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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 وآيسالندا، *،داآيرلناو  وأوكرانياا، *،وأنادورا ،وأملانياا *،وألبانياا ،*وإستونيا وأسرتاليا، إسبانيا،  
ومجهورية  *،واجلبل األسود *،وتشيكيا *،داوبولن *،وبلغاراي ،وبلجيكا *،والربتغال *،وإيطاليا

 *،والسااويد وساالوسينيا، وساالوساكيا، *،ورومانيااا *،والااداكر  *،مقاادونيا اليوسوسااالسية سااابقا  
 *،وليتوانياااااا *،ولكسااااامرب  *،والتفياااااا *،وكنااااادا وكرواتياااااا، *،وقااااارب  *،وسنلنااااادا *،وسرنساااااا

 *،دا الشامالية، والناروي آيرلنتحدة لربيطانيا العظمى و واململكة امل *،ومالطة *،وليختنشتاين
 : مشروع قرار*واليوانن *،وهولندا وهنغاراي، *،ونيوزيلندا والنمسا*،

 حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي .../٣٩  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
 العيامل  ققييوق اإلنسييان والعايدين الييدوليحب اقاصيحب اقييوق اإلنسييان إىل اإلعيي ن وإذ يشير 

 وغر ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة اقوق اإلنسان،
وقيرار  ٢٠٠6آذار/ميار   ١5املؤرخ  6٠/٢5١إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشر أيضا   

 ،٢٠٠7حزيران/يونيه  ١٨املؤرخ  5/١جملس حقوق اإلنسان 
تشييرين األول/  ٢املييؤرخ  3٠/٢7إىل قييراراجم جملييس حقييوق اإلنسييان  كييكلك  وإذ يشيير 
 أيلييول/ 3٠املييؤرخ  33/٢4، و٢٠١5كييانون األول/ديسييمرب   ١7املييؤرخ  ٢4/١-ودإ ٢٠١5أكتييو ر 

   أيليييييييول/ ٢9امليييييييؤرخ  36/١9و ٢٠١7أيلول/سيييييييبتمرب  ٢٨امليييييييؤرخ  36/٢، و٢٠١6سيييييييبتمرب 
 ،٢٠١7سبتمرب 
 ،٢٠١5تشيرين الثيان/نوربمرب  ١٢( امليؤرخ ٢٠١5)٢٢4٨إىل قراراجم جمليس األمين  وإذ يشر 

  ،٢٠١6متوز/يوليه  ٢9( املؤرخ ٢٠١6)٢3٠3، و٢٠١6نيسان/أ ريل  ١( املؤرخ ٢٠١6)٢٢79و
__________ 
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أن اليييدول اييي  املسيييؤولة يف املقييياز األول عييين تعزييييز و ايييية  يييي   وإذ يؤكيييد مييين جدييييد 
 رايجم األساسية،حقوق اإلنسان واق

علييأ أن اقكوميية البوروندييية ايي  املسييؤولة يف املقيياز األول عيين  ييمان األميين  وإذ يشييدد 
لسييييادة القيييانون، وقيييانون حقيييوق اإلنسيييان والقيييانون اإلنسيييان  يف إقليماييا و ايييية سيييكالا امتثيييا   

 الدويل، حسب ا قتضاء،
 تق هلا السياسيي  وسيي متااحرصييه الشييديد علييأ سيييادة  ورونييد  واسيي وإذ يؤكييد ميين جديييد 

 اإلقليمية ووحدهتا الوطنية،
إىل اتفاق أروشيا للسي ز واملصياقة يف  ورونيد ، اليك  يشيكل األسيا  لبنياء  وإذ يشر 

 الس ز واملصاقة الوطنية وتعزيز الدميقراطية واقكم الرشيد والتعددية وسيادة القانون،
ا ربيه جملس حقوق اإلنسان، ميكن أن يضيلل  أن اجملتم  الدويل، مب وإذ يض  يف اعتباره 

  ييدور ايياز يف اقيلوليية دون اسييتمرار تصيياعد العنييا، وتييداور اقاليية اإلنسييانية وحاليية حقييوق اإلنسييان
  وروند ، يف

، والك  جرى يف ٢٠١٨أاير/مايو  ١7ا ستفتاء الدستور  الك  نظم يف  وإذ ي حظ 
 مناخ يسوده التخويا والقم ،

 ،٢٠٢٠عيي ن الييرايس البورونييد  عييدز الرتشيي  ل نتخييا جم الر سييية يف عيياز إب وإذ يرحييب 
يسييام يف ربييت  اقيييز العيياز والييدميقراط  قبييل ا نتخييا جم و قيي  تييداول ا  مشيي عا  ويعتييرب ذلييك أميير 

 السللة علأ حنو يستند إىل القواعد،
، والوسييي ،  جلايود الييب يبييكهلا امليسير، الييرايس  ن ييامحب ويليياز مكييا ا  وإذ يرحيب أيضيي 

اليييرايس ييييووير  موسييييفي ، يف إطيييار اقيييوار  يييحب األطيييراه البورنديييية اليييك  تقيييوده  اعييية شيييرق 
يف مييؤمتر القميية العيياد  التاسيي  عشيير جلماعيية شييرق أربريقيييا  ا ،أربريقيييا، و لتييزاز ر سيياء الييدول جمييدد

 ورونييد  ،  لتوصييل إىل تسييوية سييلمية للو يي  السياسيي  يف ٢٠١٨شييباف/ربرباير  ٢3املنعقييد يف 
عن طري  ربت  اجمليال السياسي  وإجيراء حيوار شيامل عليأ أسيا  مبيادئ اتفياق أروشيا، و  سييما 

 ،٢٠٢٠قبل إجراء ا نتخا جم الر سية يف عاز 
اجلاييود املتكييررة الييب يبييكهلا اجملتميي  الييدويل، مبييا يف ذلييك ا  يياد  وإذ ي حييظ ميي  التقييدير 

األربريقية ققوق اإلنسيان والشيعو ، وجلنية  نياء السي ز، األربريق ، و اعة شرق أربريقيا، والل نة 
واملبعيييوخل اقيييا  لعميييحب العييياز يف  ورونيييد ، وا  ييياد األوروىل، مييين أجيييل التوصيييل إىل تسيييوية 

 سلمية وتواربقية وداامة لعزمة الراانة، 
و مل حظياجم والتوصيياجم  (١) تقرير األمحب العياز عين اقالية يف  ورونيد ا  وإذ  ي  علم 

واردة ربيييه، مبييا يف ذلييك تلييك املتعلقيية  ضييرورة إجييراء حييوار شييامل واسييتتناه التعيياون ميي  آلييياجم اليي
 حقوق اإلنسان التا عة لعمم املتحدة،

، (٢)٢٠١٨نيسييان/أ ريل  5إىل البيييان الييك  أدىل  ييه رايييس جملييس األميين يف  وإذ يشيير 
عر  ربياما أعضاء ، اللكين أ٢٠١٨آ /أغسلس  ٢٢والبيان الصحف  الصادر عن اجمللس يف 

اجمللييس عيين قلقاييم البييالل إزاء الو يي  السياسيي  يف  ورونييد ، و يي ء التقييدز ا ييرز يف اقييوار  ييحب 
__________ 

(١) S/2018/89.  

(٢) S/PRST/2018/7.  
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األطراه البوروندية وعدز اخنراف حكومة  وروند  يف تلك العمليية، وإذ يعير  عين جزعيه حييال 
ا ربيمييا يتعليي  اسييتمرار دواعيي  القليي   شييحن حاليية حقييوق اإلنسييان واألو يياي اإلنسييانية، و  سيييم

  قييرايجم األساسييية، ويشيير إىل التييزاز اقكوميية يف الييدورة السادسيية والث نييحب جمللييس حقييوق اإلنسييان
  سييتتناه التعيياون الكامييل ميي  مكتييب مفو ييية األمييم املتحييدة السييامية ققييوق اإلنسييان يف  وجومبييورا

  واملواربقة علأ زايرة ربري  من ن نة خرباء من املفو ية السامية،
  شييحن حاليية حقييوق اإلنسييان يف  ورونييد ، الييك  اعتمدتييه 396إىل القييرار ا  وإذ يشيير أيضيي 

الل نيية األربريقييية ققييوق اإلنسييان والشييعو  يف دورهتييا العادييية الثانييية والسييتحب، املعقييودة يف الفييرتة 
، اليييك  دعيييح ربييييه حكومييية  ورونيييد  إىل إجيييراء ٢٠١٨أاير/ميييايو  9نيسيييان/أ ريل إىل  ٢5مييين 

شفاربة ونزياة دون أتخر م   يي  املسيؤولحب عين انتااكياجم واياوزاجم ققيوق اإلنسيان   قيقاجم
 من أجل تقدمي اجلناة إىل العدالة،

 عمل جلنة التحقيي  املعنيية  بورونيد ، مبيا يف ذليك التقريير اليك  صيدر عنايا  وإذ يرحب 
  الل نيية ميين وإذ يعيير  عيين اسييتيااه ميين اسييتمرار رربيين حكوميية  ورونييد  التعيياون ميي ،(3)ا  مييؤخر 

 خ ل منعاا من الوصول إىل البلد، يف  لة أمور أخرى، 
من قرار حكومية  ورونيد  اليك  أعلنيح ربييه أن األعضياء الث نية  وإذ يعر  عن استيااه 

عليأ التقريير اليك  قدمتيه الل نية ا  لل نة التحقي  املعنية  بوروند  أشخا  غر مرغو  ربييام رد
، وإذ  ث اقكومة علأ النظر يف إ لال (3)ته التاسعة والث نحبإىل جملس حقوق اإلنسان يف دور 

 اكا القرار،
عييين اسيييتيااه مييين التادييييداجم والتخوييييا وا عتيييداءاجم الشخصيييية مييين ا  وإذ يعييير  أيضييي 

جانب ممثل  اقكومة  د أعضاء جلنة التحقي ، مبا يف ذلك خ ل جلسياجم اقيوار اليب نظمايا 
 ة، جملس حقوق اإلنسان والل نة الثالث

عن استيااه من عدز متا عية حكومية  ورونيد  التوصيياجم اليب قيدمتاا  وإذ يعر  ككلك 
 ، (4)جلنة التحقي  يف تقريراا السا  

ختفييين مركييز اعتميياد الل نيية الوطنييية املسييتقلة ققييوق اإلنسييان يف  ورونييد   وإذ ي حيظ 
 نييييية عليييييأ تنفييييييك ، وإذ يشييييي   الدولييييية والل٢٠١٨شيييييباف/ربرباير  ٢١مييييين  أليييييا  إىل   ء  يف 

التوصيييياجم املقدمييية مييين الل نييية الفرعيييية املعنيييية   عتمييياد التا عييية للتحيييالا العيييامل  للمؤسسييياجم 
الوطنية ققوق اإلنسان ربيما يتعل   تيسر إعيادة اعتمياد الل نية يف املركيز  أ ،  عيد ا متثيال التياز 

 نسان )مبادئ  ريس(،للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسساجم الوطنية لتعزيز و اية حقوق اإل
ليييرربن حكومييية  ورونيييد  التعييياون الكاميييل يف تنفييييك قيييرار جمليييس  وإذ يعييير  عييين أسيييفه 

، املقييدز مببييادرة ميين اجملموعيية األربريقييية، وقياماييا إبلويياء أتشييراجم دخييول 36/٢حقييوق اإلنسييان 
 اقرباء الكين تقرر إيفادام إىل البلد، 

يف  ورونيد  املرتكبية مين قبيل  يي   أبقيوى العبياراجم  يي  أعميال العنيا يدين -١ 
 ١١األطراه أو األربيراد، مبيا يف ذليك اهل يوز امليروي  يد امليدنيحب اليك  ارتاكيب يف رواغاريكيا يف 

، ويعيير  عيين  لييل القليي  إزاء اسييتمرار اقاليية اإلنسييانية وحاليية حقييوق اإلنسييان ٢٠١٨أاير/مييايو 
 ة علأ النساء واألطفال؛ املثرة للقل  يف  وروند ، األمر الك  يؤنر  صفة خاص

__________ 

(3) A/HRC/39/63.  

(4) A/HRC/36/54 وCorr.1 . 
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 ي  انتااكاجم وااوزاجم حقوق اإلنسان الب   تيزال مسيتمرة يف  يدين  شدة -٢ 
 وروند ،   سيما تلك اليب تشيمل القتيل خيارا نلياق القضياء، وا ختفياء القسير ، وا عتقيال 

القياام  وا حت از التعسيفيحب، وحيا جم التعيكيب، وغرايا مين سيوء املعاملية، والعنيا اجلنسي  أو
علييأ نييوي اجليينس، وا ييلااد أعضيياء اجملتميي  املييدن والصييحفيحب واملييدونحب واملعار ييحب السياسيييحب 
واملتظاارين، والقيود املفرو ة علأ حرية التعبير والت مي  السيلم  وتكيوين اجلمعيياجم، مميا يسيام 

 يف وجود مناخ يسوده التخويا  حب السكان؛
ليييب توصيييلح إليايييا جلنييية التحقيييي  املعنيييية إزاء النتييياا  ا يعييير  عييين  ليييل القلييي  -3 

 بورونيييد   شيييحن تزاييييد عيييدد انتااكييياجم واييياوزاجم حقيييوق اإلنسيييان اليييب ترتكبايييا قيييواجم اليييدرباي 
واألمن البوروندية، مبا يف ذلك داايرة ا سيتخباراجم الوطنيية، والشيرطة، والقيواجم املسيلحة، وجنيا  

يف ظييييل إربيييي جم واسيييي  النليييياق ميييين  الشييييبا  يف اقييييز  اقيييياكم املعييييروه  سييييم  امبونراكييييور ،
أبن  عن انتااكاجم حقيوق اإلنسيان قيد  العقا ، األمر الك  يدعو إىل ا عتقاد  شكل معقول

 شيييحن  (4)تشيييكل جيييراام  يييد اإلنسيييانية، عليييأ حنيييو ميييا خلصيييح إلييييه جلنييية التحقيييي  يف تقريرايييا
 ؛٢٠١6و ٢٠١5األحداخل الب وقعح يف عام  

املتنييام  جلنيياا الشييبا  يف اقييز  اقيياكم  إزاء الييدور يعيير  عيين قلقييه اقييا  -4 
 امبونراكييور ، الييك  خلصييح جلنيية التحقييي  إىل أنييه يسييتخدز كبييديل عيين اجلايياجم املعنييية إبنفيياذ 
القانون، و  سيما يف املنياط  الداخليية مين البليد، وي حيظ يف ايكا الصيدد أن حكومية  ورونيد  

 باا جنا  الشبا ؛قد تكون مسؤولة عن األربعال غر املشروعة الب يرتك
انتشيار اإلربي جم مين العقيا  عليأ انتااكياجم واياوزاجم حقيوق اإلنسيان  يدين -5 

واجليييراام ذاجم الصيييلة، مييي  اإلشيييارة إىل أن العيييدد القلييييل مييين التحقيقييياجم اليييب أطلقتايييا حكومييية 
 ورونيييد  س تسيييفر عييين أ  نتييياا  ملموسييية أو مونيييوق ديييا، ويؤكيييد مييين جدييييد دعوتيييه السيييللاجم 

إىل إجراء  قيقياجم كاملية ونزياية ومسيتقلة وربعالية وشياملة يف ا نتااكياجم والت ياوزاجم البوروندية 
كان انتما ام، أماز حمكمة، ومتكحب   اجلسيمة ققوق اإلنسان، مبا يكفل مساءلة  ي  اجلناة، أاي  

  ي  الضحااي من الوصول إىل سبل ا نتصاه الفعالة واجلرب املناسب؛
عليأ إيي ء ا عتبيار الواجيب للتوصيياجم اليب قيدمتاا   شدة حكومة  وروند   ث -6 

 جلنة التحقي  يف تقاريراا، وتنفيكاا حسب ا قتضاء؛
 ي  البياانجم الب أاديل ديا داخيل البليد وخارجيه اليب  ير  عليأ  يدين  شدة -7 

اجم التمييييز والكرااييية والعنييا والتمييييز  ييد املييواطنحب البورونييديحب، مبيين ربيييام الناشييلون يف منظميي
 اجملتم  املدن؛

إزاء اسيتمرار إلوياء تسي يل عيدد مين منظمياجم اجملتمي  امليدن  يعر  عين القلي  -٨ 
 واجملموعيياجم السياسييية وتعليقاييا يف  ورونييد ، وإزاء ممارسيياجم الرتايييب واملضييايقة وا عتقييال التعسييف 

يف املنفيأ، والت رمي الب يتعر  هلا املداربعون عن حقوق اإلنسان، الكين ا لر معظمام للعيي  
و ييث حكوميية  ورونييد  علييأ  ييمان  يتيية عمييل آمنيية ومتكينييية للمييداربعحب عيين حقييوق اإلنسييان 
ومنظمييياجم اجملتمييي  امليييدن لتمكيييحب  يييي  وسييياال اإلعييي ز مييين اسيييتتناه أنشيييلتاا دون التعييير  
للمضيييايقة أو التاديييييد أو الرتايييييب، واإلربييييراا عيييين  ييييي  املييييداربعحب عيييين حقييييوق اإلنسييييان الييييكين 

 ام أحكاز تعسفية؛صدرجم اق
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اإلربييراا عيين أكثيير  ٢٠١٨إبعيي ن السييللاجم البوروندييية يف  داييية عيياز  يرحييب -9 
، وييييدعو ٢٠١7كيييانون األول/ديسيييمرب   3١سييي حب  عيييد صيييدور عفيييو ر سييي  يف  ٢ ٠٠٠مييين 

حكومية  ورونييد  إىل اإلربيراا عيين  ييي  األشيخا  الييكين تعر ييوا ل عتقيال التعسييف  و  يزالييون 
 ران ا حت از؛

جلمييييي  انتااكيييياجم ا  حكوميييية  ورونييييد  علييييأ أن تضيييي  علييييأ الفييييور حييييد  ييييث -١٠ 
واييياوزاجم حقيييوق اإلنسيييان، وأن تضيييمن السييي مة واقمايييية للسيييكان، مييي  التقييييد التييياز اقيييوق 
اإلنسان الدولية والقيانون اإلنسيان اليدويل، وأن  ير  عليأ احيرتاز و ايية وإعميال  يي  حقيوق 

مي ، مبا يف ذلك حرية التعبر، وأن تعزز سيادة القيانون وتضيمن اإلنسان واقرايجم األساسية لل 
 مساءلة الكين ارتكبوا أعمال عنا غر مشروعة؛

اكومة  وروند  متا عة وتنفييك التوصيياجم اليب قبلتايا يف سيياق ا سيتعرا   يايب -١١ 
تعلقيحب ديا، وأن ويف إطار ا ستعرا حبن السيا قحب امل ٢٠١٨كانون الثان/يناير   ١٨الدور  الشامل يف 

تتخييك التييدا ر ال زميية، يف  ليية أمييور، لضييمان امتثييال الل نيية الوطنييية املسييتقلة ققييوق اإلنسييان امتثييا    
 كام   ملبادئ  ريس؛

 نسيحا   ورونيد  مين نظياز روميا األساسي  للمحكمية اجلناايية  يعر  عن أسفه -١٢ 
 ٢٠١6يف نيسيييان/أ ريل ا  اايييية الدولييية  قيقيي فيييت  املييدع  العيياز للمحكميية اجلنا  الدولييية، و ييي  علميي
،  عييييد اسييييتنتاا الييييداارة التمايدييييية أن األدليييية ٢٠١7تشييييرين األول/أكتييييو ر  ٢5يشييييمل الفييييرتة حيييي  

للشييروي يف إجييراء  قييي  ربيمييا يتعليي   ييراام  معقييو   ا  الداعميية املقدميية ميين املييدع  العيياز تشييكل أساسيي
مين قبييل مييوظفحب   عييحب  ٢٠١5نيسييان/أ ريل  ٢6نييك  يد اإلنسييانية ياييزعم أليا ارتكبييح علييأ األقيل م

لسياسيياجم الدوليية، ويؤكييد ا  للدوليية و اعيياجم أخييرى، مثييل شييبا  اقييز  اقيياكم  امبونراكييور ، تنفيييك
 أمهية النتاا  واألدلة الب  عتاا جلنة التحقي  وقدمتاا إىل آلياجم املساءلة الدولية؛ 

مييي  ا كمييية اجلناايييية الدوليييية ا   مييي اكومييية  ورونيييد  أن تتعييياون تعييياوان   ياييييب -١3 
يتصل  لتحقيقاجم الب أاذن إبجراااا وانللقح قبل أن يدخل انسحا   وروند  مين نظياز  ربيما

 روما األساس  حيز النفاذ؛
مييين اسيييتمرار تعليييي  التعييياون مييي  مفو يييية األميييم املتحيييدة  يعييير  عييين اسيييتيااه -١4 

ملفو يييية مييين الوربييياء  و يتايييا واسيييتتناه السيييامية ققيييوق اإلنسيييان، ويشيييدد عليييأ  يييرورة متكيييحب ا
 أنشييلتاا، مبييا يف ذلييك مايياز الرصييد واإل يي ل، ميي  إ حيية الوصييول الكامييل إىل األشييخا  واألميياكن،
و ث حكومة  وروند  علأ أن تستكمل علأ الفيور ا تفياق مي  املفو يية دون شيروف   ميربر 

 هلا أو مزيد من التحخر؛
اون الكامل م  ايتياجم املعاايداجم، وأن تسيم  حكومة  وروند  علأ التع  ث -١5 

 ييد  للمكلفييحب  ييو ايجم يف إطييار اإلجييراءاجم اقاصيية  ييزايرة البلييد، وأن توقييا أ  أعمييال انتقامييية
املداربعحب عن حقوق اإلنسان الكين يتعاونون م  اآللياجم الدولية ققوق اإلنسان، مبا ربياا جملس 

 حقوق اإلنسان؛
 يه مراقبيو حقيوق اإلنسيان التيا عون ل  ياد األربريقيي   لعميل اليك  يضيلل   يرحيب -١6 

يف  ورونييد ، ويكييرر دعوتييه العاجليية إىل حكوميية  ورونييد  علييأ التوقييي  دون مزيييد ميين التيييحخر 
علييأ ميييككرة التفييياام ميي  ا  ييياد األربريقييي ، األميير اليييك  سييييتي  ملييراق  حقيييوق اإلنسيييان واقيييرباء 

 مل  شكل كامل يف البلد للورباء  ملسؤولياجم املنوطة دم؛العسكريحب التا عحب ل  اد األربريق  الع
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أبن علييأ  ييي  الييدول األعضيياء يف جملييس حقييوق اإلنسييان أن تتمسييك  يييككر -١7 
أبعلأ املعاير يف تعزيز و ايية حقيوق اإلنسيان واقيرايجم األساسيية، ويشير إىل أمهيية التعياون مي  

جلاييود، ويعيير  عيين اسييتيااه ميين عييدز يف إطييار تليك ااإلنسييان اآلليياجم الدولييية واإلقليمييية ققييوق 
 ا حرتاز الك  أ دته حكومة  وروند  هلكه املعاير؛

حكوميييية  ورونييييد  علييييأ التعيييياون، دون شييييروف مسييييبقة، ميييي  جاييييود  يشيييي   -١٨ 
الوساطة املبكولة  قيادة إقليمية لتايتة الظروه املواتية إلجراء حوار شامل وحقيقي   يحب األطيراه 

رأة ويضيم  يي  اجلاياجم املعنيية، مبيا يف ذليك ممثليو اجملتمي  امليدن، مين البوروندية يكفل مشاركة امل
 داخل البلد وخارجه علأ السواء؛

 لسييللاجم البوروندييية أن تكفييل عملييياجم سياسييية منصييفة وهتيي ء  يتيية  يايييب -١9 
آمنة ومفتوحة تساعد علأ إجراء انتخيا جم دميقراطيية حيرة ونزياية وشياملة وشيفاربة وربقيا  للمعياير 

 ولية؛الد
إزاء األو يياي الصييعبة للبورونييديحب الييكين ربييروا ميين البلييد،  يعيير  عيين  لييل قلقييه -٢٠ 

يف مخسة  لدان جماورة، ويشدد ا  ألا مواطن  ورند  يوجدون حالي 4٠٠ ٠٠٠ مبن ربيام حوايل
أمهييية احييرتاز اللييا   اللييوع  للعييودة، ويللييب إىل اقكوميياجم يف املنلقيية التحكييد ميين أن تكييون علييأ 
ة،  نيياء علييأ قييراراجم مسييتنرة ويف جييو ميين األمييان والكراميية، ويرحييب  جلاييود الييب طوعييي العييودة

 تبكهلا البلدان اجملاورة واجملتم  الدويل من أجل تقدمي الدعم اإلنسان إىل اؤ ء األشخا ؛
إىل  (3)اجلمعيييية العامييية أبن تقيييدز تقريييير جلنييية التحقيييي  املعنيييية  بورونيييد  يوصييي  -٢١ 

يتخييك اإلجييراءاجم املناسييبة  شييحنه، ميي  مراعيياة اسييتنتاجاجم الل نيية وتوصييياهتا لينظيير ربيييه و جملييس األميين 
 ذاجم الصلة؛
أن مييييدد لفيييرتة سييينة واحيييدة و يييية جلنييية التحقيييي  املعنيييية  بورونيييد  لكييي   يقيييرر -٢٢ 

يتسىن هلا تعمي   قيقاهتا، ويللب إىل الل نة أن تقدز إحاطة شفوية إىل جملس حقوق اإلنسان 
واقادية واألر عحب، وأن تقدز تقريرا  ختاميا  إىل اجمللس أنناء جلسة  ياور تعقيد  يف دورتيه األر عحب

 يف دورته الثانية واألر عحب وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرا عة والسبعحب؛
 إبجييراء هليا والسيما  التحقييي ، جلنية مي  التيياز التعياون عليأ  ورونييد  حكومية  يث -٢3 
 ويداا  مي  املعلوماجم ال زمة ألداء و يتاا؛وتز  البلد، إىل زايراجم

 إىل املفو يية السييامية أن تقيدز  ييي  امليوارد ال زمية إىل جلنيية التحقيي  املعنييية يلليب -٢4 
  بوروند  لتمكيناا من ا  ل ي  و يتاا؛

 أن يبق  املسحلة قيد نظره. يقرر -٢5 
    


