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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - ٦٧/٢٣٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــسترشد  ــوق    إذ ت ــاملي حلق ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم ــسان  مبيث ــدين و )١(اإلن العه
ــسان   ــوق اإلنـ ــني حبقـ ــدوليني اخلاصـ ــسان    و)٢(الـ ــوق اإلنـ ــكوك حقـ ــرى صـ ــصلة ذاتاألخـ  الـ

قراراـا الــسابقة املتعلقـة حبالــة حقـوق اإلنــسان يف ميامنـار، وآخرهــا     ، وإذ تــشري إىل باملوضـوع 
ــانون األول٢٤ املـــؤرخ ٦٦/٢٣٠القـــرار  ــة حقـــوق  ٢٠١١ديـــسمرب / كـ ــرارات جلنـ ، وإىل قـ

مــارس / آذار٢٣خ  املــؤر١٩/٢١ اإلنــسان وقــرارات جملــس حقــوق اإلنــسان، وآخرهــا القــرار
٣(٢٠١٢(،  

 ومبـا قامـت بـه       )٤(بتقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار          وإذ ترحب     
 ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٩حكومة ميامنار تيسريا لزيارتـه للبلـد يف الفتـرة مـن             

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران١٤ و ١٣ يف اليت قام ا مستشاره اخلاص املعين مبيامنار ةوالزيار

ــضا     ــار    وإذ ترحــب أي ــسان يف ميامن ــوق اإلن ــة حق ــر املقــرر اخلــاص املعــين حبال  )٥(بتقري
 ٤يوليـه إىل  / متـوز  ٣٠خالل زيارته للبلـد يف الفتـرة مـن          لوصول إىل مقاصده    ا ةإمكاني وبإتاحة

  ،٢٠١٢أغسطس /آب

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

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

، الفــصل )A/67/53( ٥٣الــدورة الــسابعة والــستون، امللحــق رقــم ، الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة: انظــر )٣(
 .ألف ، الفرعالثالث

)٤( A/67/333. 

)٥( A/67/383. 
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ـــترح  - ١   ــا بـ ــة   ب ــإعالن حكوم ــار وب ــة يف ميامن ــا التزميامنــار لتطورات اإلجيابي امه
مبواصلة السري على طريق اإلصالح الـسياسي وإحـالل الدميقراطيـة واملـصاحلة الوطنيـة وبتعزيـز                 

اإلصـــالح   مـــن أجـــلحقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها، مقـــدرة يف ذلـــك حجـــم اجلهـــود املبذولـــة 
  اآلن؛ حىت

ـــترح  - ٢   ــضابـ ــة ميامنــار    با أي ــني حكوم ــسياسية  واجلهــاتســتمرار التعامــل ب ال
ــة داخــل الرب  ــدين وأحــزاب املعارضــة   الفاعل ــع امل ــان واتم ــى مواصــلة    ،مل ــة عل  وحتــث احلكوم

اإلصالح يف جمال االنتخابات والسعي إىل إقامة حوار شـامل متـصل مـع املعارضـة الدميقراطيـة                  
حتقيـق   إىل   يفـضي   فيـه   واجلهات الفاعلـة   مجاعات اتمع املدين  وواجلماعات السياسية والعرقية    

  الم دائم يف ميامنار؛سإحالل املصاحلة الوطنية و

بــاجلهود الــيت بذلتــها حكومــة ميامنــار لكفالــة حــسن تنظــيم     كــذلك ترحــب  - ٣  
 وشــفافيتها، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١االنتخابــات الربملانيــة الفرعيــة الــيت أجريــت يف ميامنــار يف 

 سياسـية  اكـي والرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة وأحزابـ        ويسعدها أن داو أونغ سان سو     
  أخرى شاركت بعد ذلك يف برملان ميامنار؛دة عدي

ساحة املتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبري والـصحافة،        املتزايد  ب ترحب  - ٤  
، وتــشجع ٢٠١٢أغــسطس /آب ٢٠ يف الــصحافةمبــا يف ذلــك إلغــاء الرقابــة املباشــرة علــى      

م حتقيقا لغايـات عـدة   على الوفاء بالتزامها بإجراء إصالح شامل يف جمال اإلعال      ميامنار  حكومة  
منــها إقــرار حريــة اإلعــالم واســتقالله وضــمان ســالمة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان وأمنــهم  

  وحريتهم يف مزاولة أنشطتهم؛

، وحتـث   ضمري يف الـسنة املاضـية      سجناء الـ   عنإلفراج  باستمرار ا   أيضا ترحب  - ٥  
وأن تكفــل ن شــروط دون تــأخري ودوعنــهم اإلفــراج أن تواصــل عمليــة حكومــة ميامنــار علــى 

اســتعادم حلقــوقهم وحريــام بالكامــل مبــا يتماشــى مــع توصــيات املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة  
 وتوصــي احلكومــة كــذلك بــإجراء حتقيــق واف شــامل ملعرفــة مــن ،حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار
  تبقى من سجناء الضمري؛

 ن بينـها سان، ومـ زاء مـا تبقـى مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـ      إتعرب عـن القلـق       - ٦  
االحتجاز التعسفي والتشريد القسري ومصادرة األراضي واالغتصاب وغري ذلك مـن أشـكال             

 اإلنـساين  العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وانتـهاكات القـانون           
  الدويل، وحتث حكومة ميامنار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك االنتهاكات؛

  ٧ -    ميامنـار أن تتخـذ التـدابري الالزمـة لكفالـة املـساءلة ووضـع حـد                 كومةحبيب  

لإلفالت من العقاب، بطرق منها إجراء حتقيق كامـل شـفاف مـستقل يف مجيـع البالغـات الـيت             

  ؛ الدويلاإلنساين تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون
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صديق على مزيد من الـصكوك الدوليـة   ميامنار بأن تنظر يف الت    حكومة  توصي    - ٨  
  يف ميادين حقوق اإلنسان وقوانني العمل وقانون الالجئني والقانون اإلنساين؛

باســتعراض التــشريعات اجلــاري علــى حنــو متواصــل لتقــدير مــدى        ترحــب   - ٩  
 منــها قانونــان بــشأن ، وباعتمــاد قــوانني جديــدةمــع القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان توافقهــا 

ــع       االحتجاجــا ــوانني م ــن مــشاريع الق ــشأن عــدد م ــشاور ب ــوق العمــل، وبالت ــسلمية وحق ت ال
اجلهات املعنية يف هذا الصدد، ومن بينها منظمات اتمع املدين واملنظمـات الدوليـة، وتـشجع               

 مـع ترتيبـها    مبـا يف ذلـك القـوانني اجلديـدة،    ، على أن تواصل استعراض القوانني   ميامنار حكومة
ن توافقها مـع املعـايري الدوليـة، وأن تكفـل يف الوقـت نفـسه التـشاور                 من حيث األولوية، لضما   

  احمللي؛ على نطاق واسع وأن تدعم تنفيذ اإلصالحات، مبا يف ذلك على الصعيد

ــع االهتمــام    - ١٠   ــوه م ــك     تن ــسان، مبــا يف ذل ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني ــشطة اللجن بأن
 ى مواصـلة تطـوير عملـها يف       استعراضها للشكاوى واضطالعها مبهـام التحقيـق، وتـشجعها علـ          

 وتـذكر يف الوقــت نفـسه بــضرورة كفالـة اســتقالل    ،جمـال احلمايـة والتعامــل مـع اتمــع املـدين    
  ؛)٦(وفقا ملبادئ باريسلعملها على حنو فعال اللجنة وحريتها ومصداقيتها وأدائها 

ــام    - ١١   ــع االهتم ــضائي     تالحــظ م ــاز ق ــة احلاجــة إىل جه  اخلطــوات املتخــذة لتلبي
 حمايد فعال، مبا يف ذلك اخلطوات اليت اختذا احملكمة العليا للتعامـل مـع اتمـع الـدويل      مستقل

أبدتـه   مـا   وتشجع على مواصلة اجلهـود يف هـذا الـصدد، اتـساقا مـع         ،والتماس مساعدته التقنية  
  احلكومة من عزم على تدعيم سيادة القانون يف ميامنار؛

ه حكومـة ميامنـار خـالل العـام املاضـي          بالتقـدم امللمـوس الـذي أحرزتـ        ترحب  - ١٢  
 مـن اجلماعـات العرقيـة املـسلحة الرئيـسية اإلحـدى       ١٠حيث وقعت اتفاقات سالم مبدئية مع  

عشرة وبالتزام احلكومة بالعمل علـى النـهوض بعمليـة سـالم شـاملة، وتـشدد علـى ضـرورة أن            
لقـدرات ومتكـني اتمـع     تواصل اجلهات املاحنة والشركاء تنسيق املساعدة التقنية وجهود بناء ا         

املدين ودعمها، وتشجع بشدة على إرساء حوار سياسـي رمسـي يف إطـار عمليـة شـاملة ـدف             
  إىل كفالة السالم ألمد بعيد وحتقيق املصاحلة الوطنية؛

يقتـرن   استمرار الرتاع املسلح يف والية كاشني وما       من تعرب عن بالغ القلق     - ١٣  
 ومجيـع    ميامنـار   الـدويل، ويـب حبكومـة      اإلنـساين  به من انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان والقـانون         

أطراف الرتاع املـسلح أن تتخـذ تـدابري حلمايـة املـدنيني وكفالـة وصـول املـساعدة اإلنـسانية يف              
  حينها على حنو آمن تام دون أي عوائق؛

_______________ 

 .)، املرفق٤٨/١٣٤القرار (املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  )٦(
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 للتـصدي ملـا تعانيـه أقليـات     هـود بـذل اجل  علـى التعجيـل ب     ميامنار  حكومة حتث  - ١٤  

 وتعـرب  ،عرقية شىت من متييز وانتهاكات حلقوق اإلنسان وعنـف وتـشريد وحرمـان اقتـصادي      

عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا يف واليـة راخـني، وحتـث احلكومـة علـى اختـاذ                     

 مبـا يف ذلـك    الواجبة هلـا، إجراءات لتحسني أحوال تلك األقليات ومحاية مجيع حقوق اإلنسان      

  اجلنسية؛ يفحقها 

 إزاء حـوادث العنـف الـيت انـدلعت مـؤخرا بـني بعـض                تعرب عن بـالغ قلقهـا       - ١٥  

ــة راخــني  ــورا    ،اجلماعــات يف والي ــف ف ــضع حــدا للعن ــع األطــراف أن ت ــب جبمي  وحتــث ، وي

 والـشرطة والـدرك احمللـي علـى اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة حلمايـة املـدنيني دون                     ميامنـار  حكومة

 مــن جهــود إلــاء ٢٠١٢كومــة يف مطلــع عــام احلهــذا الــصدد مــا بذلتــه  طــاء، وتالحــظ يفإب

 وحتـث علـى اختـاذ    ،أبدته من عزم علـى معاجلـة هـذه املـسألة وفقـا للمعـايري الدوليـة           العنف وما 

  :كومة أناحل ويب ب،خطوات عاجلة يف ذلك االجتاه

 مبن فيهم موظفـو     ،سفاتكفل سالمة السكان وتطلق سراح مجيع احملتجزين تع         )أ(  

  اإلنسان؛  بعض السلطات حلقوقانتهاك وتتصدى ملا يبلغ عنه من ،األمم املتحدة

عوائـق   تضمن وصول املساعدة اإلنسانية يف حينها على حنو آمن تام دون أي     )ب(  

إىل كل من حيتاجوا يف والية راخـني وأن تيـسر عـودة األفـراد إىل جمتمعـام احملليـة األصـلية،                    

ب اجلمعية يف هذا الصدد باتفاقات التعاون املختلفة املربمة بني سـلطات ميامنـار واتمـع            وترح

  الدويل من أجل توزيع املعونة اإلنسانية يف والية راخني؛

تـــدعم عمليـــة التعـــويض عـــن املمتلكـــات الـــيت حلقـــت ـــا أضـــرار جـــسيمة    )ج(  

 ة الـيت شـهدا راخـني، وهـي    دمرت وأن تكفل، يف سياق جلنة التحقيق يف احلوادث األخـري   أو

اللجنة اليت ترحب اجلمعية بإنشائها مؤخرا، التحقيق بصورة وافية مـستقلة تتـسم بالـشفافية يف       

تقـدم الـضالعني يف      فيها الروهينغيـا، وأن    مباتلك البالغات مبشاركة كافة اجلماعات املتضررة،       

  تلك احلوادث إىل العدالة؛

صرية وطويلـة األجـل تراعـى فيهـا سياسـة قوامهـا            حتل املـسألة باختـاذ تـدابري قـ          )د(  

  التكامل واملصاحلة والتعايش السلمي بني اجلماعات كافة يف والية راخني؛

  خبطة العمل املتعلقة باجلنود األطفال الـيت وقعتـها حكومـة ميامنـار مـع               ترحب  - ١٦  

ملـسلحة مليامنـار    اليت دف إىل منـع جتنيـد القـوات ا   ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧األمم املتحدة يف   

لألطفال واستخدامها هلم وتوفر إطارا زمنيـا لتـسريح األطفـال املوجـودين يف صـفوفها وإعـادة               

 ويب باحلكومة أن تتخذ، بالتعاون التام مع املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام        ،إدماجهم يف اتمع  

فـــة لألطفـــال املعنيـــة باألطفـــال والنــــزاع املـــسلح، خطـــوات فوريـــة ملنـــع جتنيـــد األطـــراف كا 
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واستخدامها للجنود األطفـال وأن تتـيح الوصـول دون أي عوائـق إىل مجيـع املنـاطق الـيت جينـد                    

  فيها األطفال؛

ــضاترحــب  - ١٧   ــى      أي ــة عل ــة ميامنــار ومنظمــة العمــل الدولي ــني حكوم  باالتفــاق ب
 كومـــة عزمهـا علـى القـضاء علـى الـسخرة جبميـع أشـكاهلا           احلاستراتيجية مـشتركــة وبإعـــالن      

  ؛٢٠١٥حبلول عام 

 بالتقـدم احملـرز يف تطـوير بعـض أنـشطة جلنـة الـصليب األمحـر               كـذلك  ترحب  - ١٨  
الدولية، وحتث حكومة ميامنار على السماح هلا باالضطالع بأنشطتها األخرى وفقا لواليتـها،              
بطرق منها على وجه اخلـصوص أن تتـيح هلـا إمكانيـة الوصـول إىل األشـخاص احملتجـزين وإىل           

  لنـزاع املسلح يف الداخل؛مناطق ا

 باحلوار بني حكومة ميامنار ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان،            ترحب  - ١٩  
وحتث احلكومة على تكثيف تعاوا مع املفوضية دف مواصلة اإلصالحات يف جمـال حقـوق                

  اإلنسان يف ميامنار وتوطيدها؛

منـار يف أدائهـا لواجباـا     اتمع الدويل على مواصـلة دعـم حكومـة ميا        تشجع  - ٢٠  
والتـزاماا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان وتنفيـذ عمليـة التحـول الـدميقراطي وحتقيـق التنميـة               

  االقتصادية واالجتماعية؛

  : إىل األمني العامتطلب  - ٢١  

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

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

مـني العـام املعـين       لأل أن يقدم كل مـا يلـزم مـن مـساعدة إىل املستـشار اخلـاص                 )ب(  
   فعال منسق؛تامعلى حنو  واملقرر اخلاص لتمكينهما من أداء واليتيهما مبيامنار

ــس         )ج(   ــستني وإىل جمل ــة وال ــا الثامن ــة يف دور ــة العام ــرا إىل اجلمعي ــدم تقري أن يق
  حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

  . ضوء تقارير األمني العام واملقرر اخلاص أن تبقي املسألة قيد نظرها يفتقـرر  - ٢٢  

  ٦٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٤

  


