان م ميارووار
، 2016آذار/مارس  24املكرخ  31/24و 2015متوز/يوليه  3املكرخ  29/21حقوق اإلنسان 

 ،2015دانون األول/ةيسمرب   23املكرخ  70/233وارار اممعي  العام  
، مبا م اخلاص  املعني  حبال  حقوق اإلنسان م ميارار املقررةوتقارير  بأعمال يرحب وإذ 

وبتعوواون حمومو  ميارووار مو  املقووررة ، (1)ذلو  تقريرهووا املقودىل  إل ايفلووس م ةورتوه الرابعوو  والثال ون
حزيوووران/  20 موووناملمتووودة البلووود م ال ووورتة بعوووحن ء وووا  ا إل تووواخلاصووو ، مبوووا م ذلووو  تيسووو  زيار 

دوانون الثوا /   21إل  9، وم اآلون  األخ ة زيارتوا م ال ورتة مون 2016ه متوز/يولي 1إل  يونيه
 ،2017يناير 

__________ 

 ةول  غ  عضو م جملس حقوق اإلنسان. *
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باملالحظوووا  العامووو  املقدىلمووو  مووون مياروووار إل ايفلوووس م ةورتوووه الرابعووو   وإذ حيووويل علموووا   
 ، (2)والثال ن بشأن تقرير املقررة اخلاص 

حالو  حقووق اإلنسوان بتقرير م وض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان عن  وإذ يذدِّر 
وبالتوصيا  الوارةة فيوه، وبوالتقرير العاجومل املقودىل   (3)ملسلمي الروهينغيا واألاليا  األخرى م ميارار

بعنووووووان  2017شوووووباط/فرباير  3مووووون م وألوووووي  األموووووم املتحووووودة السوووووامي  حلقووووووق اإلنسوووووان املوووووكرخ 
" الووذ  2016تشوورين األول/ءدتوووبر  9موو  السوومان الروهينغيووا ال ووارين موون ميارووار منووذ "مقووابال  

 ءُعد عقب بعث  جرى القيا  هبا إل بنغالةيش،
على ءن املسوكولي  عون تعزيوز حقووق اإلنسوان واايتهوا تقو ، م املقوا  األول،  وإذ يشدة 

 على عاتق الدول،
صووووووووال  السيا ووووووووي اإلاإلجيابيوووووووو  م ميارووووووووار م ا ووووووووا   بووووووووالت ورا  ووووووووووبيرح   -1 

احلموووم الرشووويد و وووياةة إر وووا  و  ،املصووواحل  الو نيووو حتقيوووق و  ،وإحوووالل الداقرا يووو  ،واالاتصووواة 
يشووع   احلموموو  و ، وملمافحوو  ال سوواةحقوووق اإلنسووان واايوو  تعزيووز ل وبووامهوة املبذولوو القووانون، 

 ؛القائم واغمل عام  الشمل املزيد من اخل وا على اختاذ 
بوو  ةاقرا يووا ، بينمووا يهيووب  ميوو  امهووا   يرح ووب ءيضووا   -2  بتشووميمل حموموو  منت د

االحرتا  الماممل لسوياةة القوانون وحقووق اإلنسوان عملي  االنتقال الداقرا ي  م   ال اعل  ءن تعز ز
يوو ، وءن عوون  ريووق إخضوواا مجيوو  املك سووا  الو نيوو ، مبووا فيهووا املك سوو  العسوومري ، للسووي رة املدن

 تم مل إشراك مجي  األاليا  اإل ني  والديني  م العملي  السيا ي ،
بووالعالن حموموو  ميارووار جعوومل حتقيووق السووال  واملصوواحل  الو نيوو   ب دووذل يرح وو -3 

آب/ءغسوو س  31ءولويتهووا العليووا، وبعقوود مووكمتر بووانغلونا للقوورن احلوواة  والعشوورين م ال وورتة موون 
وها م الواوووف ن سوووه إل اختووواذ مزيووود مووون اخل ووووا ، مبوووا م ، ويووودع2016ءيلول/ وووبتمرب  3 إل

ذل  تعزيز امهوة الرامي  إل التواصمل م  امماعا  املسلح  اإل ني  اليت مل توا   حو  اآلن علوى 
ات اق واف إ والق النوار علوى ن واق الدولو ، وإعوالن الواوف ال وور  للقتوال والعودائيا  ومميو  

ق اإلنسووان والقووانون الوودو  اإلنسووا  م اووا  ميارووار، وإتاحوو  انتهادووا  القووانون الوودو  حلقووو 
إمماني  تقدمي املسواعدا  اإلنسواني  العاجلو  بشوممل موأمون وبوال عوائق، مبوا م ذلو  تقوداها إل 

مواصووول  و املنووا ق اخلاألووع  لسووي رة مجاعووا  مسوولح  إ نيووو ، وخاصوو  م واليوويت داتشوون وشووان، 
م  ألمان املشارد  الماملو  وال عالو  مون جانوب النسوا   امملإجرا  حوار  يا ي و ين جام  وش

  والشباب ودذل  ايفتم  املد ، هبدف حتقيق  ال  ةائم؛
باخل وا  األولي  اليت اختذتا حموم  مياروار ملعامو  األ وباب المامنو   يعرتف -4 

حتقيوق اال وتقرار و و  السال  إلحاللاللعن  املردزي  ‘ورا  احلال  م والي  راخن، مبا م ذل  إنشا  
األمون العوا  السوابق   اليت يقوةهواوالي  راخن ب املعني واللعن  اال تشاري   ‘التنمي  م والي  راخن

موون االاتصوواةي  ال ويلوو  األجوومل  - م العموومل بشووأن خ وو  التنميوو  االجتماعيوو  والبوود نووان، ءدوووم 
ال تشوواري  بالتشوواور الماموومل موو  مجيوو  ت لوو  إل تن يووذ توصوويا  اللعنوو  ايواليوو  راخوون، و ءجوومل 

 ايفتمعا  احمللي  املعني ؛
__________ 
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امهوووووة الراميووو  إل القضووووا  علوووى حوووواال   ءن تواصوووملمومووو  ميارووووار حب يهيوووب -5 
انعووودا  امنسوووي  والتمييوووز املنهعوووي واملك سوووي ألووود ءفوووراة األاليوووا  اإل نيووو  والدينيووو ، مبوووا م ذلووو  

مراجعووو  اوووانون  عووون  ريوووق تعلقووو  بأاليووو  الروهينغيوووا،امل وخاصووو  تلووو األ وووباب امذريووو  للتمييوووز، 
ألوومان تمووافك وعوون  ريووق  ،حقوووق اإلنسوواناحلرمووان موون ى إل ، الووذ  ءة  1982لعووا   امنسووي 
يسووهمل اال ووت اةة إجوورا ا  شوو اف  و وعيوو   بوا وو   ات بوواانوو  الماملوو  املوا د  احلصووول علووىفوور  
وعوون التحديوود الووذاه للهويوو ، ب السووما  وعون  ريووقمجيوو  احلقوووق املدنيوو  والسيا ووي ،  وعلووى منهوا

تعوووديمل ءو إلغوووا  مجيووو  التشوووريعا  والسيا وووا  التمييزيووو ، مبوووا م ذلووو  األحموووا  التمييزيووو   ريوووق 
 والوويت تتنوواول  2015عووا   الوويت جوورى  وونها ماايوو  العوورق والوودين"  جمموعوو  "اووواننالوووارةة م 

 وعون  ريوق، بزوجو  واحودة والتنظويم السوما الوزوا  و  تغي  الدين والوزوا  بون ءتبواا ءةيوان ةتل و 
التسوووعيمل املووود   ولال وووت اةة مووون خووودما  التنق وووملم حريووو   املقيِّووودة للحوووقوامووور احملليووو  األ إلغوووا 

املعيشووووي  املزريوووو  ةاخوووومل ةيمووووا   األوألووووااحتسوووون عوووون  ريووووق و  ،واخلوووودما  الصووووحي  والتعليميوووو 
 ؛املشرةين ةاخليا  األش ا  

لعووةة مون ءجومل تيسو  امن التداب   ءن تت ذ مزيدا  موم  ميارار حب ءيضا   يهيب -6 
 للقووووانون الوووودو ، مميوووو  املشوووورةين ةاخليووووا   وفقووووا   م  ووووالم  وءموووون ودراموووو  ،ال وعيوووو  واملسووووتدام 

 ءالي  الروهينغيا؛هم من م ذل  من  نغاةروا ميارار، مبد  وغ هم ممنوالالجئن 
تشووووووورين  9رادوووووووز حووووووورس احلووووووودوة م  وووووووذ  ألووووووود ماهلعموووووووا  الووووووويت نُ  دينيُووووووو -7 

تودهور ما تلى ذل  من عرب عن بالا القلق إزا  ويُ ، والي  راخناا  م  2016األول/ءدتوبر 
اإلنسووا  م واليوو  راخوون، مووا ءجوورب عشوورا   والوألوو م األموون وحقوووق اإلنسووان إألووام خ وو  

التماس اللعو  م بونغالةيش ءو م ءموادن ءخورى م واليو   علىءالي  الروهينغيا  ءفراةاآلالف من 
 التنق وملتعزيوز حريو  وعلوى راخن، وحيث حموم  ميارار على رف  حظر التعوول م واليو  راخون، 

وتيسوو  وصووول املسوواعدا  اإلنسوواني  بشووممل  وعلووى إجووازةوالسووالم  واألموون مميوو  األشوو ا ، 
ملسووواعدة م مجيووو  ء وووا  البلووود، إل احملتووواجن آمووون وةون عوائوووق إل مجيووو  األشووو ا  اعاجووومل و 

ملوراابن بودخول االسوما  على ةون تأخ  من اال تئناف الماممل لربامج املعون ، و وعلى التممن 
 يبلغون عن االنتهادا ؛ مدن وعلى ااي املستقلن وممثلي و ائل اإلعال ، 

تقريوووور العاجوووومل ءن حموموووو  ميارووووار توووورى ءن االةعووووا ا  الوووووارةة م ال يالحوووو  -8 
يوووا ال وووارين مووون روهينغ وألوووي  األموووم املتحووودة السوووامي  حلقووووق اإلنسوووان بعنووووان "مقوووابال  مووو  المل

 ؛جدا   خ  هي اةعا ا  ذا   اب  " 2016تشرين األول/ءدتوبر  9ميارار منذ 
رئوويس ءنشووأ  منو  حتقيوق بقيواةة نائوب اود ءن حمومو  مياروار  الحو  ءيضوا  يو  -9 
 ا تنتاجا  اللعن  ةون إب ا ؛ عن جدير بالثق   نشر تقرير شعِّ ي و ، و  يو مينف اممهوري 
ءن يوفود بشوممل عاجومل بعثو  ةوليو  مسوتقل  لتقصوي احلقوائق يعينهوا رئويس  يقرر -10 

عى حقووووق اإلنسوووان األخووو ة الووويت يووودىل  انتهادوووا واوووائ  وفوووروف  لتحووود ةجملوووس حقووووق اإلنسوووان 
م واليو   وخاصو م مياروار، احلاة و  من جانب القوا  العسمري  واألمنيو ، والتعواوزا  ارتماهبا 

راخووووون، مبوووووا م ذلووووو  علوووووى  وووووبيمل املثوووووال ال احلصووووور االحتعووووواز التعسووووو ي والتعوووووذيب واملعاملووووو  
الالإنسووووواني  واالغتصووووواب وغووووو   مووووون ءشووووومال العنوووووف امنسوووووي وءعموووووال القتووووومل خوووووار  القضوووووا  

واالخت ا  القسر  والتشوريد القسور  وتودم  املمتلموا  بصوورة غو    ا  وبالجرا ا  موجزة ءو تعس
ألوومان املسووا ل  الماملوو  للعنوواة وحتقيووق العدالوو  للضووحايا، وءن ي لووب إل بعثوو   بقصووداانونيوو ، 
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م  دووامال    الساة وو  والثال وون وتقريوورا   م ةورتووه شوو ويا   حتووديثا    إل ايفلووس تقصووي احلقووائق ءن تقوودِّ 
   والثال ن؛السابع ةورته

حموموو  ميارووار علووى التعوواون الماموومل موو  بعثوو  تقصووي احلقووائق، مبووا م   شووعِّ ي -11 
 ويشوودِّة علووىذلوو  عوون  ريووق إتاحوو  نتووائج التحقيقووا  احملليوو  واملعلومووا  األخوورى ذا  الصوول ، 

ووود الوصووول دامووومل إممانيووو  بعثووو  تقصووي احلقوووائق  مووون  احلاجوو  إل  إل مجيووو  ةون عوووائق وةون رص 
  ق واحملاورين؛املنا

بممل ما يلز  من موارة وخربة بعث  تقصي احلقائق تزويد احلاج  إل  على يُشدِّة -12 
م جموال ال وب الشورعي واخلوربة بشوأن العنوف ال نيو  لالأل الا بواليتها، مبوا م ذلو  اخلوربة فني  

 امنسا ؛العنف امنسي و 
حموم  مياروار علوى اختواذ التوداب  الالزمو  ملعامو  التمييوز والتحيوز  يشع  بقوة -13 

اختوواذ علووى األاليووا  اإل نيوو  والدينيو  واللغويوو  م مجيوو  ء ووا  البلوود، و ءفووراة ألود النسووا  واأل  ووال و 
  ةعوووة إل المراهيوو  الو نيوو  ءو العرايوو  ءو الدينيوو  ألإلةانوو  العلنيوو  بغوورض ااملزيوود موون اإلجوورا ا  

، بغورض االنتقواة العلوين ملثومل هوذ  الودعوةو  علوى التمييوز ءو العوداوة ءو العنوف تشوممل حتريضوا   اليت
            العوووورقءو اعتموووواة تووووداب  لتعوووورمي التحووووريحن علووووى العنووووف الوشووووي  القووووائم علووووى امنسووووي  علووووى و 

امهووووة الراميووو  إل تعزيووووز علوووى مواصووول  زيووواةة ءو الووودين ءو املعتقووود، مووو  احووورتا  حريووو  التعبوووو ، و 
            بقوووووووورار جملووووووووس حقوووووووووق  ام  والتعووووووووايش السوووووووولمي م مجيوووووووو  ا اعووووووووا  ايفتموووووووو  عمووووووووال  التسوووووووو

إل ظوور الوودعوة حب املتعلقوو  وو  عموومل الربوواط خبو  2011آذار/مووارس  24 املووكرخ 16/18اإلنسووان 
 علوووى التمييوووز ءو العووودا  ءو العنوووف العنصوووري  ءو الدينيووو  الووويت تشوووممل حتريضوووا   القوميووو  ءو المراهيووو 

 ال وائف؛فيما بن بن األةيان و  فيما زياةة تيس  احلوار ن  ريقع، م مجل  ءمور، وذل 
 ُتسوووووت دد  ا وووووت داما  متزايووووودا  ءن توووووم التشوووووه  امنوووووائي  مووووو  القلوووووق الحووووو ي -14 

بسووبب االجتموواعي التواصوومل و ووائل مسووتعميلي ال ووتهداف الصووح ين والسيا ووين وال ووالب و 
)ة( مووون اوووانون 66مبوجوووب املووواةة     وخاصوووالسووولمي، علوووى شوووبم  اإلنرتنوووف وخارجهوووا،  تعبووو هم

امنوائي، مبوا م  وءحما  القانون ،االتصاال  السلمي  والال لمي ، واانون املعامال  اإللمرتوني 
اوووانون اوووانون اممعيوووا  غووو  القانونيووو  واوووانون التعمووو  السووولمي و ءن (، و ب)505ذلووو  املووواةة 

بسوووبب تعسووو يا  واحتعووواز األفوووراة  لتوايوووف موووا زال جيووور  إ وووا ة ا وووت دامهااملسووو ا  السووولمي  
ريوو  التعبو  والتعمو  السولمي وتموووين اممعيوا ، مبوا م ذلو  علووى حب املتعلقو قوواهم حل تهمممار و

إجوورا  عمليووا  تشوووريعي  تقووو  علوووى ء وواس االنتمووا  اإل وووين ءو املعتقوودا  السيا ووي ، ويووودعو إل 
وووىإصوووال  هوووذ  القووووانن مووون ءجووومل  الشووو افي  واملشوووارد  مووو  التزاموووا  حمومووو  مياروووار  مبوووا يتمش 

 ؛القانون الدو  حلقوق اإلنسانمبوجب 
اللتووزا  حموموو  ميارووار  بوواإلفرا  املبموور عوون السووعنا  السيا ووين وفقووا   حووبير  -15 
و هم السوعن بسوبب معتقداتو ءحوديظمل  ءال   بضمان ن فويهم ءولئو  الوذين السيا وي  ءو الدينيو ، مبد

ن عووون حقووووق اإلنسوووان وال وووالب، بينموووا يووودعو احلمومووو  إل و فعواملووودا ةينووووا موووكخرا  عوووزوا ءو ءُ احتُ 
 بوووورة االعتبووووارن و الوفووووا  بالتزامهووووا بوووواإلفرا  غوووو  املشووووروط عوووون مجيوووو  السووووعنا  السيا ووووين املتبق وووو

عون تعوديمل القووانن التقييديو  وإموا  موا تبقوى مون  الماممل للسعنا  السيا وين السوابقن، فضوال  ب
حقووق التعمو  السولمي، وهوي م تموين اممعيوا  و م   التعب  و ايوة على ممار   احلق م حري

لمعتم  املد  والصوح ين واملودافعن عون لبيئ  آمن  ومواتي ، وال  يما إجياة لضمان  ال بد منها
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عورب يُ البيئو  واألراألوي واملودنين، و املتعلقو  بقووق احلحقوق اإلنسان واحملامن والناش ن م جموال 
 احلقوق؛ هذ األفراة فيما يتصمل مبمار    تتحدث عن توايفإزا  التقارير اليت  عن القه
            املراابووووو  ءو الرصووووود ءو االنتقوووووا  ءعموووووال  ءحووووودعلوووووى ءنوووووه ينبغوووووي ءال يواجوووووه  يُكد ووووود -16 

مووووو  اإلجووووورا ا  اخلاصووووو  يفلوووووس حقووووووق  تعاونوووووه الرتهيوووووب بسوووووبباملضوووووايق  ءو ءو التهديووووودا  ءو 
 األموم املتحودةمو  خلوا  املعوين حبالو  حقووق اإلنسوان م مياروار، ءو م ذلو  املقورر ا ناإلنسان، مب

دعو حموموو  ميارووار إل اختوواذ التووداب  املالئموو  ملنوو  هووذ  يووالتحقيووق، و موون آليووا  ء  آليوو  ءو موو  
األفعال وممافح  اإلفال  من العقاب بوالجرا  حتقيقوا  عاجلو  وفعالو  م مجيو  اةعوا ا  الرتهيوب 

 قدمي مرتميب هذ  األفعال إل العدال  وإتاح   بمل انتصاف منا ب  للضحايا؛تمن ءجمل واالنتقا  
واملسوتقمل والنزيوه م  والشوامملالتحقيوق السوري   ءن تم وملموم  مياروار حب يهيب -17 

، م  ‘دوو  ‘مستشار  الراب   الو نيو  مون ءجومل الداقرا يو   ودب اتمل اخلب  القانو  الد تور  
نووواو تشووويف ‘والبيئووو  األراألوووي م جموووال احلقووووق املتعلقووو  ب، والناشووول 2017دوووانون الثا /ينووواير 

 ، م دووووانون األول/‘ ووووو مووووو تووووون‘، والصووووح ي 2016، م تشوووورين الثووووا /نوفمرب ‘ةينووووا بووووان
 احلاال  األخرى، وحما ب  املسكولن عنها؛م ، ودذل  2016ةيسمرب 
موون اخل وووا  إلصووال  الد ووتور  ءن تت ووذ مزيوودا  موموو  ميارووار حب ءيضووا   يهيووب -18 

وتعزيوووز املك سوووا  الداقرا يووو  واحلموووم الرشووويد و وووياةة القوووانون لضووومان احووورتا  وتعزيوووز حقووووق 
وجووة احلاج  إل  وُيشد ة علىللقواعد واملعاي  الدولي ،  اإلنسان واحلريا  األ ا ي  العاملي  وفقا  

، تووو  باال وووتقاللي  واإلةارة الذاتيووو تتممهنووو  اانونيووو  علوووى وجووووة فعوووال، و و حمايووود و مسوووتقمل  اضوووا 
ويووودعو احلمومووو  إل ألووومان االمتثوووال التوووا  اللتزاماتوووا مبوجوووب القوووانون الووودو  حلقووووق اإلنسوووان 

 اإلنسا ، حسب االاتضا ؛ والقانون الدو 
إمووا   نيوود األ  ووال  موون ءجووملبوواخل وا  الوويت اختووذتا حموموو  ميارووار  رحووبي -19 

م هبووذ  الصوو    ما ووت دامه وهووو إذ يسووتهعنأل  ووال امنوووة، موون ا  وومل  800وإ ووالق  وورا  
ءشوومال الواووف الماموومل مميوو   م ا ووا احلموموو  علووى مواصوول  تعزيووز التقوود  احملوورز  حيووثميارووار، 

حتديد هوي  مجي  األ  ال املتبقن م ص وف القوا  وعلى  ؛هم نيد امنوة األ  ال وا ت دام
بتهمو  ال ورار  همو وعن تهماأل  ال ومضايق توايفإما  وعلى  ؛احلمومي  وإ الق  راحهم فورا  

مواصووول  امهوووة الراميووو  إل تقوودمي مووورتميب  نيوود األ  وووال إل العدالوو  و ووورمي وعلووى  موون اخلدمووو ؛
حصوووول تو وووي  فووور   عووون  ريوووقزيووواةة الشووو افي ، مبوووا م ذلووو  وعلوووى   نيووود األ  وووال امنووووة؛

ألوومان علووى و  للتعنيوود؛ املعرىلألووونن فوويهم األ  ووال خوودما  تسووعيمل املواليوود، مبوو األ  ووال علووى
 إعاةة تأهيمل األ  ال امنوة السابقن وإعاةة إةماجهم؛

االت اايوا  علوى لتصوديق لباخل وا  اليت اختذتا حمومو  مياروار  رحب ءيضا  ي -20 
علوى م التصوديق  شع  احلموم  على النظور فعليوا  ي، و إليهاالنضما  لءو  الدولي  حلقوق اإلنسان

دعو إل يووهبووا، و  وعلووى الربوتودوووال  االختياريوو  امللحدقوو ات اايووا  ةوليوو  ءخوورى حلقوووق اإلنسووان 
 التن يوووذ المامووومل اللتزاموووا  احلمومووو  مبوجوووب القوووانون الووودو  حلقووووق اإلنسوووان والقوووانون الووودو 

 اإلنسا ، ودذل  مبوجب االت ااا  األخرى ذا  الصل ؛
األموم املتحودة السوامي حلقوووق م ووض يو  بوون دوذل  بامل اوألوا  امار   رحوبي -21 

 وور  مل وألووي  األمووم املتحوودة السووامي  التزا  احلموموو  ب ووت  ممتووب اُ بوو ويُووذدِّراإلنسووان واحلموموو ، 
 لوالي  امل وض السامي؛ بوالي  دامل  ووفقا  مزوة حلقوق اإلنسان، 
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اايووو   تقويوو امهوووة الراميوو  إل  ءن تمث وووفحبموموو  ميارووار ومك سوواتا  يهيووب -22 
الداقرا يووووو  والتنميووووو  مبسووووو ة  وءن تووووودف  إل األموووووا وتعزيوووووز حقووووووق اإلنسوووووان و وووووياةة القوووووانون 

من ءجمل حتقيوق ءهوداف التنميو  املسوتدام ، مبوا م ذلو  للعمي  االاتصاةي  واالجتماعي  الشامل  
قوووو  مبردووووز للمبوووواةت املتعل ميارووووار وفقووووا  م لعنوووو  الو نيوووو  حلقوووووق اإلنسووووان العوووون  ريووووق إصووووال  

هيووب بووايفتم  الوودو  ءن ياملك سووا  الو نيوو  لتعزيووز واايوو  حقوووق اإلنسووان )مبوواةت بوواريس(، و 
 يدعم ميارار م هذا الصدة؛

، مبا م ذل  الشردا  عورب الو نيو  واملشواري  األعمالمجي  مك سا    شعِّ ي -23 
املتعلقوو  باألعمووال التعاريوو  للمبوواةت التوجيهيوو   ةعووم واحوورتا  حقوووق اإلنسووان وفقووا  علووى احملليوو ، 

مايووو  حقووووق اإلنسوووان، حب هوووا املتعلوووقوحقووووق اإلنسوووان، ويووودعو حمومووو  مياروووار إل الوفوووا  بواجب
 بووأن تقووو  هووابوألووو  تواعءن حتوود ة العاملوو  م ميارووار األعمووال هيووب بالوودول املووو ن لشووردا  يو 

حرتا  بووواتهوووا القضوووائي  واليألووومن م إاليمهوووا و/ءو  األعموووال الووويت توجووود مقارهووامجيوو  مك سوووا  
 حقوق اإلنسان م مجي  عملياتا؛

شوع  علوى يبتعزيوز تعواون حمومو  مياروار مو  منظمو  العمومل الدوليو ، و  يرحب -24 
علوى ، و تن يذي  تُعىن بالشماوىتن يذ الت اهم التمميلي للقضا  على ا ت دا  الس رة، م  آلي  

ا وووت دا  السووو رة م مياروووار دأ ووواس لتنشووويل  اإل وووراا م تنقوووي  موووذدرة الت ووواهم للقضوووا  علوووى 
دعو إل مواصوول  التعوواون موو  امل وألووي  وموو  مجيوو  اإلجوورا ا  اخلاصوو  يوو، و هوواوتعزيز  خ وو  العموومل

 يفلس حقوق اإلنسان م هذا الصدة؛
حبالو  حقووق اإلنسوان م مياروار ملودة  ون    املعنيو  اخلاص ةمتديد والي  املقرر  يقرر -25 
إل جملس حقوق اإلنسان م ةورتوه  ش ويا   مرحليا   قد  تقريرا  تءن   اخلاص ةاملقرر  لب إل يءخرى، و 

إل اللعنوو  الثالثوو  م الوودورة الثانيوو  والسووبعن للعمعيوو  العاموو  وإل ايفلووس  وتقريوورا  اخلامسوو  والثال وون 
مواصوول  رصوود  إل  اخلاصوو ةدعو املقوورر يوولربنووامج عملووه السوونو ، و  م ةورتووه السووابع  والثال وون، وفقووا  

 ؛ اخلاص ةها املقرر تحال  حقوق اإلنسان واياس التقد  احملرز م تن يذ التوصيا  اليت ادم
هيب حبموم  مياروار ءن تواصومل ي، و  اخلاص ةبا تمرار التعاون م  املقرر  يرحب -26 

وموون  زيووارا  ءخوورى ب القيووا منهووا تيسوو   بو ووائمل، ام ممار وو  واليتهوو  اخلاصوو ةتعاومووا موو  املقوورر 
وألو  خ و  ل  اخلاصو ةإمماني  الوصول ةون ايود إل مجيو  ء وا  البلود، ومواصول  العمومل مو  املقورر 

التقوود  م ايفوواال  وملعوواي  ةة م تقريرهووا، العموومل وإ ووار زمووين للتن يووذ السووري  ملعوواي  التقوود  احملوودىل 
 ذا  األولوي  للمساعدة التقني  وبنا  القدرا ؛

هووي وبعثوو   ةا املقووررة اخلاصوو عووا  وامل وووض السووامي ءن يووزو  إل األموون ال ي لووب -27 
الالزموووو  لتممينهووووا موووون االألوووو الا بواليتهووووا واخلووووربة ال نيوووو  باملسوووواعدة واملوووووارة  تقص ووووي احلقووووائق
 .األ العا  دامال  

    


