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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2019
 -29/٤0حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعيودين الودولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وإذ يؤكد من جديد مجيع القرارات واملقررات ذات الصلة الو صودرت
عن جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشونن حالوة حقووق اإلنسوان ا ميا وار ،وآقراوا ورار
اجلمعيووة  ٢64/73املووؤر  ٢٢كووانون األول/سيسوومرب  ،٢٠١8و ورارات جملووس حقوووق اإلنسووان
سإ ١/٢7-املووؤر  ٥كووانون األول/سيسوومرب  ،٢٠١7و 3٢/37املووؤر  ٩نيسووان/ربري ،٢٠١8
و ٢/3٩املؤر  ٢7ريلول/سبتمرب ،٢٠١8
وإذ يرحو ابلعمو الووضط اتووهلعمل بو املقووررة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقوووق اإلنسووان ا
ميا ار وابلتقارير ال رعدهتا ،مبا ا ذلك التقرير املقدم إىل اجمللس ا سورت األربع ( ،)١ويعرب،
ا الو وومل نهس و  ،عوون رسووه الشووديد إزاء ورار حمومووة ميا ووار و وون التعوواون مووع املقووررة اخلاصووة
ومنعيا من سقول البلد منض كانون الثاين/يناير ،٢٠١8
وإذ يرحو رياوا بعمو البعثوة الدوليووة املسوتقلة لتقصووي احلقواار ا ميا ووار وبقورار جملووس
حقوق اإلنسوان  ٢/3٩الوضط يقاوي بتمديود و يوة بعثوة تقصوي احلقواار إىل حو رن تبودر ا ليوة
املسووتقلة القاامووة عمليووا لمهالووة توةيوور األسلووة المثوولة واملتاايوودة الو مجعتيووا بشوونن انتياكووات و وواوزات
حقوق اإلنسان ،والتحقر منيا وتوحيداا وحهظيا ابلمام لمي يتسىن لآللية تقاسم اضه املاسة
والوصول إلييا واسوتدداميا بصوورة فعالوة ،ويعورب ،ا الو ومل نهسو  ،عون رسوه متنوا حموموة
ميا ار حىت اترخي عن التعاون مع بعثة تقصي احلقاار،
__________
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وإذ يوودعو إىل التعجي و ببوودء عم و ا ليووة املسووتقلة القاامووة ،ال و رنشووناا جملووس حقوووق
اإلنسووان مبوج و وراره  ،٢/3٩جلمووع األسلووة املتعلقووة جلقهوور اجل وراام الدوليووة وانتياكووات القووانون
الدويل املرتمبة ا ميا ار منض عوام  ٢٠١١وتوحيود اوضه األسلوة وحهظيوا وهليليوا ،وإلعوداس ملهوات
من رج تسويي وتسوريع رفوع سعواوا جناايوة منصوهة ومسوتقلة ،وفقوا ملعوايل القوانون الودويل ،إىل
احملاكم رو اهليئات القاااية الوطنية رو اإل ليمية رو الدولية ال رسند هلا اقتصاص النظر ا اضه
اجلراام ،وفقا للقانون الدويل ،رو ميمن رن يُسند إلييا اضا ا قتصاص ا املستقب .
وإذ يرح و و ابلعم و و الو ووضط اتو ووهلعمل ب و و املبعوةو ووة اخلاصو ووة مليا و ووار وبهو ووت ممتبيو ووا ا
انط بيي اتو ،ويشجعيا على مواصلة تنهيض و يتيوا املنشونة مبوجو ورار اجلمعيوة العاموة ٢48/7٢
املؤر  ٢4كانون األول/سيسمرب ،٢٠١7
وإذ يقوور ابجليوووس اإلنسووانية الو تُبووضل وابلتعيوودات الو وودمتيا حمومووة بوون السي ملوون
فووروا موون انتياكووات و وواوزات حقوووق اإلنسووان ا ميا ووار ،ابلتعوواون مووع وكووا ت األمووم املتحوودة
واجملتمع الدويل،
وإذ يقر رياا ابلعم املتمام واملرتافد الضط يؤسي عدة مملهو بوو ت اتبعو ل موم
املتحدة يعملون ا ميا ار من رج هس حالة حقوق اإلنسان ا البلد،
وإذ يالحظ رار الداارة التمييدية للمحممة اجلنااية الدولية الضط خيوول احملمموة رارسوة
اقتصاصيا القاوااي بشونن اإلبعواس املاعووم لشوع الرواين يوا مون ميا وار إىل بون السي  ،والتحقيقوات
األولية ال جيرييا املدعي العام،
وإذ يالحوظ رياوا إنشواء حموموة ميا وار للجنوة التحقيور املسوتقلة ا  3٠متوز/يوليو ٢٠١8
لعليووا تمووون قهوووة متيوود السووبي لتعايووا املسوواءلة عوون ارتموواب انتياكووات و وواوزات جسوويمة حلقوووق
اإلنسووان ا و يووة راق و  ،ش وريهة رن تووتممن اللجنووة ،قالفووا ليووات التحقيوور الوطنيووة السووابقة ،موون
العم ابستقاللية وحياس وشهافية وموتوعية ،مبا ا ذلك بشونن اجلوراام الو يواعم ارتما وا علوى ريودط
الق ووات املسوولحة ا ميا ووار (اتمتوواساو) ،ورن هقوور نت ووااس ملموسووة لتعايووا املس وواءلة ،وإذ يشووجع ا ووضه
اللجنة على التعاون مع مجيع اململه بو ت املعني التابع ل مم املتحدة ،حس ا تااء،
وإذ يشل إىل رن الودول تتحمو املسوؤولية الرايسوية عون احورتام حقووق اإلنسوان واايتيوا
وإعماهلووا ،واووي مسووؤولة عوون الوفوواء ابلتااماهتووا ذات الصوولة ا جمووال مقاتوواة املسووؤول عوون انتياكووات
القانون الدويل ،مبوا ا ذلوك القوانون الودويل اإلنسواين والقوانون الودويل حلقووق اإلنسوان ،وعون واوزات
انون حقوق اإلنسان ،ومسوؤولة عون تووفل سوب انتصواف فعالوة ألط شودت انتيمومل حقو و ،
مث رس احلر والتعويض وإعاسة التناي والرتتية وتماانت عدم التمرار ،دف وتع حود حلالوة
اإلفالت من العقاب وتمان املساءلة،
وإذ يمرر أتكيد الارورة امللحة لامان حماسبة ك املسؤول عن ارتماب جراام تندرج
ا إطار القوانون الودويل ،مبوا ا ذلوك انتياكوات و واوزات القوانون الودويل حلقووق اإلنسوان وانتياكوات
القووانون الوودويل اإلنسوواين ،و سوويما ا و ت راقو وكاشو وشووان ،عوون طريوور آليووات جناايووة
وطنيووة رو سوليووة إل امووة العوودل تتمتووع ابملصوودا ية وا سووتقاللية ،مووع اإلشووارة إىل صووالحية جملووس
األم وون الو و ختولو و إحال ووة احلال ووة ا ميا ووار إىل احملمم ووة اجلنااي ووة الدولي ووة ،وإذ ي وودعو ميا ووار إىل
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ا ناوومام إىل نظووام رومووا األساسووي رو بووول رارسووة احملممووة اجلناايووة الدوليووة اقتصاصوويا وفقووا
للماسة  )3(١٢من نظام روما األساسي،
وإذ يرحو و و إبع و ووالن القو و ووات املس و وولحة ا ميا و ووار (اتمت و وواساو) ،ا  ٢١ك و ووانون األول/
سيسمرب  ،٢٠١8و ن إطالق النار من جان واحد ملدة رربعة شيور ا مناطر الناا الشمالية
والشر ية ،وإذ يشجع اضه القوات على التقيد المامو إبعوالن و ون إطوالق النوار ،وبوضل ر صوى
اجليوس للتدهين من حدة التوتر على ررض الوا ع ،ومتديد مدة و ن إطالق النار ونها ،
 -١يعوورب عوون لقو البووال إزاء اسووتمرار وروس تقووارير عوون ارتموواب انتياكووات و وواوزات
جسيمة حلقوق اإلنسان ا ميا ار ،مبا ا ذلك رارسة العنن اجلنسي واجلنساين وارتمواب انتياكوات
و وواوزات ا حوور األطهووال ،و سوويما ا و ت راق و وكاش و وشووان ،ويوودعو سوولهات ميا ووار،
وقاصووة الق ووات العسوومرية واألمنيووة ا ميا ووار ،إىل الو وون الهووورط ألعمووال العنوون ومجيووع انتياكووات
القانون الدويل ا ميا ار ،وقاصة ا و ت راق وكاش وشان؛
 -٢يعورب عون لقو الشوديد إزاء تصواعد موجووة العنون موؤقرا ا و يووة راقو بو
القوات املسلحة ا ميا ار (اتمتواساو) وجوي رراكوان ،روا تسوب ا قسوارة ا األرواي وتشوريد النواس
ومها مووة املعوواانة اإلنسووانية ،ويوودعو إىل متديوود موودة و وون إطووالق النووار موون جانو واحوود الووضط رعلنتو
القوات املسلحة ا ميا وار (اتمتواساو) ا و يو كاشو وشوان إىل ركثور مون رربعوة رشوير وتوسويع
نها ليشم مجيع رحناء البلد ،مبا ا ذلك و ية راق  ،وييي جبميع األطوراف توبا الونهس،
واحرتام ا لتاامات الوا عة على ك منيا مبوج القوانون الودويل حلقووق اإلنسوان والقوانون الودويل
اإلنساين ،من رج تمان سالمة املدني واايتيم ،وإبداء ا ستعداس للعوسة إىل احلوار؛
 -3يُعرب عن لق إزاء وروس تقارير عن استجداس حوا ت تشوريد للمودني ساقو
البلد وعرب احلدوس بسب الناا اجلارط مع جي رراكان ا و يوة راقو  ،وو وو حوا ت تشوريد
راةلة ا و ية تش بسب توداعيات اوضا النواا  ،روا ينوضر شهور تشوريد مايود مون النواس جلعوداس
كبلة من اات الو يت إىل احلدوس الدولية ا حالة ما إذا استمر الناا ؛
 -4يييو حبمومووة ميا ووار رن تمهو اايووة حقوووق اإلنسووان جلميووع األشووداص ا
ميا ار وتتدض كافة التدابل الالزمة لاومان املسواءلة ووتوع حود ل فوالت مون العقواب عون مجيوع
انتياكووات و وواوزات حقوووق اإلنسووان إبجوراء هقيوور كامو وشووهاف ومسووتق ا التقووارير املتعلقووة
جبميع انتياكات و اوزات القانون الدويل حلقوق اإلنسان وانتياكات القانون الدويل اإلنساين؛
 -٥يدعو إىل التعجي ببدء عم ا لية املستقلة القاامة ال رنشناا جملس حقووق
اإلنسان مبوج راره  ٢/3٩واختاذ قهوات لاومان عمليوا بهعاليوة ا ر ورب و ومل رمون ،كموا
يوودعو إىل رن تتعوواون اووضه ا ليووة تعوواوان وةيقووا ا إطووار رط هقيقووات مقبلووة ا انتياكووات حقوووق
اإلنسووان ا ميا ووار رييووا حموواكم رو ايئووات اووااية وطنيووة رو إ ليميووة رو سوليووة ،مبووا ا ذلووك احملممووة
اجلنااية الدولية ،ويشل ا اضا الصدس إىل سوراا اهلام والتمميلي؛
 -6ييي و حبمومووة ميا ووار رن تتعوواون تعوواوان اتمووا مووع مجيووع اململه و بووو ت ا
إطار األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان ،مبن ا ذلك املقررة اخلاصة ،والبعثة الدوليوة املسوتقلة
لتقصي احلقاار ،وا لية املستقلة القاامة بعدما تبدر عمليوا ،ووكوا ت األموم املتحودة ذات الصولة
واهليئات الدولية واإل ليمية حلقووق اإلنسوان ،وتتوي هلوا إممانيوة الوصوول المامو سون يووس وسون
مرا بووة موون رجو رصوود حالووة حقوووق اإلنسووان بشووم مسووتق  ،وتوومان متموون األفوراس موون التعوواون
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سون عاار مع األمم املتحدة وغلاا من المياانت املعنية حبقوق اإلنسان سون قوف من ا نتقام
رو التدوين رو ا عتداء؛
 -7يعرب عن لق البال إزاء تاايد القيوس املهروتة على إممانيوة إيصوال املسواعدة
اإلنس ووانية ا و ي و وة راق و و  ،وييي و و حبموم ووة ميا و ووار رن تا وومن ا ح و ورتام المام و و للق ووانون الو وودويل
اإلنسوواين وتتووي للعووامل ا جمووال تقوودس املسوواعدة اإلنسووانية إممانيووة الوصووول المام و وا موون سو ووا
عوااوور إىل مجيووع املنوواطر اخلاتووعة لسوويهرة احلمومووة واملنوواطر اخلارجووة عوون سوويهرهتا ،وتقوودس املسوواعدة
اإلنسووانية ،مبووا ا ذلووك املسوواعدة املراعيووة للسوون وللمنظووور اجلنسوواين ،فاووال عوون إيصووال اإلمووداسات
واملعدات ،لتمم رولئوك العوامل مون رساء ميواميم بمهواءة ا مسواعدة السومان املودني املتاوررين،
مب وون ف ووييم املش وورسون ساقلي ووا ،ويش ووجع احلموم ووة عل ووى الس ووماي ب وودقول رعا وواء الس وولك الدبلوماس ووي
واملرا ب املستقل ورثلي وسااا اإلعالم املستقلة الوطنية والدولية ،سون قوف من ا نتقام؛
 -8يرحو ابلوودور الووضط تؤسيو رابهوة رمووم جنوووب شوورق آسويا ا سعووم حمومووة ميا ووار
مون قوالل إيهوواس فريور لتقيوويم ا حتياجوات موون مركوا تنسووير املسواعدة اإلنسووانية إلسارة المووار التووابع
ض
املمم و لو يووة مهوووض األمووم املتحوودة
هل وا إىل و يووة راق و  ،ويشوودس ا الو وومل نهس و علووى سوراووا و
السووامي لشووؤون الالجئ و  ،وييي و حبمومووة ميا ووار التعوواون المام و مووع مهوتووية األمووم املتحوودة
السامية لشؤون الالجئ ومع مجيع األطراف املعنية لامان رن تمون العوسة آمنة وطوعيوة وكرميوة
ومستدامة ومنسجمة مع القانون الدويل؛
 -٩ييي حبموموة ميا وار اايوة مون يبلضوو عون و وو انتياكوات و واوزات ،ويعورب
عن لقو إزاء وروس تقوارير تشول إىل إلقواء القوبض علوى األشوداص الوضين ميارسوون اوضه احلقووق،
وا اضا الصدس ،يشجع احلمومة على تعودي القووان التقييديوة وإزالوة القيووس املهروتوة علوى رارسوة
احلوور ا حريووة الوودين رو املعتقوود ،وحريووة التعبوول وحريووة التجمووع السوولمي وتموووين اجلمعيووات ،واووي
حر ت بد منيا لامان هتيئة بيئة آمنة ومواتية للجميع ،و سيما اجملتمع املودين ،واملودافعون عون
حقوووق اإلنسووان ،والصووحهيون ،والعوواملون ا وسووااا اإلعوالم ،واحملووامون ،والناشووهون ا جمووال الوودفا
عن احلقوق املتعلقة ابلبيئة واألرض ،ويشجع احلمومة ،على وجو اخلصووص ،علوى املاوي ا إصوالي
وانون وسوااا اإلعوالم ،واسوتعراض التشوريعات املهعوون فييوا وإل اايوا رو إصوالحيا ،مبوا ا ذلووك
انون األسرار الرمسية ،و انون التجمع غل القانوين ،و انون التجمع السولمي واملسولات السولمية،
واملاست (66س) و(8٠ج) من وانون ا تصوا ت السولمية والالسولمية ،واملواست  ٥٠٠و(٥٠٥ب)
من انون العقوابت ملواءمتيا مع ا لتاامات الوا عة علييا مبوج القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
 -١٠ييي حبمومة ميا وار رياوا رن تهوي ابلتااميوا ابإلفوراج غول املشوروط عون مجيوع
السجناء السياسي املتب ضوق وبرس ا عتبار ابلمام للسوجناء السياسوي السوابق  ،ويمورر سعوتو
إىل اإلفراج الهورط وغول املشوروط عون الصوحهي  ،وا لوون وكيواو سوو وو ،وعون سواار الصوحهي
والعووامل ا وسووااا اإلعووالم واملوودافع عون حقوووق اإلنسووان والناشووه الووضين احتُجوواوا وُووبض
علووييم ووجيوومل إلووييم الووتيم مبوج و اووضه الق ووان التقييديووة ،ويوودعو احلمومووة إىل املبوواسرة سون
إبهاء إىل ز سة اإلجراءات الرامية إىل ممافحة قهاب المرااية والتحريض على العنن والمرااية؛
 -١١ييي حبموموة ميا وار كوضلك رن تتدوض التودابل الالزموة لتشوجيع انودماج مجيوع
األشوداص الووضين يعيشووون ا ميا ووار وا رتقوواء حبقوو يم وكورامتيم ،ورن تتصوودا نتشووار التمييووا
والتحامو وممافحووة التحوريض علووى المراايووة والعنوون توود األ ليووات اإلةنيووة والدينيووة وغلاووا موون
األ ليوات ،إبعوالن إسانتيووا هلوضه األعمووال وتنهيوض بورامس التثقيون ،وفقووا للقوانون الوودويل حلقووق اإلنسووان
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واملعووايل الدوليووة حلقوووق اإلنسووان ،وبتشووجيع احلووار بو األس ن ابلتعوواون مووع اجملتمووع الوودويل ،ويشووجع
الاعماء السياسي والديني ا البلد على العم ا سبي هقير الوحدة الوطنية من قالل احلوار؛
 -١٢يرح ابعتمواس حموموة ميا وار برانجموا هور للعمو الالاور للهورتة ،٢٠٢٢-٢٠١8
ويشدس على ترورة رن تعاجل احلمومة مسنلة عم األطهال والعم اجلربط ،مبا ا ذلك ا روسواط
مجيع اجلماعات اإلةنية ،ورن تُدق تعوديالت علوى وانون تنظويم العمو و وانون تسووية املنازعوات
العمالية من رج تعايا حرية تموين اجلمعيات وفقا ملعايل العم الدولية؛
 -١3يرح و ريا وا ابلبيووان املشوورتص الصوواسر عوون حمومووة ميا ووار واألمووم املتحوودة بشوونن
التصدط للعنون اجلنسوي املتصو ابلنواا ا ميا وار ،ويودعو إىل تنهيوضه تنهيوضا فعوا  ،بهورق منيوا اختواذ
إجراءات حملاسوبة مورتما العنون اجلنسوي وتومان املسواءلة عون انتياكوات حقووق النسواء والهتيوات ا
واعي العدالوة
األوتا اإلنسانية ،وسعوم اإلصوالحات القانونيوة وتووفل التودري للجيوات الهاعلوة ا ه ة
وايل التحقيو وور واملالحقو ووة القاو ووااية بشو وونن العنو وون اجلنسو ووي واجلنسو وواين،
واألمو وون وبنو وواء و وودراهتا ا جمو و ة
وتعاي ووا عملي ووة تق وودس اخل وودمات للناجي ووات م وون العن وون اجلنس ووي والعن وون اجلنس وواين وفرص ووين ا
احلصول علييا؛
 -١4يؤكوود توورورة اإلس ورا ا اختوواذ إج وراءات ذات مصوودا ية ملعاجلووة األسووباب اجلضريووة
ل زمة ا و ية راق وكضلك ترورة هتيئة الظوروف املواتيوة لعووسة آمنوة وطوعيوة وكرميوة ومسوتدامة
لالجئ و واألشووداص املشوورسين س ورا موون الرواين يووا ،بهوورق منيووا تنهيووض توصوويات اللجنووة ا ستشووارية
لو يووة راق و  ،ومووضكرة التهوواام املو عووة ب و حمومووة ميا ووار وب ورانمس األمووم املتحوودة اإل ووااي ومهوتووية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئ ؛
 -١٥يالح ووظ اخلهو ووات الو و اخت ووضهتا حموم ووة ميا ووار متيي وودا لوت ووع اس وورتاتيجية وطني ووة
إلغالق خميمات املشرسين ساقليا ا ميا ار بشم مستدام ،ويشدس على تورورة رن تتشواور احلموموة
مووع وكووا ت األمووم املتحوودة واجليووات الهاعلووة ا جمووايل تقوودس املسوواعدة اإلنسووانية والتنميووة ،ومووع
األشداص املشرسين لامان التنهيوض الثابومل هلوضه ا سورتاتيجية ،وفقوا للمعوايل الدوليوة ،باومان متمون
اؤ ء األشداص من استعاسهتم ألراتييم األصلية وتمان سوالمتيم ورمونيم وحوريتيم ا التنقو ،
وحصوهلم على سب العي واخلدمات األساسية؛
 -١6حيو حمومووة ميا ووار علووى تسوريع اجليوووس الراميووة إىل القاوواء علووى حووا ت انعوودام
اجلنسووية والتمييووا املنيجووي واملؤسسووي توود رفوراس األ ليووات اإلةنيووة والدينيووة ،وقاصووة توود مسوولمي
الرواين يووا ،بوسوواا منيووا مراجعووة ووانون املواطنووة لعووام  ،١٩8٢الووضط ورسا إىل انتياكووات حقوووق
اإلنسان؛ وإعاسة املواطنة الماملة ابتبا إجراءات شهافة وطوعية ويسي ا ستهاسة منيا وتمان
مجيع احلقوق املدنية والسياسية؛ وا عرتاف ابلتحديد الضايت لليوية؛ وتعودي رو إل واء مجيوع التشوريعات
والسياسووات التمييايووة ،مبووا ا ذلووك األحمووام التمييايووة الووارسة ا جمموعووة ق ووان اايووة العوورق والوودينق
ال ُسنَّمل ا عام ٢٠١٥؛
 -١7يؤكوود موون جديوود رمهيووة تنهيووض مجيووع توصوويات اللجنووة ا ستشووارية لو يووة راق و
تنهيووضا كووامال ملعاجلووة األسووباب اجلضريووة ل زمووة ،مبووا ا ذلووك مووا تعلوور منيووا ابحلصووول علووى املواطنووة،
وحرية التنق  ،وإهناء الهص املنيجي والتمييا جبميع رشمال  ،وحصول اجلميع علوى فورص متسواوية ا
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ا س ووتهاسة م وون اخل وودمات الص ووحية والتعل وويم ،وتس ووجي املوالي وود ،وذل ووك ابلتش وواور المامو و م ووع مجي ووع
اجلماعات اإلةنية واأل ليات واألشداص الضين يعيشون روتاعا اشة ،فاال عن اجملتمع املدين؛
 -١8يعوورب عوون لق و إزاء التعووديالت األقوولة علووى ووانون إسارة األراتووي الشوواغرة
والبووور والبموور ،وحيو حمومووة ميا ووار علووى إنشوواء إطووار شووام إلسارة األراتووي وتسووية اووا حيووازة
األراتي ،ابلتشاور المام مع السمان املتاررين ،مبا ا ذلك جمتمعات األ ليات اإلةنية؛
 -١٩يشدس على ترورة رن تتعواون حموموة ميا وار تعواوان كوامال موع حموموة بون السي
ومووع األمووم املتحوودة ،و سوويما مهوتووية األمووم املتحوودة السووامية لشووؤون الالجئو  ،وابلتشوواور مووع
السوومان املعني و  ،إلاتحووة إممانيووة العوووسة ا منووة والهوعيووة والمرميووة واملسووتدامة جلميووع الالجئ و
واملشرسين سرا إىل مواطنيم األصلية ا ميا ار ،وإاتحة حرية التنق للعاادين وإممانية احلصول،
سون عوواار ،علووى سووب العووي واخلوودمات ا جتماعيووة ،مبووا ا ذلووك اخلوودمات الصووحية والتعلوويم
واملنوا ،وتعويايم عن مجيع اخلساار؛
 -٢٠يرح إبنشاء حمومة ميا ار للجنة معنيوة مبنوع ارتمواب ا نتياكوات اجلسويمة
ا حوور األطهووال ا النااعووات املسوولحة ،ويشووجع احلمومووة علووى التصوودير علووى الربوتوكووول ا قتيووارط
تها ية حقوق الهه بشنن اشرتاص األطهال ا املنازعات املسلحة ،ويشودس علوى تورورة التعجيو ا
تنهيض قهة العم الرامية إىل إهناء ومنع نيد األطهال واستدداميم من ب القوات احلمومية؛
 -٢١يش وودس عل ووى رمهي ووة إجو وراء حو ووار سياس ووي وطو و ج ووامع وش ووام لا وومان املش وواركة
المامل ووة والهعال ووة واجملدي ووة للجمي ووع ،و س وويما اجلماع ووات اإلةني ووة واأل لي ووات واألش ووداص ال ووضين
يعيشون روتاعا اشة ،فاال عن اجملتمع املدين ،دف هقير السالم الداام واملصاحلة؛
 -٢٢يرحو إبنشواء اللجنووة املشورتكة لتنهيوض اخلهووات الراميوة إىل تعودي الدسووتور ا ١٩
شباط/فرباير  ،٢٠١٩وييي حبمومة ميا ار ،مبا ا ذلك القوات العسمرية واألمنية التابعوة هلوا،
إىل اختوواذ مايوود موون اخلهووات إلصووالي الدسووتور وغووله موون التشوريعات ،وتعايووا املؤسسووات الدميقراطيووة
واحلمووم الرشوويد وسووياسة القووانون لاوومان اح ورتام حقوووق اإلنسووان العامليووة واحلوور ت األساسووية وتعايااووا
وفقا للقواعد واملعايل الدولية ،ويُش ودس على احلاجوة إىل يوام اواء مسوتق وحمايود وفعوال ،ومينوة
انونية تتمتع اب ستقاللية واإلسارة الضاتية ،وييي ابحلمومة إىل تمان ا متثال التام لاللتاامات
الوا عة علييا مبوج القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛
 -٢3ييي و حبمومووة ميا ووار ومؤسسوواهتا رن تمثووون اجليوووس الراميووة إىل تعايووا اح ورتام
حقوووق اإلنسووان واايتيووا وإعماهلووا وترسوويق سووياسة القووانون ،وإىل النيوووض ابلدميقراطيووة والتنميووة
ا تصاسية وا جتماعية الشاملة للجميع مون رجو هقيور راوداف التنميوة املسوتدامة ،بسوب منيوا
إصالي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ا ميا ار وفقا للمباسئ املتعلقوة مبركوا املؤسسوات الوطنيوة
لتعايووا واايووة حقوووق اإلنسووان (مبوواسئ ابريووس) ،وييي و ابجملتمووع الوودويل سعووم ميا ووار ا اووضا
الصدس ،مبا ا ذلك عن طرير برامس املساعدة التقنية وبناء القدرات؛
 -٢4يشجوع مجيع مؤسسوات األعموال التجاريوة ،مبوا ا ذلوك الشوركات عورب الوطنيوة
واملؤسسووات احملليووة ،علووى احورتام حقوووق اإلنسووان وفقووا للمبوواسئ التوجيييووة املتعلقووة ابألعمووال التجاريووة
وحقوووق اإلنسووان ،ويييو بوودول منشوون شووركات األعمووال التجاريووة العاملووة ا ميا ووار رن تبو بوتوووي
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رهنا تتو ع من مجيع مؤسسات األعمال ال توجد مقاراا ا إ ليميا و/رو تومن و يتيوا القاوااية رن
هرتم حقوق اإلنسان ا مجيع عملياهتا؛
 -٢٥يييو حبمومووة ميا ووار إقووالء منوواطر التعوودين موون السووالي وتوومان اايووة حقوووق
اإلنسووان للعووامل ا اسووتدراج املووارس الهبيعيووة وتنهيووض معووايل السووالمة البيئيووة ،وحيثيووا علووى العمو مووع
رصووحاب املصوولحة املعنيو والهئووات السوومانية املتاووررة موون رجو وتووع سياسووات شوواملة إلسارة املووارس
الهبيعية وتقاسم املنافع؛
 -٢6يييو موون جديوود حبمومووة ميا ووار تنهيووض التااميووا بهووت ممتو ُهوورط ملهوتووية
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،يتمتوع بو يوة كاملوة ويعمو وفقوا لو يوة املهووض السوامي،
ويشجع احلمومة على توجي سعوة ساامة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛
 -٢7يقوورر متديوود و يووة املقووررة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقوووق اإلنسووان ا ميا ووار ملوودة سوونة
إتافية ،ويهل إىل املقررة اخلاصة رن تقدم تقريرا مرحليوا شوهو إىل جملوس حقووق اإلنسوان ا سور ةتيو
احلاسية واألربع والثانيوة واألربعو وتقريورا إىل اللجنوة الثالثوة للجمعيوة العاموة ا سورهتوا الرابعوة والسوبع
وإىل اجمللس ا سورت الثالثة واألربعو وفقوا لوربانمس عملو السونوط ،ويودعو املقوررة اخلاصوة إىل مواصولة
رصد حالة حقوق اإلنسان وتقييم التقدم احملرز ا تنهيض التوصيات ال دمتيا؛
 -٢8ييي حبمومة ميا وار رن تسوتننن ،سون إبهواء ،تعاوهنوا موع املقوررة اخلاصوة ا
ا تهال بو يتيا ،بوساا منيا تيسل القيام با رات رقرا وإاتحوة إممانيوة الوصوول سون يود
إىل مجيع رحناء البلود ،ورن تسوتننن عمليوا موع املقوررة اخلاصوة مون رجو وتوع قهوة عمو وإطوار
زمو للتنهيووض السوريع للمعووايل املشوورتكة املقرتحووة الو حوودسهتا اململهووة ابلو يووة ا تقريراووا السووابر،
وللتقدم ا اجملا ت ذات األولوية اخلاصة ابملساعدة التقنية وبناء القدرات؛
 -٢٩حييا علما مبباسرة األم العوام سوتعراض عمليوات األموم املتحودة ا ميا وار،
ويوودعو إىل إيووالء ا عتبووار الواجو  ،ا عمليووة ا سووتعراض ،للتوصووية الو وودمتيا املقووررة اخلاصووة
والبعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقاار إبجراء هقير شام ومستق بشنن سور األمم املتحدة ا
ميا ووار منووض عووام  ،٢٠١١وودف هديوود مووا إذا كانوومل وود بوُ ضوضلمل كو اجليوووس املممنووة ملنووع رو ختهيوون
األزمات ال تتواىل فصوهلا ،وهديد الدروس املستهاسة واملمارسات اجليدة ،وتقودس توصويات ،حسو
ا تاوواء ،و سوويما بشوونن املسوواءلة ،وإاتحووة ا تووهال مبايوود موون العم و الهعووال ا املسووتقب ،
ويدعو األم العام إىل رن يقودم إىل جملوس حقووق اإلنسوان ا سورتو الثالثوة واألربعو تقريورا عون
نتااس ا ستعراض ،تعقب منا شة؛
 -3٠يهل إىل األم العام ومهوتة األمم املتحودة السوامية حلقووق اإلنسوان تقودس
املسوواعدة للبعثووة الدوليووة املسووتقلة لتقصووي احلقوواار واملقووررة اخلاصووة وا ليووة املسووتقلة القاامووة ومو وضداا
ابملوارس واخلربة الهنية الالزمة لتممينيا من ا تهال بو يتيا على ركم وج .

اجللسة ٥٥
 ٢٢آذار/مارس ٢٠١٩
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[اعتمد بتصويمل مسج جلغلبية  37صوات مقاب  3رصووات وامتنوا  7رعاواء عون التصوويمل.
وكانمل نتيجة التصويمل كما يلي:

املؤيدون:
األرجنتو و  ،إري وورت  ،إس ووبانيا ،رسو ورتاليا ،رف انس ووتان ،روروغو وواط ،روكراني ووا ،آيس وولندا،
إيهالي ووا ،ابكس ووتان ،البح ورين ،الربازي و  ،بل ووار  ،ب وون السي  ،بوركين ووا فاس ووو ،ب وولو،
تشو وويميا ،توغو ووو ،تو ووونس ،جو ووار البيامو ووا ،جنو وووب رفريقيو ووا ،الو وودا رص ،روانو وودا،
سلوفاكيا ،شيلي ،الصومال ،العراق ،فيجي ،هور ،كرواتيوا ،مصور ،املمسويك،
اململمة العربية السعوسية ،اململمة املتحودة لربيهانيوا العظموى وريرلنودا الشومالية،
النمسا ،نيجل  ،ان ار
املعارتون:

الص  ،الهلب  ،كواب

املمتنعون عن التصويمل:
رن و  ،مجيورية المون و الدميقراطية ،السن ال ،الماملون ،نيبال ،اهلند ،الياابن].
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