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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 

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

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها 

 ٬*بلغارياا ٬بلجيكاا ٬البرتغال ٬*إيطاليا ٬*يرلنداآ٬ *أندورا ٬ألمانياألبانيا٬  ٬*إستونيا ٬*إسبانيا  
 ٬*سالوااييا ٬*رومانياا ٬*الادانمر  ٬*الجبا  اسساو  ٬*تشيكيا ٬*بولندا ٬*البوسنة والهرسك

 ٬*لكساااامبر  ٬التفيااااا ٬*يناااادا  ٬يرواتيااااا  ٬*قباااار  ٬*انلناااادا ٬*ارنسااااا ٬*السااااويد ٬واينياساااال
 ٬يرلناادا الشااماليةآالمملكااة المتةاادة لبريطانيااا الع ماا  و  ٬*مالطااة ٬*ليختنشااتاي  ٬*ليتوانيااا
 : مشروع قرار*اليونان ٬الواليات المتةدة اسمريكية ٬هولندا ٬*هنغاريا ٬*النمسا ٬*مونايو

 ميانمار اي اإلنسان حقوق لةحا .../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 املقررة اخلاص  املعني  حبال  حقوق اإلنسان م مياراروتقارير  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 2016متوز/يوليه  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

عنووووووان ب 2017شوووووباط/فرباير  3مووووون م وألوووووي  األموووووم املتحووووودة السوووووامي  حلقووووووق اإلنسوووووان املوووووكرخ 
الوذ   ،"2016تشورين األول/ءدتووبر  9"مقابال  م  السومان الروهينغيوا ال وارين مون مياروار منوذ 

 ءُعد عقب بعث  جرى القيا  هبا إل بنغالةيش،
 5/2بشووأن بنووا  مك سووا  جملووس حقوووق اإلنسووان واوورار   5/1بقوورار   ر ءيضووا  وإذ يووذد   

بواليووووووا  م إجووووووار اإلجوووووورا ا  اخلاصوووووو  للم لووووووس،  ململ وووووونالبشووووووأن مدونوووووو  اواعوووووود السوووووولو  
، وإذ يشدة على ءنه يتعن على اململ ن بواليا  االألوالال  2007حزيران/يونيه  18 املكرخن

على ءن املسوكولي  عون تعزيوز حقووق اإلنسوان  وإذ يشدةمبهامهم جبقا  هلذين القرارين ومرفقيهما، 
 دول،ومحايتها تق ، م املقا  األول، على عاتق ال

صووووووووال  السيا ووووووووي اإلاإلجيابيوووووووو  م ميارووووووووار م ا ووووووووا   بووووووووالتالورا  ووووووووووبيرح   -1 
احلموووم الرشووويد و وووياةة إر وووا  و  ،املصووواحل  الوجنيووو حتقيوووق و  ،وإحوووالل الداقراجيووو  ،واالاتصووواة 

يشوو    احلموموو  و ، وملمافحوو  ال سوواةحقوووق اإلنسووان ومحايوو  تعزيووز ل وبووامهوة املبذولوو القووانون، 
 ؛القائم عام  الشواغمل مل املزيد من اخلالوا على اختاذ 

بوو  ةاقراجيووا ، بينمووا يهيووب  ميوو  امهووا   يرح ووب ءيضووا   -2  بتشووميمل حموموو  منت د
ال اعل  ءن تعز ز عملي  االنتقال الداقراجي  م  االحرتا  الماممل لسوياةة القوانون وحقووق اإلنسوان 

ك سوو  العسوومري ، للسوويالرة املدنيوو ، وءن عوون جريووق إخضووا  مجيوو  املك سووا  الوجنيوو ، مبووا فيهووا امل
 تم مل إشرا  مجي  األاليا  اإل ني  والديني  م العملي  السيا ي ،

بووالعالن حموموو  ميارووار جعوومل حتقيووق السووال  واملصوواحل  الوجنيوو   ب دووذل يرح وو -3 
آب/ءغسوالس  31، وبعقد مكمتر بانغلونغ للقرن احلاة  والعشرين م ال رتة مون القصوىءولويتها 

، ويووودعوها م الواووو  ن سوووه إل اختووواذ مزيووود مووون اخلالووووا ، مبوووا م 2016ءيلول/ وووبتمرب  3 إل
ذل  تعزيز امهوة الرامي  إل التواصمل م  امماعا  املسلح  اإل ني  اليت مل توا   حو  اآلن علوى 

  واألعموال العدوانيوات اق واو  إجوالق النوار علوى نالواق الدولو ، وإعوالن الواو  ال وور  للقتوال 
ومميوو  انتهادووا  القووانون الوودوإل حلقوووق اإلنسووان والقووانون الوودوإل اإلنسووا  م  وواإل ميارووار، 
وإتاحووو  إممانيووو  تقووودت املسووواعدا  اإلنسووواني  العاجلووو  بشوووممل موووأمون وبوووال عوووائق، مبوووا م ذلووو  
تقداها إل املنواجق اخلاألوع  لسويالرة مجاعوا  مسولح  إ نيو ، وخاصو  م واليويت داتشون وشوان، 

مووو  ألووومان املشوووارد  الماملووو  وال عالووو  مووون  إجووورا  حووووار  يا وووي وجووو  جوووام  وشوووامملمواصووول  و 
  جانب النسا  والشباب ودذل  ايفتم  املد ، هبدف حتقيق  ال  ةائم؛

بواخلالوا  األوليو  الويت اختوذتا حمومو  مياروار ملعامو  األ وباب المامنوو  يسول م  -4 
حتقيوق اال تقرار و و  السال  إلحاللالل ن  املردزي  "ذل  إنشا  ورا  احلال  م والي  راخن، مبا م 

األمون العوا  السوابق   اليت يقوةهواوالي  راخن ب املعني والل ن  اال تشاري   "التنمي  م والي  راخن
__________ 
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مون االاتصواةي  الالويلو  األجومل  - م العمومل بشوأن خالو  التنميو  االجتماعيو  والبود نوان، عدوم 
تاللوو  إل تن يووذ توصوويا  الل نوو  اال تشوواري  بالتشوواور الماموومل موو  مجيوو  يو  واليوو  راخوون،ءجوومل 

 ايفتمعا  احمللي  املعني ؛
امهوووووة الراميووو  إل القضووووا  علوووى حوووواال   ءن تواصوووملمومووو  ميارووووار حب يهيوووب -5 

انعووودا  امنسوووي  والتمييوووز املنه وووي واملك سوووي ألووود ءفوووراة األاليوووا  اإل نيووو  والدينيووو ، مبوووا م ذلووو  
مراجعووو  اوووانون  عووون جريوووق املتعلقووو  بأاليووو  الروهينغيوووا، وخاصووو  تلووو اب امذريووو  للتمييوووز، األ وووب

ألوومان تمووافك وعوون جريووق  ،حقوووق اإلنسوواناحلرمووان موون ى إل ، الووذ  ءة  1982لعووا   امنسووي 
يسووهمل اال ووت اةة إجوورا ا  شوو اف  وجوعيوو   بوا ووال  ات بووا نوو  الماملوو  املواجد  احلصووول علووىفوور  
وعوون التحديوود الووذاه للهويوو ، ب وعون جريووق السووما حلقوووق املدنيوو  والسيا ووي ، مجيوو  ا وعلووى منهوا

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

 وعون جريوق، واحودة والتنظويم السوما امرءة بوالوزواج و  واج بون ءتبوا  ءةيوان فتل و تغيو  الودين والوز 
التسووو يمل املووود   ولال وووت اةة مووون خووودما  التنق وووملم حريووو   املقيِّووودة للحوووقوامووور احملليووو  األ إلغوووا 

فيمووووووا  م املعيشوووووي  املزريووووو   األوألووووووا حتسووووون عوووووون جريوووووق و  ،واخلووووودما  الصوووووحي  والتعليميووووو 
 ؛املشرةين ةاخليا  األش ا  

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

 ءالي  الروهينغيا؛هم من م ذل  من  نغاةروا ميارار، مبد  وغ هم ممنوالالجئن 
 تشوووورين األول/ 9 ووووذ  ألوووود مرادووووز حوووورس احلوووودوة م اهل مووووا  الوووويت نُ  دينيُوووو -7 

إألوام تودهور موا تلوى ذلو  مون عورب عون بوالغ القلوق إزا  ويُ والي  راخن،  اإل م  2016ءدتوبر 
اإلنسوا  م واليو  راخون، موا ءجورب عشورا  اآلالف مون  والوألو م األمن وحقوق اإلنسان خال  

  ؛التماس الل و  م بنغالةيش ءو م ءمادن ءخرى م والي  راخن علىالروهينغيا ءالي   ءفراة
تعزيووز وعلووى حموموو  ميارووار علووى رفوو  حظوور الت ووول م واليوو  راخوون،  وحيوو  -8 

وتيسوووو  وصووووول املسوووواعدا   وعلووووى إجووووازةوالسووووالم  واألموووون مميوووو  األشوووو ا ،  التنق ووووملحريوووو  
ملسواعدة م مجيو  إل اإل مجي  األشو ا  احملتواجن  آمن وةون عوائقعاجمل و اإلنساني  بشممل 

بوودخول السووما  علووى ، و ةون تووأخ  اال ووتئناف الماموومل لووربامن املعونوو تيسوو  وعلووى ء ووا  البلوود، 
 يبلغون عن االنتهادا ؛ مدن وعلى محاي ملراابن املستقلن وممثلي و ائل اإلعال ، ا
االةعوووا ا  الووووارةة م التقريووور حتووويل علمووا   الوووورة أن حمومووو  مياروووار بوووم يسوول   -9 

يوا ال وارين روهينغ وألي  األموم املتحودة السوامي  حلقووق اإلنسوان بعنووان "مقوابال  مو  الملالعاجمل 
 ؛"2016تشرين األول/ءدتوبر  9من ميارار منذ 

رئوويس ءنشووأ  منو  حتقيوق بقيواةة نائوب اود ءن حمومو  مياروار  الحو  ءيضوا  يو  -10 
، ا وتنتاجا  الل نو  ةون إبالوا  عون جدير بالثقو   نشر تقرير ش ِّ ييو مين   و ، و  وري اممه

  التحقيووق هووذ  وغ هووا موون ئووويناشوود حموموو  ميارووار النظوور م تقوودت املسوواعدة لتعزيووز اوودرا  هي
 اهليئا  م املستقبمل؛

ءن يوفود بشوممل عاجومل بعثو  ةوليو  مسوتقل  لتقصوي احلقوائق يعينهوا رئويس  يقرر -11 
حقووووق اإلنسوووان األخووو ة الووويت  انتهادوووا واوووائ  وفوووروف للواووووف علوووى جملوووس حقووووق اإلنسوووان 
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 وخاصو م مياروار، املسو  ل  مون جانوب القووا  العسومري  واألمنيو ، والت واوزا  ارتماهبوا عى يدىل 
ملو  ى  وبيمل املثوال ال احلصور االحت واز التعسو ي والتعوذيب واملعام والي  راخن، مبا م ذل  عل
موون ءشووومال العنوو  امنسووي وءعمووال القتوومل خووارج القضوووا  ذلوو   الالإنسوواني  واالغتصوواب وغوو 

وتدم  املمتلما  بصورة غو  اانونيو ،  انواالخت ا  والتشريد القسري وبالجرا ا  موجزة ءو تعس ا  
 نووواة وحتقيوووق العدالووو  للضوووحايا، وءن ياللوووب إل بعثووو  تقصوووي ألووومان املسوووا ل  الماملووو  لل بقصووود

 دوامال    الساة و  والثال ون وتقريورا   م ةورتوهمعلوما  مسوتوفاة    إل ايفلس ش ويا  احلقائق ءن تقدِّ 
 السابع  والثال ن؛ م ةورته

حموموو  ميارووار علووى التعوواون الماموومل موو  بعثوو  تقصووي احلقووائق، مبووا م   شوو ِّ ي -12 
 ويشوودِّة علووىذلوو  عوون جريووق إتاحوو  نتووائن التحقيقووا  احملليوو  واملعلومووا  األخوورى ذا  الصوول ، 

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

بممل ما يلز  من موارة وخربة بعث  تقصي احلقائق تزويد احلاج  إل  على ةيُشدِّ  -13 
م جموال الالوب الشورعي واخلوربة بشوأن العنو  ال نيو  لالألالال  بواليتها، مبوا م ذلو  اخلوربة فني  

 امنسا ؛العن  امنسي و 
لتحيوز حموم  مياروار علوى اختواذ التوداب  الالزمو  ملعامو  التمييوز وا يش   بقوة -14 

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

، هووذ  الوودعوةعلنووا  مبثوومل التنديوود بغوورض و  علووى التمييووز ءو العووداوة ءو العنوو  الوويت تشووممل حتريضووا  
 العوووورقءو اعتموووواة تووووداب  لت وووورت التحووووريحن علووووى العنوووو  الوشووووي  القووووائم علووووى امنسووووي  علووووى و 
امهووووة الراميووو  إل تعزيووووز علوووى مواصووول  زيووواةة الووودين ءو املعتقووود، مووو  احووورتا  حريووو  التعبوووو ، و  ءو

 16/18ق اإلنسوان بقورار جملوس حقوو  ايفتمو  عموال  شورائ  التسام  والتعايش السولمي م مجيو  
القوميووو   المراهيووو إل ظوور الووودعوة حب املتعلقووو الووو  عموومل الربووواط  و  2011آذار/موووارس  24 املووكرخ

، م مجلووو  وذلووو  علوووى التمييوووز ءو العووودا  ءو العنووو  العنصوووري  ءو الدينيووو  الووويت تشوووممل حتريضوووا   ءو
 الالوائ ؛فيما بن بن األةيان و  فيما زياةة تيس  احلوار عن جريقءمور، 

ال ووتهداف بشووممل متزايوود ُتسووت دد    ءن تووم التشووه  امنائيوو الحوو  موو  القلووقي -15 
السولمي،  بسبب تعبو هماالجتماعي التواصمل و ائل مستعِملي الصح ين والسيا ين والالالب و 
)ة( مووون اوووانون االتصووواال  السووولمي  66مبوجوووب املووواةة  وخاصووو   علوووى شوووبم  اإلنرتنووو  وخارجهوووا، 

وءحموووووووووا  القوووووووووانون امنوووووووووائي، مبوووووووووا م ذلووووووووو   ،ملعوووووووووامال  اإللمرتونيووووووووو والال ووووووووولمي ، واوووووووووانون ا
املسووو ا  اووانون واوووانون الت موو  السووولمي و املشووروع  اوووانون اممعيووا  غووو  ءن (، و ب)505 املوواةة

ريوو  حب املتعلقوو قووواهم حل تهمبسووبب ممار ووتعسوو ا  واحت وواز األفووراة  لتوايوو مووا زال يُنتهوو  السوولمي  
املعتقودا   التعب  والت م  السلمي وتموين اممعيوا ، مبوا م ذلو  علوى ء واس االنتموا  اإل و  ءو

إصوال  هوذ  من ءجمل  عمليا  تشريعي  تقو  على الش افي  واملشارد مباشرة السيا ي ، ويدعو إل 
 ؛نسانالقانون الدوإل حلقوق اإلمبوجب م  التزاما  حموم  ميارار  مبا يتمش ىالقوانن 

اللتووزا  حموموو  ميارووار  بوواإلفراج املبموور عوون السوو نا  السيا ووين وفقووا   حووبير  -16 
و هم السو ن بسوبب معتقداتو ءحوديظمل  ءال   بضمان ن فويهم ءولئو  الوذين السيا وي  ءو الدينيو ، مبد

ن عووون حقووووق اإلنسوووان والالوووالب، بينموووا يووودعو احلمومووو  إل و واملووودافع ةينووووا موووكخرا   وووزوا ءو ءُ احتُ 
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 بوووورة االعتبووووارن و فووووا  بالتزامهووووا بوووواإلفراج غوووو  املشووووروط عوووون مجيوووو  السوووو نا  السيا ووووين املتبق ووووالو 
عون تعوديمل القووانن التقييديو  وإموا  موا تبقوى مون  الماممل للس نا  السيا وين السوابقن، فضوال  ب

 حقووقالت مو  السولمي، وهوي م تموين اممعيوا  و م ايوة على ممار   احلق م حري  التعب  و 
لم تم  املد  والصوح ين واملودافعن عون لبيئ  آمن  ومواتي ، وال  يما إجياة لضمان  ال بد منها

عورب يُ البيئو  واألراألوي واملودنين، و املتعلقو  بقووق احلحقوق اإلنسان واحملامن والناشالن م جموال 
 حلقوق؛ا هذ األفراة فيما يتصمل مبمار    تتحدث عن تواي إزا  التقارير اليت  عن القه

املراابووووو  ءو الرصووووود ءو االنتقوووووا  ءعموووووال  ءحووووودعلوووووى ءنوووووه ينبغوووووي ءال يواجوووووه  يُكد ووووود -17 
يفلوووس حقووووق التابعووو  مووو  اإلجووورا ا  اخلاصووو   تعاونوووه الرتهيوووب بسوووبباملضوووايق  ءو ءو  التهديووود ءو

البعثو  الدوليو  لتقصوي م ذل  املقورر اخلوا  املعو  حبالو  حقووق اإلنسوان م مياروار،  ناإلنسان، مب
دعو حموموو  ميارووار إل اختوواذ التووداب  املالئموو  ملنوو  هووذ  األفعووال يووو  ،األمووم املتحوودةموو  ءو احلقووائق 

وممافح  اإلفال  من العقاب بالجرا  حتقيقا  عاجل  وفعال  م مجي  اةعا ا  الرتهيوب واالنتقوا  
  بمل انتصاف منا ب  للضحايا؛تقدت مرتميب هذ  األفعال إل العدال  وإتاح  من ءجمل 

واملسوتقمل والنزيوه م  والشوامملالتحقيوق السوري   ءن تم وملموم  مياروار حب يهيب -18 
مستشووار  الرابالوو  الوجنيوو  موون ءجوومل الداقراجيوو  دووو  ، م   ودبوو اتوومل اخلبوو  القووانو  الد ووتور  

نوووواو تشووووي  والبيئوووو   األراألوووويم جمووووال احلقوووووق املتعلقوووو  ب، والناشوووول 2017دوووانون الثا /ينوووواير 
 ، والصووووووح ي  ووووووو مووووووو تووووووون، م دووووووانون األول/2016، م تشوووووورين الثووووووا /نوفمرب ةينووووووغ بووووووان

 احلاال  األخرى، وحما ب  املسكولن عنها؛م ، ودذل  2016 ةيسمرب
موون اخلالوووا  إلصووال  الد ووتور  ءن تت ووذ مزيوودا  موموو  ميارووار حب ءيضووا   يهيووب -19 

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

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

 اإلنسا ، حسب االاتضا ؛ والقانون الدوإل
إموووا   نيووود األج وووال  مووون ءجوووملبووواخلالوا  الووويت اختوووذتا حمومووو  مياروووار  رحوووبي -20 

م ميارووار، هبووذ  الصوو    ما ووت دامه يسووته نو موون األج ووال امنوووة، ج وومل  800وإجووالق  وورا  
 نيووود ءشووومال الواووو  المامووومل مميووو  صووووب احلمومووو  علوووى مواصووول  تعزيوووز التقووود  احملووورز  يحووو ف

حتديد هويو  مجيو  األج وال املتبقون م صو وف القووا  احلموميو  وإجوالق و  ؛هماألج ال وا ت دام
مواصوول  و  بتهموو  ال وورار موون اخلدموو ؛ همو وو ن تهماألج ووال ومضووايق توايوو إمووا  و  ؛ ووراحهم فووورا  

زيواةة الشو افي ، و  ؛ل العدالو  و ورت  نيود األج والرامي  إل تقدت مورتميب  نيود األج وال إامهوة ال
خوودما  تسوو يمل املواليوود، مبوون فوويهم  حصووول األج ووال علووىتو ووي  فوور   عوون جريووقمبووا م ذلوو  

 وألمان إعاةة تأهيمل األج ال امنوة السابقن وإعاةة إةماجهم؛ للت نيد؛ املعرىلألوناألج ال 
االت اايوا  علوى لتصوديق لباخلالوا  اليت اختذتا حمومو  مياروار  رحب ءيضا  ي -21 

م التصوديق علوى  ش   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 

 مووومل اللتزاموووا  احلمومووو  مبوجوووب القوووانون الووودوإل حلقووووق اإلنسوووان والقوووانون الووودوإلالتن يوووذ الما
 اإلنسا ، ودذل  مبوجب االت ااا  األخرى ذا  الصل ؛
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األموم املتحودة السوامي حلقووق م ووض بامل اوألا  اماريو  بون  دذل  رحبي -22 
الوور  مل وألووي  األمووم املتحوودة السووامي  التزا  احلموموو  ب ووت  ممتووب اُ بوو ويُووذدِّراإلنسووان واحلموموو ، 

، ويشو   احلمومو  علوى توجيوه لواليو  امل ووض السوامي بوالي  دامل  ووفقوا  مزوة حلقوق اإلنسان، 
 ةعوة ةائم  ممي  اإلجرا ا  اخلاص  التابع  يفلس حقوق اإلنسان؛

 محايووو  تقويوو امهوووة الراميوو  إل  ءن تمث ووو حبموموو  ميارووار ومك سوواتا  يهيووب -23 
الداقراجيوو  والتنميوو  االاتصوواةي  واالجتماعيوو  والنهوووض بوتعزيووز حقوووق اإلنسووان و ووياةة القووانون 

ل ن  المن ءجمل حتقيق ءهداف التنمي  املستدام ، مبا م ذل  عن جريق إصال  لل مي  الشامل  
زيووز ومحايوو  للمبوواةا املتعلقوو  مبردووز املك سوا  الوجنيوو  لتع ميارووار وفقوا  م الوجنيو  حلقوووق اإلنسووان 

 هيب بايفتم  الدوإل ءن يدعم ميارار م هذا الصدة؛يحقوق اإلنسان )مباةا باريس(، و 
، مبا م ذل  الشردا  عورب الوجنيو  واملشواري  األعمالمجي  مك سا    ش ِّ ي -24 

للمبوواةا التوجيهيوو  املتعلقوو  باألعمووال الت اريوو   ةعووم واحوورتا  حقوووق اإلنسووان وفقووا  علووى احملليوو ، 
مايووو  حقووووق اإلنسوووان، حب هوووا املتعلوووققووووق اإلنسوووان، ويووودعو حمومووو  مياروووار إل الوفوووا  بواجبوح
 بووأن تقووو  هووابوألووو  تواعءن حتوود ة العاملوو  م ميارووار منشووأ املك سووا  الت اريوو  هيووب بوودول يو 

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

شو   علوى يبتعزيوز تعواون حمومو  مياروار مو  منظمو  العمومل الدوليو ، و  يرحب -25 
علووى ، و الشووماوىعمليوو  لتقوودت بآليوو  تن يووذ الت وواهم التمميلووي للقضووا  علووى ا ووت دا  السوو رة، 

يل  خالو  تنقي  مذدرة الت اهم للقضا  على ا ت دا  السو رة م مياروار دأ واس لتنشوباإل را  
  ؛هاوتعزيز  العممل

ايفتموو  الوودوإل إل مزيوود ةعووم حموموو  ميارووار، مبووا م ذلوو  موون خووالل  يوودعو -26 
تقدت املسواعدة وبنوا  القودرا ، م الوفوا  بالتزاماتوا وتعهوداتا الدوليو  م جموال حقووق اإلنسوان، 

 والنهوض بالداقراجي  والتنمي  االاتصاةي  واالجتماعي ؛
حبالو  حقووق اإلنسوان م مياروار ملودة  ون    املعنيو  اخلاص ةمتديد والي  املقرر  يقرر -27 

إل جملوووس حقووووق اإلنسوووان م  شووو ويا   مرحليوووا   قووود  تقريووورا  تءن   اخلاصووو ةاللوووب إل املقووورر ي، و إألوووافي 
  وإل إل الل نوو  الثالثوو  م الوودورة الثانيوو  والسووبعن لل معيوو  العاموو وتقريوورا  ةورتووه اخلامسوو  والثال وون 

إل مواصول    اخلاصو ةدعو املقورر يولربنوامن عملوه السونو ، و  ايفلس م ةورته السوابع  والثال ون، وفقوا  
 ؛ اخلاص ةها املقرر تالتقد  احملرز م تن يذ التوصيا  اليت ادمتقييم و رصد حال  حقوق اإلنسان 

ءن تواصومل  هيب حبموم  ميارواري، و  اخلاص ةبا تمرار التعاون م  املقرر  يرحب -28 
زيووارا  ءخوورى وموون  ب القيووا منهووا تيسوو   بو ووائمل، ام ممار وو  واليتهوو  اخلاصوو ةتعاومووا موو  املقوورر 

وألو  خالو  ل  اخلاصو ةإمماني  الوصول ةون ايود إل مجيو  ء وا  البلود، ومواصول  العمومل مو  املقورر 
التقوود  م ايفوواال  وملعوواي  ةة م تقريرهووا، عموومل وإجووار زموو  للتن يووذ السووري  ملعوواي  التقوود  احملوودىل 

 ذا  األولوي  للمساعدة التقني  وبنا  القدرا ؛
وبعثوو  تقص ووي  املقووررة اخلاصوو تزويوود إل األموون العووا  وامل وووض السووامي  ياللووب -29 

 .بالمامملا ما من االألالال  بواليتهمالالزم  لتممينهواخلربة ال ني  باملساعدة واملوارة  احلقائق
    


