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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ٢من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -3/42حالة حقوق اإلنسان ملسلمي الروهينغيا واألقليات األخرى يف ميامنار
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يعيددد يديددد اإلع د ن العدداملو قددوق اإلنسددان ،وإذ يع د إ الع دد الدددوا اصددا
اب قددوق املدنيددل والسياسدديل ،والع ددد الدددوا اصددا اب قددوق اماتيدداديل وامجتماعيددل والثقا يددل،
واتفاايل حقوق الطفل ،واتفاايدل القاداع علدي يدك أشدلال التمييدمل أدد املدتأة ،وامتفاايدل الدوليدل
للقادداع علددي يددك أشددلال التمييددمل العنيددتم ،وق د ذل د مددن أحلددا القددانون الدددوا قددوق
اإلنسان ذات اليلل،
وإذ يع إ ادتااات اممعيدل العامدل وجملدس حقدوق اإلنسدان ذات اليدلل ،ورات دا ادتاا
اممعيددل العامددل  ٢64/٧3املددخا  ٢٢دددانون األول/ديسددمرب  ،٢٠١8وا دتااات اسلددس ٢٩/4٠
امل ددخا  ٢٢رذاا/م دداا  ،٢٠١٩و ٢/3٩امل ددخا  ٢٧أيلول/س ددبتمرب  ،٢٠١8و 3٢/3٧امل ددخا ٢3
رذاا/م د دداا  ،٢٠١8و ٢٢/34امل د ددخا  ٢4رذاا/م د دداا  ،٢٠١٧و ٢١/٢٩امل د ددخا  3مت د ددو /
يوليدده  ،٢٠١5ودإ ١/٢٧-املددخا  5د ددانون األول/ديسددمرب  ،٢٠١٧ومقددتا اسل ددس ١١5/36
املخا  ٢٩أيلول/سبتمرب ،٢٠١٧
وإذ يتحد ابلعمددل الددضم اأددطلعمل ردده املقددتاة اصاصددل املعنيددل االددل حقددوق اإلنسددان
ميامناا وابلتقاايت اليت أعدداا ،وإذ يعدت  ،الوادمل نفسده ،عدن أسدفه العدديد إ اع ادتاا حلومدل
ميامناا واف التعاون مك املقتاة اصاصل ومنع ا من داول البلد منض دانون الثاين/ينايت ،٢٠١8
وإذ يتحد أياددا ابلعمددل الددضم اامدمل ردده املبعو ددل اصاصددل املعنيددل مبيامندداا ،وإذ يعد ع ا
علي ممليد من التعاون وا واا مك حلومل ميامناا،
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وإذ يتحد دددضل رعمددل البعثددل الدوليددل املسددتقلل لتقيددو ا قددائر رعدديفن ميامندداا ،مبددا
ذل تقتيت ا الن ائو( )١ونتائ ا التفييليل( ،)٢والواال اليت أعداا عن امليدا اماتيداديل مدي
ميامن دداا( ،)3وواات ددا رع دديفن العن ددف امنس ددو وامنس دداين ميامن داا واآلاثا امنس ددانيل املرتتب ددل عل ددي
النملاعات اإل نيل البلد( ،)4وإذ يقدا العمدل اادا الدضم تادطلك رده لادمان تو يدر القددا اللبد
الضم ما تئ يمليد من األدلدل الديت عت دا عدن انت اددات واداو ات حقدوق اإلنسدان تو يقدا ددام
وأددمان التحقددر م ددن تل د األدلددل وتوحي ددد ا وحف ددا رغي ددل تقاسددم ددض امل دادة رفعاليددل وإاتح ددل
الوصول إلي ا واستخدام ا من جان اآلليل املستقلل القائمدل الديت أنعديف ا جملدس حقدوق اإلنسدان
ادتاا  ،٢/3٩وأشدداا إلي ددا األمددم العددا إلي ددا إيدداا املتجعددو ابسددم رليددل التحقيددر املسددتقلل
مليامناا( ،)5وإذ يعت عن ابلغ أسفه ألن حلومل ميامناا مل تتعاون مك رعثل تقيو ا قائر،
وإذ يتح ابلتقتيت األول لآلليل(،)6
وإذ يق ددت ابم د ددود اإلنسد ددانيل امللحوُد ددل الد دديت تلب ددضل وابلتع د دددات الد دديت اد دددمت ا حلومد ددل
رددنغ دي ملددن ددتوا مددن انت ادددات وادداو ات حقددوق اإلنسددان ميامندداا ،ابلتعدداون مددك ودددامت
األمم املتحدة واستمك الدوا،
وإذ ي دددين ي ددك انت اد ددات وا دداو ات حق ددوق اإلنس ددان ميامن دداا ،مب ددا ذلد د أ ددد
مسلمو التو ينغيا واألاليدات األادت  ،وإذ يعدت عدن ابلدغ القده إ اع التقداايت الديت تفيدد ابسدتمتاا
انت ادات حقوق اإلنسان ،دما مح دمل ذلد أيادا مفوأدل األمدم املتحددة السداميل قدوق اإلنسدان
رياهنا العفوم للمسدت دات  ١٠متو /يوليده  ،٢٠١٩وددضل إ اع اسدتمتاا عدد تعداون حلومدل
ميامناا ومنك داول رليات األمم املتحدة ،مبا ذل املقتاة اصاصل املعنيل االل حقوق اإلنسدان
ميامناا والبعثل الدوليل املستقلل لتقيو ا قائر رعيفن ميامناا،
وإذ ي حد د اصطد دوات ال دديت ام ددضاا حلوم ددل ميامن دداا مت ي دددا لوأ ددك اسد درتاتي يل ويني ددل
إلق ق خميمات املعتدين دااليا ميامناا رعدلل مسدتدا  ،وإذ يعددد علدي أدتواة أن تتعداوا
ا لومل مك ودامت األمم املتحدة وام ات الفاعلل جماا تقدمي املساعدة اإلنسدانيل والتنميدل،
ومك األشخا املعتدين لامان تنفيض ض امسرتاتي يل ريواة مستدامل ،و قا للمعاي الدوليدل
املتعلقدل ابلعدودة اآلمنددل والطوعيدل واللتملدل واملسددتدامل ،عدن يتيدر أددمان املوايندل ،وإعدادة التيفديددد
أااأي م األصليل وأمان سد مت م وأمدن م وحدتيت م
علي سلطل تيتف خمع األشخا
التنقل ،وحيوام دون عوائر علي سبل العي واصدمات األساسيل ،مبا ي دا اصددمات اليدحيل
والتعليم وامليفو وتعويض اسائت م؛
__________
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وإذ يع د د إ إنعد دداع مند ددل التحقيد ددر املسد ددتقلل  3٠متو /يوليد دده  ٢٠١8مد ددن جان د د
حلوم ددل ميامن دداا ،وإذ يع دددد عل ددي أبي ددل ا اج ددل إ إ ب ددات اس ددتق اا وش ددفا يت ا وموأ ددوعيت ا
ومي ددداايت ا م ددك أ ددمان واي ددل العد د ود والسد دتيل ،وإذ يعد د ك الل ن ددل عل ددي التع دداون م ددك ي ددك
املللفم رومايت األمم املتحدة ،حس اماتااع،
وإذ يع إ أن الددول تتحمدل املسدخوليل التئيسديل عدن احدرتا حقدوق اإلنسدان ووايت دا
وإعمااا ،وأهنا مسخولل عن الو اع ابلتملامااا ذات اليلل املتعلقل مبقاأاة املسخولم عن انت ادات
القددانون الدددوا ،مبددا ذل د القددانون الدددوا اإلنسدداين والقددانون الدددوا قددوق اإلنسددان ،وعددن
ااو ات اانون حقوق اإلنسان ،وعن تو سدبل انتيداف عالدل ألم شدخت انت لدمل حقواده،
مثددل اد ا ددر والتعددويض واد امعتبدداا والرتأدديل وأددماانت عددد التلدتاا ،ودددف وأددك حددد الددل
اإل ت من العقا وأمان املساعلل والعدالل،
وإذ ي ح د الدددوا امل ددم الددضم تاددطلك ردده املن مددات اإلاليميددل ،وإذ يقددت ابم ددود الدديت
تبضاا اارطل أمم جنو شتق رسديا لتقددمي املسداعدة اإلنسدانيل ميامنداا ،ودعدم ميامنداا اي دل
ري ددل مواتيددل للعددودة اآلمنددل والطوعيددل واللتملددل للمعددتدين ،وإذ يخدددد مددن جديددد ا اجددل إ العمددل
رتنسددير و يددر ورتعدداوا دامددل مددك التو ينغيددا ودددضل مددك يددك ودددامت األمددم املتحدددة والعددتداع
الدوليم ذوم اليلل ملعامل األسدبا امضايدل للندملاىت حدس يتسدج للم تمعدات املليدل املتادتاة أن
تعيد رناع حيااا ناك،
وإذ يعددرتف ابم ددود الدديت تبددضاا من مددل التعدداون اإلسد مو ،جنبددا إ جند مددك ام ددود
الدوليل ذات اليلل ،ودف إح ل الس وحتقيدر امسدتقتاا وميدل ااادم ،رطدتق من دا تعيدم
املن مل مبعواث ااصا مليامناا،
 -١يعت عن ابلغ القه إ اع استمتاا واود تقاايت عن انت ادات وااو ات جسيمل
قددوق اإلنسددان ميامندداا ،مبددا ذلد أددد مسددلمو التو ينغيددا واألاليددات األاددت  ،مبددا يعددمل
امعتقددال التعسددفو والتعددضي وق د مددن أددتو املعاملددل أو العقورددل القاسدديل أو ال إنس ددانيل أو
امل ين ددل ،والعم ددل القس ددتم ،واس ددتخدا املب دداين املداس دديل ألق دتا عس ددلتيل ،وامس ددتغ ل امجتم دداعو -
اماتيادم ،والت القستم ألدثت من مليدون شدخت مدن مسدلمو التو ينغيدا إ ردنغ دي  ،والعندف
امنسددو وامنسدداين أددد النسدداع واأليفددال ،ودددضل القيددود املفتوأددل علددي ااسددل ا ددر حتيددل
الدين أو املعتقد والتعب والت مك ،وم سيما ومايت ااام وشم وداشم وشان؛
 -٢يعت عن القه البالغ إ اع تياعد العنف مخاتا وميل ااام ،ا تسب
اس ددائت األاواح والتع ددتد ومملي ددد م ددن املع دداانة اإلنس ددانيل ،وي يد د مي ددك األيد دتاف أن تتحل ددي
رابط النفس وحترت التملامااا مبوج القدانون الددوا قدوق اإلنسدان والقدانون الددوا اإلنسداين،
وأن تامن س مل ووايل املدنيم ،وتبم عن استعداد ا للداول جمددا ا واا؛
 -3يل ددتا يدي ددد ا اج ددل امللح ددل إ أ ددمان اا دوىت ي ددك املس ددخولم ع ددن جد دتائم
تتعلر ابنت ادات وااو ات القانون الدوا ،مبا ذل القدانون الددوا قدوق اإلنسدان والقدانون
الدددوا اإلنسدداين والقددانون امنددائو الدددوا ،للمسدداعلل عددن يتيددر رليددات عدالددل جنائيددل وينيددل أو إاليميددل
أو دوليددل مسددتقلل ومو ددوق وددا ،ومددن يعدددد علددي أددتواة إجدتاع حتقيددر جنددائو عاجددل مدملاعم

GE.19-16994

3

A/HRC/RES/42/3

يددك األااأددو املتاددتاة
ام دتائم املتتلبددل أددد اإلنسددانيل وج دتائم ا ددت
سلطل جملس األمن ،ويتح ابم ود اماايل علي اليعيد الدوا؛

ميامندداا ،ويع د إ

 -4ي يد مبيامندداا أن تواددف علددي الفددوا يددك أعمددال العنددف و يددك انت ادددات القددانون
ميامنداا ،مبدا ذلد
الددوا ميامنداا ،وأن تادمن وايدل حقدوق اإلنسدان مميدك األشدخا
مسلمو التو ينغيا واألشخا املنتمون إ أاليات أات  ،وأن تتخض يك التددار ال مدل لتدو
العدالدل للاددحااي ،وأن تاددمن املسدداعلل اللاملدل وتن ددو حددامت اإل د ت مدن العقددا علددي يددك
انت ادات حقوق اإلنسان من ا ل إجتاع حتقيدر دامدل وشدفاف ومسدتقل التقداايت املتعلقدل ميدك
انت ادات القانون الدوا قوق اإلنسان والقانون الدوا اإلنساين؛
 -5يعدد علي أبيل إجتاع حتقيقات دوليل مسدتقلل ونملي دل وشدفا ل امنت اددات
امسدديمل قددوق اإلنسددان ميامندداا ،مبددا ذل د العنددف امنسددو وامنسدداين أددد النسدداع واأليفددال،
وعل د ددي أبي د ددل مس د دداعلل ي د ددك املس د ددخولم ع د ددن األعم د ددال الوحع د دديل وام د دتائم املتتلب د ددل أ د ددد ي د ددك
األشددخا  ،مبددن ددي م أ دتاد يائفددل التو ينغيددا ،مددن أجددل حتقيددر العدالددل للاددحااي ابسددتخدا يددك
الوسائل القانونيل واآلليات القاائيل الدوليل؛
 -6يدددعو إ الواددف الفددوام للقتددال واألعمددال العدائيددل ،ولوأددك حددد مسددت داف
املدددنيم ومميددك انت ادددات وادداو ات القددانون الدددوا قددوق اإلنسددان والقددانون الدددوا اإلنسدداين،
وتنفيددض ح دواا سياسددو ويددل شددامل لل ميددك وعمليددل ميددا ل وينيددل ،مددك أددمان معدداادل داملددل
و عالل وجمديل مميك الف ات اإل نيل ،مبا ذل مسلمو التو ينغيدا واألاليدات األادت  ،والنسداع،
والعددبا  ،واألشددخا ذوو اإلعااددل ،ا د عددن استمددك املدددين ،ودددف حتقيددر س د دائددم ،وي ي د
ابلقيادات السياسيل والدينيدل ميامنداا إ العمدل مدن أجدل التوصدل إ حدل سدلمو عدن يتيدر ا دواا
من أجل الوحدة الوينيل؛
 -٧يلددتا نددداع امللددىل إ حلومددل ميامندداا أن تتخددض التدددار ال مددل لتعمليددمل إدمددا
يددك األشددخا الددضين يعيعددون ميامن دداا وحقددوا م اإلنسددانيل ود دتامت م ،والتيدددم منتع دداا
التمييددمل والتحامددل وملا حددل التحدتيض علددي اللتا يددل أددد مسددلمو التو ينغيددا واألاليددات األاددت
إبدانددل ددض األعمددال ع ني ددل وسددن الق دوانم ال مددل مللا ح ددل اطددا اللتا يددل ،و قددا للمع دداي
الدوليددل قددوق اإلنسددان ،ورتعمليددمل ا دواا رددم األداين ابلتعدداون مددك استمددك الدددوا ،ويع د ك القيددادات
السياسيل والدينيل البلد علي العمل من أجل الوحدة الوينيل من ا ل ا واا؛
 -8يل د ددتا أيا د ددا ن د ددداع املل د ددىل إ حلوم د ددل ميامن د دداا أن تواص د ددل عملي د ددل امنتق د ددال
ال دددملقتايو ميامن دداا ،وم س دديما أ ددوع امنتخ دداابت العام ددل اململم ددك تن يم ددا ع ددا ٢٠٢٠
ردعوة من ا لومل ،روأك يك املخسسدات الوينيدل ،مبدا ذلد امدي  ،حتدمل سدلطل ا لومدل
املدنيل املنتخبل دملقتاييا؛
 -٩يتحد إبعدادة ادددمات اإلنرتندمل والبيداانت دددس رلددات وميديت اااددم
وشم ،للنه يناشد حلومل ميامناا ا ك حالل اإلق ق البلدات األاردك املتبقيدل وميدل ااادم
وإلغاع املادة  ٧٧من اانون امتيامت تفاداي لملايدة اطك سبل الوصول إ اإلنرتنمل وانر ا در
حتيل التأم والتعب واملعلومات ،و قا للقانون الدوا قوق اإلنسان؛
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 -١٠يتحد أياددا ابعتمدداد حلومددل ميامندداا اددانوان جديدددا رعديفن حقددوق الطفددل يتدديىل،
لل أموا ،تس يل يك األيفدال عندد الدومدة ،وموا قدل الربملدان علدي التيددير علدي الربوتوددول
اماتياام متفاايل حقوق الطفل املتعلر إبشتاك األيفال النملاعات املسدلحل ،وللنده يعددد علدي
أتواة أن تواصل ا لومل تعمليمل وايل حر يك األيفال ،مبن ي م أيفدال التو ينغيدا ،ا يدول
علي امنسيل من أجل القااع علي حامت انعدا امنسيل ،و قا ملتملامدات ميامنداا مبوجد اتفاايدل
حقوق الطفل ،وأن تامن وايل يك األيفال من النملاىت املسلىل؛
 -١١حيث حلومل ميامناا علي أن تتعاون تعاوان اتما ومتنىل إملانيل الوصول وصوم
د ددام ودون اي ددود وم ااار ددل ممي ددك املللف ددم ر ددومايت إي دداا األم ددم املتح دددة ورلي ددات حق ددوق
اإلنسددان ،مبددا ذل د املقددتاة اصاصددل املعنيددل االددل حقددوق اإلنسددان ميامندداا ،واآلليددل املسددتقلل
القائمل اليت أنعيف ا جملس حقوق اإلنسان اتاا  ،٢/3٩اليت أشاا إلي ا األمم العا إياا
املتجعددو لآلليددل ابسددم رليددل التحقيددر املسددتقلل مليامندداا ،وودددامت األمددم املتحدددة ذات اليددلل وااي ددات
الدوليل واإلاليميل قدوق اإلنسدان للدو تقدو رتصدد مسدتقل الدل حقدوق اإلنسدان ،وتلفدل ادداة األ دتاد
عل ددي التع دداون دون عوائ ددر م ددك ددض اآللي ددات ودون ا ددوف م ددن امنتق ددا أو التخوي ددف أو امعت ددداع،
ويعت عن ابلدغ القده ألن الوصدول الددوا إ املنداير املتادتاة وميدل ااادم العدماليل م يدملال
مقيدددا تقييدددا شددديدا يمددا ددت استمددك الدددوا ،مبددا ذل د ودددامت األمددم املتحدددة وام ددات
الفاعلل اإلنسانيل ووسائط اإلع الدوليل؛
 -١٢يتح ربدع اآلليل  3٠ر /أقسطس  ٢٠١٩العمل روميت دا املتمثلدل اميدك
وتوحيد وحف وحتليل األدلل علي أاطت امدتائم الدوليدل وانت اددات القدانون الددوا الديت ااتلبدمل
ميامن دداا مند ددض ع ددا  ،٢٠١١وإعد ددداد ملفد ددات لتيس د د وتع يد ددل د ددتىل إج د دتاعات جنائيد ددل نملي د ددل
ومسددتقلل ،و قددا ملعدداي القددانون الدددوا ،املددادم أو ااي ددات القاددائيل الوينيددل أو اإلاليميددل أو
الدوليل اليت اا ،أو اد يلون اا مستقب  ،ااتيا البمل ض امدتائم و قدا للقدانون الددوا،
وحيث اآلليل علي اإلسدتاىت ابملادو اددما عمل دا ودفالدل امسدتخدا الفعدال لددلدل علدي أاطدت
امتائم الدوليل وانت ادات القانون الدوا اليت عت ا البعثل الدوليل املستقلل لتقيو ا قائر؛
 -١3ي دددعو إ التع دداون الو ي ددر ر ددم اآللي ددل والتحقيق ددات امااي ددل أو املقبل ددل املتعلق ددل
ابمدتائم الدوليددل اصطد ة وانت ادددات القددانون الدددوا ميامنداا مددن جاند املددادم أو ااي ددات القاددائيل
الوينيل أو اإلاليميل أو الدوليل؛
 -١4ي ي ابألمم املتحددة أن تلفدل تملويدد اآلليدل مبدا يلدمل مدن دعدم ومدوااد حتتاج دا
مددن حيددث م د ك املددوُفم واملواددك وا تيددل التعددغيليل حددس مللن ددا أن تن ددمل وميت ددا ايددي ادددا
لددن مددن الفعاليددل ،وحيددث الدددول األعادداع املنطقددل علددي التعدداون مددك اآلليددل ،ومنح ددا حددر
الوصول ،وتملويد ا رلل ما حتتا إليه من مساعدة تنفيض وميت ا؛
 -١5يتح د ابلتقتيددت الن ددائو للبعثددل الدوليددل املسددتقلل لتقيددو ا قددائر ،وحيددث حلومددل
ميامناا واستمك الدوا علي إي ع امعتباا الواج للتوصيات الواادة تقاايت رعثل تقيو ا قائر؛
 -١6يخدددد مددن جديددد أبيددل تنفيددض يددك توصدديات الل نددل امستعدداايل لوميددل اااددم
تنفيضا دام ملعامل األسبا امضايل لد مل ،مبدا ذلد مدا تعلدر من دا اب در ا يدول علدي
جنسيل واملساواة ا يول علي املواينل ،وحتيل التنقدل ،وإهنداع الفيدل املن دو والتمييدمل ميدك
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أشددلاله ،وحيددول امميددك علددي ددت متسدداويل امسددتفادة مددن اصدددمات اليددحيل والتعلدديم،
وتس د يل املواليددد ،وذل د رتعدداوا دامددل مددك يددك األاليددات اإل نيددل والدينيددل واألشددخا الددضين
يعيعون أوأاعا عل ،ا عن استمك املدين؛
 -١٧ي ي الومل ميامناا أياا أن تسعي إ القااع علي حامت انعدا امنسيل
والتمييددمل املن ددو واملخسسددو أددد أ دتاد األاليددات اإل نيددل والدينيددل ،وااصددل تلد املتعلقددل مبسددلمو
التو ينغيا ،روسائل من دا متاجعدل ادانون املوايندل لعدا  ،١٩8٢الدضم أد إ ا تمدان مدن التمتدك
اقددوق اإلنسددان؛ ورلفالددل حددر امميددك ا يددول علددي جنسدديل وتلددا خ ددت ا يددول علددي
املوايَنددل اللاملددل رواسددطل اتبدداىت إج دتاعات شددفا ل ويوعيددل يَسد ل الوصددول إلي ددا وعلددي يددك ا قددوق
املدنيددل والسياسدديل مددن اد ل السددماح ابلتحديددد الددضاد لل ويددل؛ ورتعددديل أو إلغدداع يددك التعدتيعات
والسياسات التمييمليل ،مبا ذل األحلا التمييمليل الواادة جمموعل "اوانم وايل العدتق والددين"
اليت لسنَّمل عا  ٢٠١5واليت تتناول تغيد الددين ،والدملوا ردم أتبداىت أداين خمتلفدل ،والدملوا ابمدتأة
واحدة ،والتن يم السلاين؛ وإبلغاع األوامت املليل اليت تقيد ا در حتيدل التنقدل وتعيدر الوصدول إ
ادمات التس يل املدين واصدمات اليحيل واصدمات التعليميل وسبل العي ؛
 -١8حيث حلومل ميامناا علي امداذ يدك التددار ال مدل لدنقض وتدتك السياسدات
والتوجي ددات واملمااسددات الدديت م
امد مسددلمو التو ينغيددا واألاليددات األاددت  ،ومنددك تدددم أمددادن
العبددادة واملقددارت واايادددل األساسدديل واملبدداين الت اايددل أو السددلنيل الدديت مللل ددا يددك األشددخا  ،ودفالددل
اداة يك املعتدين ،مبن ي م مسلمو التو ينغيدا واألشدخا املنتمدون إ األاليدات األادت وميدل
ااام و يدك أاداع ميامنداا ،مبدن دي م مسدلمو التو ينغيدا البدالغ عددد م  ١٢8 ٠٠٠ومسدلمو
اللامددان املقيدددون خميمددات وسددط اااددم منددض عددا  ،٢٠١٢علددي العددودة إ منددا ام و تللدداام
وأددمان ح دتيت م التنقددل والوصددول دون عوائددر إ سددبل العددي واصدددمات األساسدديل ،واسددتعتا
القوانم ذات اليلل ،ومعامل األسبا امضايل لاعف حاام وتعتيد م القستم؛
 -١٩يتح ابلتمديد األا سنل واحدة ملضدتة التفا م رم حلومل ميامناا ورتانمج
األمددم املتحدددة اإلمنددائو ومفوأدديل األمددم املتحدددة السدداميل لعددخون ال ج ددم لترط ددا رتنفيددض تتتيبددات
نائيددل مددك رددنغ دي رعدديفن عددودة املعددتدين مددن وميددل اااددم ،ويعدددد علددي أددتواة أن تواصددل
حلومل ميامناا تعاوهنا التا مك حلومل ردنغ دي ومدك األمدم املتحددة ،وم سديما مفوأديل األمدم
املتحددة السدداميل لعددخون ال ج دم ،وابلتعدداوا مددك السدلان املعنيددم لتملددم يدك ال ج ددم واملعددتدين
اسدتا ،مبددا ذلد املعددتدون دااليددا ،مددن عددودة مسددتدامل ورمنددل ويوعيددل ودتملددل ومسددتن ة إ مدواين م
األصليل ميامنداا ،وإعطداع العائددين حتيدل التنقدل والوصدول دون عوائدر إ سدبل دسد العدي
واصدمات امجتماعيل ،مبا ي ا اصدمات اليحيل والتعليم وامليفو  ،وتعويا م عن يك اصسائت؛
 -٢٠ي ي الومل ميامناا ،متعيا مك اليدلوك الثنائيدل اصاصدل ابإلعدادة إ الدوين
ال ديت واعت ددا رددنغ دي وميامندداا ،أن تتخددض اط دوات ملموسددل مددن أجددل اي ددل ري ددل مواتيددل للعددودة
الطوعيددل واآلمنددل واللتملددل واملسددتدامل لدشددخا املعددتدين اسدتا مددن التو ينغيددا الددضين يقيمددون
رنغ دي  ،ونعت معلومدات حقيقيدل ،إيداا شدتادل مدك األمدم املتحددة وام دات الفاعلدل املعنيدل
األات  ،رعيفن ال توف وميل ااام من أجل معامدل معقولدل للعدواقل األساسديل للتو ينغيدا،
وتع يع م من علي العودة إ مواين م األصليل؛
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 -٢١يعدت عدن القده البدالغ إ اع اسدتمتاا القيدود املفتوأدل علدي إملانيدل وصدول املسداعدة
اإلنسانيل ،م سيما إ ومايت ااام وشم وداشدم وشدان ،وي يد الومدل ميامنداا أن تادمن
امح درتا اللامددل للقددانون الدددوا اإلنسدداين وتتدديىل للعدداملم جمددال املسدداعدة اإلنسددانيل إملانيددل
الوصول اللامل واآلمن ودون عوائر إ يك املناير اصاأعل لسيطتة ا لومل واملناير اصااجدل
عن سيطتاا ،وأن تقد املساعدة اإلنسدانيل ،مبدا ذلد املسداعدة املتاعيدل للسدن وللمن دوا امنسداين،
ا عن إييال اإلمدادات واملعدات ،لتملم خمع العاملم مدن أداع م دام م رلفداعة مسداعدة
السلان املدنيم املتاتاين ،مبن دي م املعدتدون دااليدا ،ويعد ك ا لومدل علدي السدماح ردداول
أعااع السل الدرلوماسو واملتاابم املستقلم و ثلو وسائط اإلعد املسدتقلل الوينيدل والدوليدل،
دون اوف من امنتقا ؛
 -٢٢يع د ك استم ددك ال دددوا علددي امس ددتمتاا ،ر ددتوح حقيقيددل م ددن التلام ددل وتقاس ددم
األعباع ،إعانل ردنغ دي علدي تقددمي املسداعدة اإلنسدانيل إ املعدتدين اسدتا مدن مسدلمو التو ينغيدا
واألالي ددات األا ددت ح ددس ع ددودام إ م دواين م األص ددليل ميامن دداا ،وإعان ددل ميامن دداا عل ددي تق دددمي
املساعدة اإلنسانيل إ يك املتاتاين من يك استمعات املليل الضين لشتدوا دااليا ميامناا،
مبا ذل وميل ااام ،مك أاض أدعف وأدك النسداع واأليفدال واملسدنم واألشدخا ذوم اإلعاادل
ا سبان؛
 -٢3حيث األمدم املتحددة ويعد ك الوددامت الدوليدل األادت علدي تقددمي ددل الددعم
لددوميت رددنغ دي وميامندداا لتسدتيك العددودة اآلمنددل والطوعيددل واللتملددل واملسددتدامل ملسددلمو
ال د
التو ينغيدا وأ دتاد األاليددات األادت املعددتدين اسدتا مدن ميامندداا ،مبدا ذلد األشدخا املعددتدون
دااليددا ،رسددبل من ددا التنفيددض املبل ددت ملددضدتة التفددا م الدديت واعت ددا حلومددل ميامندداا ور دتانمج األم ددم
املتحدة اإلمنائو ومفوأيل األمم املتحدة الساميل لعخون ال ج م؛
 -٢4يع د ك يددك مخسسددات األعمددال الت اايددل ،مبددا ذل د العددتدات عددرب الوينيددل
واملخسسات املليل ،علي احرتا حقوق اإلنسان و قا للمبادئ التوجي يدل املتعلقدل ابألعمدال الت اايدل
وحقوق اإلنسان ،وي ي ردول منعيف شتدات األعمال الت اايل العاملل ميامنداا أن تبدم روأدوح
أهنا تتواك من يك مخسسدات األعمدال الت اايدل الديت توجدد مقاا دا إاليم دا و/أو أدمن وميت دا
يك عمليااا؛
القاائيل أن حترت حقوق اإلنسان
 -٢5يطلد د إ مفوأ ددل األم ددم املتح دددة الس دداميل ق ددوق اإلنس ددان أن تت ددارك تنفي ددض
التوصديات الدديت ادددمت ا البعثدل الدوليددل املسددتقلل لتقيدو ا قددائر ،مبددا ي دا تلد املتعلقددل ابملسدداعلل،
وتواصددل تتبددك التقددد املددت حالددل حقددوق اإلنسددان ميامندداا ،مبددا ذل د ملسددلمو التو ينغيددا
واألاليددات األاددت  ،وتقددد تقتيدتا اطيددا عددن ذلد إ جملددس حقددوق اإلنسددان دواتدده اصامسددل
معمل  ،وإ اممعيل العامل دوااا اصامسل والسبعم؛
واألارعم تعقبه جلسل حتاوا َّ
 -٢6يقدتا أن حييددل تقدداايت البعثدل الدوليددل املسددتقلل لتقيدو ا قددائر رعدديفن ميامندداا إ
اممعيددل العامددل ،ويوصددو اممعيددل العامددل إبحالددل التقدداايت إ يددك ي ددات األمددم املتحدددة املعنيددل،
ويطلد إ ائدديس البعثددل الدوليددل املسددتقلل لتقيددو ا قددائر أن تقددد تقدداايت إ اممعيددل العامددل
دوااا التارعل والسبعم؛
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 -٢٧يتح ابلتملا األمم العا ابلتنفيض اللامل للتوصيات الواادة التقتيدت املعندون
"حتقيددر مددوجمل ومسددتقل ام دتات األمددم املتحدددة ميامندداا الفددرتة مددن  ٢٠١٠إ "٢٠١8
املددخا  ٢٩أايا/مددايو  ،٢٠١٩ويدددعو األمددم العددا إ دفالددل اتبدداىت هنددج علددي نطدداق املن ومددل
تنفيددض تلد التوصدديات ،وأددمان أن أم امدتات ميامندداا يتاعددو ويعددات العدواقل املتعلقددل اقددوق
اإلنسددان ،ويدددعو أياددا إ إداا معلومددات مسددتلملل عددن تنفيددض التوصدديات ال دواادة العددت
الضم ادمه إ جملس حقوق اإلنسان دواته الثالثل واألارعم ،و قا لقتاا اسلس .٢٩/4٠

املسل 38
 ٢6أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتمددد رتيددويمل مس د ل قلبيددل  3٧صددوات مقارددل صددوتم وامتندداىت  ٧أعادداع عددن التيددويمل.
ودانمل نتي ل التيويمل دما يلو:

املخيدون:
األاجنتددم ،إايددرتاي ،إسددبانيا ،أس درتاليا ،أ غانسددتان ،أواوق دوام ،ريسددلندا ،إيطاليددا،
ابدسدتان ،البحدتين ،الربا يددل ،رلغدداااي ،رددنغ دي  ،روادينددا اسددو ،رد و ،تعدديليا،
توقد ددو ،ت د ددونس ،ج د ددملا الب ام د ددا ،جند ددو أ تيقي د ددا ،ال د دددامنتك ،اوان د دددا ،س د ددلو اديا،
السددنغال ،شدديلو ،اليددومال ،الع دتاق ،ي ددو ،اطددت ،دتواتيددا ،ميددت ،امللسددي ،
اململلددل العتريددل السددعوديل ،اململلددل املتحدددة لربيطانيددا الع مددي وأيتلندددا العددماليل،
النمسا ،ني اي ،نغاااي

املعااأون:
اليم ،الفلبم

املمتنعون عن التيويمل:
أنغوم ،أودتانيا،
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