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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

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

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *، يرسدلددا، إرطاليدا*، أوكرانيدا، يررلدددا*، أملانيا، أنددورا*، ألبانيا*إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا  
، مجهورردددددة يقددددددونيا *، اجلبدددددو ا سدددددو *، تشددددديكيا*، بولدددددددا*بلغدددددارا ، بلجيكدددددا،*الربتغدددددا 

، *،  رنسددددا*، سددددلو اكيا، سددددلو يديا، السددددورد*، رويانيددددا*، الدددددا ر *سددددابقا  اليوغوسددددال ية 
، *، يالطددة*، ليختدشددتار *، ليتوانيددا*، لكسددمرب *، التفيددا*، كرواتيددا، كددددا*، قددرب * دلددددا

، *، الدمسددددا*الدددددرور  ،*يوانكددددو اململكددددة املتلدددددة لربرطانيددددا العامددددي يررلددددددا الشددددمالية،
 : يشروع قرار*، اليوانن*، هدغارا، هولددا*نيوزرلددا

 حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي .../٣٩  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
إىل اإلعييييلن ال يييياملإل سقييييوق اإلنسييييان وال صييييدين الييييدولي  ا اصيييي   قييييوق  وإذ يشيييير 
 وغر ذلك من الصكوك الدولية املت لقة  قوق اإلنسان، اإلنسان
وقيرار  ٢٠٠6آذار/ميار   ١5املؤرخ  6٠/٢5١إىل قرار اجلم ية ال امة  وإذ يشر أيضا   

 ،٢٠٠7حزيران/يونيه  ١٨املؤرخ  5/١جملس حقوق اإلنسان 
تشييرين األول/  ٢املييؤرخ  3٠/٢7إىل قييراراجم جملييس حقييوق اإلنسييان  وإذ يشيير ليي لك 

 أيلييول/ 3٠املييؤرخ  33/٢4، و٢٠١5لييانون األول/ديسييمرب   ١7املييؤرخ  ٢4/١-ودإ ٢٠١5وبر ألتيي
 أيليييييييول/ ٢9امليييييييؤرخ  36/١9و ٢٠١7أيلول/سيييييييبتمرب  ٢٨امليييييييؤرخ  36/٢، و٢٠١6سيييييييبتمرب 
 ،٢٠١7 سبتمرب

 ،٢٠١5تشيرين الثيان/نوربمرب  ١٢( امليؤرخ ٢٠١5)٢٢4٨إىل قراراجم جمليس األمين  وإذ يشر 
 ، ٢٠١6متوز/يوليه  ٢9( املؤرخ ٢٠١6)٢3٠3، و٢٠١6نيسان/أبريل  ١رخ ( املؤ ٢٠١6)٢٢79و

__________ 
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أن اليييدول ايييإل املسيييؤولة يف املقييياز األول عييين ت زييييز و ايييية  يييي   وإذ يؤليييد مييين جدييييد 
 حقوق اإلنسان واسرايجم األساسية،

علييأ أن اسكوميية البوروندييية اييإل املسييؤولة يف املقيياز األول عيين  ييمان األميين  وإذ يشييدد 
مصييا و ايييية سيييكاالا امتثيييال  لسييييادة القيييانون، وقيييانون حقيييوق اإلنسيييان والقيييانون اإلنسيييان يف إقلي

 الدويل، حسب القتضاء،
 حرصييه الشييديد علييأ سيييادة بورونييد  واسييتقلسا السياسييإل وسييلمتصا وإذ يؤلييد ميين جديييد 

 اإلقليمية ووحدهتا الوطنية،
إىل اتفاق أروشيا للسيلز واملصياسة يف بورونيد ، الي   يشيكل األسيا  لبنياء  وإذ يشر 

 السلز واملصاسة الوطنية وت زيز الدميقراطية واسكم الرشيد والت ددية وسيادة القانون،
أن اجملتم  الدويل، مبا ربيه جملس حقوق اإلنسان، ميكن أن يضيلل   وإذ يض  يف اعتباره 

حيدة تصياعد  انتصالاجم وجتاوزاجم حقوق اإلنسان ويف التخفيف مين طلير نبدور ااز يف اسيلولة دو 
 ،اإلنسانية األو اعوتداور  النزاع

، وال   جرى يف ٢٠١٨أاير/مايو  ١7الستفتاء الدستور  ال   نظم يف  وإذ يلحظ 
 مناخ يسوده التخويف والقم ،

 ،٢٠٢٠سييية يف عيياز إبعييلن الييرايس البورونييد  عييدز الرتشيي  للنتخييا جم الرا وإذ يرحييب 
ال يياز والييدميقراطإل قبييل النتخييا جم ولقيي  تييداول  اجملييالوي تيرب ذلييك أمييرا  مشييه ا  يسييصم يف ربييت  

 السللة علأ حنو يستند إىل القواعد،
 جلصيود الييب يبيي سا امليسير، الييرايس بنهييام  ويليياز مكييا ، والوسييي ، ا  وإذ يرحيب أيضيي 

نديييية الييي   تقيييوده  اعييية شيييرق و وار بييي  األطيييرار البور اليييرايس ييييووير  موسييييفي ، يف إطيييار اسييي
أربريقيييا، و لتييزاز ر سيياء الييدول جمييددا ، يف مييؤمتر القميية ال يياد  التاسيي  عشيير جلماعيية شييرق أربريقيييا 

،  لتوصييل إىل تسييوية سييلمية للو يي  السياسييإل يف بورونييد  ٢٠١٨شييباف/ربرباير  ٢3املن قييد يف 
ار شيامل عليأ أسيا  مبيادئ اتفياق أروشيا، ول سييما عن طري  ربت  اجمليال السياسيإل وإجيراء حيو 

 ،٢٠٢٠قبل إجراء النتخا جم الراسية يف عاز 
اجلصييود املتكييررة الييب يبيي سا اجملتميي  الييدويل، مبييا يف ذلييك ال يياد  وإذ يلحييظ ميي  التقييدير 

لسيلز، األربريقإل، و اعة شرق أربريقيا، واللهنة األربريقية سقوق اإلنسيان والشي و ، وجلنية بنياء ا
واملب يييوخل ا يييا  لعمييي  ال ييياز يف بورونيييد ، وال ييياد األوروىل، مييين أجيييل التوصيييل إىل تسيييوية 

 سلمية وتواربقية وداامة لعزمة الراانة، 
و مللحظياجم والتوصيياجم  (١)بتقرير األم  ال ياز عين اسالية يف بورونيد ا  وإذ لي  علم 

حيوار شيامل واسيتفنار الت ياون مي  آليياجم حقيوق  الواردة ربيه، مبا يف ذلك املت لقة بضيرورة إجيراء
 اإلنسان التاب ة لعمم املتحدة،

، (٢)٢٠١٨نيسييان/أبريل  5إىل البيييان اليي   أدىل بييه رايييس جملييس األميين يف  وإذ يشيير 
، الل ين أعر  ربيصما أعضاء ٢٠١٨آ /أغسلس  ٢٢والبيان الصحفإل الصادر عن اجمللس يف 

اجمللييس عيين قلقصييم البييالل إزاء الو يي  السياسييإل يف بورونييد ، وبيي ء التقييدز ا ييرز يف اسييوار بيي  
__________ 

(١) S/2018/89.  

(٢) S/PRST/2018/7.  
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األطرار البوروندية وعدز اخنراف حكومة بوروند  يف تلك ال مليية، وإذ ي ير  عين جزعيه حييال 
دواعييإل القليي  بشييةن حاليية حقييوق اإلنسييان واألو يياع اإلنسييانية، ول سيييما ربيمييا يت ليي   اسييتمرار

  سييرايجم األساسييية، ويشيير إىل التييزاز اسكوميية يف الييدورة السادسيية والثلنيي  جمللييس حقييوق اإلنسييان
  سييتفنار الت يياون الكامييل ميي  مكتييب مفو ييية األمييم املتحييدة السييامية سقييوق اإلنسييان يف بوجومبييورا

 املواربقة علأ زايرة ربري  من نلنة طرباء من املفو ية السامية، و 
 بشييةن حاليية حقييوق اإلنسييان يف بورونييد ، اليي   اعتمدتييه 396إىل القييرار وإذ يشيير أيضييا   

اللهنيية األربريقييية سقييوق اإلنسييان والشيي و  يف دورهتييا ال ادييية الثانييية والسييت ، امل قييودة يف الفييرتة 
، الييي   دعيييح ربييييه حكومييية بورونيييد  إىل إجيييراء ٢٠١٨أاير/ميييايو  9نيسيييان/أبريل إىل  ٢5مييين 

 قيقاجم شفاربة ونزيصة دون أتطر م   يي  املسيؤول  عين انتصالياجم وجتياوزاجم حقيوق اإلنسيان 
 من أجل تقدمي اجلناة إىل ال دالة،

ب مل جلنة التحقيي  امل نيية ببورونيد ، مبيا يف ذليك التقريير الي   صيدر عنصيا  وإذ يرحب 
، وإذ ي يير  عيين اسييتيااه ميين اسييتمرار رربيين حكوميية بورونييد  الت يياون ميي  اللهنيية ميين (3)مييؤطرا  

 طلل من صا من الوصول إىل البلد، يف  لة أمور أطرى، 
من قرار حكومية بورونيد  الي   أعلنيح ربييه أن األعضياء الثلنية  وإذ ي ر  عن استيااه 

دا  عليأ التقريير الي   قدمتيه اللهنية للهنة التحقي  امل نية ببوروند  أشخا  غر مرغو  ربييصم ر 
، وإذ ليييحل اسكومييية عليييأ النظيييير يف (3)إىل جمليييس حقيييوق اإلنسيييان يف دورتيييه التاسييي ة والثلنييي 

 ،ااقرار  الرتاج  عن
عييين اسيييتيااه مييين التصدييييداجم والتخوييييف والعتيييداءاجم الشخصيييية مييين ا  وإذ ي ييير  أيضييي 

جانب ممثلإل اسكومة  د أعضاء جلنة التحقي ، مبا يف ذلك طلل جلسياجم اسيوار اليب نظمصيا 
 جملس حقوق اإلنسان واللهنة الثالثة، 

عن استيااه من عدز متاب ية حكومية بورونيد  التوصيياجم اليب قيدمتصا  وإذ ي ر  ل لك 
 ، (4)تحقي  يف تقريراا الساب جلنة ال

ختفييين مرلييز اعتميياد اللهنيية الوطنييية املسييتقلة سقييوق اإلنسييان يف بورونييد   وإذ يلحيظ 
، وإذ يشيييييه  الدولييييية واللهنييييية عليييييأ تنفيييييي  ٢٠١٨شيييييباف/ربرباير  ٢١مييييين  أليييييف  إىل   ء  يف 

املإل للمؤسسييياجم التوصيييياجم املقدمييية مييين اللهنييية الفرعيييية امل نيييية  لعتمييياد التاب ييية للتحيييالف ال ييي
 ، ب يد المتثييال ليفالوطنيية سقيوق اإلنسيان ربيميا يت ليي  بتيسير إعيادة اعتمياد اللهنيية يف املرليز  أ

 التاز للمبادئ املت لقة مبرلز املؤسساجم الوطنية لت زيز و اية حقوق اإلنسان )مبادئ  ريس(،
ر جمليييس ليييرربن حكومييية بورونيييد  الت ييياون الكاميييل يف تنفيييي  قيييرا وإذ ي ييير  عييين أسيييفه 

، املقييدز مببييادرة ميين اجملموعيية األربريقييية، وقيامصييا إبلويياء أتشييراجم دطييول 36/٢حقييوق اإلنسييان 
 ا رباء ال ين تقرر إيفادام إىل البلد، 

ال بيياراجم  ييي  أعمييال ال نييف يف بورونييد  املرتكبيية ميين قبييل  ييي   أبشييد يييدين -١ 
ييين  األطييرار أو األربيييراد، مبييا يف ذليييك اسهيييوز املييروع   ١١امليييدني  يف رواغاريكيييا يف   علييأالييي   ش 

، وي يير  عيين  لييل القليي  إزاء اسييتمرار اساليية اإلنسييانية وحاليية حقييوق اإلنسييان ٢٠١٨أاير/مييايو 
 املثرة للقل  يف بوروند ، األمر ال   يؤنر بصفة طاصة علأ النساء واألطفال؛ 

__________ 

(3) A/HRC/39/63 . 

(4) A/HRC/36/54 وCorr.1 . 
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 ي  انتصالاجم وجتاوزاجم حقوق اإلنسان الب ل تيزال مسيتمرة يف  يدين بشدة -٢ 
بوروند ، ل سيما تلك اليب تشيمل القتيل طيارا نلياق القضياء، والطتفياء القسير ، والعتقيال 
والحتهاز الت سيفي ، وحيالجم الت ي يب، وغرايا مين سيوء امل املية، وال نيف اجلنسيإل أو القياام 

اجملتميي  املييدن والصييحفي  واملييدون  وامل ار يي  السياسييي   علييأ نييوع اجليينس، وا ييلصاد أعضيياء
واملتظاارين، والقيود املفرو ة علأ حرية الت بير والتهمي  السيلمإل وتكيوين اجلم يياجم، مميا يسيصم 

 يف وجود مناخ يسوده التخويف ب  السكان؛
ة إزاء النتييياال اليييب توصيييلح إليصيييا جلنييية التحقيييي  امل نيييي ي ييير  عييين  ليييل القلييي  -3 

ببورونيييد  بشيييةن تزاييييد عيييدد انتصالييياجم وجتييياوزاجم حقيييوق اإلنسيييان اليييب ترتكبصيييا قيييواجم اليييدرباع 
واألمن البوروندية، مبا يف ذلك داايرة السيتخباراجم الوطنيية، والشيرطة، والقيواجم املسيلحة، وجنيا  

عليأ نلياق  الشبا  يف اسز  اسيالم امل يرور  سيم  امبونراليور ، يف فيل إربيلجم مين ال قيا 
دعو إىل العتقييياد أبن ب ييين انتصالييياجم حقيييوق اإلنسيييان قيييد تييي مميييا ي ليييإل أسيييبا   م قولييية،  واسييي

بشيييةن  (4)تشيييكل جيييراام  يييد اإلنسيييانية، عليييأ حنيييو ميييا طلصيييح إلييييه جلنييية التحقيييي  يف تقريرايييا
 ؛٢٠١6و ٢٠١5األحداخل الب وق ح يف عامإل 

ز  اسييالم الشييبا  يف اسيي  إزاء الييدور املتنييامإل جلنييا  ي يير  عيين قلقييه ا ييا  -4 
 امبونرالييور ، اليي   طلصييح جلنيية التحقييي  إىل أنييه يسييتخدز لبييديل عيين اجلصيياجم امل نييية إبنفيياذ 
القانون، ول سيما يف املنياط  الداطليية مين البليد، ويلحيظ يف اي ا الصيدد أن حكومية بورونيد  

 قد تكون مسؤولة عن األرب ال غر املشروعة الب يرتكبصا جنا  الشبا ؛
شيار اإلربيلجم مين ال قيا  عليأ انتصالياجم وجتياوزاجم حقيوق اإلنسيان انت يدين -5 

واجليييراام ذاجم الصيييلة، مييي  اإلشيييارة إىل أن ال يييدد القلييييل مييين التحقيقييياجم اليييب أطلقتصيييا حكومييية 
بورونيييد  س تسيييفر عييين أ  نتييياال ملموسييية أو مونيييوق ديييا، ويؤليييد مييين جدييييد دعوتيييه السيييللاجم 

صية ومسيتقلة ورب الية وشياملة يف النتصالياجم والتهياوزاجم البوروندية إىل إجراء  قيقياجم لاملية ونزي
اجلسيمة سقوق اإلنسان، مبا يكفل مساءلة  ي  اجلناة، أاي  لان انتما ام، أماز حمكمة، ومتك  

  ي  الضحااي من الوصول إىل سبل النتصار الف الة واجلرب املناسب؛
للتوصيياجم اليب قيدمتصا  بشدة حكومة بوروند  عليأ إييلء العتبيار الواجيب لحل -6 

 جلنة التحقي  يف تقاريراا، وتنفي اا حسب القتضاء؛
 ي  البياانجم الب أ ديل ديا داطيل البليد وطارجيه اليب  ير  عليأ  يدين بشدة -7 

التمييييز والكرااييية وال نييف والتمييييز  ييد املييواطن  البورونييدي ، مبيين ربيييصم الناشييلون يف منظميياجم 
 اجملتم  املدن؛

إزاء إلوييييياء تسيييييهيل عيييييدد مييييين منظمييييياجم اجملتمييييي  امليييييدن  ر  عييييين القلييييي ي ييييي -٨ 
ت ليقصيييا يف بورونيييد ، وإزاء ممارسييياجم الرتاييييب واملضيييايقة والعتقيييال مواصيييلة السياسيييية و  واجلماعييياجم
والتهرمي الب يت ير  سيا امليدارب ون عين حقيوق اإلنسيان، الي ين ا يلر م ظمصيم لل يي   الت سفإل

نيد  عليأ  يمان بيفية عميل آمنية ومتكينيية للميدارب   عين حقيوق يف املنفيأ، وليحل حكومية بورو 
اإلعيييلز مييين اسيييتفنار أنشيييلتصا دون  وسييياا اإلنسيييان ومنظمييياجم اجملتمييي  امليييدن لتمكييي   يييي  

الت ييير  للمضيييايقة أو التصدييييد أو الرتاييييب، واإلربيييراا عييين  يييي  امليييدارب   عييين حقيييوق اإلنسيييان 
 ال ين صدرجم  قصم أحكاز ت سفية؛
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اإلربييييراا عيييين ألثيييير  ٢٠١٨إبعييييلن السييييللاجم البوروندييييية يف بداييييية عيييياز  يرحييييب -9 
كومية   ويصييب، ٢٠١7ليانون األول/ديسيمرب   3١سه  ب د صدور عفو راسإل يف  ٢ ٠٠٠ من

 بوروند  اإلربراا عن  ي  األشخا  ال ين ت ر وا للعتقال الت سفإل ول يزالون ران الحتهاز؛
حكوميييية بورونييييد  علييييأ أن تضيييي  علييييأ الفييييور حييييدا  جلمييييي  انتصاليييياجم  لييييحل -١٠ 

واسماية للسكان، م  التقيد التاز  قيوق  البدنية وجتاوزاجم حقوق اإلنسان، وأن تضمن السلمة
اإلنسان الدولية والقيانون اإلنسيان اليدويل، وأن  ير  عليأ احيرتاز و ايية وإعميال  يي  حقيوق 

لهمي ، مبا يف ذلك حرية الت بر، وأن ت زز سيادة القيانون وتضيمن اإلنسان واسرايجم األساسية ل
 مساءلة ال ين ارتكبوا أعمال عنف غر مشروعة؛

 كومة بوروند  متاب ة وتنفيي  التوصيياجم اليب قبلتصيا يف سيياق السيت را   يصيب -١١ 
املت لقي  ديا، وأن  ويف إطار الست را  ن السيابق  ٢٠١٨لانون الثان/يناير   ١٨الدور  الشامل يف 

تتخيي  التييدابر اللزميية، يف  ليية أمييور، لضييمان امتثييال اللهنيية الوطنييية املسييتقلة سقييوق اإلنسييان امتثييال   
 لامل  ملبادئ  ريس؛

 يف نيسييييان/ا  بفييييت  املييييدعإل ال يييياز للمحكميييية اجلنااييييية الدولييييية  قيقيييي لييييي  علمييييا   -١٢ 
، ب يد اسيتنتاا اليداارة التمصيديية أن ٢٠١7ألتيوبر /تشرين األول ٢5يشمل الفرتة حىت  ٢٠١6 أبريل

للشييروع يف إجييراء  قييي  ربيمييا يت ليي   م قييول  ا  األدليية الداعميية املقدميية ميين املييدعإل ال يياز تشييكل أساسيي
ميين قبييل مييوفف   ٢٠١5نيسييان/أبريل  ٢6جبييراام  ييد اإلنسييانية ي ييزعم أالييا ارتكبييح علييأ األقييل منيي  

لسياسيياجم الدوليية، ا  شييبا  اسييز  اسييالم  امبونرالييور ، تنفييي  اتب يي  للدوليية و اعيياجم أطييرى، مثييل
 ويؤلد أمهية النتاال واألدلة الب   تصا جلنة التحقي  وقدمتصا إىل آلياجم املساءلة الدولية؛ 

 كومييية بورونيييد  أن تت ييياون ت ييياوان  اتميييا  مييي  ا كمييية اجلناايييية الدوليييية  يصييييب -١3 
إبجرااصا وانللقح قبل أن يدطل انسحا  بوروند  مين نظياز يتصل  لتحقيقاجم الب أ ذن  ربيما

 روما األساسإل حيز النفاذ؛
مييين اسيييتمرار ت ليييي  الت ييياون مييي  مفو يييية األميييم املتحيييدة  ي ييير  عييين اسيييتيااه -١4 

السيييامية سقيييوق اإلنسيييان، ويشيييدد عليييأ  يييرورة متكييي  املفو يييية مييين الوربييياء بوليتصيييا واسيييتفنار 
 رصييد واإلبييلع، ميي  إاتحيية الوصييول الكامييل إىل األشييخا  واألمييالن،أنشييلتصا، مبييا يف ذلييك مصيياز ال

ولحل حكومة بوروند  علأ أن تستكمل علأ الفيور التفياق مي  املفو يية دون شيروف ل ميربر 
 سا أو مزيد من التةطر؛

حكومة بوروند  علأ الت اون الكامل م  ايفياجم امل اايداجم، وأن تسيم   لحل -١5 
 ييد  ار اإلجييراءاجم ا اصيية بييزايرة البلييد، وأن توقييف أ  أعمييال انتقاميييةللمكلفيي  بييولايجم يف إطيي

املدارب   عن حقوق اإلنسان ال ين يت اونون م  اآللياجم الدولية سقوق اإلنسان، مبا ربيصا جملس 
 حقوق اإلنسان؛

 ل ميل الي   يضيلل  بيه مراقبيو حقيوق اإلنسيان التياب ون لل ياد األربريقييإل  يرحيب -١6 
ال اجلييية حكومييية بورونيييد  التوقيييي  دون مزييييد مييين التيييةطر عليييأ  مناشيييدتهيف بورونيييد ، ويكيييرر 

م لرة التفاام م  ال اد األربريقإل، األمر ال   سيتي  ملراقيب حقوق اإلنسان وا رباء ال سكري  
 التاب   لل اد األربريقإل ال مل بشكل لامل يف البلد للورباء  ملسؤولياجم املنوطة دم؛
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أبن علييأ  ييي  الييدول األعضيياء يف جملييس حقييوق اإلنسييان أن تتمسييك  ييي لر -١7 
أبعلأ امل اير يف ت زيز و ايية حقيوق اإلنسيان واسيرايجم األساسيية، ويشير إىل أمهيية الت ياون مي  

يف إطييار تليك اجلصييود، وي يير  عيين اسييتيااه ميين عييدز اإلنسييان اآلليياجم الدولييية واإلقليمييية سقييوق 
 بدته حكومة بوروند  س ه امل اير؛الحرتاز ال   أ

حكوميييية بورونييييد  علييييأ الت يييياون، دون شييييروف مسييييبقة، ميييي  جصييييود  يشييييه  -١٨ 
الوساطة املب ولة بقيادة إقليمية لتصيفة الظرور املواتية إلجراء حوار شامل وحقيقيإل بي  األطيرار 

ليو اجملتمي  امليدن، مين البوروندية يكفل مشارلة املرأة ويضيم  يي  اجلصياجم امل نيية، مبيا يف ذليك ممث
 داطل البلد وطارجه علأ السواء؛

ء بيفيية إل لسييللاجم البوروندييية أن تكفييل عملييياجم سياسييية منصييفة وهتيي يصيييب -١9 
آمنة ومفتوحة تساعد علأ إجراء انتخيا جم دميقراطيية حيرة ونزيصية وشياملة وشيفاربة وربقيا  للم ياير 

 الدولية؛الدميقراطية 
إزاء األو يياع الصيي بة للبورونييدي  اليي ين ربييروا ميين البلييد،  ي يير  عيين  لييل قلقييه -٢٠ 

ألف مواطن بورند  يوجدون حاليا  يف مخسة بلدان جماورة، ويشدد  4٠٠ ٠٠٠ مبن ربيصم حوايل
لتةليد مين مواصيلة جصودايا لسكوماجم يف املنلقة   ويصيبأمهية احرتاز اللاب  اللوعإل لل ودة، علأ 
مسيييتنرة ويف جييو مييين األميييان والكراميية، ويرحيييب  جلصيييود اليييب ، بنييياء علييأ قيييراراجم ال يييودة طوعييية

 تب سا البلدان اجملاورة واجملتم  الدويل من أجل تقدمي الدعم اإلنسان إىل اؤلء األشخا ؛
علييأ  وتوصييياهتا (3)أن ت يير  تقريراييا جلنيية التحقييي  امل نييية ببورونييد  إىليللييب  -٢١ 

 ذاجم الصلة؛ املتحدة نظر ال اد األربريقإل و ي  أجصزة األمم
أن مييييدد وليييية جلنييية التحقيييي  امل نيييية ببورونيييد  لكيييإل يتسييي  سيييا ت ميييي   يقيييرر -٢٢ 
إىل أن تقيدز تقرييرا  الااييا  إىل جمليس حقيوق اإلنسيان أننياء جلسية  ياور يف دورتيه الثانيية   قيقاهتا

، ويللييب إىل اللهنيية أن تقييدز إحاطيية واألرب يي  وإىل اجلم ييية ال اميية يف دورهتييا الراب يية والسييب  
 يف دورتيه األرب   واسادية واألرب  ؛ لس أنناء جلسة  اوراجملشفوية إىل 
 إبجييراء سيا والسيما  التحقييي ، جلنية مي  التيياز الت ياون عليأ بورونييد  حكومية ليحل -٢3 
 ويداا جبمي  امل لوماجم اللزمة ألداء وليتصا؛وتز  البلد، إىل زايراجم

 إىل املفو يية السييامية أن تقيدز  ييي  امليوارد اللزمية إىل جلنيية التحقيي  امل نييية ليبيل -٢4 
 ببوروند  لتمكينصا من ال للع بوليتصا؛

 أن يبقإل املسةلة قيد نظره. يقرر -٢5 
    


