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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  23آذار/مارس 2018
 -32/37حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبيثدداق األمددت اة ،دددع ،واإلعددين القدداةس نقددوق اإلنسددان ،والقهدددين الدددولي
اخلاصد ققدوق اإلنسددان ،وإذ يؤكدد مددن جديدد ييدا القدرارامل واةقدررامل ذامل الصددلا اة،قلقدا قالددا
حقددوق اإلنسددان ا ميالددار والصدداقرع عددن جملددس حقددوق اإلنسددان وا مقيددا القام دا ،وآخره دا ق درار
ا مقيددا  248/72اةددؤر  24كددانون األول/قيسددمرب  ،2017وق درارا ا لددس  22/34اةددؤر 24
آذار/مارس  2017وقإ 1/27-اةؤر  5كانون األول/قيسمرب  ،2017ومقرر ا لدس 115/36
اةؤر  29أيلول/سب،مرب ،2017
وإذ يرحب أبعمال وتقارير اةقررع اخلاصا اةقنيا قالا حقوق اإلنسان ا ميالار ،مبا ا
ذلددا ال،قريددر اةقدددجمل إح جملددس حقددوق اإلنسددان ا قورتد اناليددا( ،)1وب،قدداون حمومددا ميالددار مددا
اةقررع اخلاصا ،مبا ا ذلا تيسري زايراهتا إح بقض أحناء البلد ا الفدرتع اةم،ددع مدن  10إح 21
متوز/يولي  ،2017مقرابً ا الوقت نفس عن ابلغ قلق إزاء قرار انموما رفض السماح للمقدررع
اخلاصا بزايرع الحقا ا كانون الثاين/يناير ،2018
وإذ يرحب أيضاً ابل،قداون الد أ أبدتد حموم،دا بدنديقيو وليلندد ،بسدماحهما للمقدررع
اخلاص د ددا ،ا هد د د ا الس د ددياق ،بد د دزايرع هد د د ين البل د دددين ا د دداورين ةيال د ددار م د ددن  10إح  30ك د ددانون
الثاين/يند دداير  ، 2018بينم د ددا يهيد ددب قموم د ددا ميال د ددار أن تسد دد ،ن تقاو د ددا مد ددا اةق د ددررع اخلاص د ددا
قون إبطاء،
__________

()1

.A/HRC/37/70

)GE.18-05432(A



A/HRC/RES/37/32

وإذ يرحددب ك د لا ابلقمددل ال د أ تقددول ب د البقث دا الدوليددا اةسدد،قلا ل،قصددس انقددا ا
ميالار وابلقروض الشفويا عن آخدر اةسد،ادامل الدد قددم،ها إح ا لدس ،مقدرابً ا الوقدت نفسد
عن ابلغ أسف لقدل تقاون حموما ميالار ما بقثا تقصس انقا  ،وإذ حيث انموما على منح
البقثا إممانيا الوصول الماملا قون قيوق وقون مراقبا إح ييا اةناط واحملاورين،
وإذ يشري إح طلب ا مقيا القاما ا قرارها  248/72أن متنح حموما ميالار إممانيا
الوصول الماملا قون قيوق وقون مراقبا لبقثدا تقصدس انقدا  ،وآليدامل حقدوق اإلنسدان األخدر،،
ووكدداالمل األمددت اة ،دددع ذامل الصددلا ،مددن أجددل رصددد حالددا حقددوق اإلنسددان بشددمل مسدد،قل،
وضمان متم األفراق من الوصول قريا ومن قون مقوقامل إح األمت اة ،دع والمياانمل األخر،
اةقني ددا قق ددوق اإلنس ددان ومتمي ددنهت م ددن االتص ددال ددا ،قون خ ددو م ددن االن،ق ددال وقون ال،قد درض
لل،خوي أو االع،داء،
وإذ يقر بطلب مفوض األمت اة ،دع السامس نقدوق اإلنسدان خديل الددورع االسد،ثنا يا
لس حقوق اإلنسان بش ن حالا حقوق اإلنسان ألقليا الروهينديا اةسلما وغريها من األقليدامل
ا واليددا راخ د ا ميالددار أن ين ددر ا لددس ،بندداء علددى حاددت االقعدداءامل وخطورهتددا ،ا تقددد
توصدديا إح ا مقيددا القامددا أبن تنشددا آليددا قايدددع ومسدد،قلا جديدددع ،تمددون م ِّ
مملددا ألعمددال بقثددا
ُ
( )2
تقصددس انق ددا  ،ول،وص دديا اةقددررع اخلاص ددا ا تقريره ددا ع ددن حالددا حق ددوق اإلنس ددان ا ميال ددار ،
إبنشدداء هيئددا ترعاهددا األمددت اة ،دددع ،وتُددزوق ابخلددربامل اليزمددا ،وتقمددل ةدددع ثدديو سددنوامل ،قصددد
الب ددث ا األقلددا علددى ان،هاكددامل وودداوزامل حقددوق اإلنسددان وتوثيقهددا ،واسدد،قا ها ،ووميقهددا،
وإج د دراء مسد ددح ،د ددا واليلهد ددا ،وإعد ددداقها وحف هد ددا لد ددد ،وقيد ددا ،بُديد ددا قعد ددت وتيسد ددري إج د دراءامل
جنا يددا قايدددع وعاقلددا ومسدد،قلا ا احملدداكت أو ا،يئددامل القضددا يا الوطنيددا أو الدوليددا ،مبددا ي،فد مددا
القانون الدويل،
وإذ يق د ددر م د ددا ابل د ددغ القل د د د ابلبي د دداانمل ال د ددد أقح د ددا األم د د د الق د ددال ،ا  26ش د ددباط/
فرباي ددر  ،2018واةف ددوض الس ددامس ،ا  7آذار/م ددارس  ،2018واألمد د الق ددال اةس دداعد نق ددوق
اإلنسان ،ا  6آذار/مارس  ،2018بش ن حالدا حقدوق اإلنسدان ا واليدا راخد  ،والدد أشداروا
فيها إح ال،طهري القرقس ا ميالار،
وإذ يرح ددب ابع،م دداق ا مقي ددا القام ددا القد درار  ،248/72ال د أ طلب ددت في د ا مقي ددا إح
األم القال أن يق مبقوثً خاصاً مقنياً مبيالار وأن يقرض اةساعدع على حموما ميالار،
وإذ يشدق على أن اةسدؤوليا عدن تقزيدز حقدوق اإلنسدان وااي،هدا تقدا ،ا اةقدال األول،
على عات الدول،
وإذ يشري إح مسؤوليا الدول عن االم،ثال الل،زاماهتا ذامل الصلا مبقاضاع اةسؤول عدن
االن،هاكامل وال،ااوزامل ا سيما نقوق اإلنسدان واالن،هاكدامل اخلطدريع للقدانون الددويل اإلنسداين
الد تشمل جرا ت مبوجب القانون الدويل ،بقصد إ اء اإلفيمل من الققاب،
وإذ يشددري أيض داً إح ق درارأ جملددس حقددوق اإلنسددان  ،1/5بش د ن بندداء مؤسسددامل جملددس
حقددوق اإلنسددان ،و 2/5بش د ن مدونددا قواعددد السددلوال للمملف د بددوالايمل ا إطددار اإلج دراءامل
__________
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اخلاص ددا للمال ددس ،اة ددؤرخ ْ  18حزيران/يوني د  ،2007وإذ يش دددق عل ددى أن يض ددطلا اةملف ددون
بوالايمل مبهامهت طبقاً  ،ين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يقددرب عددن القل د إزاء ال،قددارير الددد تفيددد ابسدد،مرار أعمددال ال،خوي د والقن د الددد
تس،هد الباق من سمان الروهينديا واألقليامل األخر ،ا ميالار،

 -1يرحددب مبددا تشددهدي ميالددار مددن تطددورامل إجيابيددا ا اودداي االصدديح السياسددس
واالق،صدداقأ ،ويدددعو حمومددا ميالددار ،مبددا ا ذلددا ق دوامل األمددن ،إح كفالددا إرسدداء الدميقراطيددا،
واةص ددانا الوطني ددا ،واإلقارع الرش دديدع ،وس ددياقع الق ددانون ،وحي ددث انموم ددا عل ددى ا دداذ اةزي ددد م ددن
اخلطوامل ل،قزيز واايا حقوق اإلنسان ،ومماف ا الفساق ،ومقا ا الشواغل القا ما؛
 -2يهي ددب جبمي ددا ا ه ددامل الفاعل ددا أن تق ددزز عملي ددا االن،ق ددال إح الدميقراطي ددا م ددا
االحدرتال المامددل لسددياقع القددانون وحقددوق اإلنسددان عددن طريد إخضدداو ييددا اةؤسسددامل الوطنيددا،
مب ددا فيه ددا اةؤسس ددا القس ددمريا ،للس دديطرع اةدني ددا ،وأن تمف ددل االعد درتا جبمي ددا األقلي ددامل اإلثني ددا
والدينيا وإشراكها ا القمليا السياسيا على حنو منص ؛
 -3يرحب ابل،قدل الد أ أُحدرز ،خديل مدؤمتر ابندلوندغ للقدرن انداقأ والقشدرين ا
أاير/مايو  ،2017ا اواي إرساء مباقئ إنشداء ااداق فيددرايل ا اةسد،قبل ،وب،وقيدا حدزب واليدا
مد د د ددون ا ديد د د ددد وااد د د دداق الهد د د ددو الد د د دددميقراطس ليتفد د د دداق الد د د ددوط لوق د د د د إطد د د دديق الند د د ددار ا 13
شباط/فرباير  ،2018ما رفا عدق اةوقق على االتفاق إح عشرع ،لمن يقرب ا الوقت نفسد
عددن القلد إزاء ان،هدداال االتفدداق ابالع،ددداء علددى ا هددامل اةوققددا عليد واسدد،خدال قددانون ا مقيددامل
غدري القانونيدا الع،قددال أفدراق األقليدامل اإلثنيددا والدينيدا بصددورع تقسدفيا ،ويددعو إح ا دداذ مزيدد مددن
اخلطد دوامل ،مب ددا ا ذل ددا اةب دداقرع ف ددوراً إح وقد د أعم ددال القن د د ووض ددا ح د دد مي ددا ان،هاك ددامل
وواوزامل القانون الدويل نقوق اإلنسان وان،هاكامل القانون الدويل اإلنساين ،حسب االق،ضداء،
ا مشال ميالار ،واةباقرع فوراً إح إلحا إممانيا تقد اةساعدامل اإلنسانيا بشمل م مون وقون
عوا د  ،مب ددا ا ذلددا تق دددميها ا اةن دداط اخلاضددقا لس دديطرع ياع ددامل مسددل ا إثني ددا ،وخاص ددا ا
واليد كاش وشان ،وتقزيز ا هوق اةب ولا لل،واصدل مدا ا ماعدامل اإلثنيدا اةسدل ا الدد م توقدا
عل ددى االتف دداق بق ددد ،والس ددقس إح ح دوار سياس ددس وط د ج دداما وش ددامل يمف ددل اةش دداركا المامل ددا
والفقالا للنساء والشباب ،فضيً عن ا ،ما اةدين ،ويهد إح اقي السيل الدا ت؛
 -4ينددوي ابخلط دوامل األوح الددد ا د هتا حمومددا ميالددار ةقا ددا األسددباب المامنددا
وراء انالا ا واليا راخ  ،مبا ا ذلا إنشاء اللاندا اةركزيدا ل ،قيد السديل واالسد،قرار وال،نميدا
ا واليا راخ  ،واللانا االس،شاريا لواليا راخ  ،اةنش ع ا  5أيلول/سب،مرب  2016بناء على
طلب من مس،شارع الدولا ا ميالار ،قاو أونغ سان سو كس ،والد يرأسدها األمد القدال السداب
لألمددت اة ،دددع كددوا عنددان ،ويرحددب إبعددين حمومددا ميالددار أ ددا سدد،نف ال،وصدديامل ال دوارقع ا
ال،قريددر النهددا س للانددا االس،شدداريا تنفي د اً كدداميً وإبنشدداء نددا تنفي ي دا وجملددس اس،شددارأ  ،د ي
الداي ددا ،لمند د حي ددث انموم ددا عل ددى تنفيد د توص دديامل اللان ددا االس،ش دداريا قون إبط دداء وب،ص ددميت،
ابل،شاور المامل ما ييا ا ،مقامل احملليا اةقنيا؛
 -5يهي ددب اب ،م ددا ال دددويل واةن م ددامل اإلقليمي ددا أن يق دددما إح حموم ددا ميالد ددار
الدددعت ،مبددا ا ذلددا اةسدداعدع اإلنسددانيا واإللا يددا ،مددن أجددل تنفيد توصدديامل اللانددا االس،شدداريا
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لواليددا راخ د  ،مب ددا فيه ددا ال،وص دديامل اة،قلق ددا إبج دراء عملي ددا اق د م ددن ا نس دديا ،ت،س ددت ابلش ددمول
والشددفافيا ،وت،دديح للمشددارك فيهددا ييددا اةنددافا وانقددوق وان درايمل اةرتبطددا ابةواطنددا ،وتضددمن
اس،فاقع ييا سمان ميالار ،على قدل اةساواع ما غريهت ،من اخلدمامل االج،ماعيدا األساسديا،
مبددا ا ذلددا ال،قلدديت والرعايددا الص د يا ،وت،دديح ،ددت حريددا ال،نقددل ،وإبجيدداق حلددول مسدد،داما تقددول
عل ددى إرس دداء ال ددوال بد د الطوا د د وص ددوالً إح اقيد د الس دديل ال دددا ت واالس دد،قرار والرخ دداء لص ددا
السمان ييقاً؛

 -6يهيب قموما ميالار أن تقضس على حاالمل انقدال ا نسيا وال،مييز اةنهاس
واةؤسسددس ضددد أف دراق األقليددامل اإلثنيددا والدينيددا ،بسددبل منهددا مقا ددا األسددباب ا ريددا لل،مييددز،
وخاص ددا تل ددا اة،قلق ددا أبقلي ددا الروهيندي ددا ،ع ددن طري د د يل ددا أم ددور منه ددا مراجق ددا ق ددانون اةواطن ددا
لقال  ،1982ال أ أق ،إح انرمان من ال،م،ا ققوق اإلنسان؛ وضدمان تمدافؤ فدرحل انصدول
علددى اةواطةنددا الماملددا بواسددطا اتبدداو إجدراءامل شددفافا وطوعيددا يةسددهل الوصددول إليهددا وعلددى ييددا
انقدوق اةدنيدا والسياسدديا ،ومدن خدديل السدماح ابل ،ديدد الد ا للهويدا؛ وتقددديل أو إلدداء ييددا
ال،شريقامل والسياسامل ال،مييزيا ،مبا ا ذلا األحمال ال،مييزيدا الدوارقع ا جمموعدا اقدوان اايدا
القددرق والدددينا الددد ُس دنجمت ا عددال  2015والددد ت،ندداول تديددري الدددين ،والددزوا ب د أتبدداو أقاين
خم،لفددا ،والددزوا ابمدرأع واحدددع ،وال،ن دديت السددماين؛ وإلددداء األوامددر احملليددا الددد تقيددد اند ا حريددا
ال،نقددل وتقي د الوصددول إح خدددمامل ال،سددايل اةدددين واخلدددمامل الص د يا واخلدددمامل ال،قليميددا؛
وتيسري انلول الدا ما الد تسمح للمشرقين قاخلياً واليجئ وسدمان اةخيمدامل ابلقدوقع طوعداً
إح مدواطنهت األصددليا ا جددو يضددمن ،ددت السدديما واألمددن والمرامددا؛ وان تضددمن عدددل ال،مييددز ا
انصول على اخلدمامل االج،ماعيا األساسيا وفقاً للقانون الدويل؛
 -7يدددين بشدددع مددا أُبلددغ عن د مددن ان،هاكددامل وودداوزامل واسددقا النطدداق ومنهايددا
وجسدديما نقددوق اإلنسددان ا واليددا راخ د من د  25آب/أغسددطس  ،2017ويقددرب جمدددقاً عددن
إقان ،للهامدامل الدد شدنها جديو إنقداذ روهينديدا أراكدان وياعدامل مسدل ا أخدر ،،ويقدرب عدن
قلق د البددالغ إزاء رق ا دديو وق دوامل األمددن غددري اة،ناسددب ،ويقددرب عددن اسدد،يا إزاء تدددهور األمددن
وحالددا حقددوق اإلنسددان والوضددا اإلنسدداين ،ونددزوح مددا يقددرب مددن  700 000مددن الروهينديددا إح
بددنديقيو ومددا تدديي مددن نددزوح مددن واليددا راخ د الشددماليا ،ويهيددب بسددلطامل ميالددار أن تضددمن
قاسبا اةسؤول عن ان،هاكامل وواوزامل حقوق اإلنسان؛

 -8يدددعو إح إجدراء اقيد كامددل ومسدد،قل ا ال،قددارير الددد ت ،دددو عددن ارتمدداب
ان،هاكددامل وودداوزامل منهايددا نقددوق اإلنسددان ،حسددبما ورق ا تقددارير هيئددامل خم،لفددا ا األمددت
اة ،دع ،مبا ا ذلا بقثا تقصس انقا الدوليا اةس،قلا ال،ابقا لدس حقدوق اإلنسدان ،ويقدرب
عددن اناج ددا اةل ددا لض ددمان قاسددبا يي ددا اةس ددؤول ع ددن ا درا ت اة،قلق ددا ابن،هاك ددامل وو دداوزامل
القدانون الددويل نقدوق اإلنسددان مدن خديل آليدامل قضددا يا جنا يدا وطنيدا أو قوليدا مسدد،قلا وذامل
مصددداقيا ،ويشدددق علددى ضددرورع اتبدداو خط دوامل عمليددا ل ،قي د ه د ا ا،ددد مددا اإلق درار بسددلطا
جملس األمن مبوجب ميثاق األمت اة ،دع ،مبا ا ذلا سلطا إحالا انالدا ا ميالدار إح احملممدا
ا نا يا الدوليا؛
 -9حيث حموما ميالار بقوع على رفدا ح در ال،ادول ا واليدا راخد  ،وضدمان حريدا
ال،نق ددل وس دديما وأم ددن يي ددا األش ددخاحل قون متيي ددز ،وإلح ددا وتيس ددري وص ددول وك دداالمل األم ددت اة ،دددع
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وشددركا ها ،وسددا ر اةن مددامل غددري انموميددا احملليددا والدوليددا ،ل،قددد اةسدداعدامل اإلنسددانيا الفوريددا
اةراعيا ليع،بارامل ا نسانيا ،بشمل مد مون ومسد،مر وقون عوا د  ،ميدا األشدخاحل احمل،داج
إح اةساعدع من أجل إنقاذ األرواح وانفاظ على المراما اإلنسانيا ا ييا أحناء البلدد ،وإلحدا
إممانيا وصول شركاء ال،قاون قون إبطداء مبدا ي،ديح اسد،ئنا بدراممل اةقوندا بشدمل كامدل ،وإلحدا
إمماني ددا وص ددول اة دراقب اةس دد،قل وإلثل ددس وس ددا ن اإلع دديل ،قون خ ددو م ددن االن،ق ددال ،وااي ددا
األشخاحل ال ين يُبلدون عن االن،هاكامل؛
 -10يرحب ب،وقيا حمومد ميالار وبدنديقيو علدى اترتيدب بشد ن عدوقع اةشدرقين
مددن راخ د ا ا  23تش درين الثدداين/نوفمرب  2017وعلددى اترتيددب مدداقأ إلعدداقع سددمان ميالددار
اةش ددرقين م ددن ب ددنديقيو إح وط ددنهتا ا  16ك ددانون الثاين/ين دداير  ،2018بوص ددفهما خط ددوت
أولي،د هددام ،حنددو القددوقع اآلمنددا والطوعيددا والمرميددا واةسدد،داما ليجئد الروهينديددا وإعدداقهتت إح
وطنهت ،ويقر ب،قاون بنديقيو ما مفوضيا األمت اة ،دع السداميا لشدؤون اليجئد  ،وحيدث ،ا
الوقت نفس  ،ييا األطدرا علدى قعدوع اةفوضديا السداميا ،واةن مدا الدوليدا للهادرع وغريهدا مدن
اةن مددامل الدوليددا اةقني ددا إح االضددطيو بوالايهت ددا واةشدداركا الماملددا ا الفري د القامددل اةش ددرتال
اةق د إبع دداقع س ددمان ميال ددار اةشددرقين م ددن ب ددنديقيو إح ال ددوطن ،كمددا حيثه ددا عل ددى أن تض ددمن
ال،نفي الفقال واةس،دال لقمليا القوقع ،وفقاً للقانون الدويل؛

 -11يقددر ابل،دددابري الددد ا د هتا حمومددا ميالددار لل ،ضددري للقددوقع الطوعيددا اليجئ د
الروهينديدا مدن بددنديقيو ،مبدا ا ذلدا عددن طريد اةشدروو االادداقأ للمسداعدع اإلنسدانيا وإعدداقع
ال،ددوط وال،نميددا ا واليددا راخ د  ،مددا ال،شددديد علددى اناجددا إح هتيئددا ال ددرو اةي مددا للقددوقع
الطوعيددا والمرميددا واةسدد،داما ،إبشدرا قويل ،مددا تفضدديل عددوقهتت إح مدواطنهت األصددليا ،ومتمد
القا د دددين مد ددن حريد ددا ال،نقد ددل ،والوصد ددول مد ددن قون عوا د د إح سد ددبل كسد ددب القد دديو واخلد دددمامل
االج،ماعيددا ،مبددا ا ذلددا اخلدددمامل الص د يا وال،قلدديت واة د و ،،وتقويضددهت عددن ييددا اخلسددا ر،
كما يقر أبمهيا اإلشرا الدويل على ه ي القمليامل ومراقب،ها ،وييحظ بقل  ،ا الوقت نفس ،
اسدد،مرار رحيددل مددا تبقددى مددن السددمان الروهينديددا إح بددنديقيو ،ويدددعو إح وضددا حددد ل،خويد
النازح ال ين وا إح اةنطقا انرال على اندوق ب ميالار وبنديقيو؛

 -12يهي د ددب بق د ددوع قموم د ددا ميال د ددار ان تس د د ِّدرو الق د ددوقع اآلمن د ددا والطوعي د ددا والمرمي د ددا
واةسد دد،داما ميد ددا اةشد ددرقين قاخلي د داً إح قايرهد ددت ا ميالد ددار ،ا د ددرو تضد ددمن ،د ددت السد دديما
والمراما ،مبا ا ذلا ما يقرب من  120 000من الروهينديا اةشرقين قاخلياً واةوجوقين حاليداً
ا خميمامل ابلقرب من سي،وأ ا وسن راخ ؛
 -13ينوي ابعرتا جديو ميالدار ألول مدرع بق،دل عشدرع قدروي مدن الروهينديدا خدار
نطاق القضاء ا قريا إن قين ا واليا راخد الشدماليا ،ويقدرب ا الوقدت نفسد عدن القلد ألن
حمومددا ميالددار رفضددت تقددارير موثوقددا عددن حدددوو ف ددا ا ،ويمددرر اإلعدراب عددن ابلددغ القلد إزاء
اح،ااز اةراسل ال ين حيققون ا أعمال الق،ل الد حدثت ا إن قين ،ويمرر قعوتد سدلطامل
ميالار إح ال،قاون ما ال ،قيقامل اةس،قلا واةوثوقا والفقالدا ا ييدا مدزاعت ان،هاكدامل ووداوزامل
حقوق اإلنسان ،مبا ا ذلا البقد ا نساين  ،ي االن،هاكامل وال،ااوزامل؛
 -14يقددرب عددن أسددف الشددديد ألن حمومددا ميالددار تددرفض حددن اآلن ال،قدداون مددا
البقثددا الدوليددا اةسدد،قلا ل،قصددس انقددا الددد عينهددا ر دديس جملددس حقددوق اإلنسددان للوقددو علددى
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وق ددا ا و ددرو ان،هاك ددامل حق ددوق اإلنس ددان ال ددد يُددزعت أن القد دوامل القس ددمريا واألمني ددا ارتمب،ه ددا
مددؤخراً ،واالن،هاكددامل وال،ادداوزامل اة،قلقددا ققددوق اإلنسددان ا ميالددار ،وخاصددا ا واليددا راخ د ،
مبددا ا ذلددا ،علددى سددبيل اةثددال ال انصددر ،االح،ادداز ال،قسددفس وال،ق د يب واةقاملددا اليإنسددانيا
واالغ،صاب وغري ذلا من أشمال القن ا نسس وا نساين وأعمال الق،ل خار نطاق القضاء
وإبج دراءامل مددوجزع أو تقسددفاً واالخ،فدداء القس ددرأ وال،ش دريد القسددرأ وتدددمري اةم،لمددامل بص ددورع
غري قانونيا ،بديا ضمان اةساءلا الماملا للاناع واقي القدالا للض ااي؛
 -15يهيب قموما ميالار أن ت،قاون تقاوانً كداميً مدا بقثدا تقصدس انقدا  ،مبدا ا
ذلددا عددن طري د إلحددا مقلومددامل عددن اخ،صاصددامل هيئددامل ال ،قي د احملليددا واالسدد،ن،اجامل الددد
توصلت إليهاِّ ،
ويشدق علدى اناجدا إح مدنح بقثدا تقصدس انقدا إممانيدا الوصدول الماملدا قون
قيوق وقون مراقبا إح ييا اةناط واحملاورين؛
 -16يؤك ددد م ددن جدي ددد ض ددرورع تزوي ددد بقث ددا تقص ددس انق ددا جبمي ددا اة دوارق واخل دربامل
اليزما ليضطيو بوالي،ها ،مبا ا ذلا اخلربع الفنيا ا علت األقلا ا نا يا واخلربع الفنيا ا جمال
القند ا نسددس وا نسدداين ،ةواصددلا االضددطيو بوالي،هددا إح أن تقدددل تقريرهددا النهددا س إح جملددس
حقددوق اإلنسددان ا قورت د ال،اسددقا والثيث د  ،ومددن ةجم عقددد جلسددا ادداور ،ويطلددب تقددد ذلددا
ال،قرير إح ا مقيا القاما ا قورهتدا الثالثدا والسدبق  ،ومدن ةجم عقدد جلسدا اداور مدا بقثدا تقصدس
انقا ؛
 -17يق ددرر أن عل ددى بقث ددا تقص ددس انق ددا أن تض ددمن ال،وثي د المام ددل للم ددت المب ددري
واة،زايد ابس،مرار من األقلا اة،قلقا ابن،هاكامل وواوزامل حقوق اإلنسدان الدد ومقهدا ،وال ،قد
م ددن ص د ،ها ،وقجمه ددا وحف ه ددا ك ددس ت دد،ممن اآللي ددامل القض ددا يا اةوثوق ددا م ددن تقاس ددت ه د ي اة دواق
والوص ددول إليه ددا واس دد،خدامها بش ددمل فق ددال ،ويطل ددب إح األم د الق ددال ص دديا اة دوارق اليزم ددا
ل لا؛
 -18يشاا بقوع حموما ميالدار علدى ا داذ ال،ددابري اليزمدا ةقا دا ال،مييدز وال ،يدز
ضدد النسدداء واألطفددال وأفدراق األقليددامل اإلثنيددا والدينيدا واللدويددا ا ييددا أحندداء البلددد ،وعلددى ا دداذ
اةزيد من اإلجراءامل بددرض اإلقاندا القلنيدا للددعوع إح المراهيدا القوميدا أو القرقيدا أو الدينيدا الدد
تشمل اريضاً على ال،مييز أو القداوع أو القن وبدرض ال،نديد علناً ي الدعوع ،وعلى اع،ماق
تدابري ةماف ا ال ،ريض على عن وشيا قا ت على ا نسيا أو القرق أو الدين أو اةق،قد ،ما
احرتال حريدا ال،قبدري ،وعلدى مواصدلا زايقع ا هدوق الراميدا إح تقزيدز الدوال واحدرتال ال،ندوو وال،قدايو
الس ددلمس ا يي ددا قطاع ددامل ا ،م ددا عمد ديً بقد درار جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  18/16اة ددؤر 24
آذار/مددارس  2011وخبطددا عمددل الدرابط اة،قلقددا ق ددر الدددعوع إح المراهيددا القوميددا أو القنصدريا
أو الدينيددا الددد تشددمل اريضداً علددى ال،مييددز أو القددداء أو القند وذلددا بسددبل منهددا زايقع تيسددري
انوار ب األقاين وب الطوا ؛
د،خدل بشد د ددمل م،زاي د د دد
 -19ييح د ددظ بب د ددالغ القل د د د أن هتد د ددت ال،شد د ددهري ا ند د ددا س تُسد د د ة
السدد،هدا الصد في والسياسددي والطدديب ومسدد،خدمس وسددا ن ال،واصددل االج،مدداعس بسددبب
تقب ددريهت الس ددلمس ،عل ددى ش ددبما اإلنرتن ددت وخارجه ددا ،وخاص داً مبوج ددب اة دداقع (66ق) م ددن ق ددانون
االتصاالمل السلميا واليسلميا ،وقانون اةقاميمل اإللمرتونيا ،وأحمال القانون ا ندا س ،مبدا ا
ذل ددا اة دداقع (505ب) ،وأن ق ددانون األس درار الرقي ددا ،وق ددانون ا مقي ددامل غ ددري القانوني ددا ،وق ددانون
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ال،امددا السددلمس واةس دريامل السددلميا مددا زالددت تُن،هددا الع،قددال واح،ادداز األف دراق تقسددفاً بسددبب
إلارس دد،هت نق ددوقهت اة،قلق ددا قري ددا ال دددين أو اةق،ق ددد وحري ددا ال،قب ددري ،وابل،ام ددا الس ددلمس وتم ددوين
ا مقيامل ،مبا ا ذلا على أساس ان،ما هت اإلثد أو مق،قدداهتت السياسديا ،ويددعو إح عمليدامل
تش دريقيا مف،وحددا وتشدداركيا مددن أجددل إلددداء أو إصدديح تلددا الق دوان مبددا ي،مشددى مددا ال،زامددامل
حموما ميالار مبوجب القانون الدويل نقوق اإلنسان؛
 -20يرحب إبطيق سراح الساناء السياسي وفقاً الل،زال حموما ميالار ،ويهيب
ابنمومددا أن تضددمن عدددل بقدداء أأ شددخا ا السددان بسددبب مق،قدات د السياسدديا أو الدينيددا،
مبا ا ذلا اةدافقون عن حقوق اإلنسان والطيب ال ين اح،ازوا أو أقينوا ا اآلونا األخريع؛
 -21يهي ددب قموم ددا ميال ددار أن تف ددس ابل،زامه ددا ابإلفد درا غ ددري اةش ددروط ع ددن يي ددا
السدداناء السياسددي اة،بق د وبددرق االع،بددار ابلمامددل للسدداناء السياسددي السددابق  ،فض ديً عددن
تقددديل الق دوان ال،قييديددا وإ دداء مددا تبقددى مددن قيددوق علددى إلارسددا ان د ا حريددا الدددين أو اةق،قددد
وان د ا حري ددا ال،قب ددري وا تم ددوين ا مقي ددامل وا ال،ام ددا الس ددلمس ،وه ددس حق ددوق ال ب ددد منه ددا
لضمان إجيداق بيئدا آمندا ومواتيدا ،وال سديما للما،مدا اةددين ،والصد في  ،واةددافق عدن حقدوق
اإلنسان ،واحملام  ،والناشط ا جمال انقوق اة،قلقدا ابلبيئدا واألراضدس ،واةددني  ،ويُقدرب عدن
قلق إزاء ال،قارير الد ت ،دو عن توقي أشخاحل بسبب إلارس،هت  ،ي انقوق؛
 -22يقددرب عددن ابلددغ القلد إزاء حدداالمل االن،قددال اةبلجمددغ عنهددا واة،قلقددا ابل،قدداون مددا
اةقررع اخلاصا اةقنيا قالدا حقدوق اإلنسدان ا ميالدار ،لمند يُؤكدد أن أحدداً ال ينبددس أن ي،قدرض
لين،ق ددال أو الرص ددد أو اةراقب ددا أو ال،هدي ددد أو اةض ددايقا أو الرتهي ددب بس ددبب تقاون د أو ادث د م ددا
اإلجراءامل اخلاصا ال،ابقا لس حقوق اإلنسان ،مبا ا ذلا اةقدررع اخلاصدا اةقنيدا قالدا حقدوق
اإلنسان ا ميالار ،أو ما البقثا الدوليا اةس،قلا ل،قصس انقا  ،أو ما األمت اة ،ددع ،ويهيدب
قمومددا ميال ددار أن ت،خ د ال ،دددابري اةي م ددا ةن ددا ه د ي األفق ددال ومماف ددا اإلف دديمل م ددن القق دداب
إبجراء اقيقدامل فوريدا وفقالدا ا ييدا اقعداءامل الرتهيدب واالن،قدال مدن أجدل تقدد مدرتم هد ي
األفقال إح القدالا وإلحا سبل ان،صا مناسبا للض ااي؛
 -23ييحظ ما القل اس،مرار وروق تقارير عن مصداقرع األراضدس وقطدا األشداار،
وحيددث حمومددا ميالددار علددى حددل اةسددا ل اة،قلقددا قيددازع األراضددس ابل،شدداور المامددل مددا السددمان
اة،ضررين؛
 -24يهيب قموما ميالار أن ِّ
تسرو جهوقها كس تمفل ال ،قي الشامل واةسد،قل
والنزي د ا ق،ددل اخلبددري القددانوين الدسدد،ورأ وكبددري مس،شددارأ الرابطددا الوطنيددا مددن أجددل الدميقراطيددا
كددو ين ،ا كددانون الثاين/يندداير  ،2017والناشددن ا جمددال انقددوق اة،قلقددا ابألراضددس والبيئددا انو
تش د دديت ابن قين د ددغ ،ا تش د د درين الث د دداين/نوفمرب  ،2016والص د د د فس س د ددو م د ددو ت د ددون ،ا ك د ددانون
األول/قيسددمرب  ،2016واغ،صدداب وق،ددل مدرسدد ،ا إحددد ،مدددارس كاش د  ،مهددا مدداران لددو را
ولندبدداو هم دداون انن تس ددينغ ك ددانون الثاين/ين دداير  ،2015فض ديً ع ددن ح دداالمل أخ ددر ،،وقاس ددبا
اةسؤول عنها؛
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 -25يهيدب أيضداً قمومدا ميالدار أن تفدر فدوراً عدن الصد في ْ وا لدون وكيداو سدوأ
أو ،وأن تسد د ددمح للص د د د في ابلوصد د ددول إح ييد د ددا أحند د دداء ميالد د ددار ،وال سد د دديما والايمل راخ د د د ،
وكاش  ،وشان؛
 -26يهيددب كد لا قمومددا ميالددار ،مبددا ا ذلددا القدوامل القسددمريا واألمنيددا ال،ابقددا
،ا ،أن ت،خ مزيداً من اخلطوامل إلصيح الدس،ور وتقزيز اةؤسسامل الدميقراطيدا وانمدت الرشديد
وسدياقع القدانون لضددمان احدرتال وتقزيدز حقددوق اإلنسدان واندرايمل األساسدديا القاةيدا وفقداً للقواعددد
واةقددايري الدوليددا ،ويُشدددق علددى اناجددا إح قضدداء مسدد،قل وقايددد وفقددال ،ومهنددا قانونيددا ت،م،ددا
ابالس دد،قيليا واإلقارع ال اتي ددا ،ويهي ددب ابنموم ددا أن تض ددمن االم،ث ددال ال ،ددال الل،زاماهت ددا مبوج ددب
القانون الدويل نقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،حسب االق،ضاء؛
 -27يرح ددب ابخلطد دوامل ال ددد ا د هتا حموم ددا ميال ددار م ددن أج ددل من ددا وإ دداء وني ددد
األطفال ،ال أ يقد ان،هاكاً للقانون الدويل الواجب ال،طبي  ،وتسريح أكثدر مدن  850طفديً مدن
األطفال ا نوق السابق  ،وإذ يس،هان اس،خدامهت ي الصفا ا ميالار ،حيث انمومدا علدى
مواصددلا تقزيددز ال،قدددل احملددرز صددوب الوق د المامددل ل،انيدددهت واسدد،خدامهت؛ واديددد هويددا ييددا
األطفال اة،بق ا صفو القوامل انموميا وتسرحيهت فوراً؛ وإ اء توقي األطفال ومضايق،هت
وسانهت ب،هما الفرار من اخلدمدا أو االرتبداط اب ماعدامل اةسدل ا غدري ال،ابقدا للدولدا؛ ومواصدلا
ا ه ددوق الرامي ددا إح تق ددد مد درتم أعم ددال وني ددد األطف ددال ،ا ان،ه دداال للق ددانون ال دددويل الواج ددب
ال،طبي د  ،إح القدالددا ووددر ونيددد األطفددال؛ وزايقع الشددفافيا ،بسددبل منهددا توسدديا فددرحل وصددول
اةقرضددون لل،انيددد ،إح خدددمامل تسددايل اةواليددد؛ وضددمان إعدداقع
األطفددال ،مبددن فدديهت األطفددال جم
أتهيل األطفال ا نوق السابق وإعاقع إقماجهت؛ والسماح للاماعامل اإلثنيدا اةسدل ا ابل،قداون
ما األمت اة ،دع من أجل إ اء ييا أشمال ونيد األطفال واس،خدامهت؛
 -28يرحب أيضاً ابخلطوامل الد ا هتا حمومدا ميالدار لل،صددي علدى االتفاقيدامل
الدوليا نقوق اإلنسان أو االنضمال إليها ،ويشاا انموما علدى الن در فقليداً ا ال،صددي علدى
اتفاقيددامل قوليددا أخددر ،نقددوق اإلنسددان وعلددى الربوتوكددوالمل االخ،ياريددا اةل ة قددا ددا ،ويدددعو إح
ال،نفيد د المام ددل الل،زام ددامل انموم ددا مبوج ددب الق ددانون ال دددويل نق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددويل
اإلنساين ،وك لا مبوجب االتفاقامل األخر ،ذامل الصلا؛
 -29يدُد ِّكر ابل ،د دزال حموم ددا ميال ددار بف دد،ح مم ،ددب قُط ددرأ ةفوض دديا األم ددت اة ،دددع
الساميا نقوق اإلنسان ،مزوق بواليا كاملا ووفقاً لواليا اةفوض السامس ،ويشاا انموما على
توجي قعوع قا ما إح ييا اإلجراءامل اخلاصا ال،ابقا لس حقوق اإلنسان؛
 -30يهيددب قمومددا ميالددار ومؤسسدداهتا أن تمث د ا هددوق الراميددا إح تقويددا اايددا
وتقزيددز حقددوق اإلنسددان وسددياقع القددانون والنهددوض ابلدميقراطيددا وال،نميددا االق،صدداقيا واالج،ماعيددا
الشداملا للاميددا مددن أجدل اقيد أهدددا ال،نميدا اةسدد،داما ،بسددبل منهدا إصدديح اللانددا الوطنيددا
نقددوق اإلنسددان ا ميالددار وفقداً للمبدداقئ اة،قلقددا مبركددز اةؤسسددامل الوطنيددا ل،قزيددز واايددا حقددوق
اإلنسان (مباقئ ابريدس) ،ويهيدب اب ،مدا الددويل أن يددعت ميالدار ا هد ا الصددق ،بسدبل منهدا
براممل اةساعدع ال،قنيا وبناء القدرامل؛

8

GE.18-05432

A/HRC/RES/37/32

ِّ
يشاا ييا مؤسسدامل األعمدال ال،ااريدا ،مبدا ا ذلدا الشدركامل عدرب الوطنيدا
-31
واةشاريا احملليا ،على احرتال حقوق اإلنسان وفقاً للمباقئ ال،وجيهيدا اة،قلقدا ابألعمدال ال،ااريدا
وحق ددوق اإلنس ددان ،ويهي ددب قموم ددا ميال ددار أن تف ددس بواجبه ددا اة،قلد د قماي ددا حق ددوق اإلنس ددان،
ويهيب بدول منش شدركامل األعمدال ال،ااريدا القاملدا ا ميالدار أن تبد بوضدوح أ دا ت،وقدا مدن
ييددا مؤسسددامل األعمددال الددد توجددد مقارهددا ا إقليمهددا و/أو ضددمن والي،هددا القضددا يا أن اددرتل
حقوق اإلنسان ا ييا عملياهتا؛
 -32يرح ددب ب،قزي ددز تق دداون حموم ددا ميال ددار م ددا من م ددا القم ددل الدولي ددا بدي ددا وض ددا
ب درانممل قطددرأ للقمددل الي د  ،يشددمل في د القضدداء علددى السددخرع عنص دراً أساسددياً؛ ويرحددب أيض داً
مبوافق ددا انموم ددا م ددؤخراً عل ددى متدي ددد ال،فد داهت ال،مميل ددس وخط ددا القم ددل للقض دداء عل ددى اس دد،خدال
السددخرع ،حددن آخددر كددانون األول/قيسددمرب  ،2018وحيثهددا علددى اإلس دراو ا ال،نفي د ؛ ويشدداا
انموما على مواصلا اةشاركا ا عمليا ابيل بش ن هتريب الناس واالوار ابألشخاحل وما ي،صل
بد لا مددن جدرا ت عددرب وطنيددا ،وإح الشددروو ا عمليددا إصدديح قددانون القمددل ل،قزيددز حريددا تمددوين
ا مقيامل من خيل حوار ثيثس حقيقس وفقال ووفقاً ةقايري القمل الدوليا؛
 -33يهيددب اب ،مددا الدددويل أن يقدددل مزيددداً مددن الدددعت إح حمومددا ميالددار ،بسددبل
منه ددا اةس دداعدع ال،قني ددا وبن دداء الق دددرامل ،ا الوف دداء ابل،زاماهت ددا وتقه ددداهتا الدولي دا ا جم ددال حق ددوق
اإلنسددان ،والنهددوض ابلدميقراطيددا وال،نميددا االق،صدداقيا واالج،ماعيددا ،وال،نفي د المامددل ل،وصدديامل
اللانا االس،شاريا لواليا راخ ؛

 -34يقددرر متديددد واليددا اةقددررع اخلاصددا اةقنيددا قالددا حقددوق اإلنسددان ا ميالددار ةدددع
سنا إضافيا ،ويطلب إح اةقررع اخلاصا أن تقدل تقريراً مرحليداً شدفوايً إح جملدس حقدوق اإلنسدان
ا قورت الثامنا والثيث وتقريراً إح اللانا الثالثا ا الدورع الثالثا والسبق للامقيا القامدا وإح
ا لددس ا قورتد األربق د وفقداً لددربانممل عمل د السددنوأ ،ويدددعو اةقددررع اخلاصددا إح مواصددلا رصددد
حالا حقوق اإلنسان وتقييت ال،قدل احملرز ا تنفي ال،وصيامل الد قدم،ها؛
 -35يهيب قموما ميالدار أن تسد ،ن  ،قون إبطداء ،تقاو دا مدا اةقدررع اخلاصدا ا
االضطيو بوالي،ها ،بوسا ل منها تيسري القيال بزايرامل أخر ،وإلحدا إممانيدا الوصدول قون قيدد
إح ييا أحناء البلدد ،وأن تسد ،ن عملهدا مدا اةقدررع اخلاصدا مدن أجدل وضدا خطدا عمدل وإطدار
زم لل،نفي السريا للمقايري اةشرتكا اةقرتحا الد حدقهتا اةملفدا ابلواليدا ا تقريرهدا السداب (،)3
ولل،قدل ا ا االمل ذامل األولويا اخلاصا ابةساعدع ال،قنيا وبناء القدرامل؛
 -36يطلدب إح األمد القددال واةفدوض السددامس تزويددد اةقدررع اخلاصددا والبقثددا الدوليددا
اةس دد،قلا ل،قص ددس انق ددا ابةس دداعدع واة دوارق واخل ددربع الفني ددا اليزم ددا ل،ممينهم ددا م ددن االض ددطيو
بوالي،هما ابلمامل.

ا لسا 55
 23آذار/مارس 2018
__________
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[اعُ،مددد ب،صددويت مسددال أبغلبيددا  32صددولً مقابددل ةسددا أص دوامل وام،ندداو  10أعضدداء .وكددان
ال،صويت على الن و ال،ايل:

اةؤيدون:
إسد ددبانيا ،أس د درتاليا ،أفدانسد دد،ان ،أةانيد ددا ،اإلمد ددارامل القربيد ددا اة ،د دددع ،أوكرانيد ددا،
ابكس دد،ان ،الربازيد ددل ،بلايمد ددا ،بنم ددا ،بد ددريو ،توغد ددو ،ت ددونس ،يهوريد ددا كد ددوراي،
جورجي د ددا ،روان د دددا ،س د ددلوفاكيا ،س د ددلوفينيا ،سويسد د درا ،ش د دديلس ،القد د دراق ،قط د ددر،
قريغيزس د دد،ان ،كرواتي د ددا ،ك د ددومل قيف د د دوار ،مص د ددر ،اةمس د دديا ،اةملم د ددا القربي د ددا
الس ددقوقيا ،اةملمد ددا اة ،دددع لربيطانيد ددا الق مد ددى وآيرلن دددا الشد ددماليا ،نياد ددرياي،
هنداراي ،الوالايمل اة ،دع األمريميا

اةقارضون:
بوروندأ ،الص  ،الفلب  ،فنزويي (يهوريا  -البوليفاريا) ،كواب

اةم،نقون:
إثيوبي د ددا ،إك د دواقور ،أند د ددوال ،يهوري د ددا الموند د ددو الدميقراطي د ددا ،جن د ددوب أفريقي د ددا،
السندال ،كينيا ،مندوليا ،نيبال ،الياابن].
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