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حالة حقوق اإلنسان ملسلربي الروهينغيا واألقليات األخرى يف ميا ار

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يعي ددد ي ددد اإلع ددلن الع دداملإل سق ددوق اإلنس ددان ،وإذ ييل ددص إ الع ددد ال دددو ا ددا
ابسقوق املدنية والسياسية ،والع د الدو ا دا ابسقدوق اتصتددادية واتجتماعيدة والثقا يدة ،واة اصيدة
حقوق الط ل ،واة اصيدة القاداع علدي يدك أشدلال التمييدمل أدد املدتأة ،واتة اصيدة الدوليدة للقاداع علدي
يك أشلال التمييمل العندتي ،وغص ذلك من أحلام القانون الدو سقوق اإلنسان ذات الدلة،
وإذ ييلص إ صدتااات اممعيدة العامدة وجملدس حقدوق اإلنسدان ذات الددلة ،ورات دا صدتاا
اممعيددة العامددة  ٢64/٧3املددخا  ٢٢ددانون األول/ديسددمرب  ،٢٠١8وص دتااات اسلددس ٢٩/4٠
امل ددخا  ٢٢رذاا/م دااس  ،٢٠١٩و ٢/3٩امل ددخا  ٢٧أيلول/س ددبتمرب  ،٢٠١8و 3٢/3٧امل ددخا ٢3
رذاا/م د ددااس  ،٢٠١8و ٢٢/34امل د ددخا  ٢4رذاا/م د ددااس  ،٢٠١٧و ٢١/٢٩امل د ددخا  3مت د ددو /
يوليدده  ،٢٠١5ودإ ١/٢٧-املددخا  5ددانون األول/ديسددمرب  ،٢٠١٧ومقددتا اسل ددس ١١5/36
املخا  ٢٩أيلول/سبتمرب ،٢٠١٧

__________

*
**

دولة غص عاو يف جملس حقوق اإلنسان.
ابسم الدول األعااع يف األمم املتحدة األعااع يف منظمة التعاون اإلسلمإل.
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وإذ يتحد ابلعمددل الدذي اأددطلعب دده املقددتاة ا اصددة املعنيددة االددة حقددوق اإلنسددان يف
ميامناا وابلتقاايت اليت أعدداا ،وإذ يعدت  ،يف الوصدب ن سده ،عدن أسد ه اليلدديد إ اع صدتاا حلومدة
ميامناا وصف التعاون مك املقتاة ا اصة ومنع ا من داول البلد منذ انون الثاين/ينايت ،٢٠١8
وإذ يتح أياا ابلعمل الذي صام ه املبعوثة ا اصدة املعنيدة مبيامنداا ،وإذ ييلد ع ا علدي
ممليد من التعاون واسواا مك حلومة ميامناا،
وإذ يتحد ددذلك عمددل البعثددة الدوليددة املسددتقلة لتقددإل اسقددائا يلد ن ميامندداا ،مبددا يف ذلددك
ةقتيت ا الن ائإل( )١ونتائ ا الت ديلية( ،)٢والواصة اليت أعدداا عدن املدداال اتصتددادية مديمن ميامنداا(،)3
وواصت ا يل ن العنف امنسإل وامنساين يف ميامنداا واألثدت اسنسدن لنملاعاادا اإلثنيدة( ،)4وإذ يقددا العمدل
اهلددام الددذي ةاددطلك دده لاددمان اا دومل القدددا اللبددص واملتملايددد ابسددتمتاا مددن األدلددة علددي انت ا ددات
وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان الدديت عت ددا للتوثيددا اللامددل والتحقددا والتوحيددد واملا ظددة يددة ةقاسددم املدواد
عاليددة والوصددول إلي ددا واسددتندام ا مددن جان د ا ليددة املسددتقلة القائمددة الدديت أنيل د ا جملددس حقددوق
اإلنسان يف صتااه  ،٢/3٩وأشاا إلي ا األمني العام إلي ا يف إطااه املتجعدإل ابسدم رليدة التحقيدا املسدتقلة
مليامناا( ،)5وإذ يعت عن ابلغ أس ه ألن حلومة ميامناا مل ةتعاون مك عثة ةقدإل اسقائا،
وإذ يتح ابلتقتيت لآللية(،)6
وإذ يق ددت ابم د ددود اإلنسد ددانية امللحولد ددة الد دديت ةاب ددذل وابلتع د دددات الد دديت صد دددمت ا حلومد ددة
ددن لديمن ملددن ددتوا مددن انت ا ددات وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان يف ميامندداا ،ابلتعدداون مددك و دداتت
األمم املتحدة واستمك الدو ،
وإذ ي دددين ي ددك انت ا ددات وجت دداو ات حق ددوق اإلنس ددان يف ميامن دداا ،مب ددا يف ذل ددك أ ددد
مسلمإل التو ين يا واألصليدات األادت  ،وإذ يعدت عدن ابلدغ صلقده إ اع التقداايت الديت ة يدد ابسدتمتاا
انت ا ات حقوق اإلنسان ،ما تحظدب ذلدك أيادا م وأدة األمدم املتحددة السدامية سقدوق اإلنسدان
يف ياهنددا اليلد وي للمسددت دات يف  ١٠متو /يوليدده  ،٢٠١٩اددل عددن اسددتمتاا عدددم ةعدداون حلومددة
ميامندداا واستمددان مددن الوصددول إ رليددات األمددم املتحدددة ،مبددا يف ذلددك املقددتاة ا اصددة املعنيددة االددة
حقوق اإلنسان يف ميامناا والبعثة الدولية املستقلة لتقدإل اسقائا يل ن ميامناا،
وإذ يلحد د ا طد دوات ال دديت ام ددذاا حلوم ددة ميامن دداا مت ي دددا لوأ ددك اسد درتاةي ية وطني ددة
إلغلق خميمات امليلتدين دااليا يف ميامناا يلدلل مسدتدام ،وإذ ييلددد علدي أدتواة أن ةتيلداوا
اسلومة مك و اتت األمم املتحدة وام ات ال اعلة يف جما ةقدمي املساعدة اإلنسدانية والتنميدة،
__________
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ومك األشنا امليلتدين لامان التن يذ الدائم هلدذه اتسدرتاةي ية ،و قدا للمعدايص الدوليدة املتعلقدة
ابلعددودة ا منددة والطوعيددة واللتاددة واملسددتدامة ،اددمان املواطنددة ،والت يددد مددن جديددد علددي متلددن
ددختع األشددنا مددن اسددتعادة أااأددي م األصددلية وأددمان سددلمت م وأمددن م وحدتيت م يف التنقددل،
وحدوهلم دون عوائا علي سبل العيمن وا دمات األساسية ،مبا ي ا ا دمات الددحية والتعلديم
وامل و وةعويض اسائت م؛
وإذ ييلددص إ إنيلدداع منددة التحقيددا املسددتقلة يف  3٠متو /يوليدده  ٢٠١8مددن جان د حلومددة
ميامندداا ،وإذ ييلدددد علددي أايددة اساجددة إ إثبددات اسددتقلهلا وش د ا يت ا وموأددوعيت ا ومدددداصيت ا مددك
أددمان يايددة اليل د ود والس دتية ،وإذ ييل د ك الل نددة علددي التعدداون مددك يددك امللل ددني ددوت ت األمددم
املتحدة ذوي ،حس اتصتااع،
وإذ ييلص إ أن الددول ةتحمدل املسدخولية التئيسدية عدن احدرتام حقدوق اإلنسدان ويايت دا
وإعماهلا ،وأهنا مسخولة عن الو اع ابلتملامااا ذات الدلة املتعلقة مبقاأاة املسخولني عن انت ا ات
القددانون الدددو  ،مبددا يف ذلددك القددانون الدددو اإلنسدداين والقددانون الدددو سقددوق اإلنسددان ،وعددن
جتاو ات صانون حقوق اإلنسان ،وعن ةو ص سدبل انتدداف عالدة ألي شدنت انت لدب حقوصده،
مثددل اد اسددا والتعددويض واد اتعتبدداا والرتأددية وأددماانت عدددم التلدتاا ،ودددف وأددك حددد سالددة
اإل لت من العقا وأمان املساعلة والعدالة،
وإذ يلح د الدددوا امل ددم الددذي ةاددطلك دده املنظمددات اإلصليميددة ،وإذ يقددت ابم ددود الدديت
ةبذهلا اا طة أمم جنو شتق رسديا لتقددمي املسداعدة اإلنسدانية يف ميامنداا ،ودعدم ميامنداا يف اي دة
ي ددة مواةيددة للعددودة ا منددة والطوعيددة واللتاددة للميلددتدين ،وإذ يخ ددد مددن جديددد اساجددة إ العمددل
تنسدديا وثيددا و تيلدداوا امددل مددك التو ين يددا و ددذلك مددك يددك و دداتت األمددم املتحدددة واليلددت اع
الدوليني ذوي الدلة ملعامة األسدبا امذايدة للندملامل حدس يتسدج للم تمعدات املليدة املتادتاة أن
ةعيد ناع حيااا ناك،
وإذ يعددرتف ابم ددود الدديت ةبددذهلا منظمددة التعدداون اإلسددلمإل ،جنبددا إ جند مددك ام ددود
الدوليددة ذات الدددلة ،ودددف لقيددا السددلم واتسددتقتاا يف وتيددة اااددني ،مبددا يف ذلددك مددن اددلل
ةعيني املنظمة ملبعوث اا مليامناا،
 -١يعددت عددن ابلددغ صلقدده إ اع اسددتمتاا واود ةقدداايت عددن انت ا ددات وجتدداو ات جسدديمة
سقددوق اإلنس ددان يف ميامندداا ،مب ددا يف ذلددك أ ددد مس ددلمإل التو ين يددا واألصلي ددات األاددت  ،مب ددا يف ذل ددك
اتعتقددال التعسد إل والتعددذي وغددصه مددن أددتو املعاملددة أو العقو ددة القاسددية أو اللإنسددانية أو امل ينددة،
والعمل القسدتي ،واسدتندام املبداين املداسدية ألغدتا عسدلتية ،واتسدت لل اتجتمداعإل  -اتصتددادي،
والتيل دتيد القسددتي أل ثددت مددن مليددون شددنت مددن مسددلمإل التو ين يددا إ ددن لديمن ،والعنددف امنسددإل
وامنساين أد النساع واألط ال ،و ذلك القيود امل توأدة علدي رااسدة اسدا يف حتيدة الددين أو املعتقدد
والتعبص والت مك ،وت سيما يف وت ت اااني وشني و اشني وشان؛
 -٢يعددت عددن صلقدده البددالغ إ اع ةملايددد العنددف مددخاتا يف وتيددة اااددني ،رددا ةسددب يف
اسددائت يف األاواح والتيلددتد وممليددد مددن املعدداانة اإلنسددانية ،وي ي د ميددك األط دتاف أن ةتحلددي اددبط
الن س ولرتم التملاماادا مبوجد القدانون الددو سقدوق اإلنسدان والقدانون الددو اإلنسداين ،وأن ةادمن
سلمة وياية املدنيني ،وةبني عن استعداد ا للداول جمددا يف اسواا؛
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 -3يل ددتا ي ددد اساج ددة امللح ددة إ أ ددمان اا دومل ي ددك املس ددخولني ع ددن جد دتائم
ةتعلا ابنت ا ات وجتاو ات القانون الدو  ،مبا يف ذلك القدانون الددو سقدوق اإلنسدان والقدانون
الدددو اإلنسدداين والقددانون امنددائإل الدددو  ،للمسدداعلة عددن طتيددا رليددات عدالددة جنائيددة وطنيددة أو إصليميددة
أو دوليددة مسددتقلة وموثددوق وددا ،ومددن ييلدددد علددي أددتواة إجدتاع لقيددا جنددائإل عاجددل يف مدملاعم
ام دتائم املتةلبددة أددد اإلنسددانية وج دتائم اسددت يف يددك األااأددإل املتاددتاة يف ميامندداا ،وييلددص إ
سلطة جملس األمن ،ويتح ابم ود امااية علي الدعيد الدو ؛
 -4ي يد مبيامندداا أن ةوصددف علددي ال ددوا يددك أعمددال العنددف و يددك انت ا ددات القددانون
الددو يف ميامنداا ،وأن ةادمن يايدة حقدوق اإلنسدان مميدك األشدنا يف ميامنداا ،مبدا يف ذلدك
مسلمإل التو ين يا واألشنا املنتمني إ أصليات أات  ،وأن ةتنذ يك التدا ص الل مدة لتدو ص
العدالدة للاددحا  ،وأن ةاددمن املسدداعلة اللاملدة وةن ددإل حدداتت اإل ددلت مدن العقددا علددي يددك
انت ا ات حقوق اإلنسان من الل إجتاع لقيدا امدل وشد اف ومسدتقل يف التقداايت املتعلقدة ميدك
انت ا ات القانون الدو سقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين؛
 -5ييلدد علي أاية إجتاع لقيقات دولية مسدتقلة ونملي دة وشد ا ة يف اتنت ا دات
امسدديمة سقددوق اإلنسددان يف ميامندداا ،مبددا يف ذلددك العنددف امنسددإل وامنسدداين أددد النسدداع واألط ددال،
ومساعلة يك املسخولني عن األعمال الوحيلية وامتائم املتةلبة أد يدك األشدنا  ،مبدن دي م
أ دتاد طائ ددة التو ين يددا ،مددن أجددل لقيددا العدالددة للاددحا ابسددتندام يددك الوسددائل القانونيددة وا ليددات
القاائية الدولية؛
 -6يدددعو إ الوصددف ال ددواي للقتددال واألعمددال العدائيددة ،ولوأددك حددد تسددت داف
املدددنيني ومميددك انت ا ددات وجتدداو ات القددانون الدددو سقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو اإلنسدداين،
وةن يددذ ح دواا سياسددإل وطددل شددامل لل ميددك وعمليددة مددداسة وطنيددة ،مددك أددمان ميلدداا ة املددة
و عالة وجمدية مميك ال ات اإلثنية ،مبا يف ذلك مسلمإل التو ين يا واألصليات األات  ،والنسداع،
واليلددبا  ،واألشددنا ذوي اإلعاصددة ،اددل عددن استمددك املدددين ،ودددف لقيددا سددلم دائددم ،وي ي د
ابلملعماع السياسيني والدينيني يف ميامناا إ العمل من أجل التوصدل إ حدل سدلمإل عدن طتيدا اسدواا
من أجل الوحدة الوطنية؛
 -6يلتا إ ا ته امللحة الومة ميامناا أن ةتنذ التدا ص الل مة لتعمليمل إدماج يدك
األشددنا الددذين يعييلددون يف ميامندداا وحقددوص م اإلنسددانية و دتامت م ،والتددددي تنتيلدداا التمييددمل
والتحامددل وملا حددة التحدتيض علددي اللتا يددة أددد مسددلمإل التو ين يددا واألصليددات األاددت دانددة
ددذه األعمددال علنيددة وسددن الق دوانني الل مددة مللا حددة اطددا اللتا يددة ،و قددا للمعددايص الدوليددة
سقدوق اإلنسدان ،و تعمليدمل اسدواا دني األد ن ابلتعدداون مدك استمدك الددو  ،وييلد ك الملعمداع السياسدديني
والدينيني يف البلد علي العمل من أجل الوحدة الوطنية من الل اسواا؛
 -8يلتا أياا إ ا ته امللحة الومة ميامناا أن ةواصل عمليدة اتنتقدال الدداقتاطإل
يف ميامن دداا ،وت س دديما يف أ ددوع اتنتن دداابت العام ددة اململم ددك ةنظيم ددا يف ع ددام  ٢٠٢٠دددعوة م ددن
اسلومددة ،وأددك يددك املخسسددات الوطنيددة ،مبددا يف ذلددك امدديمن ،لددب سددلطة اسلومددة املدنيددة
املنتنبة داقتاطيا؛
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 -٩يتحد عدادة ادددمات اإلنرتندب والبيداانت يف دددس لددات يف وتيديت اااددني
وشدني ،للنده يددعو حلومدة ميامندداا إ ا دك حالدة اإلغدلق يف البلدددات األا دك املتبقيدة يف وتيدة اااددني
وإل داع املددادة  ٧٧مددن صددانون اتةددداتت مددن أجددل جتند ممليددد مددن صطددك الوصددول إ اإلنرتنددب وانددا
اسا يف حتية التأي والتعبص واملعلومات ،و قا للقانون الدو سقوق اإلنسان؛
 -١٠يتح أياا ابعتماد حلومدة ميامنداا صدانوان جديددا يلد ن حقدوق الط دل يتدي  ،يف
ل ددة أم ددوا ،ةس د يل ي ددك األط ددال عن ددد ال ددوتدة ،وموا ق ددة الربمل ددان عل ددي التد ددديا عل ددي الربوةو ددول
اتاتيددااي تة اصيددة حقددوق الط ددل املتعلددا شدتاك األط ددال يف النملاعددات املسددلحة ،وللندده ييلدددد علددي
أددتواة أن ةواصددل اسلومددة ةعمليددمل يايددة حددا يددك األط ددال ،مبددن ددي م أط ددال التو ين يددا ،يف اسدددول
علددي امنسددية مددن أجددل القادداع علددي حدداتت انعدددام امنسددية ،و قددا تلتملامددات ميامندداا مبوجد اة اصيددة
حقوق الط ل ،وأن ةامن ياية يك األط ال من النملامل املسل ؛
 -١١حيث حلومة ميامناا علي أن ةتعاون ةعاوان اتما ومتن إملانية الوصول وصوت
ددامل ودون صي ددود وت اص ددد ممي ددك امللل ددني ددوت ت يف إط دداا األم ددم املتح دددة ورلي ددات حق ددوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك املقتاة ا اصة ،وا لية املستقلة القائمة الديت أنيلد ا جملدس حقدوق اإلنسدان
يف صتااه  ،٢/3٩اليت أشاا إلي ا األمني العام يف إطااه املتجعإل لآللية ابسم رلية التحقيا املستقلة
مليامن دداا ،وو دداتت األم ددم املتح دددة ذات الد ددلة واهلي ددات الدولي ددة واإلصليمي ددة سق ددوق اإلنس ددان لل ددإل ةق ددوم
تصددد مسددتقل سالددة حقددوق اإلنسددان ،وةل ددل صددداة األ دتاد علددي التعدداون دون عوائددا مددك ددذه ا ليددات
ودون اددوف مددن اتنتقددام أو التنويددف أو اتعتددداع ،ويعددت عددن ابلددغ صلقدده ألن الوصددول الدددو
إ املندداطا املتاددتاة يف وتيددة اااددني اليلددمالية ت ي دملال مقيدددا ةقييدددا شددديدا يمددا ددت استمددك
الدو  ،مبا يف ذلك لو اتت األمم املتحدة وام ات ال اعلة اإلنسانية ووسائط اإلعلم الدولية؛
 -١٢يتح بدع ا لية يف  3٠ر /أغسطس  ٢٠١٩العمل وتيت دا املتمثلدة يف جتميدك
ودمج وح ولليل األدلة علي أاطت امتائم الدولية وانت ا ات القانون الدو اليت ااةلبب يف
ميامناا منذ عام  ،٢٠١١وإعدداد مل دات لتيسدص وةع يدل دت إجدتاعات جنائيدة نملي دة ومسدتقلة،
و قددا ملعددايص القددانون الدددو  ،يف املددا م أو اهلي ددات القاددائية الوطنيددة أو اإلصليميددة أو الدوليددة الدديت
هلا ،أو صد يلون هلا مستقبل ،ااتدا البب يف ذه امتائم و قا للقانون الدو  ،وحيث ا لية
علي اإلستامل ابملاإل صدما يف عمل ا و الة اتستندام ال عال لألدلة علي أاطدت امدتائم الدوليدة
وانت ا ات القانون الدو اليت عت ا البعثة الدولية املستقلة لتقدإل اسقائا؛
 -١3ي دددعو إ التع دداون الوثي ددا ددني ا لي ددة والتحقيق ددات امااي ددة أو املقبل ددة املتعلق ددة
ابمدتائم الدوليددة ا طددصة وانت ا ددات القددانون الدددو يف ميامندداا مددن جاند املددا م أو اهلي ددات القاددائية
الوطنية أو اإلصليمية أو الدولية؛
 -١4ي ي ابألمم املتحددة أن ةل دل ةملويدد ا ليدة مبدا يلدملم مدن دعدم ومدوااد لتاج دا
مددن حيددث مددلك املددول ني واملوصددك واستيددة التيلد يلية حددس الن ددا أن ةن ددمل وتيت ددا صدددي صدددا رلددن
م ددن ال عالي ددة ،وحي ددث ال دددول األعا دداع يف املنطق ددة عل ددي التع دداون م ددك ا لي ددة ،ومنح ددا ح ددا الوص ددول،
وةملويد ا لل ما لتاج إلي ا من مساعدة يف ةن يذ وتيت ا؛
 -١5يتح ابلتقتيت الن ائإل للبعثة الدولية املستقلة لتقدإل اسقدائا ،وحيدث حلومدة
ميامناا واستمك الدو علي إيلع اتعتباا الواج للتوصيات الواادة يف ةقاايت عثة ةقدإل اسقائا؛
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 -١6يخ ددد مددن جديددد أايددة ةن يددذ يددك ةوصدديات الل نددة اتستيلددااية لوتيددة اااددني
ةن يذا امل ملعامة األسبا امذاية لأل مة ،مبا يف ذلك ما ةعلدا من دا ابسدا يف جنسدية واملسداواة يف
اسدول علي املواطنة ،وحتية التنقل ،وإهناع ال دل املن إل والتمييمل ميدك أشدلاله ،وحددول امميدك
عل ددي ددت متس دداوية يف اتس ددت ادة م ددن ا دددمات الد ددحية والتعل دديم ،وةسد د يل املوالي ددد ،وذل ددك
تيلاوا امل مك يك األصليات اإلثنية والدينية واألشنا الذين يعييلون أوأاعا يلة ،ال
عن استمك املدين؛
 -١٧ي ي الومة ميامناا أياا أن ةسعي إ القااع علي حاتت انعدام امنسية
والتمييددمل املن ددإل واملخسسددإل أددد أ دتاد األصليددات اإلثنيددة والدينيددة ،وااصددة ةلددك املتعلقددة مبسددلمإل
التو ين يا ،وسائل من دا متاجعدة صدانون املواطندة لعدام  ،١٩8٢الدذي ىأد إ استمدان مدن التمتدك
اقددوق اإلنسددان؛ و ل الددة حددا امميددك يف جنسددية وةلددا خ ددت اسد دول علددي املواطنددة اللاملددة
واسطة اةىبامل إجتاعات ش ا ة وطوعية يس ل الوصول إلي ا وعلي يك اسقوق املدنية والسياسية
مددن اددلل السددماح ابلتحديددد الددذاي لل ويددة؛ و تعددديل أو إل دداع يددك التيل دتيعات والسياسددات
التمييمليددة ،مبددا يف ذلددك األحلددام التمييمليددة ال دواادة يف جمموعددة صددوانني يايددة العددتق والدددين الدديت
اسددنب يف عددام  ٢٠١5والدديت ةتندداول ة يددص الدددين ،والددملواج ددني أةبددامل أد ن خمتل ددة ،والددملواج ابمدتأة
واحدة ،والتنظيم السلاين؛ و ل داع األوامدت املليدة الديت ةقيدد اسدا يف حتيدة التن ىقدل وةعيدا الوصدول
إ ادمات التس يل املدين وا دمات الدحية وا دمات التعليمية وسبل العيمن؛
 -١8حيث حلومة ميامناا علي اماذ يك التدا ص الل مدة لعلدس وةدتك السياسدات
م
امددمن مسددلمإل التو ين يددا واألصليددات األاددت  ،ومنددك ةدددمص أمددا ن
والتوجي ددات واملمااسددات الدديت ى
العبددادة واملقددا ت واهليا ددل األساسددية واملبدداين الت اايددة أو السددلنية الدديت الل ددا يددك األشددنا  ،و الددة
صداة يك امليلتدين ،مبن ي م مسلمإل التو ين يا واألشدنا املنتمدني إ األصليدات األادت يف وتيدة
اااني ويف يك أحناع ميامناا ،مبن دي م مسدلمإل التو ين يدا البدالغ عددد م  ١٢٠ ٠٠٠ومسدلمإل
اللامددان املقيىدددين يف خميمددات يف وسددط اااددني منددذ عددام  ،٢٠١٢علددي العددودة إ منددا هلم ورتللدداام
وأددمان ح دتيت م يف التنقددل والوصددول دون عوائددا إ سددبل العدديمن وا دددمات األساسددية ،واسددتعتا
القوانني ذات الدلة ،ومعامة األسبا امذاية لاع م وةيلتيد م القستي؛
 -١٩يتح ابلتمديد األاص سنة واحدة ملذ تة الت ا م ني حلومة ميامناا و تانمج
األمددم املتحدددة اإلمنددائإل وم وأددية األمددم املتحدددة السددامية ليلددخون اللج ددني لت ط ددا تن يددذ ةتةيبددات
ثنائيددة مددك ددن لديمن يل د ن عددودة امليلددتدين مددن وتيددة اااددني ،وييلدددد علددي أددتواة أن ةواصددل
حلومة ميامناا ةعاوهنا التام مك حلومة دن لديمن ومدك األمدم املتحددة ،وت سديما م وأدية األمدم
املتحددة السددامية ليلددخون اللج دني ،وابلتيلدداوا مددك السدلان املعنيددني لتملددني يدك اللج ددني وامليلددتدين
صسدتا ،مبددا يف ذلددك امليلددتدين دااليددا ،مددن عددودة مسددتدامة ورمنددة وطوعيددة و تاددة ومسددتنصة إ مدواطن م
األصلية يف ميامنداا ،وإعطداع العائددين حتيدة التنقدل والوصدول دون عوائدا إ سدبل سد العديمن
وا دمات اتجتماعية ،مبا ي ا ا دمات الدحية والتعليم وامل و  ،وةعويا م عن يك ا سائت؛
 -٢٠ي ي الومة ميامناا ،متيليا مك الددلوك الثنائيدة ا اصدة ابإلعدادة إ الدوطن
الدديت وصعت ددا ددن لديمن وميامندداا ،أن ةتنددذ اط دوات ملموسددة مددن أجددل اي ددة ي ددة مخاةيددة للعددودة
الطوعيددة وا منددة واللتاددة واملسددتدامة لألشددنا امليلددتدين صسدتا مددن التو ين يددا الددذين يقيمددون يف
ن لديمن ،ونيلت معلومدات حقيقيدة ،يف إطداا شدتا ة مدك األمدم املتحددة وام دات ال اعلدة املعنيدة
األات  ،يل ن الظتوف يف وتية اااني من أجل معامدة معقولدة لليلدواغل األساسدية للتو ين يدا،
وةيل يع م من علي العودة إ مواطن م األصلية؛
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 -٢١يعدت عدن صلقده البدالغ إ اع اسدتمتاا القيدود امل توأدة علدي إملانيدة وصدول املسداعدة
اإلنسانية ،ت سيما إ وت ت اااني وشني و اشدني وشدان ،وي يد الومدة ميامنداا أن ةادمن
اتح درتام اللامددل للقددانون الدددو اإلنسدداين وةتددي للعدداملني يف جمددال املسدداعدة اإلنسددانية إملانيددة
الوصول اللامل وا من ودون عوائا إ يك املناطا ا اأعة لسيطتة اسلومة واملناطا ا ااجدة
عن سيطتاا ،وأن ةقدم املساعدة اإلنسدانية ،مبدا يف ذلدك املسداعدة املتاعيدة للسدن وللمنظدوا امنسداين،
ال عن إيدال اإلمدادات واملعدات ،لتملني ختع العاملني مدن أداع م دام م ل داعة يف مسداعدة
السلان املدنيني املتادتاين ،مبدن دي م امليلدتدين دااليدا ،وييلد ك اسلومدة علدي السدماح دداول
أعااع السلك الد لوماسإل واملتاصبني املستقلني ورثلإل وسائط اإلعدلم املسدتقلة الوطنيدة والدوليدة،
دون اوف من اتنتقام؛
 -٢٢ييلد د ك استم ددك ال دددو عل ددي اتس ددتمتاا ،ددتوح حقيقي ددة م ددن الد درتا ط وةقاس ددم
األعباع ،يف إعانة دن لديمن علدي ةقددمي املسداعدة اإلنسدانية إ امليلدتدين صسدتا مدن مسدلمإل التو ين يدا
واألصلي ددات األا ددت ح ددس ع ددودام إ م دواطن م األص ددلية يف ميامن دداا ،وإعان ددة ميامن دداا عل ددي ةق دددمي
املساعدة اإلنسانية إ يك املتاتاين من يك استمعات امللية الذين اشتدوا دااليا يف ميامناا،
مبا يف ذلك وتية اااني ،مك أاذ أدعف وأدك النسداع واألط دال واملسدنني واألشدنا ذوي اإلعاصدة
يف اسسبان؛
 -٢3حيث األمدم املتحددة وييلد ك الو داتت الدوليدة األادت علدي ةقددمي دل الددعم
الددل م سلددوميت ددن لديمن وميامندداا لتسدتيك العددودة ا منددة والطوعيددة واللتاددة واملسددتدامة ملسددلمإل
التو ين يدا وأ دتاد األصليددات األادت امليلددتدين صسدتا مدن ميامندداا ،مبدا يف ذلددك األشدنا امليلددتدون
دااليددا ،سددبل من ددا التن يددذ املبلددت ملددذ تة الت دا م الدديت وصعت ددا حلومددة ميامندداا وم وأددية األمددم
املتحدة السامية ليلخون اللج ني و تانمج األمم املتحدة اإلمنائإل؛
 -٢4ييل ىك يك مخسسدات األعمدال الت اايدة ،مبدا يف ذلدك اليلدت ات عدرب الوطنيدة
واملخسسددات املليددة ،علددي احدرتام حقددوق اإلنسددان و قددا للمبددادل التوجي يددة املتعلقددة ابألعمددال الت اايددة
وحقددوق اإلنسددان ،وي يد دددول منيلد شددت ات األعمددال الت اايددة العاملددة يف ميامندداا أن ةبددني وأددوح
أهنددا ةتوصددك مددن يددك مخسسددات األعمددال الت اايددة الدديت ةوجددد مقاا ددا يف إصليم ددا و/أو أددمن وتيت ددا
القاائية أن لرتم حقوق اإلنسان يف يك عمليااا؛
 -٢5يطل إ م وأدة األمدم املتحددة السدامية سقدوق اإلنسدان أن ةتدا ك ةن يدذ التوصديات
اليت صدمت ا البعثة الدولية املستقلة لتقدإل اسقائا ،مبا ي ا ةلك املتعلقة ابملساعلة ،وةواصدل ةتبدك
التقدددم املددت يف حالددة حقددوق اإلنسددان يف ميامندداا ،مبددا يف ذلددك ملسددلمإل التو ين يددا واألصليددات األاددت ،
وةقدددم ةقتي دتا اطيددا عددن ذلددك إ جملددس حقددوق اإلنسددان يف دواةدده ا امسددة واألاعددني ،الدديت سدديعقب ا
حواا ة اعلإل معمل  ،وإ اممعية العامة يف دوااا ا امسة والسبعني؛
 -٢6يقدتا أن حييددل ةقدداايت البعثدة الدوليددة املسددتقلة لتقددإل اسقددائا يلد ن ميامندداا إ
اممعيددة العام دة ،ويوصددإل اممعيددة العامددة حالددة التقدداايت إ يددك ي ددات األمددم املتحدددة املعنيددة،
ويطلد إ ائدديس البعثددة الدوليددة املسددتقلة لتقدددإل اسقددائا أن ةقدددم ةقدداايت إ اممعيددة العامددة يف
دوااا التا عة والسبعني؛
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 -٢٧يتح ابلتملام األمني العام ابلتن يذ اللامل للتوصيات الواادة يف التقتيدت املعندون
لقيددا مددوجمل ومسددتقل يف ام دتات األمددم املتحدددة يف ميامندداا يف ال ددرتة مددن  ٢٠١٠إ ٢٠١8
املددخا  ٢٩أ ا/مددايو  ،٢٠١٩ويدددعو األمددني العددام إ الددة اةبددامل هنددج علددي نطدداق املنظومددة يف
ةن يددذ ةلددك التوصدديات ،وأددمان أن أي امدتات يف ميامندداا يتاعددإل ويعددا اليلدواغل املتعلقددة اقددوق
اإلنسددان ،ويدددعوه أياددا إ إدااج معلومددات مسددتلملة عددن ةن يددذ التوصدديات ال دواادة يف العددت
الذي صدمه إ جملس حقوق اإلنسان يف دواةه الثالثة واألا عني ،و قا لقتاا اسلس .٢٩/4٠
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