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قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017

ميانمار
 -22/٣4حالة حقوق اإلنسان في

اإلنسان،
إن جملس حقوق
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان وبالعهودين الودولين
اخلاصون حبقووق اإلنسوان ،وإذ يكدود مون جديوود مجيو القورارا ذا الصول املتعلقو حبالو حقوووق
اإلنسووان م ميارووار والصوواةرة عوون جملووس حقوووق اإلنسووان واممعي و العام و  ،وآخرهووا ا ورارا جملووس
حقوق اإلنسان  21/29املكرخ  3متوز/يوليه  2015و 24/31املكرخ  24آذار/مارس ،2016
وارار اممعي العام  233/70املكرخ  23دانون األول/ةيسمرب ،2015
وإذ يرح و بأعمووال وتقووارير املقووررة اخلاص و املعني و حبال و حقوووق اإلنسووان م ميارووار ،مبووا م
ذل ووق تقريره ووا املق ووديف إو اهل ووس م ةورت ووه الرابعو و والثال وون( ،)1وبتع وواون حةومو و ميار ووار مو و املق ووررة
اخلاص  ،مبا م ذلق تيسري زيارهتا إو بعو حناوا البلود م الرتورتة املمتودة مون  20حزيوران/يونيوه إو 1
متوز/يوليه  ،2016وم اآلون األخرية زيارهتا م الرترتة من  9إو  21دانون الثاين/يناير ،2017
وإذ حيوويع علمووا باملالحظووا العام و املقدم و موون ميارووار إو جملووس حقوووق اإلنسووان م
ةورته الرابع والثال ن بشأن تقرير املقررة اخلاص (،)2
وإذ ي ووردر بتقري وور مرت ووو األم ووم املتح وودة الس ووامي حلق وووق اإلنس ووان ع وون حالو و حق وووق
اإلنسووان ملسوولمي الروهينويووا واألاليووا األخوور م ميارووار( )3وبالتوصوويا ال ووارةة فيووه ،وبووالتقرير
العاجل املقديف من مرتوضي األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان املكرخ  3شوباط/فرباير 2017
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بعنو و و ووان مق و و ووابال مو و و و الس و و ووةان الروهينوي و و ووا الرت و و ووارين م و و وون ميار و و ووار من و و وور  9تشو و و ورين األول/
حندتوبر  ، 2016الري حنُعد عق بعث جر القيايف هبا إو بنوالةيش،
وإذ يردر حنيضا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5بشأن بنا مكسسا جملس حقوق
اإلنس ووان و 2/5بش ووأن مدونو و اواع وود الس وولو للمةلرت وون بو ي ووا م إا ووار اإلجو ورا ا اخلاصو و
للمجلس ،املكرخن  18حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدة على حننوه يتعون علوى املةلرتون بو يوا
ا ضطالع مبهامهم ابقا هلرين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشدة على حنن املسوكولي عون تعزيوز حقووق اإلنسوان واايتهوا تقو  ،م املقوايف األول،
على عاتق الدول،
 -1يرح و بالتطورا اإلجيابي م ميارار م اجتاه اإلصال السياسوي وا اتصواةي،
وإحووالل الدرقرااي و  ،وحتقيووق املصوواحل الواني و  ،وإرسووا احلةووم الرشوويد وسووياةة القووانون ،وبووامهوة
املبرول و لتعزيووز وااي و حقوووق اإلنسووان وملةافح و الرتسوواة ،ويشووج احلةوم و علووى ا وواذ املزيوود موون
اخلطوا ملعام الشوالل القائم ؛
 -2يرحو حنيضووا بتشووةيل حةومو منت د بو ةرقراايووا ،بينمووا يهيو ميو امهووا
الرتاعل حنن تعزز عملي ا نتقال الدرقرااي م ا حرتايف الةامل لسوياةة القوانون وحقووق اإلنسوان
عوون اريووق إخضوواع مجيو املكسسووا الوانيو  ،مبووا فيهووا املكسسو العسووةري  ،للسوويطرة املدنيو  ،وحنن
تةرتل إشرا مجي األاليا اإل ني والديني م العملي السياسي ؛
 -3يرحو دوورلق بووالعالن حةومو ميارووار جعوول حتقيووق السوواليف واملصوواحل الوانيو
حنولويتها القصو  ،وبعقد مكمتر بانولونغ للقرن احلاةي والعشرين م الرترتة مون  31آب/حنلسوطس
إو  3حنيلول/س ووبتمرب  ،2016وي وودعوها م الوا و نرتس ووه إو ا وواذ مزي وود م وون اخلط ووا  ،مب ووا م
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
وممي و انتهادووا القووانون الوودوإل حلقوووق اإلنسووان والقووانون الوودوإل اإلنسوواين م يلوواإل ميارووار،
وإتاح و إمةاني و تقوودت املسوواعدا اإلنسوواني العاجل و بشووةل مووأمون وبووال عووائق ،مبووا م ذل ووق
تقدرها إو املنوااق اخلاضوع لسويطرة مجاعوا مسولح إ نيو  ،وخاصو م و يويت داتشون وشوان،
ومواصوول إج ورا ح ووار سياسووي وا و جووام وشووامل م و ضوومان املشووارد الةامل و والرتعال و موون
جان النسا والشباب ودرلق اهتم املدين ،هبدف حتقيق ساليف ةائم؛
 -4يسولم بواخلطوا األوليو الويت ا ورهتا حةومو مياروار ملعامو األسوباب الةامنو
ورا احلال م و ي راخن ،مبا م ذلق إنشا اللجنو املردزيو إلحوالل السواليف وا سوتقرار وحتقيوق
التنمي و و و م و ي و و و راخ و وون واللجن و و و ا ستش و وواري املعني و و و بو ي و و و راخ و وون ،املنش و ووأة م  5حنيل و ووول/
سووبتمرب  2016بنووا علووى ال و موون مستشووارة ةول و ميارووار ،ةاو حنونووغ س ووان سووو دووي ،وال وويت
يقوةهووا األموون العووايف السووابق دوووم عنووان ،والبوود م العموول بشووأن خط و التنمي و ا جتماعي و -
ا اتصاةي الطويل األجل من حنجل و ي راخن ،ويرح مبوافقو احلةومو علوى توصويا التقريور
املكا الصاةر عن اللجن ا ستشاري م  16آذار/مارس  ،2017ويتطل إو تنرتيور التوصويا
فووورا موون حنجوول حتقيووق ا سووتقرار والسوواليف والرخووا م و ي و راخوون ،بالتشوواور الةاموول م و مجي و
اهتمعا ايلحلي املعني ؛
2

GE.17-05281

A/HRC/RES/34/22

 -5يهي حبةوم ميارار حنن تواصل امهووة الراميو إو القضوا علوى حوا انعودايف
امنسووي والتمييووز املنهجووي واملكسسووي ضوود حنف وراة األاليووا اإل ني و والديني و  ،مبووا م ذلووق األسووباب
امرريو للتمييووز ،وخاصو تلووق املتعلقو بأالي و الروهينويووا ،عوون اريووق مجلو حنمووور منهووا مراجع و اووانون
امنسي لعايف  ،1982الري حنة إو احلرمان من حقوق اإلنسان ،وعن اريق ضمان تةافك فور
احلصول على املواادن الةامل بواسوط اتبواع إجورا ا شورتاف واوعيو يسوهل ا سوترتاةة منهوا وعلوى
مجيو احلقوووق املدنيو والسياسووي  ،وموون خووالل السووما بالتحديوود الوورايت للهويو  ،وعوون اريووق تعووديل
حنو إلوووا مجيو التشوريعا والسياسووا التمييزيو  ،مبووا م ذلووق األحةووايف التمييزيو الووارةة م جمموعو
اوانن ااي العرق والدين الويت ُسون م عوايف  2015والويت تتنواول تويوري الودين والوزواني بون حنتبواع
حنةيان خمتلرت والزواني بامرحنة واحودة والتنظويم السوةاين ،وعون اريوق إلووا األوامور ايلحليو املقيودة للحوق
م حري التنقل ولالسترتاةة من خدما التسجيل املدين واخلدما الصحي والتعليمي  ،وعون اريوق
حتسن األوضاع املعيشي املزري م خميما األش ا املشرةين ةاخليا؛
 -6يهي حنيضا حبةوم ميارار حنن تت ر مزيدا من التدابري مون حنجول تيسوري العووةة
الطوعيو و واملس ووتدام  ،م س ووالم وحنم وون ودرام و و وفق ووا للق ووانون ال وودوإل ،ممي و و املش وورةين ةاخلي ووا
والالجئن ولريهم ممن اضطروا إو مواةرة ميارار ،مبدن فيهم املنتمون إو حنالي الروهينويا؛
 -7ي وُدين اهلجمووا ال وويت نُرتوور ض وود مرادووز ح وورس احلوودوة م  9تش ورين األول/
حندتوبر  2016م يلاإل و ي راخن ،ويُعرب عن بالغ القه إزا ما تلى ذلق مون تودهور إضوام
خطووري م األموون وحقوووق اإلنسووان والوضو اإلنسوواين م و يو راخوون ،مووا حنجوورب عشورا اآل ف
من حنفراة حنالي الروهينويا على التماس اللجو م بنوالةيش حنو م حنمادن حنخر م و ي راخن؛
 -8حي و حةوم و ميارووار علووى رف و حظوور التجووول م و ي و راخوون ،وعلووى تعزيووز
حريو و التنق وول والس ووالم واألم وون مميو و األشو و ا  ،وعل ووى إج ووازة وتيس ووري وص ووول املس وواعدا
اإلنساني بشةل عاجل وآمن وةون عوائق إو مجي األشو ا ايلحتواجن إو املسواعدة م مجيو
حناووا البلوود ،وعلووى تيسووري ا سووتئناف الةاموول لوربامن املعونو ةون تووأخري ،وعلووى السووما بوودخول
املراابن املستقلن وممثلي وسائع اإلعاليف ،وعلى ااي دمن يبلوون عن ا نتهادا ؛
 -9يسوولم ب وأن حةوم و ميارووار حتوويع علمووا طووورة ا ةعووا ا ال ووارةة م التقريوور
العاجل ملرتوضي األموم املتحودة السوامي حلقووق اإلنسوان بعنووان مقوابال مو الروهينويوا الرتوارين
من ميارار منر  9تشرين األول/حندتوبر  2016؛

 -10يالحظ حنن حةوم ميارار حننشأ من حتقيوق بقيواةة نائو رئويس اممهوريو يوو
مين سوي ،ويشج نشر تقرير جدير بالثق عن استنتاجا اللجنو ةون إبطوا  ،ويناشود حةومو
ميارار النظر م تقدت املساعدة لتعزيز ادرا هيئ التحقيق هره ولريها من اهليئا م املستقبل؛
 -11يقرر حنن يوفود بشوةل عاجول بعثو ةوليو مسوتقل لتقصوي احلقوائق يعينهوا رئويس
جملووس حقوووق اإلنسووان للواوووف علووى واووائ وفووروف انتهادووا حقوووق اإلنسووان األخوورية الوويت
يدعى ارتةاهبوا مون جانو القووا العسوةري واألمنيو  ،والتجواوزا املسوجل م مياروار ،وخاصو
م و ي راخن ،مبا م ذلق على سوبيل املثوال احلصور ا حتجواز التعسورتي والتعوري واملعاملو
الالإنسوواني وا لتصوواب ولووري ذلووق موون حنشووةال العن و امنسووي وحنعمووال القتوول خووارني القضووا
وب ووالجرا ا م وووجزة حنو تعس وورتا وا خترت ووا القس ووري والتش وريد القس ووري وت وودمري املمتلة ووا بص ووورة
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لري اانوني  ،بقصد ضمان املسا ل الةامل للجناة وحتقيق العدال للضحايا ،وحنن يطل إو بعث
تقصي احلقائق حنن تقديف إو اهلس شرتويا معلوما مستوفاة م ةورته الساةس والثال ون وتقريورا
دامال م ةورته السابع والثال ن؛
 -12يشووج حةومو ميارووار علووى التعوواون الةاموول مو بعثو تقصووي احلقووائق ،مبووا م
ذلووق عوون اريووق إتاح و نتووائن التحقيقووا ايلحلي و واملعلومووا األخوور ذا الصوول  ،ويشوودة علووى
احلاج و إو موون بعث و تقصووي احلقووائق داموول إمةاني و الوصووول ةون عووائق وةون رصوود إو مجي و
املنااق وايلحاورين؛
 -13يُشدة على احلاج إو تزويد بعث تقصي احلقائق بةل ما يلزيف من موارة وخربة
فني لالضطالع بو يتها ،مبوا م ذلوق اخلوربة الرتنيو م جموال الطو الشورعي واخلوربة بشوأن العنو
امنسي والعن امنساين؛
 -14يشج بقوة حةوم مياروار علوى ا واذ التودابري الالزمو ملعامو التمييوز والتحيوز
ضود النسووا واألارتووال وحنفوراة األاليووا اإل نيو والدينيو واللوويو م مجيو حناووا البلوود ،وعلووى ا وواذ
املزيوود موون اإلجورا ا بووور اإلةانو العلنيو ألي ةعوووة إو الةراهيو الوانيو حنو العرايو حنو الدينيو
الويت تشوةل حتريضووا علوى التمييووز حنو العوداوة حنو العنو وبوور التنديوود علنوا هبووره الودعوة ،وعلووى
اعتمواة تودابري لتجورت التحوري علوى العنو الوشويق القوائم علوى امنسوي حنو العورق حنو الودين حنو
املعتقد ،م احرتايف حري التعبري ،وعلوى مواصول زيواةة امهووة الراميو إو تعزيوز التسوام والتعوايش
الس وولمي م مجيو و اطاع ووا اهتمو و عم ووال بقو ورار جمل ووس حق وووق اإلنس ووان  18/16امل ووكرخ 24
آذار/مارس  2011و ط عمل الرباط املتعلق حبظر الدعوة إو الةراهي القومي حنو العنصوري حنو
الديني و الوويت تشووةل حتريضووا علووى التمييووز حنو العوودا حنو العنو وذلووق ،م مجل و حنمووور ،عوون اريووق
زياةة تيسري احلوار فيما بن األةيان وفيما بن الطوائ ؛
 -15يالح ووظ بقل ووق حنن هت ووم التش ووهري امنائي و و تُس ووت دديف بش ووةل متزاي وود سو ووتهداف
الصحرتين والسياسين والطالب و ِ
مستعملي وسائع التواصل ا جتماعي بسب تعبوريهم السولمي،
علووى شووبة اإلنرتن و وخارجهووا ،وخاص و مبوج و املوواةة (66ة) موون اووانون ا تصووا السوولةي
والالس و و و وولةي  ،وا و و و ووانون املع و و و ووامال اإللةرتونيو و و و و  ،وحنحة و و و ووايف الق و و و ووانون امن و و و ووائي ،مب و و و ووا م ذل و و و ووق
املوواةة (505ب) ،وحنن اووانون اممعيووا لووري املشووروع واووانون التجم و السوولمي واووانون املس وريا
السوولمي مووا زال يُنتهووق لتواي و واحتجوواز األف وراة تعس ورتا بسووب ممارس وتهم حلقووواهم املتعلق و حبري و
التعبري والتجم السلمي وتةوين اممعيوا  ،مبوا م ذلوق علوى حنسواس ا نتموا اإل و حنو املعتقودا
السياسي  ،ويدعو إو مباشرة عمليا تشريعي تقويف على الشرتافي واملشارد من حنجل إصوال هوره
القوانن مبا يتمشى م التزاما حةوم ميارار مبوج القانون الدوإل حلقوق اإلنسان؛
 -16يرح و بوواإلفراني املبةوور عوون السووجنا السياسووين وفقووا لت وزايف حةوم و ميارووار
بضمان حن يظل حنحود م السوجن بسوب معتقداتوه السياسوي حنو الدينيو  ،دمبون فويهم حنولئوق الورين
احتُجووزوا حنو حنُةين ووا مووكخرا واملوودافعون عوون حقوووق اإلنسووان والطووالب ،بينمووا يهي و باحلةوم و حنن
ترتي بالتزامها باإلفراني لري املشروط عن مجي السجنا السياسين املتبقون وبورة ا عتبوار بالةامول
للسجنا السياسين السابقن ،فضال عن تعديل القوانن التقييدي وإهنا موا تبقوى مون ايووة علوى
ممارس احلق م حري التعبري وم تةوين اممعيا وم التجم السلمي ،وهي حقوق بد منهوا
لضوومان إجيوواة بيئ و آمن و ومواتي و  ،و سوويما للمجتم و املوودين والصووحرتين واملوودافعن عوون حقوووق
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اإلنسان وايلحامن والناشطن م جمال احلقوق املتعلق بالبيئ واألراضي واملدنين ،ويُعرب عن القه
إزا التقارير اليت تتحدث عن تواي األفراة فيما يتصل مبمارس هره احلقوق؛
 -17يُكدو وود علو ووى حننو ووه ينبوو ووي حن يواجو ووه حنحو وود حنعمو ووال ا نتقو ووايف حنو الرصو وود حنو املرااب و و
حنو التهديوود حنو املضووايق حنو الرتهي و بسووب تعاون ووه م و اإلج ورا ا اخلاص و التابع و هلووس حق وووق
اإلنسان ،مبن م ذلق املقورر اخلوا املعو حبالو حقووق اإلنسوان م مياروار ،البعثو الدوليو لتقصوي
احلقووائق حنو مو األمووم املتحوودة ،ويودعو حةومو ميارووار إو ا وواذ التوودابري املالئمو ملنو هووره األفعووال
ومةافح اإلفال من العقاب بالجرا حتقيقا عاجل وفعال م مجي اةعا ا الرتهيو وا نتقوايف
من حنجل تقدت مرتةيب هره األفعال إو العدال وإتاح سبل انتصاف مناسب للضحايا؛
 -18يهي حبةوم مياروار حنن تةرتول التحقيوق السوري والشوامل واملسوتقل والنزيوه م
اتوول اخلبووري القووانوين الدسووتوري ودبووري مستشوواري الرابطو الوانيو موون حنجوول الدرقراايو دووو ين ،م
د ووانون الثاين/ين وواير  ،2017والناش ووع م جم ووال احلق وووق املتعلقو و باألراض ووي والبيئو و ن وواو تش ووي
ب و ووان ةين و ووغ ،م تشو و ورين الث و وواين/نوفمرب  ،2016والص و ووحرتي س و ووو م و ووو ت و ووون ،م د و ووانون األول/
ةيسمرب  ،2016ودرلق م احلا األخر  ،وحماسب املسكولن عنها؛
 -19يهيو حنيضووا حبةوم و ميارووار حنن تت وور مزيوودا موون اخلط ووا إلصووال الدسووتور
وتعزي ووز املكسس ووا الدرقراايو و واحلة ووم الرش وويد وس ووياةة الق ووانون لض وومان احو ورتايف وتعزي ووز حق وووق
اإلنسان واحلريا األساسي العاملي وفقا للقواعد واملعايري الدولي  ،ويُشدة على احلاج إو وجووة
اض ووا مس ووتقل وحماي وود وفع ووال ،وعل ووى وج وووة مهن و اانوني و تتمت و با س ووتقاللي واإلةارة الراتي و ،
وي وودعو احلةوم و إو ض وومان ا متث ووال الت ووايف لتزاماهت ووا مبوج و الق ووانون ال وودوإل حلق وووق اإلنس ووان
والقانون الدوإل اإلنساين ،حس ا اتضا ؛
 -20يرح و بوواخلطوا الوويت ا وورهتا حةوم و ميارووار موون حنجوول إهنووا جتنيوود األارتووال
وإاووالق س ورا  800ارتوول م ون األارتووال امنوووة ،ويسووتهجن اسووت دامهم هبووره الصوورت م ميارووار،
فيح و احلةوم و عل ووى مواص وول تعزي ووز التق ووديف ايلح وورز ص وووب الوا و الةام وول ممي و حنش ووةال جتني وود
األارتال واست دامهم؛ وحتديد هويو مجيو األارتوال املتبقون م صورتوف القووا احلةوميو وإاوالق
س وراحهم فووورا؛ وإهنووا تواي و األارتووال ومضووايقتهم وسووجنهم بتهم و الرت ورار موون اخلدم و ؛ ومواصوول
امهوة الرامي إو تقدت مورتةيب جتنيود األارتوال إو العدالو وجتورت جتنيود األارتوال؛ وزيواةة الشورتافي ،
مبووا م ذلووق عوون اريووق توسووي فوور حصووول األارتووال علووى خوودما تسووجيل املواليوود ،مبوون فوويهم
األارتال املعرضون للتجنيد؛ وضمان إعاةة تأهيل األارتال امنوة السابقن وإعاةة إةماجهم؛
 -21يرح حنيضا باخلطوا اليت ا رهتا حةومو مياروار للتصوديق علوى ا ترتاايوا
الدولي حلقوق اإلنسان حنو لالنضمايف إليها ،ويشج احلةوم على النظور فعليوا م التصوديق علوى
امللحق و هبووا ،وي ودعو إو
اترتاايووا ةولي و حنخوور حلقوووق اإلنسووان وعلووى الربوتودووو ا ختياري و د
التنرتي وور الةام وول لتزام ووا احلةومو و مبوجو و الق ووانون ال وودوإل حلق وووق اإلنس ووان والق ووانون ال وودوإل
اإلنساين ،ودرلق مبوج ا ترتااا األخر ذا الصل ؛
 -22يرح درلق باملرتاوضا اماريو بون مرتوو األموم املتحودة السوامي حلقووق
اإلنسووان واحلةومو  ،ويوُوردر بوالتزايف احلةومو برتووت مةتو اُطووري ملرتوضووي األمووم املتحوودة السووامي
حلقوق اإلنسان ،مزوة بو ي دامل ووفقوا لو يو املرتوو السوامي ،ويشوج احلةومو علوى توجيوه
ةعوة ةائم ممي اإلجرا ا اخلاص التابع هلس حقوق اإلنسان؛
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 -23يهي و حبةوم و ميارووار ومكسسوواهتا حنن تةث و امهوووة الرامي و إو تقوي و ااي و
وتعزيووز حقوووق اإلنسووان وسووياةة القووانون والنهووو بالدرقرااي و والتنميو ا اتصوواةي وا جتماعي و
الشامل للجمي من حنجل حتقيق حنهداف التنمي املستدام  ،مبا م ذلق عن اريق إصال اللجن
الوانيو حلقوووق اإلنسووان م ميارووار وفقوا للمبوواةا املتعلقو مبردووز املكسسوا الوانيو لتعزيووز واايو
حقوق اإلنسان (مباةا باريس) ،ويهي باهتم الدوإل حنن يدعم ميارار م هرا الصدة؛
 -24يشج مجي مكسسا األعمال ،مبا م ذلق الشردا عورب الوانيو واملشواري
ايلحلي و  ،علووى ةعووم واح ورتايف حقوووق اإلنسووان وفقووا للمبوواةا التوجيهي و املتعلق و باألعمووال التجاري و
وحقوووق اإلنسووان ،ويوودعو حةوم و ميارووار إو الوفووا بواجبهووا املتعلووق حبماي و حقوووق اإلنسووان،
ويهي و بوودول منشووأ املكسسووا التجاري و العامل و م ميارووار حنن حتوودة بوضووو تواعهووا بووأن تق وويف
مجي و مكسسووا األعمووال الوويت توجوود مقارهووا م إاليمهووا و/حنو ضوومن و يتهووا القضووائي بوواحرتايف
حقوق اإلنسان م مجي عملياهتا؛
 -25يرح بتعزيوز تعواون حةومو مياروار مو منظمو العمول الدوليو  ،ويشوج علوى
تنرتيوور الترتوواهم التةميلووي للقضووا علووى اسووت دايف السو رة ،بآليو عمليو لتقوودت الشووةاو  ،وعلووى
اإلسراع بتنقي مردرة الترتواهم للقضوا علوى اسوت دايف السو رة م مياروار دأسواس لتنشويع خطو
العمل وتعزيزها؛
 -26يوودعو اهتم و الوودوإل إو مزيوود ةعووم حةوم و ميارووار ،مبووا م ذلووق موون خووالل
تقدت املسواعدة وبنوا القودرا  ،م الوفوا بالتزاماهتوا وتعهوداهتا الدوليو م جموال حقووق اإلنسوان،
والنهو بالدرقرااي والتنمي ا اتصاةي وا جتماعي ؛
 -27يقرر متديد و ي املقررة اخلاص املعنيو حبالو حقووق اإلنسوان م مياروار ملودة سون
إضووافي  ،ويطل و إو املقووررة اخلاص و حنن تقووديف تقري ورا مرحليووا شوورتويا إو جملووس حقوووق اإلنسووان م
ةورتووه اخلامس و والثال وون وتقريوورا إو اللجن و الثالث و م الوودورة الثاني و والسووبعن للجمعي و العام و وإو
اهلس م ةورته السوابع والثال ون ،وفقوا لربنوامن عملوه السونوي ،ويودعو املقوررة اخلاصو إو مواصول
رصد حال حقوق اإلنسان وتقييم التقديف ايلحرز م تنرتير التوصيا اليت ادمتها املقررة اخلاص ؛
 -28يرح باستمرار التعاون م املقررة اخلاص  ،ويهي حبةوم مياروار حنن تواصول
تعاوهنووا م و املقووررة اخلاص و م ممارس و و يته وا ،بوسووائل منهووا تيسووري القيووايف بزيووارا حنخوور وموون
إمةاني الوصول ةون ايود إو مجيو حناوا البلود ،ومواصول العمول مو املقوررة اخلاصو لوضو خطو
عموول وإاووار زم و للتنرتيوور الس وري ملعووايري التقووديف ايلحوودةة م تقريرهووا ،وملعووايري التقووديف م اهووا
ذا األولوي للمساعدة التقني وبنا القدرا ؛
 -29يطل و إو األموون العووايف واملرتووو السووامي تزويوود املقووررة اخلاص و وبعث و تقصووي
احلقائق باملساعدة واملوارة واخلربة الرتني الالزم لتمةينهما من ا ضطالع بو يتهما بالةامل  .

املس 57
 24آذار/مارس 2017
[اعتمد من ةون تصوي ].

6

GE.17-05281

