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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 
 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 4البند 

 2017آذار/مارس  24اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 ميانمار في اإلنسان حقوق حالة -٣4/22  

 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  70/233العام  وارار اممعي  

، مبووا م املقووررة اخلاصوو  املعنيوو  حبالوو  حقوووق اإلنسووان م مياروواروتقووارير  بأعمووال يرحوو  وإذ 
وبتعووواون حةوموووو  مياروووار مووو  املقووووررة ، (1)ذلوووق تقريرهوووا املقوووود يف إو اهلوووس م ةورتوووه الرابعوووو  والثال ووون

 1إو  يونيوه/حزيوران 20 موناملمتودة البلود م الرتورتة بعو  حناوا  ا إو هت ، مبا م ذلق تيسري زيار اخلاص
 ،2017يناير /دانون الثاين  21إو  9، وم اآلون  األخرية زيارهتا م الرترتة من 2016متوز/يوليه 
باملالحظووا  العاموو  املقد موو  موون ميارووار إو جملووس حقوووق اإلنسووان م  وإذ حيوويع علمووا   

 ، (2)ةورته الرابع  والثال ن بشأن تقرير املقررة اخلاص 
حالووو  حقووووق بتقريووور مرتوووو  األموووم املتحووودة السوووامي حلقووووق اإلنسوووان عووون  وإذ يووورد ر 

وبالتوصوويا  الوووارةة فيووه، وبووالتقرير  (3)اإلنسووان ملسوولمي الروهينويووا واألاليووا  األخوور  م ميارووار
 2017شوباط/فرباير  3العاجل املقد يف من مرتوضي  األمم املتحدة السامي  حلقوق اإلنسان املكرخ 

__________ 

(1) A/HRC/34/67.  

(2) A/HRC/34/67/Add.1.  
(3) A/HRC/32/18.  
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 تشووووووورين األول/ 9بعنووووووووان  مقوووووووابال  مووووووو  السوووووووةان الروهينويوووووووا الرتوووووووارين مووووووون مياروووووووار منووووووور 
 يش،الري حنُعد عق  بعث  جر  القيايف هبا إو بنوالة ، 2016 حندتوبر

بنا  مكسسا  جملس حقوق بشأن  5/1 بقراري جملس حقوق اإلنسان ر حنيضا  وإذ يرد   
لمةلرتوووون بو يووووا  م إاووووار اإلجوووورا ا  اخلاصوووو  ل بشووووأن مدونوووو  اواعوووود السوووولو  5/2اإلنسووووان و

، وإذ يشدة على حننوه يتعون علوى املةلرتون بو يوا  2007حزيران/يونيه  18 للمجلس، املكرخن
 ابقا  هلرين القرارين ومرفقيهما،ا ضطالع مبهامهم 

على حنن املسوكولي  عون تعزيوز حقووق اإلنسوان واايتهوا تقو ، م املقوايف األول،  وإذ يشدة 
 على عاتق الدول،

 ،صال  السياسوي وا اتصواةياإلاإلجيابي  م ميارار م اجتاه  بالتطورا  وو يرح   -1 
وبووامهوة احلةووم الرشوويد وسووياةة القووانون، إرسووا  و  ،املصوواحل  الوانيوو حتقيووق و  ،وإحووالل الدرقراايوو 

املزيوود موون يشووج   احلةوموو  علووى ا وواذ و ، وملةافحوو  الرتسوواةحقوووق اإلنسووان واايوو  تعزيووز املبرولوو  ل
 ؛القائم عام  الشوالل مل اخلطوا 
بوو  ةرقراايووا ، بينمووا يهيوو   ميوو  امهووا   يرح وو  حنيضووا   -2  بتشووةيل حةوموو  منت د

الرتاعل  حنن تعز ز عملي  ا نتقال الدرقرااي  م  ا حرتايف الةامل لسوياةة القوانون وحقووق اإلنسوان 
عوون اريووق إخضوواع مجيوو  املكسسووا  الوانيوو ، مبووا فيهووا املكسسوو  العسووةري ، للسوويطرة املدنيوو ، وحنن 

 ي  والديني  م العملي  السياسي ؛ا  اإل نتةرتل إشرا  مجي  األالي
بووالعالن حةوموو  ميارووار جعوول حتقيووق السوواليف واملصوواحل  الوانيوو     دوورلقيرح وو -3 

آب/حنلسوطس  31حنولويتها القصو ، وبعقد مكمتر بانولونغ للقرن احلاةي والعشرين م الرترتة مون 
يووود مووون اخلطووووا ، مبوووا م ، ويووودعوها م الواووو  نرتسوووه إو ا ووواذ مز 2016حنيلول/سوووبتمرب  3 إو

ذلق تعزيز امهوة الرامي  إو التواصل م  امماعا  املسلح  اإل ني  اليت مل توا   حو  اآلن علوى 
اترتاق واو  إاوالق النوار علوى نطواق الدولو ، وإعوالن الواو  الرتووري للقتوال واألعموال العدوانيو  

وإل اإلنسوواين م يلوواإل ميارووار، ومميوو  انتهادووا  القووانون الوودوإل حلقوووق اإلنسووان والقووانون الوود
وإتاحووو  إمةانيووو  تقووودت املسووواعدا  اإلنسووواني  العاجلووو  بشوووةل موووأمون وبوووال عوووائق، مبوووا م ذلوووق 
تقدرها إو املنوااق اخلاضوع  لسويطرة مجاعوا  مسولح  إ نيو ، وخاصو  م و يويت داتشون وشوان، 

لةاملووو  والرتعالووو  مووون مووو  ضووومان املشوووارد  ا إجووورا  حووووار سياسوووي واووو  جوووام  وشووواملمواصووول  و 
  جان  النسا  والشباب ودرلق اهتم  املدين، هبدف حتقيق ساليف ةائم؛

بواخلطوا  األوليو  الويت ا ورهتا حةومو  مياروار ملعامو  األسوباب الةامنوو  يسول م  -4 
حتقيوق ا سوتقرار و و  السواليف إلحواللورا  احلال  م و ي  راخن، مبا م ذلق إنشا  اللجنو  املردزيو  

 حنيلووووووول/ 5املنشووووووأة م ، و يوووووو  راخوووووونب املعنيوووووو لتنميوووووو  م و يوووووو  راخوووووون واللجنوووووو  ا ستشوووووواري  ا
والووويت بنوووا  علوووى الووو  مووون مستشوووارة ةولووو  مياروووار، ةاو حنونوووغ سوووان سوووو دوووي،  2016 سوووبتمرب
 - م العمووول بشوووأن خطوو  التنميووو  ا جتماعيووو  والبوود نوووان، عاألمووون العوووايف السووابق دووووم  يقوةهووا

التقريور  توصويا ويرح  مبوافقو  احلةومو  علوى و ي  راخن، من حنجل ا اتصاةي  الطويل  األجل 
، ويتطل  إو تنرتيور التوصويا  2017آذار/مارس  16م  اللجن  ا ستشاري  املكا  الصاةر عن

بالتشووواور الةامووول مووو  مجيووو   فوووورا  مووون حنجووول حتقيوووق ا سوووتقرار والسووواليف والرخوووا  م و يووو  راخووون،
 تمعا  ايلحلي  املعني ؛اه
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امهووة الراميو  إو القضوا  علوى حوا   انعودايف  حنن تواصلةوم  ميارار حب يهي  -5 
امنسوووي  والتمييوووز املنهجوووي واملكسسوووي ضووود حنفوووراة األاليوووا  اإل نيووو  والدينيووو ، مبوووا م ذلوووق األسوووباب 

مراجعوو  اووانون    حنمووور منهوواعوون اريووق مجلوو املتعلقوو  بأاليوو  الروهينويووا، وخاصوو  تلووقامرريوو  للتمييووز، 
ضمان تةافك فور  وعن اريق  ،حقوق اإلنساناحلرمان من   إو ، الري حنة  1982لعايف  امنسي 

 وعلوى يسوهل ا سوترتاةة منهواإجورا ا  شورتاف  واوعيو   بواسوط  ات بواعن  الةامل  املوااد  احلصول على
تعووديل وعوون اريووق يت للهويوو ، التحديوود الووراب وموون خووالل السووما مجيوو  احلقوووق املدنيوو  والسياسووي ، 

جمموعوو  الوووارةة م إلوووا  مجيوو  التشووريعا  والسياسووا  التمييزيوو ، مبووا م ذلووق األحةووايف التمييزيوو   حنو
تويوري الودين والوزواني بون حنتبواع  والويت تتنواول 2015عوايف  الويت ُسون   مااي  العرق والدين    اوانن

 املقي ودة للحوقوامور ايلحليو  األ إلووا  وعون اريوق، السوةاينبامرحنة واحودة والتنظويم الزواني و  حنةيان خمتلرت 
عون اريوق و  ،التسجيل املدين واخلدما  الصحي  والتعليمي  ولالسترتاةة من خدما  التنق لم حري  
 ؛املشرةين ةاخليا  األش ا  خميما  م املعيشي  املزري   األوضاعحتسن 

لعووةة مون حنجول تيسوري ان التدابري م حنن تت ر مزيدا  ةوم  ميارار حب حنيضا   يهي  -6 
 للقووووانون الوووودوإل، مميوووو  املشوووورةين ةاخليووووا   وفقووووا   م سووووالم  وحنموووون ودراموووو  ،الطوعيوووو  واملسووووتدام 

 حنالي  الروهينويا؛فيهم املنتمون إو  نميارار، مبد  اضطروا إو مواةرة ولريهم ممنوالالجئن 
 تشووورين األول/ 9م رتووور  ضووود مرادوووز حووورس احلووودوة اهلجموووا  الووويت نُ  دينيُووو -7 
إضوام تودهور ما تلى ذلق مون إزا   هعرب عن بالغ القويُ و ي  راخن، يلاإل م  2016حندتوبر 
اإلنسوواين م و يوو  راخوون، مووا حنجوورب عشوورا  اآل ف  والوضوو م األموون وحقوووق اإلنسووان خطووري 
  ؛م و ي  راخن التماس اللجو  م بنوالةيش حنو م حنمادن حنخر  علىحنالي  الروهينويا  حنفراةمن 

تعزيووز وعلووى حةوموو  ميارووار علووى رفوو  حظوور التجووول م و يوو  راخوون،  حيوو  -8 
وتيسووووري وصووووول املسوووواعدا   وعلووووى إجووووازةوالسووووالم  واألموووون مميوووو  األشوووو ا ،  التنق وووولحريوووو  

ملسواعدة م مجيو  إو اآمن وةون عوائق إو مجي  األشو ا  ايلحتواجن عاجل و اإلنساني  بشةل 
بوودخول السووما  علووى ، و ةون تووأخري ا سووتئناف الةاموول لووربامن املعونوو وعلووى تيسووري لوود، حناووا  الب

 يبلوون عن ا نتهادا ؛ مدن وعلى ااي ملراابن املستقلن وممثلي وسائع اإلعاليف، ا
ا ةعوووا ا  الووووارةة م التقريووور حتووويع علمووا   طوووورة أن حةومووو  مياروووار بووويسوول م  -9 
يوا الرتوارين روهينورتوضي  األموم املتحودة السوامي  حلقووق اإلنسوان بعنووان  مقوابال  مو  الملالعاجل 

 ؛ 2016تشرين األول/حندتوبر  9من ميارار منر 
يوو  رئويس اممهوريو حنن حةوم  ميارار حننشأ  من  حتقيوق بقيواةة نائو  الحظ ي -10 

، ويناشود حةومو  نو  ةون إبطوا استنتاجا  اللج عن جدير بالثق   نشر تقرير شج  يمين  سوي، و 
 ميارار النظر م تقدت املساعدة لتعزيز ادرا  هيئ  التحقيق هره ولريها من اهليئا  م املستقبل؛

حنن يوفود بشوةل عاجول بعثو  ةوليو  مسوتقل  لتقصوي احلقوائق يعينهوا رئويس  يقرر -11 
ألخووورية الووويت حقووووق اإلنسوووان ا انتهادوووا واوووائ  وفوووروف للواووووف علوووى جملوووس حقووووق اإلنسوووان 

 وخاصو م مياروار، املسوج ل  مون جانو  القووا  العسوةري  واألمنيو ، والتجواوزا  ارتةاهبوا عى يد  
ملو  م و ي  راخن، مبا م ذلق على سوبيل املثوال   احلصور ا حتجواز التعسورتي والتعوري  واملعا

خووارني القضوووا  موون حنشوووةال العنوو  امنسووي وحنعمووال القتوول ذلووق  الالإنسوواني  وا لتصوواب ولووري
وتووودمري املمتلةوووا  بصوووورة  والتشوووريد القسوووري القسوووري وا خترتوووا  وبوووالجرا ا  مووووجزة حنو تعسووورتا  
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ضمان املسا ل  الةامل  للجناة وحتقيق العدال  للضحايا، وحنن يطل  إو بعث   بقصداانوني ،  لري
  والثال ون وتقريورا   الساةس  م ةورتهمعلوما  مستوفاة  يف إو اهلس شرتويا  تقصي احلقائق حنن تقد  

 السابع  والثال ن؛ م ةورته دامال  
حةوموو  ميارووار علووى التعوواون الةاموول موو  بعثوو  تقصووي احلقووائق، مبووا م   شووج  ي -12 

 ويشوود ة علووىذلووق عوون اريووق إتاحوو  نتووائن التحقيقووا  ايلحليوو  واملعلومووا  األخوور  ذا  الصوول ، 
ووود الوصووول   دامووول إمةانيوووبعثووو  تقصووي احلقوووائق  مووون  احلاجوو  إو  إو مجيووو  ةون عوووائق وةون رص 

 املنااق وايلحاورين؛
بةل ما يلزيف من موارة وخربة بعث  تقصي احلقائق تزويد احلاج  إو  على يُشد ة -13 

م جموال الطو  الشورعي واخلوربة بشوأن العنو  الرتنيو  لالضطالع بو يتها، مبوا م ذلوق اخلوربة فني  
 امنساين؛العن  امنسي و 
حةوم  مياروار علوى ا واذ التودابري الالزمو  ملعامو  التمييوز والتحيوز  يشج  بقوة -14 

ا وواذ علووى األاليووا  اإل نيوو  والدينيو  واللوويوو  م مجيوو  حناووا  البلوود، و حنفووراة ضود النسووا  واألارتووال و 
ينيوو  ي ةعوووة إو الةراهيوو  الوانيوو  حنو العرايوو  حنو الدألإلةانوو  العلنيوو  بووور  ااملزيوود موون اإلجوورا ا  
علووى ، و بوور  التنديوود علنوا  هبووره الودعوةو  علوى التمييووز حنو العوداوة حنو العنوو  الويت تشوةل حتريضووا  

الودين حنو  حنو العورقحنو اعتمواة تودابري لتجورت التحوري  علوى العنو  الوشويق القوائم علوى امنسوي  
لتسوام  والتعوايش امهووة الراميو  إو تعزيوز اعلوى مواصول  زيواةة املعتقد، م  احرتايف حري  التعبري، و 

 24 املووووكرخ 16/18بقوووورار جملووووس حقوووووق اإلنسووووان  اهتموووو  عمووووال  اطاعووووا  السوووولمي م مجيوووو  
العنصوري  حنو  القومي  حنو الةراهي إو ظر الدعوة حب املتعلق ط  عمل الرباط  و  2011آذار/مارس 

 عوون اريووق، ، م مجلوو  حنموووروذلووق علووى التمييووز حنو العوودا  حنو العنوو  الدينيوو  الوويت تشووةل حتريضووا  
 الطوائ ؛فيما بن بن األةيان و  فيما زياةة تيسري احلوار

 سووووتهداف ُتسووووت دديف بشووووةل متزايوووود   حنن هتووووم التشووووهري امنائيوووو قلووووقبالحووووظ ي -15 
السولمي،  بسب  تعبوريهما جتماعي التواصل وسائع مستعِملي الصحرتين والسياسين والطالب و 
)ة( مووون اوووانون ا تصوووا   السووولةي  66مبوجووو  املووواةة  وخاصووو   علوووى شوووبة  اإلنرتنووو  وخارجهوووا، 

وحنحةوووووووووايف القوووووووووانون امنوووووووووائي، مبوووووووووا م ذلوووووووووق  ،والالسووووووووولةي ، واوووووووووانون املعوووووووووامال  اإللةرتونيووووووووو 
املسوووريا  اووانون واوووانون التجموو  السووولمي و املشووروع  اوووانون اممعيووا  لوووري حنن (، و ب)505 املوواةة

ريوو  حب املتعلقوو قووواهم حل تهمبسووب  ممارسوورتا  تعسووواحتجوواز األفووراة  مووا زال يُنتهووق لتوايوو السوولمي  
املعتقودا   التعبري والتجم  السلمي وتةوين اممعيوا ، مبوا م ذلوق علوى حنسواس ا نتموا  اإل و  حنو

إصوال  هوره من حنجل  مباشرة عمليا  تشريعي  تقويف على الشرتافي  واملشارد السياسي ، ويدعو إو 
 ؛القانون الدوإل حلقوق اإلنسانمبوج  يارار م  التزاما  حةوم  م مبا يتمش ىالقوانن 
 لتووزايف حةوموو  ميارووار  بوواإلفراني املبةوور عوون السووجنا  السياسووين وفقووا   حوو ير  -16 
و هم السوجن بسوب  معتقداتو حنحوديظل  حن    بضمان ن فويهم حنولئوق الورين السياسوي  حنو الدينيو ، مبد

حنن احلةوموو  ب يهيوو ن عوون حقوووق اإلنسووان والطووالب، بينمووا و واملوودافع ةينوووا مووكخرا  جووزوا حنو حنُ احتُ 
الةامول ب بورة ا عتبوارن و بالتزامها باإلفراني لري املشروط عن مجي  السجنا  السياسين املتبق و ترتي

عن تعديل القوانن التقييدي  وإهنا  موا تبقوى مون ايووة علوى  للسجنا  السياسين السابقن، فضال  
 حقوق   بد منهواالتجم  السلمي، وهي م تةوين اممعيا  و م بري و ممارس  احلق م حري  التع

لمجتموو  املوودين والصووحرتين واملوودافعن عوون حقوووق لبيئوو  آمنوو  ومواتيوو ، و  سوويما إجيوواة لضوومان 
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 عرب عن القهيُ البيئ  واألراضي واملدنين، و املتعلق  بقوق احلاإلنسان وايلحامن والناشطن م جمال 
 احلقوق؛ هرهاألفراة فيما يتصل مبمارس   تتحدث عن تواي ليت إزا  التقارير ا
املراابووووو  حنو الرصووووود حنو ا نتقوووووايف حنعموووووال  حنحووووودعلوووووى حننوووووه ينبووووووي حن  يواجوووووه  يُكد ووووود -17 

هلوووس حقووووق التابعووو  مووو  اإلجووورا ا  اخلاصووو   تعاونوووه الرتهيووو  بسوووب املضوووايق  حنو حنو التهديووود  حنو
البعثو  الدوليو  لتقصوي م ذلق املقورر اخلوا  املعو  حبالو  حقووق اإلنسوان م مياروار،  ناإلنسان، مب
دعو حةوموو  ميارووار إو ا وواذ التوودابري املالئموو  ملنوو  هووره األفعووال يووو ، األمووم املتحوودةموو  حنو احلقووائق 

نتقوايف ومةافح  اإلفال  من العقاب بالجرا  حتقيقا  عاجل  وفعال  م مجي  اةعا ا  الرتهيو  وا 
 تقدت مرتةيب هره األفعال إو العدال  وإتاح  سبل انتصاف مناسب  للضحايا؛من حنجل 
واملسوتقل والنزيوه م  والشواملالتحقيوق السوري   حنن تةرتولةوم  مياروار حب يهي  -18 

مستشوواري الرابطوو  الوانيوو  موون حنجوول الدرقراايوو  دووو ين، م   ودبوورياتوول اخلبووري القووانوين الدسووتوري 
نوووواو تشووووي  والبيئوووو  األراضووووي م جمووووال احلقوووووق املتعلقوووو  ب، والناشووووع 2017ثاين/ينوووواير دوووانون ال

 ، والصووووووحرتي سووووووو مووووووو تووووووون، م دووووووانون األول/2016، م تشوووووورين الثوووووواين/نوفمرب ةينووووووغ بووووووان
 احلا   األخر ، وحماسب  املسكولن عنها؛م ، ودرلق 2016 ةيسمرب
موون اخلطوووا  إلصووال  الدسووتور  حنن تت وور مزيوودا  ةوموو  ميارووار حب حنيضووا   يهيوو  -19 

وتعزيوووز املكسسوووا  الدرقراايووو  واحلةوووم الرشووويد وسوووياةة القوووانون لضووومان احووورتايف وتعزيوووز حقووووق 
وجووة احلاج  إو  وُيشد ة علىللقواعد واملعايري الدولي ،  اإلنسان واحلريا  األساسي  العاملي  وفقا  

، تتمتووو  با سوووتقاللي  واإلةارة الراتيووو مهنووو  اانونيووو  علوووى وجووووة فعوووال، و و حمايووود و مسوووتقل  اضوووا 
ويووودعو احلةومووو  إو ضووومان ا متثوووال التوووايف  لتزاماهتوووا مبوجووو  القوووانون الووودوإل حلقووووق اإلنسوووان 

 اإلنساين، حس  ا اتضا ؛ والقانون الدوإل
إهنوووا  جتنيووود األارتوووال  مووون حنجووولبووواخلطوا  الووويت ا ووورهتا حةومووو  مياروووار  رحووو ي -20 

م ميارووار، هبووره الصوورت   ماسووت دامه ويسووتهجنن األارتووال امنوووة، مووارتوول  800وإاووالق سوورا  
جتنيووود حنشوووةال الواووو  الةامووول مميووو  صووووب احلةومووو  علوووى مواصووول  تعزيوووز التقوووديف ايلحووورز  فيحووو 

حتديد هويو  مجيو  األارتوال املتبقون م صورتوف القووا  احلةوميو  وإاوالق و  ؛هماألارتال واست دام
مواصوول  و  بتهموو  الرتوورار موون اخلدموو ؛ هموسووجن تهمل ومضووايقاألارتووا توايوو إهنووا  و  ؛سووراحهم فووورا  

زيواةة الشورتافي ، و  امهوة الرامي  إو تقدت مورتةيب جتنيود األارتوال إو العدالو  وجتورت جتنيود األارتوال؛
خوودما  تسووجيل املواليوود، مبوون فوويهم  حصووول األارتووال علووىتوسووي  فوور   عوون اريووقمبووا م ذلووق 
 ان إعاةة تأهيل األارتال امنوة السابقن وإعاةة إةماجهم؛وضم للتجنيد؛ املعر ضوناألارتال 
ا ترتاايوا  علوى لتصوديق لباخلطوا  اليت ا رهتا حةومو  مياروار  رح  حنيضا  ي -21 

م التصوديق علوى  شج  احلةوم  على النظور فعليوا  ي، و إليهاالنضمايف لحنو  الدولي  حلقوق اإلنسان
دعو إو يووهبووا، و  الربوتودووو   ا ختياريوو  امللحدقوو وعلووى اترتاايووا  ةوليوو  حنخوور  حلقوووق اإلنسووان 

 التنرتيووور الةامووول  لتزاموووا  احلةومووو  مبوجووو  القوووانون الووودوإل حلقووووق اإلنسوووان والقوووانون الووودوإل
 اإلنساين، ودرلق مبوج  ا ترتااا  األخر  ذا  الصل ؛

األموم املتحودة السوامي حلقووق مرتوو  باملرتاوضا  اماريو  بون  درلق رح ي -22 
طووري ملرتوضووي  األمووم املتحوودة السووامي  التزايف احلةوموو  برتووت  مةتوو  اُ بوو ويُوورد رسووان واحلةوموو ، اإلن

، ويشوج  احلةومو  علوى توجيوه لو يو  املرتوو  السوامي بو ي  دامل  ووفقوا  مزوة حلقوق اإلنسان، 
 ةعوة ةائم  ممي  اإلجرا ا  اخلاص  التابع  هلس حقوق اإلنسان؛
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اايووو   تقويوو امهوووة الراميوو  إو  حنن تةث ووو حبةوموو  ميارووار ومكسسوواهتا  يهيوو  -23 
الدرقراايوو  والتنميوو  ا اتصوواةي  وا جتماعيوو  والنهووو  بوتعزيووز حقوووق اإلنسووان وسووياةة القووانون 

لجن  المن حنجل حتقيق حنهداف التنمي  املستدام ، مبا م ذلق عن اريق إصال  للجمي  الشامل  
للمبوواةا املتعلقوو  مبردووز املكسسوا  الوانيوو  لتعزيووز واايوو   ميارووار وفقوا  م نسووان الوانيو  حلقوووق اإل

 هي  باهتم  الدوإل حنن يدعم ميارار م هرا الصدة؛يحقوق اإلنسان )مباةا باريس(، و 
، مبا م ذلق الشردا  عورب الوانيو  واملشواري  األعمالمجي  مكسسا    شج  ي -24 
للمبوواةا التوجيهيوو  املتعلقوو  باألعمووال التجاريوو   قوووق اإلنسووان وفقووا  ةعووم واحوورتايف حعلووى ايلحليوو ، 

مايووو  حقووووق اإلنسوووان، حب هوووا املتعلوووقوحقووووق اإلنسوووان، ويووودعو حةومووو  مياروووار إو الوفوووا  بواجب
 بووأن تقووويف هووابوضووو  تواعحنن حتوود ة العاملوو  م ميارووار منشووأ املكسسووا  التجاريوو  هيوو  بوودول يو 

حرتايف بووواو يتهوووا القضوووائي  ضووومن م إاليمهوووا و/حنو  وجووود مقارهووااألعموووال الووويت تمجيوو  مكسسوووا  
 حقوق اإلنسان م مجي  عملياهتا؛

شوج  علوى يبتعزيوز تعواون حةومو  مياروار مو  منظمو  العمول الدوليو ، و  يرح  -25 
علووى ، و بآليوو  عمليوو  لتقوودت الشووةاو تنرتيوور الترتوواهم التةميلووي للقضووا  علووى اسووت دايف السوو رة، 

خطو  السو رة م مياروار دأسواس لتنشويع تنقي  مردرة الترتواهم للقضوا  علوى اسوت دايف باإلسراع 
  ها؛وتعزيز  العمل

اهتموو  الوودوإل إو مزيوود ةعووم حةوموو  ميارووار، مبووا م ذلووق موون خووالل  يوودعو -26 
تقدت املسواعدة وبنوا  القودرا ، م الوفوا  بالتزاماهتوا وتعهوداهتا الدوليو  م جموال حقووق اإلنسوان، 

 النهو  بالدرقرااي  والتنمي  ا اتصاةي  وا جتماعي ؛و 
حبالو  حقووق اإلنسوان م مياروار ملودة سون    املعنيو  اخلاص ةمتديد و ي  املقرر  يقرر -27 
إو جملوووس حقووووق اإلنسوووان م  شووورتويا   مرحليوووا   قوووديف تقريووورا  تحنن   اخلاصووو ةطلووو  إو املقووورر ي، و إضوووافي 

إو اللجنوو  الثالثوو  م الوودورة الثانيوو  والسووبعن للجمعيوو  العاموو  وإو  ا  وتقريوور ةورتووه اخلامسوو  والثال وون 
إو مواصول    اخلاصو ةدعو املقورر يولربنوامن عملوه السونوي، و  اهلس م ةورته السوابع  والثال ون، وفقوا  

 ؛ اخلاص ةها املقرر تالتقديف ايلحرز م تنرتير التوصيا  اليت ادموتقييم رصد حال  حقوق اإلنسان 
هي  حبةوم  مياروار حنن تواصول ي، و  اخلاص ةباستمرار التعاون م  املقرر  يرح  -28 

زيووارا  حنخوور  وموون  ب القيووايفمنهووا تيسووري  بوسووائل، ام ممارسوو  و يتهوو  اخلاصوو ةتعاوهنووا موو  املقوورر 
وضو  خطو  ل  اخلاصو ةإمةاني  الوصول ةون ايود إو مجيو  حناوا  البلود، ومواصول  العمول مو  املقورر 

التقووديف م اهووا   وملعووايري ةة م تقريرهووا، زموو  للتنرتيوور السووري  ملعووايري التقووديف ايلحوود  عموول وإاووار 
 ذا  األولوي  للمساعدة التقني  وبنا  القدرا ؛

وبعثوو  تقص ووي  املقووررة اخلاصوو تزويوود إو األموون العووايف واملرتووو  السووامي  يطلوو  -29 
.بالةاملا ما من ا ضطالع بو يتهمتمةينهالالزم  لواخلربة الرتني  باملساعدة واملوارة  احلقائق
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 ]اعتمد من ةون تصوي .[
    


