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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  29أيلول/سبتمرب 2017
-27/٣٦

تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يسلّم أبن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي أركان منظومة األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته،
وإذ يؤكد من جديد أيضا قراراته السابقة املتعلقة ابلصومال،
وإذ يشري إىل قراريه  ١/5و ،٢/5املؤرخني  ١8حزيران/يونيه ،٢٠٠٧
وإذ يسلم أبن املسؤولية الرئيسية عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الصومال تقع على
عاتق حكومة الصومال االحتادية ،وأن تعزيز اإلطار القانوين ،ونظمم محايمة حقموق اإلنسمان وقمدرة
وشرعية املؤسسات أمر أساسي للمساعدة على مكافحة اإلفمالت ممن العقمات وحتسمني املسماءلة
عن انتهاكات حقوق اإلنسان والتشجيع على املصاحلة،
وإذ يسلّم أيضا أبن على مجيمع السملتات املعنيمة امم األممن دعمم التعهمدات وااللتزاممات
الدوليممة يف جمممال حقمموق اإلنسممان ،والتصممد إلسمماءة اسممتعمال القمموة أو اسممتعماهلا بصممورة مارطممة
ضد املدنيني،
وإذ يسلّم كذلك أبمهية وفعالية تقدمي املسماعدة الدوليمة إىل الصمومال واحلاجمة املسمتمرة إىل
زايدة مسممتون تنسمميق واتسمماق ونوعيممة مجيممع أنشممتة تنميممة القممدرات واملسمماعدة التقنيممة املقدمممة إىل
الصمومال يف ميمدان حقموق اإلنسمان علمى الصممعيدين الموطي واالحتماد للدولمة ،وإذ يرحميف يف هممذا
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الصممدد بنتممائمت مممؤنر لنممدن بش م ن الصممومال الممذ عقممد يف أاير/مممايو  ،٢٠١٧مبمما يف ذلممك اعتممماد
الشراكة اجلديدة من أجل الصومال اليت حتدد شروط تقدمي الدعم الدويل وفقما ألولموايت الصمومال،
مبا يف ذلك إعمال حقوق اإلنسان ،وتنايذ امليثاق األمي ممن أجمل نكمني الصمومال ممن تمويل تموفري
األمن واحلماية وفقا للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،حسيف االقتضاء،
وإذ يق ممر اباللتم مزاس املس ممتمر واحلي ممو م ممن جان مميف بعث ممة االحت مماد األفريق ممي يف الص ممومال،
وابخلسائر اليت تكبدهتا وبتضحيات أفرادها الذين لقوا مصرعهم يف أثناء أداء مهامهم ،وإذ يسملم
أيضمما أبن الت مزاس البعثممة واهليحلممة احلكوميممة الدوليممة املعنيممة ابلتنميممة يممؤد إىل هتيحلممة الظممرو الالزمممة
لتمكممني الصممومال مممن إقامممة مؤسسممات سياسممية وبسممص سمملتة الدولممة ،ومهمما عنص مران رئيسمميان
إلرساء دعائم نقل املسؤولية األمنية بصورة مرحلية إىل قوات األمن الصومالية،
وإذ يسمملم أيضمما ابلممدور الممذ أدتممه وال ت مزال تؤديممه املمرأة يف جمممال التعبحلممة ا تمعيممة وبنمماء
السالس يف ا تمع الصومايل ،وأمهية النهوض ابلتمكني االقتصاد للمرأة ومشماركتها يف عمليمات
صممنع الق مرارات السياسممية والعامممة ،مبمما يف ذلممك داخممل الربملممان وعلممى كافممة مسممتوايت احلكومممة،
مبا يتاق ممع قمرار جملمس األممن  )٢٠٠٠(١3٢5املمؤر  3١تشمرين األول/أكتموبر  ٢٠٠٠بشم ن
املرأة والسالس واألمن،
 -١يرحمميف ابلت مزاس حكومممة الصممومال االحتاديممة بتحسممني حالممة حقمموق اإلنسممان يف
الصومال ،كما يرحيف يف هذا الصدد مبا يلي:
الشراكة اجلديدة من أجل الصومال ،اليت اعتممدت يف ممؤنر لنمدن بشم ن الصمومال
(أ)
مممن جانمميف الصممومال والشممركاء الممدوليني ،وهممي حتممدد أهممدافا طموحممة ولكنهمما قابلممة للتحقيممق مممن أجممل
إح مراز تقممدس يف تنايممذ أولمموايت الصممومال املتعلق ممة بتحقيممق االسممتقرار والتنميممة ،مبمما يف ذلممك يف جم ممال
حقمموق اإلنسممان وسمميادة القممانون ،والتسموية الدسممتورية ،واملمارسممة السياسممية الشمماملة ،واحلكممم الرشمميد،
والتدابري الرامية إىل التصد للاساد ،وحتقيق األمن واإلنعاش االقتصاد ؛
(ت) إق مرار اخلتممة األوىل للتنميممة الوطنيممة منممذ  3٠عاممما وممما تتضمممنه مممن التزامممات
ماية حقوق اإلنسان ،هبد تعزيز املساواة بني اجلنسني ونكني مجيع النساء والاتيات؛
(ج) ميثاق األمن املعتممد ممن جانميف الصمومال والشمركاء المدوليني يف ممؤنر لنمدن بشم ن
الصممومال ،والممذ يتضمممن رشيممة إلنشمماء مؤسسممات وق موات أمنيممة تعمممل حتمما قيممادة صممومالية وتكممون
ميسورة التكلاة ومقبولة وخاضعة للمساءلة ولديها القدرة على توفري األمن واحلمايمة علمى النحمو المذ
يستحقه الشعيف الصومايل وحيتاجه ،وفقا للقانون الدويل اإلنساين ومعايري حقوق اإلنسان؛
(د) التم مزاس اجل ممزء الرفي ممع املس ممتون يف م ممؤنر لن ممدن بشم م ن الص ممومال مبواص مملة احلم موار
والعمممل م ممن أج ممل توثي ممق الش مراكة ب ممني احلكوم ممة االحتادي ممة الصممومالية وا تم ممع امل ممدين ومنظم ممات
املغرتبني ،وذلك اعرتافا أبمهية مسامهة ا تمع املدين والصوماليني املغرتبني يف دعم استمرار السالس
والتنمية يف الصومال؛
(ه) زايدة نثيل النساء يف جملس الوزراء والربملان الوطي الصمومايل ممن  ١4إىل ٢4
يف املائة نتيجة للعملية االنتخابية ،وعلى الرغم من عدس حتقيق االلتزاس بزايدة هذه النسبة إىل 3٠
يف املائة ،فإن ذلك يشكل ختوة حتققا بشق األناس حنو حكم أكثر نثيال ومشوال وفعالية؛
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(و) العمممل الممذ تضممتلع بممه وزارة املمرأة وحقمموق اإلنسممان بوصمماها اهليحلممة احلكوميممة
االحتاديممة الرئيسممية املعنيممة ابلنهمموض قمموق اإلنسممان يف الصممومال ،مبمما يف ذلممك اجلهممود الراميممة إىل
إنشاء جلنمة وطنيمة حلقموق اإلنسمان تتموىل الرصمد واملسماءلة عمن االنتهاكمات والتجماوزات ،وتشممل
يف عضويتها النساء والاحلات املهمشة واألشخاص ذو اإلعاقة؛
(ز) وضممع سياسممات وختممص رئيسممية واالتامماق بش م ا ،مبمما يف ذلممك خارطممة طريممق
حقوق اإلنسان ملا بعد املرحلة االنتقالية ،ورسم سياسة جنسانية وطنية وختة عمل وطنيمة بشم ن
القضاء على العنف اجلنسي يف حاالت النزاع؛
(ح) التق ممدس ا ممرز بشم م ن التشم مريعات الرئيس ممية ،مب مما يف ذل ممك مش ممروع ق ممانون محاي ممة
التال ،والتقدس ا رز حنو اعتماد مشروع القانون املتعلق ابجلرائم اجلنسمية ،وتتبيمق قمانون وسمائص
اإلعممالس عممن طريممق التشمماور مممع املنظمممات اإلعالميممة وا تمممع املممدين ،وذلممك هبممد هتيحلممة إطممار
الحرتاس حرية التعبري؛
 -٢يرحمميف أيضمما ابسممتمرار التمزاس احلكومممة االحتاديممة الصممومالية بعمليممة االسممتعراض
المدور الشمامل ،ويرحميف يف همذا الصمدد بقبمول العديمد ممن التوصميات املقدممة أثنماء االسمتعراض
ويشجع على تنايذها؛
 -3يع ممرت ع ممن قلق ممه إزاء التق ممارير ال مواردة ع ممن وق مموع انتهاك ممات و مماوزات حلق مموق
اإلنسان يف الصومال ،ويشدد على ضرورة وضع حد لثقافة اإلفالت من العقمات ،وتعزيمز مراعماة
حقوق اإلنسان للجميع ومساءلة كل من يرتكيف انتهاكات و اوزات من هذا القبيل وما يتصمل
هبا من جرائم؛
 -4يعمرت عمن قلقمه اخلمماص إزاء التجماوزات واالنتهاكمات المميت تتعمرض هلما الاتيممات
والنسمماء ،مبمما يف ذلممك العن مف اجلنسممي والعنممف القممائم علممى نمموع اجلممنس وزواج األطاممال والممزواج
املبكممر والممزواج القسممر  ،وتشممويه األعضمماء التناسمملية لممقلق ،ويعممرت عممن قلقممه إزاء التجمماوزات
واالنتهاك ممات ال مميت يتع ممرض هل مما األطا ممال ،مب مما يف ذل ممك التجني ممد غ ممري الق ممانوين واس ممتخداس اجلن ممود
األطاممال يف الن مزاع املسممل  ،وعمليممات القتممل والتشممويه ،واالغتصممات وغممريه مممن أشممكال العنممف
اجلنسي واجلنساين ،وعمليات االختتا  ،ويشدد علمى ضمرورة مسماءلة اجلنماة وإنصما كمل ممن
تعرض النتهاكات و اوزات من هذا القبيل؛
 -5يعممرت عممن القلممق ألن املشممردين داخليمما ،مبممن فمميهم أكثممر األشممخاص هتميشمما
وضممعاا ،الممذين قممد يكممون مممن بيممنهم نسمماء وأطاممال وأشممخاص ينتمممون إىل أقليممات ،هممم األكثممر
تعرضا للختر ويتحملون وط ة أعمال العنف والتجاوزات واالنتهاكات؛
 -٦يعممرت عممن القلممق أيضمما إزاء االعتممداءات علممى املممدافعني عممن حقمموق اإلنسممان
والعمماملني يف وسممائص اإلعممالس ومضممايقتهم ،مبممن يف ذلممك الصممحايون يف الصممومال ،ويؤكممد ضممرورة
تعزيز احرتاس حرية التعبمري والمرأ  ،وإ ماء اإلفمالت ممن العقمات ،ومالحقمة كمل ممن يرتكميف جمرائم
من هذا القبيل؛
 -٧يسلّم ابجلهود اليت تبذهلا الدول اليت تستضيف الجحلني صوماليني ،وحيث مجيع
الممدول املضممياة علممى الوفمماء ابلتزاماهتمما مبوجمميف القممانون الممدويل املتعلممق ابلالجحلممني ،وحيممث ا تمممع
المدويل علمى مواصملة تقمدمي المدعم املمايل لتمكمني المدول املضمياة ممن تلبيمة االحتياجمات اإلنسمانية
لالجحلممني الصمموماليني يف املنتقممة ،وعلممى دعممم إعممادة إدممماج العائممدين إىل الصممومال عنممدما تسممن
الظرو  ،وتقدمي الدعم للمشردين داخليا يف الصومال؛
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-8
حتقيق ما يلي:

يهييف ابحلكومة االحتادية الصومالية أن تعمل ،بدعم من ا تممع المدويل ،علمى

تنايذ االلتزامات املتعلقة ابإلصمالح الدسمتور المواردة يف الشمراكة اجلديمدة ممن
(أ)
أجمل الصممومال والبيممان الصمادر عممن مممؤنر لنمدن ،مممع اإلشممارة إىل أمهيمة التوصممل إىل تسمموية بشم ن
املسممائل الدسممتورية املعلقممة ،واسممتكمال عمليممة مراجعممة الدسممتور بتريقممة تعممزز بنمماء السممالس وسمميادة
القانون ،ووضع منوذج أكثر مشوال لالنتخاابت املزمع إجراشها يف عاس ٢٠٢١؛
(ت) إ مماء تاشممي ثقافممة اإلفممالت مممن العقممات ،ومالحقممة املسممؤولني عممن انتهاكممات
و اوزات حقوق اإلنسان ،عن طريق استكمال إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تكون مسمتقلة
ولممديها امل موارد الالزمممة ،ومممن خممالل إصممالح ةليممات العدالممة احلكوميممة والتقليديممة مممن أجممل زايدة
نثيل املرأة يف القضاء ،وحتسني وصول النساء واألطاال إىل العدالة؛
(ج) فرض سياسة عدس التسام إطالقا إزاء العنف اجلنسي والعنمف اجلنسماين ،مبما يف
ذلك تشمويه األعضماء اجلنسمية لمقلق ،وضممان مالحقمة املسمؤولني عمن العنمف اجلنسمي واجلنسماين
واالستغالل واالنتهاكات ،بغض النظر عن مركزهم أو رتبتهم؛
(د) كاالة إصالح القتاع األمي مبما يتسمق ممع القمانون المدويل بغيمة الت كمد ممن أن
قوات األمن واملؤسسمات الصمومالية نتثمل للقموانني الوطنيمة والدوليمة السمارية ،مبما يف ذلمك القمانون
الممدويل حلقمموق اإلنسممان ،مبمما يشمممل فروعممه املتعلقممة مايممة األف مراد ،يف مجلممة أمممور ،مممن العنممف
اجلنسي واجلنساين ،ومبنع عمليات القتل خارج نتاق القضاء ،وتعزيز خضموع مجيمع قموات األممن
ومؤسساته املعنية للمساءلة على الصعيدين الداخلي واخلارجي؛
(ه) زايدة ال ممدعم وامل م موارد املخصص ممة للم مموزارات واملؤسسم ممات املعني ممة قامم ممة العم ممدل
ومحايممة حقمموق اإلنسممان ،ال سمميما وزارة املمرأة والنهمموض قمموق اإلنسممان علممى الصممعيد االحتمماد
وعلى صعيد الوالايت ،والسلتة القضائية ،والشرطة واملؤسسات اإلصالحية؛
(و) ض مممان مش مماركة النس مماء بص ممورة هادف ممة يف احلي مماة العام ممة واحلي مماة السياس ممية ويف
عمليممة صممنع القمرار ،وذلممك بوضممع منمموذج انتخمماي يكاممل زايدة نثيممل النسمماء لالنتخمماابت الوطنيممة
لعاس  ٢٠٢١ولالنتخاابت املقررة على املستون االحتاد للدولة؛
(ز) تنايمذ االلتمزاس الممذ قعتمع يف مممؤنر لنممدن بشم ن الصمومال فيممما يتعلممق ابلتحمماور
والتعمماون بشممكل أوثممق مممع ا تمممع املممدين ،مممع احلممرص علممى ضمممان نثيممل املمرأة والاحلممات املهمشممة
واألشخاص ذو اإلعاقة؛
الص م عمعد االحت مماد واإلقليم ممي ودون ال مموطي ،م ممع
(ح) تعزي ممز املص مماحلة واحل موار عل ممى ع
التسليم أبمهية املساعدة القيّمة اليت تقدمها اهليحلة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية؛

(ط) تنايذ قانون محاية وسائص اإلعالس من أجل محاية وتعزيز حرية التعبري واإلعمالس
احلر وهتيحلة بيحلة ةمنمة ومواتيمة نكمن الصمحايني واملمدافعني عمن حقموق اإلنسمان ممن العممل يف جمو
خيلممو مممن العوائممق وانعممداس األمممن ،ومواصمملة اجلهممود الراميممة إىل حظممر ومنممع مجيممع أعمممال اخلتممف
والقتممل واالعتممداءات والتخويممف واملضممايقة المميت يتعممرض هلمما الصممحايون ومحممايتهم منهمما ،والشممروع
عل ممى الا ممور وبص ممورة فعال ممة وجاي ممدة وش مماافة يف إجم مراء حتقيق ممات يف ح مماالت قت ممل الص ممحايني،
ومقاضمماة مجيممع املسممؤولني عممن األفعممال غممري املشممروعة ،مبمما يتسممق مممع األحكمماس ال مواردة يف قممانون
محاية وسائص اإلعالس ،ومع سائر االلتزامات القانونية ا لية والدولية السارية؛

4

GE.17-17796

A/HRC/RES/36/27

( ) كاالممة املشمماركة املتسمماوية للنسمماء والشممبات وأف مراد األقليممات والاحلممات املهمشممة
األخممرن يف العمليممات السياسممية الوطنيممة ،وإنشمماء مراكممز لتنميممة املهممارات مممن أجممل نكممني امل مرأة
والشبات وأفراد األقليات من املشاركة؛
(ك) النظممر يف االنضممماس إىل اتااقيممة القضمماء علممى مجيممع أشممكال التمييممز ضممد املمرأة،
واتااقيممة حقمموق األشممخاص ذو اإلعاقممة ،واتااقيممة منممع وقمممع جريممة اإلابدة اجلماعيممة والتصممديق
عليها؛
(ل) وضع الصيغة النهائية ملشروع القانون اجلديد بش ن اجلرائم اجلنسية والتوعيه به،
وإقمرار مشمروع القمانون ليصمب لفمذا وتنايمذه مممع القموانني األخمرن علمى النحمو المالزس ملنمع العنممف
اجلنسي واجلنساين؛
(س) مواءمة سياسات الدولة وأطرها القانونية على الصعيدين الموطي واالحتماد ممع
االلتزامات الواجبة التتبيق وااللتزامات األخرن املتعلقة قوق اإلنسان؛
(ن) معاملممة املقمماتلني السممابقني معاملممة تتاممق مممع االلتزامممات املنتبقممة مبوجمميف القممانونني
ا لي والدويل ،وخباصة القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،حسيف االقتضاء؛
(س) مواص مملة الت ممدابري الرامي ممة إىل تناي ممذ خت ممص العم ممل ال مميت هت ممد إىل من ممع ني ممد
األطاممال واسممتخدامهم بصممورة غممري قانونيممة يف الق موات املسمملحة الوطنيممة الصممومالية ،والتعمماون مممع
الوكمماالت املتخصصممة ،مثممل منظمممة األمممم املتحممدة للتاولممة (اليونيسمميف) ،للت كممد مممن أن اجلنممود
األطا ممال الس ممابقني واألطا ممال دون الثامن ممة عش ممرة ال ممذين اس ممتخدموا يف الن م مزاع املس ممل يع مماملون
ابعتبارهم ضحااي ،وإعادة أتهيلهم وفقا للمعايري الدولية؛
(ع) تنايذ اإلعالن املتعلق ابحللول الدائمة لالجحلمني الصموماليني وإعمادة إدمماج العائمدين
إىل الصممومال ،الممذ اعتمممد يف نممريوي يف  ٢5ةذار/مممارس  ،٢٠١٧مممن أجممل تعزيممز رفمماه ومحايممة مجيممع
األش ممخاص املشم ممردين داخليم مما ،مبم مما يف ذلم ممك محم ممايتهم م ممن العنم ممف اجلنسم ممي واجلنسم مماين ،وأيضم مما مم ممن
االس ممتغالل واالعت ممداء اجلنس مميني م ممن جان مميف م ممو اني عس ممكريني أو مم مدنيني حك مموميني أو دولي ممني،
وتيس ممري الع ممودة التوعي ممة جلمي ممع املش ممردين داخلي مما أو إع ممادة إدمم ماجهم ،مب ممن يف ذل ممك الاحل ممات األكث ممر
ض ممعاا ،أبم ممان وكرام ممة ،وض مممان إج مراء عملي ممة استش ممارية كامل ممة وت مموخي املمارس ممات الاض مملى إلع ممادة
التوطني ،وتوفري مواقع ةمنة تتي الوصمول امممن إىل األغذيمة األساسمية وامليماه الصماحلة للشمرت واملم ون
والسممكن واملالبممس واخلممدمات التبيممة األساسممية املناسممبة واملرافممق الصممحية ،وضمممان وصممول املنظمممات
اإلنس ممانية دون عوائ ممق ،واإلقم مرار ابلض ممعف الش ممديد للمش ممردين داخلي مما ،وتيس ممري وص ممول املس مماعدات
اإلنسانية بسرعة ودون عمائق إىل ا تماجني حيثمما كمانوا يف الصمومال ،وضممان حياديمة ونزاهمة اجلهمات
اإلنس ممانية الااعل ممة واس ممتقالهلا م ممن الت ممدخالت السياس ممية واالقتص ممادية والعس ممكرية ،م ممع مواص مملة تلبي ممة
متتلبات األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وا تاجني إىل مساعدة إنسانية؛
 -٩يش ممدد أيض مما علم ممى أمهي ممة دور اخل م مرباء ا لي ممني والم ممدوليني واحلكوم ممة االحتاديم ممة
الصممومالية فيممما يتعلممق ابلرصممد املشممرتك حلالممة حقمموق اإلنسممان يف الصممومال وإعممداد التقممارير ذات
الصلة ،والدور احليو الذ يكن أن تضتلع به اجلهات املعنيمة برصمد حقموق اإلنسمان يف تقيميم
وضمان جناح مشاريع املساعدة التقنية ،واليت جييف أن تكون لاائدة مجيع الصوماليني؛
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 -١٠يؤكد أمهيمة أن تنجمز بعثمة األممم املتحمدة لتقمدمي املسماعدة إىل الصمومال واليتهما
يف كاف ممة أحن مماء الص ممومال ،وض ممرورة ض مممان الت ممازر ب ممني أعماهل مما وأعم ممال ماوض ممية األم ممم املتح ممدة
السامية حلقوق اإلنسان؛
 -١١يثي على عمل اخلبري املستقل املعي الة حقوق اإلنسان يف الصومال؛
 -١٢يقممرر ديممد واليممة اخلبممري املسممتقل ،يف إطممار البنممد  ،١٠ملممدة س منة واحممدة مممن
أجل تقييم ورصد حالة حقوق اإلنسان يف الصومال وإعداد تقمارير بشم ا ،بغيمة تقمدمي توصميات
بش ن املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان؛
 -١3يتل مميف إىل اخلب ممري املس ممتقل مواص مملة العم ممل ع ممن كث مميف م ممع احلكوم ممة االحتادي ممة
الصممومالية علممى الصممعيدين المموطي ودون المموطي ،ومممع مجيممع هيحلممات األمممم املتحممدة ،مبمما يف ذلممك
بعثممة األمممم املتحممدة لتقممدمي املسمماعدة إىل الصممومال ،واالحتمماد األفريقممي ،واهليحلممة احلكوميممة الدوليممة
املعنية ابلتنمية ،وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة ،وا تمع املدين ومجيع امليات املعنية قوق
اإلنسان ،ومساعدة الصومال على تنايذ ما يلي:
(أ)
(ت)
من تقارير معتادة؛
(ج)

التزاماته ا لية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛
قمرارات جملممس حقمموق اإلنسممان وسممائر صممكوك حقمموق اإلنسممان وممما يمرتبص هبمما
التوصيات اليت حظيا ابلقبول أثناء االستعراض الدور الشامل؛

(د) االلتزام ممات األخ م مرن املتعلقم ممة ق مموق اإلنسم ممان ،وغم ممري ذل ممك مم ممن السياسم ممات
والتشم مريعات الرامي ممة إىل تعزي ممز نك ممني امل م مرأة والش ممبات والاحل ممات املهمش ممة ،وكاال ممة حري ممة التعب ممري
والتجمع ،ومحاية وسائص اإلعالس ،ووصول املرأة إىل العدالة ،وزايدة قمدرات الموزارات واملؤسسمات
املسؤولة عن إقامة العدل ومحاية حقوق اإلنسان؛
 -١4يتل مميف أيض مما إىل اخلب ممري املس ممتقل تق ممدمي تقري ممر إىل جمل ممس حق مموق اإلنس ممان يف
دورته التاسعة والثالثني ،وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني؛
 -١5يتل مميف إىل املاوض ممية الس ممامية ووك مماالت األم ممم املتح ممدة املعني ممة األخ ممرن تزوي ممد
اخلبري املستقل بكل ما يلزس من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لكي يؤد واليته ابلكامل؛
 -١٦يقرر أن يبقي املس لة قيد نظره الاعلي.

اجللسة 4٢
 ٢٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
[اعتعمد بدون تصويا].
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