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إد اددتارات اعمعيددل العامددل وجملددس حقددوق اإلنسددان ذات اليددلل، و  تهددا اددتار عدد  يوإذ  
 ٢9/٢١واددددتارات ا لدددددس  ٢٠١7ددددددانون األول/ديسددددمرب   ٢٤املدددد ر   7٢/٢٤٨اعمعيددددل العامددددل 

ددددانون   ٥املددد ر   ٢7/١-ودإ ٢٠١7 ذار/مدددار   ٢٤املددد ر   3٤/٢٢و ٢٠١٥يددده متوز/يول 3 املددد ر 
 36/١١٥، ومقددددددددتر ا لددددددددس ٢٠١٨ ذار/مددددددددار   ٢3املدددددددد ر   37/3٢و ٢٠١7األول/ديسددددددددمرب 

 ،٢٠١7أيلول/سبتمرب  ٢9 امل ر 
ابلعمدددل الدددمن تقدددو   ددده البعثدددل الدوليدددل املسدددتقلل لتقيدددو ا قدددائ  يف ميا دددار  وإذ يتحددد  

ويل عن   ت املستجدات اليت ادمتخلا إد ا لس، معتابً يف الوات نفسه عن ابلغ وابلعتوض العف
نح البعثددل أسدفه لعدد  تعداون حلومدل ميا دار مدك  عثدل تقيدو ا قدائ ، وإذ  دل ا لومدل علدي مد

 دون ايود ودون متاابل إد  يك املناط  واحملاورين، إملانيل الوصول اللامل
 عمددل وتقداريت املقددترة ا اصددل املعنيددل  الدل حقددوق اإلنسددان يف ميا ددار،  وإذ يتحد  أيادداً  

وإذ يعدددتب عدددن ابلددددغ أسدددفه لقدددتار حلومددددل ميا دددار القاأددددو  واددد  التعددداون مددددك املقدددترة ا اصددددل 
 تواصدل أن، وإذ يخلي  اب لومل ٢٠١٨وحتماهنا من الوصول إد ميا ار منم دانون الثاين/ينايت 

 اصل دون إ طاع،تعاوهنا مك املقترة ا 
 تعيدددأل األمدددأل العدددا  مبعوودددل  اصدددل، و تعددداون حلومدددل ميا دددار مدددك  وإذ يتحددد  ددددمل  

، وابمتفاق  عدنن  دتح ملتد  يف بن  يدو وو، وإذ يعديد  عمدل املبعوودل ا اصدل لا اص لاملبعوو
 تحاورين،، مبا يف ذل  زايراهتا األ  ة إد املنطقل ومعاوراهتا مك جمموعل من املتعيينخلامنم 

ابلتعدداون الددمن أ دتدده حلومددل  ددن  دي ، الدديت احددت للمقددترة ا اصددل يف  وإذ يتحدد  
، مددك التنديددد ٢٠١٨متوز/يوليدده  ٨حمليتان/يونيدده إد  ٢9هددما السددياق  ددملايرة البلددد يف الفددرتة مددن 

حقدوق  جمدداً علي أمهيل التعاون مدك حلومدل ميا دار يف ا داذ  يدك التددا   ال زمدل لتعمليدمل و ايدل
 اإلنسان يف إاليمخلا دون أن متييمل،

إزاع استمتار عدد  تعداون حلومدل ميا دار وحتماهندا  عثدل تقيدو  وإذ يعتب عن ابلغ القه 
 ،الوصولمن  لا قائ  واملقترة ا اص

التوهين يددا املعددتدين مددن العددودة أ ددتاد لعددد  ادددرة أن مددن  وإذ يعددتب عددن ابلددغ القدده أيادداً  
علددي الددتكم مددن توايددك صددلوني ونائيددل  ددأل  ددن  دي  وميا ددار ومددا أعقدد  إد ميا ددار حددن ا ن، 

ذل  من تعليل الفتي  العامل املعرتني املعين إبعادة سدلان ميا دار املعدتدين مدن  دن  دي  إد 
يددا عددودة ن يمواتيددل لعددودة املعددتدين مددن التوهالددوطن، نظددتاً لعددد   ددمل أن جخلددد واأددح لتخلي ددل  ي ددل 

مسدددتدامل، مبدددا يف ذلددد  أدددمان عدددد  وادددوحل العنددد ، أو أدددمان ا قدددوق،  مندددل وطوعيدددل ودت دددل و 
مسدداعلل اعندداة و قيدد  العدالددل للاددحااي، ودددمل  نظددتاً للددب ع  دفالددلوالتنقددل، أو   املواطنددل يخلددا  مبددا

 العديد يف عمليل التحق  من اائمل العائدين اململمك تسليمخلم إد ميا ار،
فيدددد ابسدددتمتار أعمدددال التنويددد  والعنددد  الددديت إزاع التقددداريت الددديت ت وإذ يعدددتب عدددن القددده 

 تستخلدف البااأل من سلان التوهين يا وأاليات أ تى يف ميا ار،
اب طوات األوليل اليت ا مهتا حلومل ميا ار ملعاعل األسباب األساسيل للحالل  وإذ يقت 

والتنميددل يف وميددل  يف وميددل را ددأل، مبددا يف ذلدد  إنعدداع اللجنددل املتدمليددل لتحقيدد  السدد   وامسددتقتار
إبيعدداز مددن  ٢٠١6أيلول/سددبتمرب  ٥را ددأل واللجنددل امستعدداريل لوميددل را ددأل، الدديت أُنعدد ت يف 
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مستعدارة الدولددل يف ميا دار، داو أونددغ سدان سددو ددو، ويتأسددخلا األمدأل العددا  السدا   دددويف عنددان، 
 تعاريل لوميل را أل،مك اإلعتاب عن أسفه ألن ا لومل مل تنفم  عُد  يك توصيات اللجنل امس

  ٢٠١٨متوز/يوليدددده  3٠إبنعدددداع حلومددددل ميا ددددار عنددددل مسددددتقلل للتحقيدددد  يف  وإذ يسددددلم 
املتتلبددل يف  والتجدداوزاتاملسدداعلل عددن امنتخلادددات اعسدديمل  قددوق اإلنسددان  دفالددلدنطددوة  ددو  

الوطنيددل وميددل را ددأل، وإذ يعددتب عددن أملدده يف أن تددتملن عنددل التحقيدد ،    دداً  ليددات التحقيدد  
 السا قل، من العمل ابستق ليل وشفا يل وموأوعيل،

، ٢٠١٨شدبا// ربايت  ٢6ابلبيابت اليت أدد هبا األمأل العا  يف  وإذ يسلم  بالغ القل  
، واألمددددأل العدددددا  ٢٠١٨ ذار/مددددار   7ومفددددوض األمددددم املتحدددددة السددددامو  قدددددوق اإلنسددددان يف 

 ادددً  عدددن األمدددأل العدددا  ملنظمدددل التعددداون  ،٢٠١٨ ذار/مدددار   6املسددداعد  قدددوق اإلنسدددان يف 
،  عدددنن حالدددل حقدددوق اإلنسدددان يف وميدددل را دددأل، والددديت ٢٠١٨شدددبا// ربايت  ٢7اإلسددد مو يف 

ملنظمددددل التعدددداون  POL-59/45أشدددداروا  يخلددددا إد التطخلدددد  العتاددددو يف ميا ددددار، وإذ يعدددد  إد القددددتار 
اإلسددد مو الدددمن اعتمددددا جملدددس وزراع ا ارجيدددل يف دورتددده ا امسدددل واألر عدددأل  عدددنن إنعددداع عندددل 
وزاريددل صييددل معنيددل ابملسدداعلل عددن انتخلادددات حقددوق اإلنسددان أددد التوهين يددا، وإد التوصدديات 

 6عقددددود يف الدددديت ادددددمخلا املعدددداردون يف امجتمدددداحل امستعددددارن الدددددو   عددددنن أزمددددل التوهين يددددا، امل
 يف أنقتة،  ٢٠١٨متوز/يوليه 
 ددد ل الددددورة الثامندددل والث ودددأل  لدددس  السدددامو ه املفدددوضابلطلددد  الدددمن ادمددد وإذ يقدددت 

حقدددوق اإلنسدددان  عدددنن حالدددل حقدددوق اإلنسدددان للسدددلان التوهين يدددا واألاليدددات األ دددتى يف وميدددل 
عات، يف تقدددت توصدديل تدددعو را ددأل يف ميا ددار، نن ينظددت ا لددس، اعتبدداراً  جددم و طددورة امدعددا

 إد إنعاع  ليل جديدة حمايدة ومستقلل تلّمل أعمال  عثل تقيو ا قائ ،
أن مسدد وليل احددرتا  حقددوق اإلنسددان و ايتخلددا وإعمااددا تقددك، يف املقددا  علددي وإذ يعدددد  

 األول، علي عات  الدول،
ولأل عدددن اعدددتائم حماسدددبل  يدددك املسددد   دفالدددلا اجدددل امللحدددل إد  علدددي وإذ يلدددتر التنديدددد  

املتعلقدددل ابنتخلاددددات و ددداوزات القدددانون الددددو   قدددوق اإلنسدددان عدددن طتيددد   ليدددات عدالدددل جنائيدددل 
وطنيل أو دوليل تتمتك ابمليداايل وامستق ليل، مك التمد   سلطل جملس األمن إلحالل الوأك يف 

 ميا ار إد احمللمل اعنائيل الدوليل،
عددددن اممتثددددال ملتملاماهتددددا ذات اليددددلل املتعلقددددل مبقاأدددداة مسدددد وليل الدددددول  إدوإذ يعدددد   

املسدد ولأل عددن انتخلادددات القددانون الدددو ، مبددا يف ذلدد  القددانون الدددو  اإلنسدداين والقددانون الدددو  
 قددوق اإلنسددان واددانون ال ج ددأل الدددو ، وعددن  دداوزات اددانون حقددوق اإلنسددان، وتددو   سددبل 

 ، هبدف وأك حد لإل  ت من العقاب،انتياف  عالل ألن شنص انُتخِللت حقواه
إزاع النتدددائل الددديت توصدددلت إليخلدددا البعثدددل الدوليدددل املسدددتقلل  يعدددتب عدددن الددد  ابلدددغ -١ 

لتقيدددو ا قددددائ  والددديت تفيددددد نن هنددداني معلومددددات دا يدددل تددددربر التحقيددد  مددددك دبدددار املسدددد ولأل يف 
د مسد وليتخلم عدن إابدة التسلسل القيادن التامتاداو ومقاأاهتم  يل  لن حمللمل صتيل أن  دد

 اعيدل  يمددا يتعلدد  اب الددل يف وميدل را ددأل، وأن جددتائم أددد اإلنسدانيل وجددتائم حددتب ارُتِلبددت يف 
ومايت داشددأل ورا ددأل وشددان، مبددا يف ذلددد  القتددل، والسددجن، وام تفدداع القسددتن، والتعدددمي ، 

خلاد وامكتيددددداب، وامسدددددرتااق اعنسدددددو، وكددددد  ذلددددد  مدددددن أشدددددلال العنددددد  اعنسدددددو وامأدددددط
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، مبدا يف ودانوا شخلوداً عليخلا نتخلادات  ط ة  قوق اإلنسانموامسرتااق، وأن األطفال تعتأوا 
ذلددد  القتدددل والتعدددويه والعنددد  اعنسدددو، يف إطدددار اعتدددداع واسدددك النطددداق ومنخلجدددو علدددي سدددلان 
مدددنيأل يسددتدعو  قيقدداً جنائيدداً وم حقددل ااددائيل، وأن اعددي  انتخلدد  ابسددتمتار القددانون الدددو  

  قوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين؛
 يك انتخلادات و اوزات حقدوق اإلنسدان يف ميا دار، دمدا وردت  يدين  عدة -٢ 

واسددعل امنتعددار ال، ومنخلددا انتخلادددات و دداوزات حقددوق اإلنسددان (١)يف تقتيددت  عثددل تقيددو ا قددائ 
عناصددت إابدة وإ عدداد واأددطخلاد واملنخلجيددل واعسدديمل املتتلبددل يف وميددل را ددأل، مبددا يف ذلدد  وجددود 

ومتييمل منخلجو، مما اد ييل إد حد امأطخلاد وإد جت ل الفيل العنيتن، ويدين  عددة أياداً 
التد ك  املتناس  مدن القدوات العسدلتيل وادوات األمدن، ويعدتب عدن اسدتيائه مدن التددهور ا طد  

مدددن  7٢3 ٠٠٠أدثدددت مدددن ح يف ا الدددل األمنيدددل وحالدددل حقدددوق اإلنسدددان وا الدددل اإلنسدددانيل، وندددملو 
يا واألاليات األ تى إد  دن  دي  ومدا تد  ذلد  مدن تندااص للسدلان يف وميدل ن يمسلمو التوه

حماسددبل املسدد ولأل عددن انتخلادددات القددانون  تلفددلرا ددأل العددماليل، ويخليدد   سددلطات ميا ددار أن 
 الدو ، مبا يف ذل  امنتخلادات والتجاوزات املتعلقل  قوق اإلنسان؛

إجدددددتاع  قيددددد  دامدددددل ومسدددددتقل يف التقددددداريت املتعلقدددددل ابمنتخلاددددددات إد يددددددعو  -3 
والتجاوزات املنتظمل والواسعل النطاق املتتلبل يف جمال حقوق اإلنسان، الديت أ ل دت عنخلدا العديدد 
من هي ات األمم املتحدة، مبدا  يخلدا جملدس حقدوق اإلنسدان و عثدل تقيدو ا قدائ  واملمثلدل ا اصدل 

 ملعنيل ابلعن  اعنسو يف حامت النملاحل؛لألمأل العا  ا
 لومددددل ميا ددددار أن تلفددددل  ايددددل حقددددوق اإلنسددددان عميددددك النددددا  يف  يخليدددد  -٤ 

 التوهين يا واألاليات األ تى؛ مسلموميا ار، مبن  يخلم 
 لومددل ميا ددار أن تتنددم  يددك التدددا   ال زمددل للفالددل املسدداعلل  يخليدد  أيادداً  -٥ 

اب عدددن  يدددك انتخلاددددات حقدددوق اإلنسدددان إبجدددتاع  قيددد  دامدددل ووأدددك حدددد لإل ددد ت مدددن العقددد
لقددانون الدددو   قددوق اإلنسددان والقددانون اانتخلادددات  املتعلقددل يميددكمسددتقل يف التقدداريت و شددفاف و 

 الدو  اإلنساين؛
 لومدددل ميا دددار أن متدددنح إملانيدددل الوصدددول اللامدددل دون عدددائ   يخليددد  ددددمل  -6 

ا من  ليات حقوق اإلنسان وودامت األمم املتحددة ذات ودون رصد لبعثل تقيو ا قائ  وك ه
اليددلل،  اددً  عددن هي ددات حقددوق اإلنسددان الدوليددل واإلاليميددل ذات اليددلل، مبددا يف ذلدد  اللجنددل 
الدائمل املستقلل  قوق اإلنسدان يف منظمدل التعداون اإلسد مو، وأن تلفدل إملانيدل وصدول  يدك 

هددا مددن ديددابت حقددوق اإلنسددان وتواصددلخلم معخلددا دون األ ددتاد دون عددائ  إد األمددم املتحدددة وك  
  وف من امنتقا  أو التنوي  أو امعتداع؛

 عقدددد الددددورة الثالثدددل ملددد متت ابن لوندددغ للقدددتن ا دددادن والععدددتين يف الفدددرتة  يتحددد  -7 
وابلتقد  احملتز  و مبداد  ا داد  يددرا  د قتاطدو مليا دار يف  ٢٠١٨متوز/يوليه  ١6إد  ١١ من
يف الوادت نفسده إد ا داذ ممليدد مدن ا طدوات، مبدا يف ذلد  واد   دورن للقتدال  وتقبل، ويدعاملس

واألعمددددال العدائيددددل واسددددتخلداف املدددددنيأل وعميددددك انتخلادددددات و دددداوزات القددددانون الدددددو   قددددوق 
ادددايقل املددددا عأل عدددن حقدددوق اإلنسدددان   اإلنسددداين يف  دددال ميا دددار، وملاإلنسدددان والقدددانون الددددو 

__________ 

(١) A/HRC/39/64. 
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، وتدو   وتدوايفخلم واحتجدازهم ومقاأداهتم خلمو دويف المين يتظاهتون من أجدل السد   والناشطأل
إملانيدل وصددول املسدداعدات اإلنسددانيل  طتيقدل سددتيعل و منددل، مبددا يف ذلد  إد املندداط  الدديت تسدديطت 
عليخلا اعماعات املسلحل اإلونيل، وم سيما يف ومييت داشأل وشان، وإجتاع حوار سياسو وطدين 

مك يلفل معاردل  عالل وجمديل عميدك الف دات اإلونيدل، والنسداع والعدباب، واألشدنا  شامل جا
 ذون اإلعاال،  اً  عن ا تمك املدين، هبدف  قي  س   دائم؛

 لومددددل ميا دددار أن تتنددددم التددددا   ال زمددددل للتيددددن منتعددددار التمييددددمل  يخليددد  -٨ 
أل ددتى إبدانددل ن يددا واألاليددات ايالتوه مسددلمووالتحامددل ومللا حددل التحددتيا علددي اللتاهيددل أددد 

وسددن القددوانأل ال زمدددل مللا حددل  طدداب اللتاهيددل، و قدداً للمعدداي  الدوليدددل  هددما األعمددال ع نيددل
 قددددوق اإلنسددددان، و تعمليددددمل ا ددددوار  ددددأل األداين للتعدددداون مددددك ا تمددددك الدددددو ، ويعددددجك الملعمدددداع 

 ة الوطنيل من   ل ا وار؛السياسيأل والدينيأل يف البلد علي العمل من أجل الوحد
 لومل ميا ار أيااً أن تسعي إد القااع علي حامت انعدا  اعنسيل  يخلي  -9 

والتمييددمل املنخلجددو وامل سسددو أددد أ ددتاد األاليددات اإلونيددل والدينيددل، و اصددل تلدد  املتعلقددل مبسددلمو 
، الدمن أّدى إد ا تمدان مدن التمتدك ١9٨٢التوهين يا،  وسائل منخلدا متاجعدل ادانون املواطندل لعدا  

تلددا    ددت  ا يددول علددي املواطمنددل اللاملددل  واسددطل اتّبدداحل إجددتاعات  و لفالددل؛  قددوق اإلنسددان
شددفا ل وطوعيددل يمسددخلل الوصددول إليخلددا وعلددي  يددك ا قددوق املدنيددل والسياسدديل مددن  دد ل السددماح 
ابلتحديددد الددماه للخلويددل؛ و تعددديل أو إل دداع  يددك التعددتيعات والسياسددات التمييمليددل، مبددا يف ذلدد  

 ٢٠١٥يددل الددواردة يف جمموعددل  اددوانأل  ايددل العددتق والدددين  الدديت ُسددن ت يف عددا  األحلددا  التمييمل 
والدددديت تتندددداول ت يدددد  الدددددين، والددددملواة  ددددأل أتبدددداحل أداين صتلفددددل، والددددملواة ابمددددتأة واحدددددة، والتنظدددديم 
السدددلاين؛ وإبل ددداع األوامدددت احملليدددل الددديت تقيدددد ا ددد  يف حتيدددل التنّقدددل وتعيددد  الوصدددول إد  ددددمات 

 املدين وا دمات اليحيل وا دمات التعليميل وسبل العي ؛ التسجيل
حلومددددل ميا ددددار علددددي ا دددداذ  يددددك التدددددا   ال زمددددل لتنفيددددم  يددددك   ددددل  قددددوة -١٠ 

 التوصيات اليت ادمتخلا اللجنل امستعاريل  عنن وميل را أل تنفيماً دامً ؛
توهين يددا واألاليددات اسددتمتار م ددادرة األ ددتاد البددااأل مددن سددلان ال ي حددب  قلدد  -١١ 

األ دددتى إد  دددن  دي ، و دددل  عددددة حلومدددل ميا دددار والقدددوات املسدددلحل علدددي ر دددك أمدددت حظدددت 
التجول يف وميل را دأل،  اصدل للفالدل حتيدل التنقدل وأمدن وسد مل  يدك األشدنا  دون متييدمل، 

 ووأك حد م تملاز السلان التوهين يا وتتهيبخلم؛
ابلوصددددول  تيدددددل ودون عوائدددد  للمدددددو فأل  لومددددل ميا دددددار أن تسددددمح  يخليدددد  -١٢ 

احملليأل والدوليأل التا عأل للودامت اإلنسانيل وك ها من الوددامت الدوليدل ذات اليدلل مدن أجدل 
تقدددت املسدداعدة اإلنسددانيل، مبددا يف ذلدد  املسدداعدة املتاعيددل للمنظددور اعنسدداين، ويعددجك علددي مددنح 

ملستقلأل وممثلو وسدائ  اإلعد   املسدتقلل الوطنيدل إملانيل الد ول للسل  الد لوماسو واملتاابأل ا
  أل عن امنتخلادات؛والدوليل، دون  وف من امنتقا ، وعلي  ايل املبلّ 

  منددلعددودة  ج ددأل التوهين يددا العددودة اجددل إد هتي ددل الظددتوف امل اتيددل لا  ي دددد -١3 
حلدول دت دل  الدل التعدتد، من  ن  دي  إد أمادنخلم األصدليل، وتقددت وطوعيل ودت ل ومستدامل 

ابلتعدداور مددك السددلان املعنيددأل وو قدداً للقددوانأل واملعدداي  الدوليددل، إبشددتاف ورصددد دوليددأل ومبعدداردل 
 حتة ومستن ة من جمتمعات ال ج أل؛
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 لومل ميا ار أن تعجل  عودة  يك املعتدين دا لياً إد دايرهم  يخلي   عدة -١٤ 
دت ل ومستدامل يف  ل  توف  منل ودت دل، مبدا يف ذلد  املعدتدون يف ميا ار عودة  منل وطوعيل و 

شددنص يوجدددون منددم  ١٢٠ ٠٠٠دا ليدداً مددن التوهين يددا واللامددان الددمين يبلددغ عددددهم حددوا  
يف صيمات اتيبل من سيتون يف وس  وميل را أل، وذل   تقدت حلول دت ل  الدل  ٢٠١٢ عا 

 و قاً للقوانأل واملعاي  الدوليل؛التعتد، ابلتعاور مك السلان املعنيأل و 
 لومدددل ميا دددار أن تدددو ت عميدددك العائددددين حتيدددل التنقدددل والوصدددول دون  يخليددد  -١٥ 

عددائ  إد سددبل العددي  وا دددمات امجتماعيددل، مبددا يف ذلدد  ا دددمات اليددحيل والتعلدديم واملددنوى، 
 والتعويا عن  يك ا سائت؛

دوليدل األ دتى علدي تقددت ددل الددعم األمدم املتحددة ويعدجك الوددامت ال  ل -١6 
الدد ز   لددوميت  ددن  دي  وميا ددار لتسددتيك العددودة ا منددل والطوعيددل واللت ددل واملسددتدامل ملسددلمو 

ن يدا وأ دتاد األاليددات األ دتى املعددتدين اسدتاً مدن ميا ددار، مبدا يف ذلدد  األشدنا  املعددتدون يالتوه
اهم الدديت واعتخلددا حلومددل ميا ددار ومفوأدديل األمددم دا ليدداً،  سددبل منخلددا التنفيددم املبلددت ملددمدتة التفدد

 املتحدة الساميل لع ون ال ج أل و تبمل األمم املتحدة اإل ائو؛
حلومل ميا ار علي ا اذ  يك التدا   ال زمدل لعلدس وتدتني السياسدات   ل -١7 

ددددد  مسدددددلمو التوه الناحيددددددل األاليدددددات األ دددددتى مدددددن و ن يدددددا يوالتوجيخلدددددات واملمارسدددددات الددددديت هتمِّ
اماتيدداديل، ومنددك تدددم  أمددادن العبددادة واملقددا ت واايادددل األساسدديل واملبدداين التجاريددل أو السددلنيل 

ن يددددا واألاليددددات يالدددديت  للخلددددا  يددددك األشددددنا ، ودفالددددل أم يفقددددد املعددددتدون مددددن مسددددلمو التوه
نأل ذات األ دددتى يف وميدددل را دددأل حقدددواخلم يف  يدددوهتم وممتللددداهتم،  سدددبل منخلدددا اسدددتعتاض القددددوا

 اليلل، ومعاعل األسباب اعمريل لاعفخلم وتعتيدهم القستن؛ 
ألن اليددددحفيأل  وا لددددون وديدددداو سددددو أو، اللددددمين ددددداب  يعددددتب عددددن القدددده البددددالغ -١٨ 

 ققدددان يف جمدددازر إيدددن ديدددن، ُسدددِجنا وحودمدددا وُحِلدددم عليخلمدددا، ويددددعو إد اإل دددتاة الفدددورن وكددد  
ن تسدمح لليدحفيأل ابلوصدول إد  يدك أ داع ميا دار، املعتو/ عنخلما، ويخلي   لومل ميا ار أ
 وم سيما ومايت را أل وداشأل وشان؛

 توايددددك حلددددوميت ميا ددددار و ددددن  دي  تتتيبددداً  عددددنن عددددودة املعددددتدين مددددن  يتحددد  -١9 
وتتتيبدداً مددادايً إلعددادة املعددتدين مددن سددلان ميا ددار مددن  ٢٠١7تعددتين الثدداين/نو مرب  ٢3را ددأل يف 

 وصدددفخلما  طدددوتأل أوليدددأل هدددامتأل  دددو  ٢٠١٨ددددانون الثاين/يندددايت   ١6وطدددنخلم يف  دددن  دي  إد 
العددودة ا منددل والطوعيددل واللت ددل واملسددتدامل ل ج ددأل التوهين يددا وإعددادهتم إد وطددنخلم، ويقددت  تعدداون 
 دددن  دي  مدددك مفوأددديل األمدددم املتحددددة السددداميل لعددد ون ال ج دددأل، و دددل يف الوادددت نفسددده  يدددك 

ا مدن املنظمدات الدوليدل املعنيدل دعوة املفوأيل الساميل واملنظمدل الدوليدل للخلجدتة وك مهداألطتاف علي 
ل أددط حل  ومايهتددا واملعدداردل معدداردل داملددل يف الفتيدد  العامددل املعددرتني املعددين إبعددادة املعددتدين مددن 

ملسدتدا  سلان ميا ار من  ن  دي  إد الوطن، دمدا  ثخلدا علدي دفالدل التنفيدم العدفاف والفعدال وا
 لعمليل العودة، و قاً للقانون الدو  ومبعاردل جمتمعات املخلاجتين معاردل حتة ومستن ة؛

مددددن جاندددد  حلومددددل  ٢٠١٨حمليتان/يونيدددده  6 توايددددك مددددمدتة تفدددداهم يف  يقددددت -٢٠ 
ميا ار و تبمل األمم املتحدة اإل ائو ومفوأيل األمم املتحدة الساميل لعد ون ال ج دأل وإبنعداع 
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مددل تقددين معددين ابإلشددتاف علددي التنفيددم دنطددوة هامددل وأددتوريل لتخلي ددل الظددتوف ال زمددل  تيدد  عا
 ج أل من  ن  دي  عودة  منل وطوعيل ودت ل، ويعجك النعت الفورن للممدتة؛ لعودة ال

 ،٢٠١٨متوز/يوليدده  3٠إبنعدداع حلومددل ميا ددار عنددًل مسددتقلل للتحقيدد  يف  يقددت أيادداً  -٢١ 
ويددد  مدددك  يدددك هي دددات األمدددم املتحددددة وومايهتدددا، وم سددديما البعثدددل الدوليدددل ويددددعو إد تعاوهندددا الو 

املسدتقلل لتقيددو ا قددائ  واملقدترة ا اصددل املعنيددل  الدل حقددوق اإلنسددان يف ميا دار للفالددل حماسددبل  يددك 
املس ولأل عن ارتلاب جتائم تنطون علي انتخلادات للقانون الدو ، مبدا يف ذلد  انتخلاددات و داوزات 

انون الدددو   قددوق اإلنسددان، مثددل العندد  اعنسددو واعنسدداين املددتتب  ابلنملاعددات وامعتددداعات علددي القدد
 األطفال املتتلبل   ل عمليات  التطخل   العسلتيل يف وميل را أل العماليل؛

إنعدداع  ليددل مسددتقلل مسددتمتة عمددك األدلددل املتعلقددل ن طددت اعددتائم الدوليددل  يقددتر -٢٢ 
وتوحيددددها وحفظخلدددا و ليلخلدددا، وإعدددداد  ٢٠١١وانتخلاددددات القدددانون الددددو  يف ميا دددار مندددم عدددا  

ملفات   يل تسخليل وتستيك إاامل دعاوى جنائيل عادلل ومستقلل، و قاً ملعاي  القانون الدو ، يف 
ي دددات القادددائيل الوطنيدددل أو اإلاليميدددل أو الدوليدددل الددديت لدددديخلا أو ادددد يلدددون لدددديخلا يف احملدددادم أو اا

 املستقبل ا تيا  للنظت يف هما اعتائم، و قاً للقانون الدو ؛
 أن علي ا ليل: يقتر أيااً  -٢3 
أن تلون اادرة علي امستفادة من املعلومات اليت  عتخلا  عثل تقيدو ا قدائ   )أ( 

  ك األدلل؛ وعلي مواصلل
أن تلدددون ادددادرة علدددي توويددد  املعلومدددات واألدلدددل ذات اليدددلل والتحقددد  منخلدددا،  )ب( 

  سبل منخلا العمل امليداين والتعاون مك ديابت أ تى، حس  اماتااع؛
أن تقددد  علددي أسددا  سددنون تقدداريت عددن أنعددطتخلا التئيسدديل إد جملددس حقددوق  )ة( 

 أل وإد اعمعيل العامل ا تداًع من دورهتا التا عل والسبعأل؛اإلنسان ا تداًع من دورته الثانيل واألر ع
 قتار احمللمل اعنائيل الدوليل اليادر عدن الددائتة التمخليديدل الدمن  وادا   ي  علماً  -٢٤ 

ممارسدل الوميددل القادائيل علددي إ عداد شددع  التوهين يددا مدن ميا ددار إد  دن  دي ، ويطلدد  إد ا ليددل أن 
 ويقاً مك أن من  قيقاهتا املقبلل املتيلل ابنتخلادات حقوق اإلنسان يف ميا ار؛تتعاون تعاوبً و 

األمدددأل العدددا  أن يعدددأّل مدددو فو ا ليدددل يف أسدددتحل وادددت مملدددن، مدددك  إديطلددد   -٢٥ 
متاعدددداة  ت ددددل ا ليددددات األ ددددتى ذات اليددددلل، واسددددتقدا  أو  يدددديص مددددو فأل حمنلددددأل يتحلددددون 

ربة الفنيدل ذات اليدلل، ابمسدتناد إد ام تياصدات الديت أعددهتا ابلنملاهل ويتمتعون ابملخلدارات وا د
 مفوأل األمم املتحدة الساميل  قوق اإلنسان؛

 يدددك الددددول، مبدددا يف ذلددد  حلومدددل ميا دددار وعنتخلدددا املسدددتقلل للتحقيددد ،   دددل -٢6 
 ويعددجك ا تمددك املدددين، وم سسددات األعمددال التجاريددل، واعخلددات املعنيددل األ ددتى علددي التعددداون
اللامددل مددك ا ليددل دددو تاددطلك  وميتخلددا علددي  ددو  عددال، وعلددي وجدده ا يددو  أن تملودهددا نن 
معلومدددات وو ئددد  ادددد تلدددون يف حوزهتدددا يف ا اأدددت أو املسدددتقبل، وددددمل  نن شدددلل   دددت مدددن 

 أشلال املساعدة املتيلل  وميل دل منخلا؛
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ً  مدك ا ليدل وأن منظومل األمم املتحددة دلدل أن تتعداون تعداوبً ددامإد يطل   -٢7 
تسددتجي  اسددتجا ل سددتيعل ألن طلدد  تقدمدده ا ليددل، مبددا يف ذلدد  الوصددول إد  يددك املعلومددات 

 والو ئ ؛
األمددأل العددا  أن  يددص املددوارد ال زمددل لتنفيددم هددما القددتار، مبددا يف  إديطلدد   -٢٨ 

 ذل  املوارد اللوجستيل والتقنيل ال زمل لدعم عمل ا ليل؛
اعمعيدددل العامدددل علدددي النظدددت يف ا ددداذ ممليدددد مدددن اإلجدددتاعات للتيددددن  يعدددجك -٢9 

 ل نتخلاددددات اعسددديمل  قدددوق اإلنسدددان املتتلبدددل يف ميا دددار، وم سددديما يف ومايت را دددأل وشدددان
والنظددت يديددل يف التوصدديات الددواردة  ،(١)، املووقددل يف التقتيددت النخلددائو لبعثددل تقيددو ا قددائ وداشددأل

 الواج  إلنعاع ا ليل؛ يه، وإي ع امعتبار 
متديددد وميددل البعثددل الدوليددل املسددتقلل لتقيددو ا قددائ ، الدديت أنعددنها جملددس  يقددتر -3٠ 

، إد أن تبدأ ا ليل اعديدة عملخلا للفالل توويد  ا جدم اللبد  3٤/٢٢حقوق اإلنسان يف اتارا 
والتحقد  منده وتوحيددا  ،واملتملايد من األدلل علي انتخلادات و اوزات حقوق اإلنسان اليت  عتخلدا

وحفظدده دددامً    يددل تقاسددم املددواد والوصددول إليخلددا واسددتندامخلا  يددورة  عالددل مددن جاندد  ا ليدددل، 
عددن األنعددطل التئيسدديل للمجلددس يف دورتدده  هنائيداً  ويطلد  إد  عثددل تقيددو ا قددائ  أن تقددد  تقتيددتاً 

 الثانيل واألر عأل؛
وق اإلنسدان أن تقدد  إد جملدس إد مفوأل األمدم املتحددة السداميل  قد يطل  -3١ 

حقوق اإلنسان يف دورته الثالثل واألر عأل تقتيتاً  طياً يليه حوار تفداعلو  عدنن األسدباب اعمريدل 
ن يا املسلمل واألاليات األ تى يف يمنتخلادات و اوزات حقوق اإلنسان اليت تواجخلخلا أاليل التوه

تاهيددل األجاندد  وممارسددات دتاهيددل اإلسدد  ، ميا ددار، مبددا يف ذلدد  التمييددمل والتعيدد  العنيددتن ود
علددي سددبيل  ومنخلدداينتخلدد  القددانون الدددو   قددوق اإلنسددان ويتعددارض مددك اإلعدد بت الدوليددل،  ممددا

املثال م ا يت إع ن و تبمل عمل ديتابن، وأن تقد  توصيات  عنن تدا   ملموسدل ينب دو أن 
 الل التاهنل؛تتنمها حلومل ميا ار وا تمك الدو  ملواجخلل ا 

منظومل األمم املتحدة علي أن تو  امعتبار الواجد  للتوصديل اليدادرة  يعجك -3٢ 
عن  عثل تقيو ا قائ   عنن إجتاع  قيد  شدامل ومسدتقل يف معداردل األمدم املتحددة يف ميا دار 

هبددددف  ديدددد مدددا إذا داندددت ادددد  ُدددِملت ددددل اعخلدددود اململندددل ملندددك أو  فيددد   ٢٠١١مندددم عدددا  
رو  املسددددتفادة واملمارسددددات اعيدددددة، وتقدددددت توصدددديات، حسدددد  األزمددددات اعاريددددل، و ديددددد الددددد

 اماتااع، مبا يف ذل  عن املساعلل، والتملأل من القيا  مبمليد من العمل الفعال يف املستقبل؛
عم  يك الدول والودامت الدوليل وك ها من اعخلات املا ل أن تمليد الد يناشد -33 

أل واملعتدين وا تمعدات املاديفل، رمبدا عدن طتيد  إنعداع ج ال املقد  للاحااي، مبا يف ذل  دعم 
صددندوق اسددت ماين لتلبيددل احتياجدداهتم، مبددا يف ذلدد  احتياجددات األشددنا  الددمين واعددوا أددحااي 

 للعن  اعنسو،  اً  عن األطفال من الاحااي والعخلود.
    


