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  2015كانون األول/ديسمرب  23 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.3) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - 70/233
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــوق اإلنســان     إذ تسترشدد   ــاملس نق ــم املتحــدة واإلعــين الع ــاق األم ــدين  (1)مبيث والعه

تشـ    وصكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصـةة، وإذ  (2)الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
 69/248إىل قراراهتــا الســااقة املتعةقــة حبالــة حقـــوق اإلنســان يف ميامنــار، و خر ــا القـــرار        

 ، وإىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان وقـرارات لةـ   2014كانون األول/ديسمرب  29 املؤرخ
ــراران   ،حقــوق اإلنســان  ــا الق ــؤرخ  28/23و خر  ــار   27امل  29/21 و (3)2015 ذار/م

 ،(4)2015متوز/يوليه  3املؤرخ 
ومبـا قامـب اـه     (5)يامنـار اتقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنسـان يف م  وإذ ترحب 

كـانون   20إىل  15حكومة ميامنـار تيسـ ا لايـارات مستشـارا اخلـال لةبةـد يف المتـرات مـن         
 22مــــار ، ومــــن / ذار 22إىل  17شــــباا/ررباير، ومــــن  26إىل  24الثاين/ينــــاير، ومــــن 

 16إىل  12أغســــو ، ويف المتــــرة مــــن  / ب 7 و 6حايران/يونيــــه، ويف  6أيار/مــــايو إىل 
 ،2015األول/أكتوار تشرين 

_______________ 

 (.3 -ألف )د  217القرار  (1)

 (، املررق.21 -ألف )د  2200القرار  (2)

(، المصــا الثالــ ، A/70/53) 53الوثددا ا الرةيددة للجمعيددة العامددة  الدد و،  السددرعون  ا ل ددا ، دد    :انظــر (3)
 ألف. المرع

 املرجع نمسه، المصا اخلام ، المرع ألف. (4)

(5) A/70/332  وCorr.1. 

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.3
http://undocs.org/ar/A/RES/69/248
http://undocs.org/ar/A/RES/28/23
http://undocs.org/ar/A/RES/ 29/21
http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/A/70/332
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اتقريـر املقـررة اخلاصـة  ةـ  حقـوق اإلنسـان املعنيـة حبالـة حقـوق           وإذ ترحب أيضا 
واإتاحة إمكانية الوصول إىل مقاصد ا خيل زياراهتا مليامنـار يف المتـرتني    (6)اإلنسان يف ميامنار

 ،2015 ب/أغسو   7إىل  3كانون الثاين/يناير ومن  16إىل  7من 
االتوورات اإلجيااية املتواصةة يف ميامنار يف اجتـاا اإلصـيا السياسـس     ترحددب - 1 

ــانون،       ــة وانوكمــة الرشــيدة وســيادة الق ــة واملصــانة الووني واالقتصــادو وإحــيل الدطقراوي
وااجلهود املبذولة من أجا النهوض حبقوق اإلنسـان واايتـها، وتسـةم حباـم اجلهـود املبذولـة       

تشـاع حكومـة ميامنـار عةـا اختـاذ خوـوات إيفـارية يف سـبيا         من أجا اإلصيا حىت اآلن، و
 تاال قائمة؛ ال تعايا التقدم احملرز والتصدو لةشواغا اليت

يف أجــواء  2015تشــرين الثــاين/نورمرب  8اــإجراء انتبااــات  ترحددددب أيضددا - 2 
ســةمية وتنارســية، ومبشــاركة أعــداد كــب ة مــن أانــاء شــعي ميامنــار يف التصــويب، واــاجلهود    

بذولـة لكمالـة عمةيــة انتباايـة ذات مصــداقية، وتشـيد  ــذا اخلوـوة املهمــة  ـو الدطقراويــة،       امل
وتشاع السةوات عةا أن تواصا يفمان اتبـاع جـش شـما  يف املراحـا اليحقـة مـن العمةيـة        

جلنـة االنتبااـات االداديـة    وميامنـار  االنتبااية، وترحي كذلك االدعوة املوجهة مـن حكومـة   
ةمنظمـات املراقبـة احملةيـة والدوليـة مـن أجـا رصـد االنتبااـات،         لاليت أتاحا ـا  وسبا الوصول 

وتشــاع الســةوات عةــا تنميــذ التوصــيات املقدمــة مــن تةــك املنظمــات  ــد  مواصــةة تعايــا 
 العمةية االنتبااية يف ميامنار؛

إزاء انرمان السياسس واإلقصاء التمييـاو لةمرشـحني،    تعرب عن بالغ  لقها - 3 
يتعةــق اــدرراد وائمــة الرو ينأليــا واألشــبال املنــتمني إىل األقةيــات الدينيــة         مــا ذلــك مبــا يف

 ، وتشاع عةا اختاذ إجراءات لةتصدو لذلك انرمان واإلقصاء؛والعرقية
عةا مواصةة اجلهود اليت تبذهلا األورا  من أجـا الـدخول يف حـوار     تشجع - 4 

ميع أصـحاب  وهتيي جبىل انكومة املقبةة، سعيا إىل انتقال سة  إلةاميع مبكر واناء وشاما 
اــني  هتيئـة جــو يسـودا اهلــدوء ويفـب، الــنم ، خـيل المتــرة مـا      التعــاون عةـا كمالــة املصـةحة  

يف ظــا احتــرام حيــع حقــوق   ،إعــين النتــائش النهائيــة لينتبااــات وتشــكيا انكومــة املقبةــة  
 اإلنسان وانريات األساسية وسيادة القانون؛

ــا      تؤكدد  - 5  ــة أو املعتقــد يســرو عة ــة المكــر واللــم  والديان أن انــق يف حري
السواء عةا حيـع األشـبال، اصـر  النظـر عـن ديانتـهم أو معتقـداهتم، ودون أو متييـا مـن          

 ماية عةا قدم املساواة مبوجي القانون؛متتعهم اان حي 
_______________ 

(6) A/70/412. 

http://undocs.org/ar/A/70/412
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يف ميامنـار   ميع األورا  الماعةة امللس يف عمةية االنتقـال الـدطقراوس  جب هتيب - 6 
جبعا كارة املؤسسات الوونيـة، مبـا ريهـا املؤسسـة العسـكرية، تنلـوو يف ظـا حكومـة مدنيـة          

 منتببة االوسائا الدطقراوية وممثةة لةاميع؛
ااخلووات املتبذة من أجا تعايا انوكمة الرشيدة وسيادة القـانون،   ترحب - 7 

ن خـــيل مواصـــةة اإلصـــيا مـــ ال ســـيماوهتيـــي حبكومـــة ميامنـــار مواصـــةة  ـــذا اجلهـــود، و
الدسـتورو والتشـريعس والقلـائس واملؤسسـس، وتشــ  إىل أ يـة أن تكمـا، اسـبا منـها تنقــي          
القوانني، توارق التشريعات القائمـة واجلديـدة توارقـا تامـا مـع املبـادق الدطقراويـة وااللتاامـات         

املعتقـد،   الديانـة أو  والتعهدات املتعةقة حبقوق اإلنسـان، ومـن تةـك االلتاامـات انـق يف حريـة      
 األقةيات؛ األشبال املنتمني إىلوحقوق اإلنسان الواجبة لةمرأة والوما، وحقوق 

إىل وريقــة معاجلــة اعــه املظــا رات، وتشــاع حكومــة ميامنــار عةــا     تشددر - 8 
وتعهـدات  مواصةة جهود ا لةوراء مبا يقع عةا عاتقها يف لال حقـوق اإلنسـان مـن التاامـات     

نق يف حرية التعـب  وتكـوين اجلمعيـات والتامـع السـةمس، وهتيئـة وصـون ايئـة         تتعةق حبماية ا
 منــة ومتكينيــة لةماتمــع املــدين والصــحارة املســتقةة، واختــاذ اخلوــوات املناســبة لكمالــة ســيمة  
ــدارعني عـــن حقـــوق اإلنســـان وحريتـــهم يف     ــواء ا تمـــع املـــدين واملـ ــن الصـــحاريني ونشـ وأمـ

 أنشوتهم؛ مااولة
، ودـ  حكومـة ميامنـار يف    الـرأو اإلرراج مؤخرًا عن اعه سـاناء  اترحب  - 9 

الوقــب نمســه عةــا اســتئنا  العمــا مــع جلنــة االســتعراض املعنيــة االســاناء السياســيني وعةــا  
حيع السـاناء السياسـيني، مبـن رـيهم مـن احتاـاوا        عنالوراء االتاامها ااإلرراج غ  املشروا 
 السااقني االكاما؛ الرأواء أو أدينوا مؤخرا، وارد االعتبار لسان

حكومة ميامنار عةا تكثيف جهود ا من أجا ويفـع حـد ملـا تبقـا مـن       حتث - 10 
انتهاكات وجتاوزات نقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك االعتقـال واالحتاـاز التعسـميان والتشـريد       
ــة القاســية      القســرو واالغتصــاب وغــ  ذلــك مــن أشــكال العنــف اجلنســس والتعــذيي واملعامة

إنسانية واملهينة وانرمان التعسمس من املمتةكات، مبا ريها األرايفـس، وانتـهاكات القـانون    والي
اإلنســاين يف اعــه أ ــاء البةــد، وتكــرر نــداء ا إىل انكومــة مــن أجــا اختــاذ التــداا      الــدو  

 وويفع حد لإلريت من العقاب؛ املساءلةاليزمة لكمالة 
ماق وقف إويق النار عةا نوـاق البةـد   اتوقيع حكومة ميامنار عةا ات ترحب - 11 

ادسـرا مـع ينـاين حاعـات مسـةحة ااعتبـارا خوـوة  امـة وتقـدما أحـرز يف سـبيا إقامـة حـوار              
سياسس ووين شاما لةاميع وعام  د  دقيق السيم الدائم، وتشـاع انكومـة واجلماعـات    

اقشـات مـن أجـا التوقيـع     املسةحة العرقية املتبقيـة الـيت ت توقـع عةـا االتمـاق عةـا مواصـةة املن       
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عةيه، ود  حيع األورا  عةا ويفع حد لةعنف وتنميذ اتماقات وقف إوـيق النـار القائمـة    
تنميذًا كامًي، اسبا منها ااية األرراد من انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات      

يــع املنــاوق يف اإلنســاين املتواصــةة، وإتاحــة وصــول املســاعدة اإلنســانية إىل ح الــدو  القــانون 
 عةا  و  من وتام ودون عوائق؛ الوقب املناسي

حكومة ميامنار عةا تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لةتصـدو ملـا يعانيـه أرـراد      حتث - 12 
ــا وانتــهاكات نقــوق اإلنســان       ــة شــىت واأل ــا  عــدطو اجلنســية مــن متيي ــة وديني أقةيــات عرقي
ــات       ــة واخلواا ــا الكرا ي ــا منا لــة أعمــال التحــريه عة وتشــريد وحرمــان اقتصــادو، وعة

عنف، وتعرب عن القةق إزاء سـن القـوانني األراعـة املتعةقـة     املمعمة االكرا ية اليت تث  أعمال ال
ــذو     ــق ال ــة األخــ ة وعــن القة ــة يف اآلون ــانون   ال مبســائا العــرق والديان ــاال يســاور ا إزاء ق ي

 ؛1982اجلنسية لعام 
حبكومــة ميامنــار يفــمان ســيادة القــانون وتكثيــف جهود ــا مــن أجــا     هتيددب - 13 

النــهوض مببــادق التســام  والتعــاي  الســةمس يف حيــع قواعــات ا تمــع، اســبا منــها مواصــةة 
ــانوين          ــا الويفــع الق ــيت تكم ــة ال ــائق اهلوي ــف، وإصــدار ول ــان والووائ ــني األدي تيســ  انــوار ا

اء سـااقا ورقـا ليلتاامـات الدوليـة لةحكومـة      وانقوق اخلاصـة جبميـع حـامةس البواقـات البيلـ     
 ااحترام حقوق اإلنسان دون أو شكا من أشكال التمييا؛

إزاء حالــة وائمة الرو ينأليـا يف واليـة راخـني     تكر، اإلعراب عن بالغ  لقها - 14 
وهتيــي  ،وغ  ـا مــن األقةيــات املهمشــة وإزاء حــاالت انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان 

ار ااية حقـوق اإلنسـان وانريـات األساسـية الواجبـة جلميـع األرـراد، مبـن رـيهم          حبكومة ميامن
ةهويــة، وكمالــة متكــني حيــع التحديــد الــذا  ل األشــبال املنتمــون ألقةيــة الرو ينأليــا، وإتاحــة

األشبال عدطس اجلنسية مـن اجلنسـية الكامةـة ومـا يتصـا  ـا مـن حقـوق، مبـا ريهـا انقـوق            
ــة والسياســية، ع  ــا إىل      املدني ــودة املشــردين داخةي ــا وع ــة التنق ــة حري ــدم املســاواة، وكمال ــا ق ة

ــة األصــةية ووعــا وادمــان،    املســاعدة اإلنســانية اســرعة ودون   وانصــول عةــالتمعــاهتم احملةي
الصـحة والتعةـيم    ال سـيما عوائق ودون متييـا، وكمالـة املسـاواة يف االسـتمادة مـن اخلـدمات، و      

ت، وإجـــراء دقيقـــات واريـــة شـــمارة مســـتقةة يف حيـــع  وانـــق يف الـــاواج وتســـايا الـــوالدا
 انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان املبةَّغ عنها لكمالة املساءلة ودقيق املصانة؛

حبكومة ميامنار كمالة تعاوجا التـام مـع حيـع األوـرا  وإتاحـة إمكانيـة        هتيب - 15 
اد واجلماعات، ودـ  يف  ـذا   وصول املساعدة اإلنسانية اشكا كاما إىل املتلررين من األرر

الصدد انكومة عةا تنميذ خمتةف اتماقات التعاون اليت ت تنمذ اعد واليت أارمب اـني سـةوات   
ميامنار وا تمع الدو  ريما يتعةق اتوزيع املعونة اإلنسـانية يف حيـع املنـاوق املتلـررة، مبـا ريهـا       

 والية راخني، دون متييا؛
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إزاء احملــن الــيت يعــاين منــها املهــاجرون،  لددا شدد ي يسدداو، ا مددن   مددا تؤكدد  - 16 
ريهم مةتمسو الةاوء واليجئون يف حبر أندمان وخةيش البنألـال والـذين يقوعـون مسـارات      مبن

وويةة ارًا، وإذ ترحـي اـالتاام انكومـات يف املنوقـة اتـور  املـدوى وانمايـة مؤقتـا ليجـئني،          
ميامنار والبةدان األخرى يف املنوقـة واملنظمـات   تشاع عةا مواصةة اجلهود اليت تبذهلا حكومة 

التـداا  املناسـبة ملنـع ومكارحـة      اختـاذ اإلقةيمية وا تمع الدو  من أجا إنقـاذ األرواا، وعةـا   
االجتــار االبشــر وهتريــي املهــاجرين اكارــة رئــاهتم، مــع تــور  أشــكال انمايــة للــحايا االجتــار   

 األسباب اجلذرية هلذا اهلارة؛ عةا معاجلةمسه، واالبشر واملهاجرين املهراني يف الوقب ن
اتوقيــع حكومــة ميامنــار مــؤخرا عةــا العهــد الــدو  اخلــال اــانقوق  ترحدب  - 17 

ــة  ــة والثقاري ــة حقــوق الومــا    (2)االقتصــادية واالجتماعي ــارو التماقي وعةــا الربوتوكــول االختي
ويفــع  االتقـدم الــذو أحرزتــه انكومــة يف ، و(7)اشـدن اشــتراك األومــال يف املنازعــات املســةحة 

ات يــعةــا اتماق حــد لتانيــد األومــال اجلنــود واســتبدامهم، وتشــاع عةــا النظــر يف التصــديق
ــة     ــا ريهـــا العهـــد الـــدو  اخلـــال اـــانقوق املدنيـ دوليـــة إيفـــارية تتعةـــق حبقـــوق اإلنســـان، مبـ

القاســية أو واتماقيــة مكارحــة التعــذيي وغــ ا مــن يفــروب املعامةــة أو العقواــة     (2)والسياســية
وترحي أيلا اعما انكومة مـع األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقةيميـة       ،(8)املهينة اليإنسانية أو

ــذ الكامــا ليتماقــات وااللتاامــات ذات      ــا التنمي ــة، وتشــاع عة وغ  ــا مــن األوــرا  الماعة
قـوات  م يف الألومـال واسـتبدامه  اخوة العمـا الراميـة إىل إجـاء ومنـع جتنيـد       ال سيماالصةة، و
 ؛2015وااللتاام اويفع حد لةسبرة حبةول عام  2012 لعام املسةحة
حكومة ميامنار عةا مواصةة تيس  عما املقـررة اخلاصـة  ةـ  حقـوق     حتث  - 18 

ــا إىل        ــة وصــوهلا دون عراقي ــار وإتاحــة إمكاني ــوق اإلنســان يف ميامن ــة حق ــة حبال اإلنســان املعني
خـيل زيارهتـا األخـ ة الوصـول إىل     اخلاصـة  أنه ت يت  لةمقررة  مع مراعاةمقاصد ا يف البةد، 

منــاوق منــها واليــة راخــني، وعةــا الورــاء دون مايــد مــن اإلاوــاء االتاامهــا اــدن تنشــ ، ورقــا  
 لوالية مموض األمم املتحدة السامس نقوق اإلنسان، مكتبا قوريا ُتسند إليه والية كامةة؛

 لةتعهـدات اصةة دعم حكومة ميامنـار يف أدائهـا   ا تمع الدو  عةا مو تشجع - 19 
 الـدو   وااللتـاامات اليت تقع عةـا عاتقهـا مبوجـي القـانون الـدو  نقـوق اإلنسـان والقـانون        

يف و ،اإلنساين، ويف تنميذ عمةية االنتقـال الـدطقراوس ودقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة      
 د؛اذل اجلهود من أجا إرساء سيم دائم يف البة

_______________ 

(7) United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531. 
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 إىل األمني العام: تطلب - 20 
أن يواصـــا اـــذل مســـاعيه انميـــدة ويتـــااع وادلاتـــه اشـــدن حقـــوق اإلنســـان  )أ( 

، وأن يعـرض  ذوو الصـةة  والدطقراوية واملصانة يف ميامنـار، مبشـاركة حيـع أصـحاب املصـةحة     
لواردة يف تقريـرا  عةا حكومة ميامنار مد ا ااملساعدة التقنية يف  ذا الصدد، مراعيا االعتبارات ا

 ؛(9)يتعةق مبستقبا والية مستشارا اخلال املعين مبيامنار ماري 2015 ب/أغسو   19املؤرخ 
يةـام مـن مسـاعدة إىل املستشـار اخلـال للمـني العـام املعـين          مـا  أن يقدم كا )ب( 

واليتيهمـا  مبيامنار واملقررة اخلاصة املعنيـة حبالـة حقـوق اإلنسـان يف ميامنـار لتمكينـهما مـن أداء        
 اصورة كامةة ورعالة وعةا  و منسق؛

أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا اناديــة والســبعني وإىل لةــ  حقــوق  )ج( 
 عن التقدم احملرز يف تنميذ  ذا القرار؛تقريرا اإلنسان 
  اخلاصة. أن تبقس املسدلة قيد نظر ا يف يفوء تقارير األمني العام واملقررة تقر، - 21 

 
 82اجللسة العامة 

 2015كانون األول/ديسمرب  23
 

_______________ 

(9) A/70/332  وCorr.1 45، المقرة. 
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