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  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - ٦٨/٢٤٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــسترشد  ــاملي حلقــوق   إذ ت ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم ــسان  مبيث العهــدين  و)١(اإلن

ــدوليني اخل ــسان الـ ــوق اإلنـ ــني حبقـ ــسان   و)٢(اصـ ــوق اإلنـ ــكوك حقـ ــرى صـ ــصلة ذاتاألخـ  الـ
قراراهتــا الــسابقة املتعلقــة حبالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار، وآخرهــا ، وإذ تــشري إىل باملوضــوع
 جلنــــــة ، وإىل قــــــرارات٢٠١٢ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٤ املــــــؤرخ ٦٧/٢٣٣القــــــرار 
ــوق ــسان حقـ ــرار      ،اإلنـ ــا القـ ــسان، وآخرهـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــرارات جملـ ــؤرخ ٢٢/١٤ وقـ  املـ

  ،)٣(٢٠١٣مارس /آذار ٢١
 ومبـا قامـت بـه       )٤(بتقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار          وإذ ترحب     

 كـانون   ١٦ إىل   ١٣شاره اخلـاص للبلـد يف الفتـرات مـن           حكومة ميامنـار تيـسريا لزيـارات مستـ        
أغـسطس  / آب٢٥مـارس ومـن   / آذار٢٥ إىل ٢١فرباير ومـن  / شباط٦ إىل  ٣من  يناير و /الثاين
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٧سبتمرب ومن / أيلول٢إىل 

__________ 
 ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١ - د ( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
، الفـصل  )A/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والـستون، امللحـق رقـم       ،  ثائق الرمسية للجمعية العامة   الو: انظر  )٣(  

 .ألف  الرابع، الفرع
  )٤(  A/68/331. 
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http://undocs.org/ar/A/RES/22/14�


حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار A/RES/68/242  
 

2/5 

ــضا     ــسان يف ميامنــار    وإذ ترحــب أي ــة حقــوق اإلن ــر املقــرر اخلــاص املعــين حبال  )٥(بتقري

ــرتني مـــن         ــار يف الفتـ ــه مليامنـ ــده خـــالل زيارتـ ــول إىل مقاصـ ــة الوصـ ــة إمكانيـ  إىل ١١وبإتاحـ
  ،٢٠١٣أغسطس / آب٢١ إىل ١١فرباير ومن /شباط ١٦

ـــترح  - ١   ــا بـ ــا    ب ــة ميامنــار التزامه ــإعالن حكوم ــار وب ــة يف ميامن لتطورات اإلجيابي
ــصادي وإحــالل الدمي       ــسياسي واالقت ــق اإلصــالح ال ــى طري ــسري عل ــة ومبواصــلة ال ــق قراطي حتقي

املصاحلة الوطنية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مقدرة يف ذلـك حجـم اجلهـود املبذولـة مـن                  
  اآلن؛ أجل اإلصالح حىت

اجلهـات الـسياسية الفاعلـة      مـع   حكومـة ميامنـار     عمل  ستمرار   با  أيضا بــترح  - ٢  
واصـلة اإلصـالحات    داخل الربملان واجملتمع املدين وأحـزاب املعارضـة، وحتـث احلكومـة علـى م              

ــرر     ــات املقـ ــون االنتخابـ ــة أن تكـ ــة لكفالـ ــتورية واالنتخابيـ ــاالدسـ ــام  إجراؤهـ  ذات ٢٠١٥عـ
  ؛مصداقية وشاملة للجميع وشفافة حبق

ساحة املتاحــة للنــشاط الــسياسي والتجمــع والتعــبري املــتزايــد ب ترحــب كــذلك  - ٣  
ــإجراء إصــ     ــاء بالتزامهــا ب الح شــامل يف جمــال والــصحافة، وتــشجع حكومــة ميامنــار علــى الوف

اإلعالم وحبماية احلـق يف حريـة التعـبري وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع الـسلمي، حتقيقـا لغايـات                     
عدة منها إقرار حرية اإلعالم واستقالله وضمان سالمة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان وأمنـهم                

  وحريتهم يف مزاولة أنشطتهم؛
ضمري يف  مـن سـجناء الـ     جني  بإعالن رئيس ميامنار أنه لن يبقـى أي سـ          ترحب  - ٤  

، ضمري يف الـسنة املاضـية      سـجناء الـ    عـن إلفـراج   ، وباسـتمرار ا   ٢٠١٣  عـام  السجن حبلول هنايـة   
وحتـث حكومـة ميامنـار     وبالعمل الذي اضطلعت بـه جلنـة مراجعـة وضـع الـسجناء الـسياسيني،                

 ، شـروط  دون،  ٢٠١٣عنـهم حبلـول هنايـة عـام         اإلفراج  مواصلة العملية والوفاء بالتزامها ب    على  
  وكفالة استعادهتم حقوقهم وحرياهتم كاملة؛

زاء مـا تبقـى مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، ومـن بينـها                 إتعرب عن القلـق       - ٥  
ــصورة تعــسفية       ــسان واحتجــازهم ب ــدافعني عــن حقــوق اإلن ــسياسيني وامل اعتقــال الناشــطني ال

 اجلنــسي والتــشريد القــسري ومــصادرة األراضــي واالغتــصاب وغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف
اإلنـساين،  الـدويل   انتهاكات القانون   كذلك  والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، و     

  وحتث حكومة ميامنار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك االنتهاكات؛

__________ 
  )٥(  A/68/397. 
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 باجلهود املستمرة الرامية إىل استعراض التشريعات وإصـالحها، مبـا يف            ترحب  - ٦  
 أمهية كفالة توافقها مع املعـايري الدوليـة واملبـادئ الدميقراطيـة، وتنـوه               ذلك الدستور، وتشري إىل   

مع االهتمام، يف هذا الصدد، مبشروع القـانون املتعلـق باللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان الـذي           
، وهتيـب حبكومــة ميامنـار أن تواصــل   )٦(يهـدف إىل مواءمـة أســلوب عملـها مـع مبــادئ بـاريس     

 منــها إلغــاء القــوانني الــيت تقيــد احلريــات األساســية، وأن تنظــر يف  اإلصــالح القــانوين، بوســائل
  التصديق على صكوك دولية إضافية، مبا فيها االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان؛

 حكومة ميامنار على اختاذ مزيد من اخلطـوات لتعزيـز سـيادة القـانون،               تشجع  - ٧  
لبيــة احلاجــة إىل جهــاز قــضائي بوســائل منــها إجــراء إصــالحات تــشريعية ومؤســسية، وعلــى ت 

ــة اخلــضوع          ــة لكفال ــدابري الالزم ــاذ الت ــة إىل اخت ــا احلكوم ــال، وتكــرر دعوهت ــد فع ــستقل حماي م
ــها إجــراء حتقيقــات كاملــة شــفافة       للمــساءلة ووضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب، بوســائل من

ــس         ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــهاكات للق ــوع انت ــد بوق ــيت تفي ــات ال ــع البالغ ــستقلة يف مجي ان م
  ؛ اإلنساينالدويل والقانون
 بتوقيــع اتفاقــات وقــف إطــالق النــار بــني حكومــة ميامنــار ومجاعــات  ترحــب  - ٨  

عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بـشأن واليـة كاشـني، وحتـث علـى                   
البلـد  حكومـة   مجاعـات أخـرى و    اتفاقـات وقـف إطـالق النـار املربمـة بـني             ووضع هذا االتفـاق     

قيام مجيـع األطـراف حبمايـة الـسكان املـدنيني مـن االنتـهاكات        مبا يف ذلك  ، التنفيذ التام موضع
ــانون       اإلنــساين، والــسماح بإيــصال   الــدويل املــستمرة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والق

ودون أي عوائــق،  علــى حنــو آمــن وتــام     يف حينــها  املــساعدات اإلنــسانية إىل مجيــع املنــاطق    
م احلكومة بالتوصل إىل وقف إلطالق النار مع اجلماعات العرقيـة املـسلحة             وترحب أيضا بالتزا  

علــى نطـــاق البلــد بأســـره، وتــشجع إجـــراء حــوار سياســـي شــامل للجميـــع هبــدف إحـــالل       
  دائم؛ سالم

 حكومة ميامنار علـى التعجيـل ببـذل اجلهـود للتـصدي ملـا تعانيـه أقليـات                  حتث  - ٩  
  عرقية ودينية شىت من متييز وانتهاكات حلقوق اإلنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي؛

روهينغيا يف والية راخـني،     الأقليــة   إزاء حالــة    تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها      - ١٠  
تكررة وغريها من االعتداءات على مدى السنة املاضـية،         مبا يف ذلك حوادث العنف الطائفي امل      

وإزاء اهلجمات على األقليات من املسلمني يف أحناء أخرى مـن البلـد، وتـدعو حكومـة ميامنـار                   
إىل محاية السكان املدنيني من العنف املـستمر، وإىل كفالـة احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات                   

__________ 
  ).، املرفق٤٨/١٣٤القرار (املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   )٦(  
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 حـصول اجلميـع علـى املـساعدة اإلنـسانية دومنـا متييـز           تيسريمبا يف ذلك    األساسية احتراما تاما،    
والسماح بالوصول دون عوائـق إىل مجيـع أحنـاء واليـة راخـني وكفالـة عـودة املـشردين داخليـا             
والالجـــئني طواعيـــة إىل جمتمعـــاهتم احملليـــة األصـــلية، كمـــا تـــدعوها إىل الـــسماح ألبنـــاء أقليـــة 

 الكاملـة علـى قـدم املـساواة مـع غريهـم، وإىل       روهينغيا حبريـة التنقـل واحلـصول علـى املواطنـة          ال
معاجلــة مــسأليت ملكيــة األراضــي ورد املمتلكــات ألصــحاهبا، وإذ ترحــب بــبعض التــدابري الــيت   

والتـصدي  الطوائـف   اختذهتا احلكومة يف هذا الصدد، تشجع احلكومـة علـى تيـسري احلـوار بـني                 
قلة يف مجيـع انتـهاكات حقـوق    لألسباب اجلذرية للمسألة، وإجراء حتقيقات وافيـة شـفافة مـست        

  اإلنسان املبلغ عنها وكفالة املساءلة وحتقيق املصاحلة؛
 التواصـل مـع     مـن أجـل زيـادة      باخلطوات اليت اختـذهتا حكومـة ميامنـار          رحبت  - ١١  

العـام ملنظمـة    بزيارة األمـني    ، وترحب يف هذا الصدد      هاعدد من اجلهات الفاعلة اإلقليمية وغري     
  ؛٢٠١٣نوفمرب /موعة من الوزراء يف تشرين الثاينالتعاون اإلسالمي وجم

 حبكومة ميامنار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش الـسلمي           هتيب  - ١٢  
بني شـرائح اجملتمـع كافـة، بوسـائل منـها تـشجيع احلـوار والتفـاهم بـني األديـان وتقـدمي الـدعم                         

  يف هذا املسعى؛لزعماء الطوائف 
ــيت  ترحــب  - ١٣   ــاخلطوات ال ــها      ب ــار مــن أجــل حتــسني تعامل ــة ميامن اختــذهتا حكوم

ــها      ــة، ومن ــة الفاعل ــة الــصليب األمحــر  وتعاوهنــا مــع األمــم املتحــدة وســائر األطــراف الدولي جلن
العمـل الدوليـة،    املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، ومنظمة          الدولية، و 

يف ميامنــار وحنـو القــضاء علــى  جنـودا  واســتخدامهم وبالتقـدم احملــرز حنـو وقــف جتنيـد األطفــال    
السخرة، وتشجعها على تنفيذ االتفاقات ذات الصلة باملوضوع تنفيذا تاما، مبـا يف ذلـك خطـة       
العمل الرامية إىل إهناء ومنـع جتنيـد القـوات املـسلحة مليامنـار لألطفـال واسـتخدامها هلـم وأيـضا                      

  ؛٢٠١٥االلتزام بوضع حد للسخرة حبلول عام 
 مــن تعــرب يف الوقــت نفــسه عــن القلــقحتــيط علمــا باملفاوضــات اجلاريــة، و  - ١٤  

حاالت التأخري، وهتيب حبكومـة ميامنـار أن تعجـل بعمليـة فـتح مكتـب قطـري ملفوضـية األمـم                      
  ؛ حلقوق اإلنسانالساميةمبفوضة األمم املتحدة املتحدة حلقوق اإلنسان وفقا للوالية املنوطة 

يل على مواصـلة دعـم حكومـة ميامنـار يف أدائهـا لواجباهتـا         اجملتمع الدو  تشجع  - ١٥  
والتـزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان وتنفيـذ عمليـة التحـول الـدميقراطي وحتقيـق التنميـة                   

  ؛ يف البلداالقتصادية واالجتماعية
  : إىل األمني العامتطلب  - ١٦  
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مـة ميامنـار وشـعبها      أن يواصل مساعيه احلميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكو              )أ(  
بشأن حالة حقوق اإلنسان واالنتقال إىل الدميقراطية وعملية املصاحلة الوطنيـة، مبـشاركة مجيـع       
اجلهات املعنية، مبا فيها اجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنـسان، وأن يعـرض علـى       

 احلكومة مدها باملساعدة التقنية يف هذا الصدد؛

لـزم مـن مـساعدة إىل املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين                 أن يقدم كل مـا ي       )ب(  
مبيامنــار واملقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار لتمكينــهما مــن أداء واليتيهمــا  

  حنو منسق؛بصورة كاملة وفعالة وعلى 
ــة العامــة يف دورهتــا التاســعة والــستني وإىل جملــس      )ج(   ــرا إىل اجلمعي أن يقــدم تقري
  إلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛حقوق ا
  . أن تبقي املسألة قيد نظرها يف ضوء تقارير األمني العام واملقرر اخلاصتقـرر  - ١٧  

  ٧٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول٢٧
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	68/242 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار
	إن الجمعية العامة،
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	1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان حكومة ميانمار التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإحلال الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى الآن؛
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	10 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالــة أقليــة الروهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف الطائفي المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضية، وإزاء الهجمات على الأقليات من المسلمين في أنحاء أخرى من البلد، وتدعو حكومة ميانمار إلى حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما، بما في ذلك تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنسانية دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عودة المشردين داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقلية الروهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، وإلى معالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومة على تيسير الحوار بين الطوائف والتصدي للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شفافة مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
	11 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل زيادة التواصل مع عدد من الجهات الفاعلة الإقليمية وغيرها، وترحب في هذا الصدد بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛
	12 - تهيب بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لزعماء الطوائف في هذا المسعى؛
	13 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تحسين تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها لجنة الصليب الأحمر الدولية، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومنظمة العمل الدولية، وبالتقدم المحرز نحو وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا في ميانمار ونحو القضاء على السخرة، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بما في ذلك خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛
	14 - تحيط علما بالمفاوضات الجارية، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من حالات التأخير، وتهيب بحكومة ميانمار أن تعجل بعملية فتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
	15 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
	(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	17 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.
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