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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/462/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - ٦٦/٢٣٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

، وإذ تـشري إىل  )١(اإلنـسان   مبيثاق األمم املتحـدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق        إذ تسترشد  
  الصلة، ذاتاألخرى صكوك حقوق اإلنسان  و)٢(انالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنس

 أن مجيــع الــدول األعــضاء ملزمــة بتعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات تعيــد تأكيــدوإذ   
  األساسية ومحايتها وبالوفاء بتعهداا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية يف هذا امليدان،

ــضا    ــد أي ــد وإذ تعي ــوق اإل   تأكي ــة حق ــة حبال ــسابقة املتعلق ــا ال ــار،   قرارا ــسان يف ميامن ن
 وقـرارات جلنـة حقـوق    ،٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول  ٢٤ املـؤرخ    ٦٥/٢٤١وآخرها القرار   

 مـارس / آذار٢٦ املـؤرخ  ١٣/٢٥اإلنسان وقرارات جملس حقوق اإلنـسان، وآخرهـا القـراران      
  ،)٤(٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢٤ و )٣(٢٠١٠

ــب   ــيس   وإذ ترحــ ــا رئــ ــذين أدىل مــ ــانني اللــ ــن يف   بالبيــ ــس األمــ ــشرين ١١جملــ  تــ
ــوبر /ألولا ــار٢  و٢٠٠٧أكتـ ــايو / أيـ ــا    )٥(٢٠٠٨مـ ــذين أديل مـ ــن اللـ ــس األمـ ــاين جملـ  وببيـ

  ،)٦(٢٠٠٩أغسطس / آب١٣  ومايو/ أيار٢٢ للصحافة يف

_______________ 

 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(

 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(

، )A/65/53( ٥٣الوثائــــق الرمسيــــة للجمعيـــــة العامــــة، الـدورة اخلامــسـة والـستون، امللحـق رقــم       : انظــــر  )٣(
 .الفصل األول، الفرع ألف

  .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/66/53( ٥٣ امللحق رقم الدورة السادسة والستون، ،املرجع نفسه )٤(

)٥( S/PRST/2007/37و  S/PRST/2008/13 أغـــسطس / آب١قــــــرارات ومقـــــررات جملـــس األمـــن، : ؛ انظـــــر
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ - ٢٠٠٧

)٦( SC/9662و  SC/9731. 
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 ومبـا ورد  )٧( بتقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار       وإذ ترحب أيضا    

 الزيــارات و٢٠٠٩يوليــه / متــوز٤  و٣ارتــه إىل البلــد يف فيــه مــن مالحظــات، وإذ تــشري إىل زي

ينـــاير إىل /كـــانون الثـــاين ٣١ مستـــشاره اخلـــاص املعـــين مبيامنـــار يف الفتـــرة مـــن  ـــاقـــام الـــيت 

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨  و٢٧يف  و٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٧  و٢٦فربايــر ويف /شــباط ٣

 ٤أكتــوبر إىل / تــشرين األول٣١ن مــايو والفتــرة مــ/ أيــار١٣ إىل ١١الفتــرة مــن يف  و٢٠١٠

حتث يف الوقت نفـسه حكومـة ميامنـار علـى مواصـلة إحـراز               إذ  ، و ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

   تيسري إجراء زيارات أخرى، بطرق منها،تقدم يف تعاوا مع بعثة املساعي احلميدة

إىل  املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار      بزيـارة املقـرر اخلـاص       كـذلك   وإذ ترحب     

ــرة مــن    ــار يف الفت ــسطس / آب٢٥ إىل ٢١ميامن  هــاتوصــول اجل إمكانيــة وإتاحــة ٢٠١١أغ

 الـسجناء،   يف ذلك الوصول إىل   ، مبا   مقاصدهاإىل   الفاعلة السياسية وغريها من اجلهات الفاعلة     

، وإذ حتــث علــى تنفيــذ التوصــيات الــواردة فيهمــا ويف   )٨(تقريــري املقــرر اخلــاص  بوإذ ترحــب

  قة،التقارير الساب

 العاجلـة الـيت تـضمنتها    العديـد مـن النـداءات     تلبيـة    إزاء عـدم   وإذ يساورها بالغ القلق     

القرارات املذكورة أعاله والبيانـات الـصادرة عـن هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى بـشأن حالـة           

  ،حىت اآلن حقوق اإلنسان يف ميامنار

طنيـة حقيقيـة مـن      عمليـة حـوار ومـصاحلة و      ب االضـطالع يتـسم بـه       مـا  تعيد تأكيد وإذ    

  أمهية أساسية لالنتقال إىل الدميقراطية،

املـصاحلة   وحتقيـق  بتنفيـذ اإلصـالح     علنارئيس ميامنار   الذي تعهد به    االلتزام  ب تنوهوإذ    

ــة         ــز احلكــم الرشــيد والدميقراطي ــات األساســية وتعزي ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــة ومحاي الوطني

 الـرئيس مبعاجلـة املـسائل االجتماعيـة     تعهـد بـه  لـذي  االلتزام اإذ تنـوه أيـضا بـ   وسيادة القـانون، و   

  واالقتصادية والبيئية،

 داو أونـغ سـان سـو    باحملادثـات الـيت جـرت مـؤخرا بـني حكومـة ميامنـار و            ترحبوإذ    

وار فعــال للنــهوض حبــ احلكومــة علـى اختــاذ خطــوات إضــافية   فيــه حتــثيف الوقــت الــذيكـي،  

 مبــا يف ذلــك الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل  ،وحقيقــي مــع طائفــة واســعة مــن األحــزاب الــسياسية 

ــة     ــة واألقليــات العرقيــة واجلهــات املعني الدميقراطيــة واجلهــات الفاعلــة يف الــدعوة إىل الدميقراطي

  األخرى يف عملية حوار حقيقي ومصاحلة وطنية وانتقال إىل الدميقراطية،

_______________ 

)٧( A/66/267.  

 .A/HRC/16/59  وA/66/365انظر  )٨(
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فافية جيـب   تتـسم بالدميقراطيـة والـش    ميـع يشارك فيها اجل   أن إجراء انتخابات   ترىوإذ    

ن  ألتعــرب عــن أســفها العميــقإذ يكـون حجــر الزاويــة يف أي عمليــة إصــالح دميقراطـي، و   أن

 علـى وجـه   وإذ تالحظ الصدد،   ذلك فرصة ضائعة يف     ت مثل ٢٠١٠االنتخابات العامة يف عام     

اخلــصوص القيــود الــيت تفرضــها القــوانني االنتخابيــة واحلــد مــن إمكانيــة الوصــول إىل وســائط    

وإلغـاء االنتخابـات    اليت تقـوم ـا جهـات رمسيـة     ادث التخويف املبلغ عن وقوعها   حوواإلعالم  

عـدم قيـام    إزاء  القلـق تعـرب عـن     إذ  يف مناطق عرقية معينة وعدم استقالل اللجنة االنتخابيـة، و         

 فيهــــا اللجنــــة االنتخابيــــة مبتابعــــة الــــشكاوى الــــواردة بــــشأن العمليــــة االنتخابيــــة، مبــــا          

  التصويت؛ إجراءات

 حكومة ميامنار على مواصلة التعـاون مـع اتمـع الـدويل مـن أجـل إحـراز        شجعتوإذ    

ــسياسية، وإذ        ــات ال ــات األساســية والعملي ــسان واحلري ــوق اإلن ــدم ملمــوس يف جمــاالت حق تق

  القيام بذلك، أعلنت اعتزامهااحلكومة أن  تالحظ

ــرب عــن بــالغ القلــق      - ١   اإلنــسان واحلريــات   حقــوق انتــهاك اســتمرار إزاءتع

بــااللتزام الــذي قطعتــه   الــذي تــسلم فيــه ، يف الوقــت  بــشكل منــتظمألساســية لــشعب ميامنــار ا

  ؛تلك االنتهاكاتل للتصديحكومة ميامنار بتنفيذ إصالحات 

رت مـؤخرا بـني حكومـة ميامنـار وداو أونـغ سـان              ـ باحملادثات اليت جـ    بــترح  - ٢  

حـوار   إىل اجلاريـة حاليـا  ت كومـة علـى تطـوير احملادثـا    احل وأحزاب املعارضة، وتشجع  يسو ك 

بإشــراك املعارضــة الدميقراطيــة علــى حنــو شــامل يف  يف الوقــت نفــسه  والقيــاممنــتظمموضــوعي 

الـسياسية  واجلهـات الفاعلـة    اجلماعـات ، مبا فيها الرابطة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة و         احلوار

عمليـة إصـالح شـاملة      ب مـن أجـل البـدء         فيـه  واجلهـات الفاعلـة     اتمع املدين  مجاعاتوالعرقية و 

  سالم دائم يف ميامنار؛إحالل املصاحلة الوطنية وحتقيق ودميقراطية تفضي إىل 

  ٣ -    كومة ميامنار االستمرار يف كفالـة عـدم تقييـد ممارسـة داو أونـغ سـان                 حبيب

 فيمـا يتعلـق حبريـة    خباصـة  األساسـية، و   احلريـات  و مـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان          جلميـع سو كـي    

 املــشاركة مــع اجلهــات بطــرق منــهايف املــشاركة الكاملــة يف العمليــة الــسياسية، التنقــل واحلــق 

  املعنية، واختاذ التدابري املناسبة حلماية سالمتها البدنية؛

 ٢٠٠ أكثــر مــن  عــن٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٢ بــاإلفراج يف ترحــب  - ٤  

 التـأخري ودون  ، وحتث بشدة حكومـة ميامنـار علـى اإلفـراج دون مزيـد مـن            ضمريمن سجناء ال  

مبن فيهم رئيس رابطة قوميـات شـان مـن أجـل الدميقراطيـة،               ،الضمريشروط عن مجيع سجناء     

، يــو مــني كــو نــاينغ، وأحــد مؤســسي   ٨٨يــو هكــون هتــون وو، وقائــد جمموعــة طلبــة جيــل   

، واملـدافع عـن حقـوق اإلنـسان، يـو ميينـت أيـي، وقائـد         ، كو كـو غـي    ٨٨جمموعة طلبة جيل    
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 هلـم باملـشاركة الكاملـة يف العمليـة الـسياسية،      بورما، يو غامبريا، والسماح  حتالف مجيع رهبان    

 ويــب بقــوة  أساســي للمــصاحلة الوطنيــة،دون قيــودمــع التــشديد علــى أن إطــالق ســراحهم  

ــسري        ــاء الق ــذين تعرضــوا لالختف ــة الكــشف عــن مكــان األشــخاص احملتجــزين أو ال باحلكوم

  وافع سياسية؛والكف عن القيام مبزيد من االعتقاالت بد

ــى الــصعيد   تالحــظ   - ٥   ــدة عل ــشاء جمــالس تــشريعية جدي ــوطين واإلقليمــي  ينإن  ال

  يف املـسائل وعلى صعيد الواليات يف ميامنار واختاذ بعض اخلطوات إلشـراك اـالس التـشريعية           

   الصدد؛ذلك من اجلهود يف مزيد، وتشجع على بذل  ومحايتها بتعزيز حقوق اإلنساناملتعلقة

  ٦ -  ــ ــع مجيــع القيــود املفروضــة علــى ممثلــي األحــزاب        ميامنــار كومــةحبب ي رف

اجلهــات الفاعلــة األخــرى علــى الــصعيد الــسياسي وصــعيد اتمــع املــدين يف   علــى الــسياسية و

، وكفالـة إجـراء االنتخابـات الفرعيـة      باملوضوعتعديل القوانني ذات الصلة     منها بوسائلالبلد،  

يف الوقـت نفـسه بـاإلعالن        وتنـوه ،  ويـضمن مـشاركة اجلميـع      الـشفافية يتـسم ب   على حنـو  املقبلة  

 ون االنتخـايب مـن شـأا أن تـسمح بتوسـيع نطـاق املـشاركة وحتـث        ـــ ي القان ــــ فعــن تغيــريات   

  ؛وضعها موضع التنفيذعلى 

وإفــساح إصــالح وســائط اإلعــالم اعتزامهــا ميامنــار حكومــة إعــالن تالحــظ   - ٧  

يــب بقــوة حبكومــة ميامنــار رفــع  و، املتخــذة يف هــذا الـصدد  ومبادراــا األوىل للــصحافةاـال 

القيود املفروضة على حرية التجمـع وتكـوين اجلمعيـات وحريـة التنقـل وحريـة التعـبري، حتقيقـا                 

 وحتــسني إتاحــة خــدمات شــبكة اإلنترنــت   ألغــراض منــها حريــة وســائط اإلعــالم واســتقالهلا  

ــف اســتخ    ــسري اســتخدامها ووق ــة وتي ــةواهلواتــف احملمول ــادام الرقاب ــك   عليه ــف ، مبــا يف ذل وق

   ملنع نشر اآلراء اليت تنتقد احلكومة؛استخدام قانون املعامالت اإللكترونية

وتـشجع  ،   يف ميامنـار   لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   ال بتشكيل   مع التقدير  تنوه  - ٨  

ة  مؤسـسة مــستقل حبيــث تكـون م تأسيــسها وحتديـد واليتـها   يـت حكومـة ميامنـار علــى كفالـة أن    

لتعزيـز حقـوق اإلنـسان       ملؤسـسات الوطنيـة   ا املتعلقـة مبركـز      للمبـادئ ذات مصداقية وفقـا     فعالة  

)“مبـادئ بـاريس   ”(ومحايتها  
علـى تلقـي الـشكاوى والتحقيـق يف     كـذلك   تـشجع اللجنـة     و ،)٩(

حلقـوق  مفوضية األمـم املتحـدة   االنتهاكات، وتوصي بأن تلتمس احلكومة املساعدة التقنية من     

  ؛اال هذا االتصاالت األولية يف مع مالحظة بعض،  املؤسسة اجلديدةتلكير اإلنسان لتطو

 إزاء اسـتمرار حـاالت االحتجـاز التعـسفي واالختفـاء            تعرب عن بـالغ القلـق       - ٩  

القسري واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة أو العقوبـة القاسـية              

_______________ 

 .، املرفق٤٨/١٣٤القرار  )٩(
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حكومــة ميامنــار علــى القيــام دون مزيــد مــن التــأخري بــإجراء   الالإنــسانية أو املهينــة، وحتــث  أو

حتقيــق كامــل شــفاف فعــال حمايــد مــستقل يف مجيــع البالغــات عــن وقــوع انتــهاكات حلقــوق    

اإلنسان وتقـدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة مـن أجـل وضـع حـد إلفـالت مـرتكيب انتـهاكات              

ـــن العقــاب، وإذ تأســف لعــدم االســت    ــســـان مــ ـــوق اإلن ــك  حقــ ــسابقة يف ذل ــداءات ال جابة للن

الشـــأن، يــب باحلكومــة أن تقوم بذلــك على سبيـــل األولويــة وأن تـستعني بـاألمم املتحـدة        

  عند االقتضاء؛

 باخلطوات اليت اختـذا حكومـة ميامنـار مـؤخرا السـتعراض بعـض               حتيط علما   - ١٠  

شفاف عـام يـشمل اجلميـع ملـدى     كومة االضطالع باستعراض   التشريعات الوطنية، ويب باحل   

تقيد الدستور ومجيع التـشريعات الوطنيـة بالقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، تـشارك فيـه علـى               

حنــو تــام املعارضــة الدميقراطيــة ومجاعــات اتمــع املــدين واجلماعــات العرقيــة واجلهــات املعنيــة    

ــذي األخــرى،  ــت ال ــشرييف الوق ــه  ت ــيت    في ــرة أخــرى إىل أن اإلجــراءات ال ــصياغة  م وضــعت ل

  الدستور أدت فعليا إىل استبعاد اجلماعات املعارضة من العملية؛

 واسـتقالل   هوحيـاد   حكومة ميامنار على كفالة استقالل اجلهاز القضائي       حتث  - ١١  

أكدتــه فــــي وقـت سـابق        مـا  احملاميــن وضمــان مراعـــاة اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة وتنفيـذ          

ــــي حبالــة حقــوق اإلنــسان فــــي ميامنــار فيمــا يتعلـــق ببـــــدء حــوار بــشأن للمقــــرر اخلــــاص املعن

  اإلصالح القضائي؛

ــرب عــن    - ١٢    إزاء الظــروف الــسائدة يف الــسجون ومرافــق االحتجــاز     قلقهــاتع

ــات   ــدم  األخــرى والبالغ ــزال تق ــيت ال ت ــشأن ال ــك      ب ــا يف ذل ــضمري، مب ــة ســجناء ال ســوء معامل

 الـضمري إىل سـجون معزولـة بعيـدة عـن أسـرهم يتعـذر              خضوعهم للتعذيب، وإزاء نقل سجناء    

 أن تكفـل فيها تلقي زيارات منتظمة أو احلصول على الغـذاء والـدواء، ويـب حبكومـة ميامنـار       

  إجراء التحقيقات املناسبة يف مجيع حاالت الوفاة اليت حتدث يف السجون؛

إزاء اسـتئناف النــزاع املـسلح وايـار اتفاقـات وقـف              القلـق     بـالغ  تعرب عـن    - ١٣  

ضغوط الـيت  لـ  والييت كاشني وشـان نتيجـة ل    منهاإطالق النار القائمة منذ فترة طويلة يف مناطق         

 على مجاعات عرقية معينة واستبعاد بعض األحزاب العرقيـة     ممارستها  السلطات الوطنية  تواصل

يف الوقت الـذي   ،  حياة أفرادها  متسن القرارات اليت    السياسية الرئيسية من العملية السياسية وم     

 النـار يف منـاطق أخـرى،    إطـالق اختاذ بعض اخلطوات للتوصـل إىل اتفاقـات لوقـف      فيهتالحظ  

 وتـدعو مجيـع املعنـيني إىل    ،ويب حبكومة ميامنـار محايـة الـسكان املـدنيني يف مجيـع أحنـاء البلـد             

 اتفاقـات لوقـف إطـالق النـار، ويـب أيـضا            إىل  مـن جديـد    استخدام السبل السياسية للتوصـل    
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باحلكومة توسيع نطاق عرضها بـإجراء حمادثـات سـالم مـع اجلماعـات املـسلحة حبيـث تـشمل                     

  البلد بأسره؛

 حبكومـة ميامنـار أن تتخـذ تـدابري عاجلـة لوضـع حـد لالنتـهاكات           يب بقـوة    - ١٤  

نــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك  اجلــسيمة املــستمرة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإل  

استهداف أشخاص بسبب انتمـائهم إىل مجاعـات عرقيـة معينـة واسـتهداف املـدنيني حتديـدا يف           

العمليات العسكرية واالغتصاب وغريه من أشكال العنـف اجلنـسي، وأن تـضع حـدا لإلفـالت              

  من العقاب على تلك األفعال؛

مارســة التــشريد القــسري  حبكومــة ميامنــار أن تــضع حــدا ملبقــوة يــب أيــضا  - ١٥  

املنتظم ألعداد كبرية من األشخاص داخل بلدهم وغريها من املمارسات اليت تـؤدي إىل تـدفق                

  الالجئني إىل البلدان ااورة؛

 إزاء التمييز وانتهاكات حقـوق اإلنـسان والعنـف والتـشريد            تعرب عن قلقها    - ١٦  

 من األقليات العرقية، مبا فيهـا، علـى سـبيل     يعاين منها العديد  ال يزال   واحلرمان االقتصادي اليت    

احلصر، أقلية روهينغيـا العرقيـة يف واليـة راخـني الـشمالية، ويـب حبكومـة ميامنـار أن              ال املثال

متـنح اجلنـسية    تتخذ على الفور اإلجراءات الكفيلة بتحسني أحوال كل من هذه األقليـات وأن         

  ألفراد أقلية روهينغيا العرقية؛

على تكثيف تعاوا مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق      مة ميامنار   حكو حتث  - ١٧  

 مناسـب ألفـراد القـوات املـسلحة وأفـراد الـشرطة       اإلنسان وغريها من الشركاء إلجراء تدريب 

وموظفي السجون التـابعني هلـا يف جمـايل حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل مـن أجـل                 

الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل   كفالــة تقيــدهم الــصارم بأحكــام القــانون  

  وحماسبتهم على أي انتهاكات لتلك األحكام؛

 حبكومة ميامنار النظر يف التصديق علـى بقيـة املعاهـدات الدوليـة حلقـوق         يب  - ١٨  

اإلنـــسان واالنـــضمام إليهـــا مبـــا يتـــيح إمكانيـــة إجـــراء حـــوار مـــع اهليئـــات األخـــرى املنـــشأة    

وتالحظ يف الوقت نفـسه اختـاذ احلكومـة بعـض اخلطـوات             وق اإلنسان،   معاهدات حق  مبوجب

  ؛الصدداألولية يف هذا 

 حبكومـة ميامنـار الـسماح للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مبزاولـة                 يب أيضا   - ١٩  

  أنشطتهم دون عائق وضمان سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم حتقيقا لذلك الغرض؛

القـوات املـسلحة    لتجنيـد فـور  تضع حدا على ال  حبكومة ميامنار أن   يب بقوة   - ٢٠  

 كجنــود يف انتــهاك للقــانون واســتخدامهماملــستمر لألطفــال وغريهــا مــن اجلماعــات املــسلحة  
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 مجيع األطراف، وأن تكثف التدابري الكفيلة حبماية األطفال مـن الـرتاع املـسلح،               ترتكبهالدويل  

ملعنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلح، وأن  وأن تواصــل تعاوــا مــع املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام ا  

، علـى وجـه الـسرعة       وأن تنفـذها    للقوات املسلحة الوطنيـة    خطة عمل مشتركة فعالة   تستكمل  

وأن تيسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع األطراف األخرى املذكورة يف التقريـر الـسنوي              

ود إىل مجيـع املنـاطق الـيت    لألمني العام عن األطفال والرتاع املسلح، وأن تتيح الوصـول دون قيـ        

   األغراض؛لتلكجيند فيها األطفال 

 متديد أجـل التفـاهم التكميلـي بـني منظمـة العمـل الدوليـة        تالحظ مع التقدير   - ٢١  

التغـيريات يف القـانون    إحـداث بشأن الـسخرة، والتقـدم املبلـغ عـن إحـرازه يف           وحكومة ميامنار   

 وخباصـة فيمـا يتعلـق بالتوعيـة، غـري أـا             ،واملمارسات بغـرض القـضاء علـى اسـتخدام الـسخرة          

أبلـغ عنـه مـن اسـتخدام      مبـا يف ذلـك مـا   تعرب عن القلق البالغ إزاء اسـتمرار ممارسـة الـسخرة،     

 تكثيــف تعاوــا مــع احلمــالني املــدنيني، مبــن فــيهم احملكــوم علــيهم بالــسجن، ويــب باحلكومــة

العمـل املـضطلع بـه ملكافحـة        لتفـاهم ـدف توسـيع نطـاق          ا منظمة العمـل الدوليـة علـى أسـاس        

 التابعـة ملنظمـة   التحقيـق السخرة إىل أقصى حد ممكن يف مجيع أحناء البلد وتنفيذ توصيات جلنـة       

  العمل الدولية على حنو عاجل وتام؛

 باملوافقة على مشروع قانون منظمات العمـل والتـشاور البنـاء املـسبق              ترحب  - ٢٢  

  ؛على حنو تامشجع على تنفيذه توالذي جرى بشأنه مع منظمة العمل الدولية، 

جيابية اليت اختذا حكومة ميامنـار مـن أجـل تيـسري             باخلطوات اإل   أيضا ترحب  - ٢٣  

إلتاحـة   مـن التـدابري   امزيـد  أن تتخذ كومة  باحل يب، و  وحتسينها اإلنسانيةللحاالت  االستجابة  

 كفالـة  عـن طريـق  البلـد   اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف مجيع أحنـاء       املساعدة إيصال

ودون بــشكل كامــل بأمــان وصــول األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية الدوليــة وشــركائها   

ويف الوقت املناســـب إلـــى مجيع أحنـــاء ميامنار، مبا فيها مناطق النـزاع واحلـدود، آخـذة               عوائق  

صاريح سـفر داخـل   يف االعتبار ضرورة اإلســراع يف جتهيز طلبات احلصول علـى تأشـريات وتـ            

  البلد؛

ــدعوة املوجهــة إىل ترحــب كــذلك   - ٢٤   ــة    بال ــصليب األمحــر الدولي ــة ال تقــدمي ل جلن

 وتــشجع حكومــة ميامنــار علــى الــسماح هلــا باالضــطالع  ،بعــض املــساعدة الفنيــة يف الــسجون

بأنشطتها األخرى وفقا لواليتها، بوسائل منـها علـى وجـه اخلـصوص إتاحـة إمكانيـة الوصـول                   

  اص احملتجزين وإىل مناطق الرتاع املسلح يف الداخل؛إىل األشخ

الــصحية الدوليــة  اهليئــاتحكومــة ميامنــار علــى مواصــلة التعــاون مــع   تــشجع  - ٢٥  

  واملالريا والسل؛) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية
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اليت يقوم ـا األمـني العـام عـن      للمساعي احلميدة تعيد تأكيد تأييدها الكامل    - ٢٦  
طريق مستشاره اخلاص املعين مبيامنار، متاشيا مع تقرير األمني العـام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان                   

، وحتث حكومة ميامنار على أن تتعاون علـى حنـو تـام مـع بعثـة املـساعي احلميـدة،             )٧(يف ميامنار 
املستـشار اخلـاص إىل البلـد وضـمان وصـوله دون قيـود إىل مجيـع        بوسائل منـها تيـسري زيـارات     

ــسياسية واملــدافعون عــن       ــادة واألحــزاب ال ــة، مبــا يف ذلــك أعلــى مــستويات القي اجلهــات املعني
ــة وقــادة الطلبــة ومجاعــات املعارضــة األخــرى، وأن      حقــوق اإلنــسان وممثلــو اجلماعــات العرقي

فيهـا إنـشاء مكتـب لألمـم      مني العام، مبا  تستجيب بشكل موضوعي ودون تأخري ملقترحات األ      
  املتحدة لدعم والية املساعي احلميدة؛

 بالدور الذي تؤديه البلدان ااورة مليامنار وأعضاء رابطة أمـم جنـوب             ترحب  - ٢٧  
  شرق آسيا يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العام؛

املعنيـة مبيامنـار   عـام   الاألمـني باسـتمرار مـسامهة جمموعـة أصـدقاء       ترحب أيـضا    - ٢٨  
  لدعم عمل بعثة املساعي احلميدة؛

 إىل ٢١ار يف الفتـرة مـن   ــــ ى ميامنــــ اص إل ـــارة املقرر اخل  ـــبزي  كذلك بــترح  - ٢٩  
 الوصــول لــه، وحتــث حكومــة ميامنــار علــى تنفيــذ    وبإتاحــة فــرص٢٠١١أغــسطس / آب٢٥

 مــع املقــرر اخلــاص يف لــى حنــو تــامع والتعــاون )١٠(التوصــيات املوجهــة إىل احلكومــة يف تقريــره
   إجراء زيارات أخرى؛يسريت بطرق منهاممارسة واليته، 

 حبكومة ميامنار إجراء حوار مع املفوضية دف كفالة االحترام الكامـل            يب  - ٣٠  
  جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

ــوه ت  - ٣١   ــن ــشامل يف  مب ــدوري ال  كــانون شاركة حكومــة ميامنــار يف االســتعراض ال
 علــى تنفيــذ  بــشدة باعتبارهــا الدولــة قيــد االســتعراض، وتــشجع احلكومــة ٢٠١١ينــاير /الثــاين

، مبا يف ذلك التوصـيات بـالنظر يف االنـضمام إىل العهـد الـدويل اخلـاص        يت مت قبوهلا  التوصيات ال 
قوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة  والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحل )٢(بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية

أيـضا  فيـه    حتـث    يف الوقت الـذي    وغريمها من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان،        )٢(والثقافية
 والتمـاس التعـاون الـتقين       رفضتاحلكومة على إعادة النظر يف العديد من التوصيات اهلامة اليت           

  يف هذا الصدد؛املفوضية من 

  :إىل األمني العام تطلب  - ٣٢  

 مناقـشاته مـع حكومـة وشـعب ميامنـار        أن يواصل مساعيه احلميـدة وأن يتـابع           )أ(  
بشأن حالة حقوق اإلنسان واالنتقال إىل الدميقراطية وعملية املصاحلة الوطنية، مبـشاركة مجيـع              

_______________ 
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 وأن يعـرض علـى   اجلهات املعنية، مبا فيها اجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنـسان،  
  احلكومة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛

ــدم كــل   )ب(   ــاأن يق ــرر اخلــاص       م ــشار اخلــاص واملق ــن مــساعدة إىل املست ــزم م يل

  لتمكينهما من أداء واليتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى حنو منسق؛

ــة العامــة يف دورــا الــسابعة والــستني وإىل     )ج(   ــرا إىل اجلمعي  جملــس أن يقــدم تقري

  حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

 تقــارير يف ضــوءاملــسألة يف دورــا الــسابعة والــستني   مواصــلة النظــر يفتقــرر  - ٣٣  

  .األمني العام واملقرر اخلاص

  ٩٣اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٤

  


