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 الدورة الخامسة والسبعون 

 اللجنة الثالثة
 )ج( من جدول األعمال 72البند 

تعزيز حقوق اإلنساااااان وحما حاات حاوق حقوق اإلنساااااان 
 والحقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين

   
س ا رلنداس إيطالياس البرتغالس بلجيكاس بلغارياس بولنداس *إسااابانياس إساااحونياس المانياس اإلماراق العرمية المح دة  

الدانمركس رومانياس سااااالو،اسياس سااااالو،ينياس الساااااويدس ،رنسااااااس ،نلنداس ،بر س  رواتياس وت ياس تشااااايكياس 
 ت مشروع ،رار*لكسمبرغس ليحوانياس مالطةس مقدونيا الشماليةس موناسوس النمساس هنغارياس هولنداس اليونان

  
 حالة حقوق اإلنسان لمسلمي الروهينغيا وغيرهم من األ،لياق ،ي ميانمار  

 
 ،ن الجمعية العامةإ 

والعهدين الدوليين الخاصــين   (1)بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان إذ تسااحر ااد 
 وسائر صكوك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ذات الصلة، (2)بحقوق اإلنسان

 وإعمالها، وق اإلنسان وحمايتهاإلى أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام حق وإذ تشير 

 74/246قراراتها الســـــــابقة بةـــــــإلن حالة حقوق اإلنســـــــان ري ميانمار و  ر ا القرارات  وإذ تعيد تأسيد 
ــمبر   27المؤرخ  ــمبر  22المؤرخ   73/264 و  2019كانون األول/ديســــ  72/248 و  2018كانون األول/ديســــ
، وإذ تةـــــــــير إلى قرارات ومقررات مالن حقوق اإلنســـــــــان، و  ر ا  2017كانون األول/ديســـــــــمبر   24المؤرخ 
ــ   22اـلمـؤرخ  26/43اـلـقرارات  ــبــتمــبر  26اـلمـؤرخ  3/42 و (3)2020حـيـرران/ـيوـنيـــــ   (4) 2019أـيـلول/ســــــــــــ

__________ 

 باسم الدول األعضاء ري األمم المتحدة األعضاء ري منظمة التعاون اإلسالمي. * 

 (.3-ألف )د 217القرار  (1) 

 (.21-ألف )د 2200القرار  (2) 

 (، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/75/53) 53للامعية العامة، الدورة الخامسة والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية  (3) 

 (، الفصل الثاني.A/74/53/Add.1) ألف 53الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفس ،  (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/246
https://undocs.org/ar/A/RES/74/246
https://undocs.org/ar/A/RES/73/264
https://undocs.org/ar/A/RES/73/264
https://undocs.org/ar/A/RES/72/248
https://undocs.org/ar/A/RES/72/248
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/26/43
https://undocs.org/ar/A/75/53
https://undocs.org/ar/A/74/53/Add.1
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المؤرخ   27/1-إود  (6)2018أذار/مارس   23المؤرخ   32/37 و (5)2018أيلول/ســــبتمبر  27المؤرخ  2/39 و
ــمبر  5 ــادر عن مالن األمن ري   (7)2017كانون األول/ديســـ ــي الصـــ ــررن الثاني/نورمبر  6والبيان الرئاســـ تةـــ

، رضـــــــال عن قرار مالن  (9)2018أيار/مايو   9والبيان الصـــــــحفي الصـــــــادر عن مالن األمن ري   (8)2017
 ،2019نيسان/أبررل  23المؤرخ  (2019) 2467األمن 

بعمــل المقرر/ة الخــاا/ة المعني/ة بحــالــة حقوق اإلنســــــــــــــــان ري ميــانمــار و تقــاررر /ا، وإذ ترحاا   
ر مع الوالية المنوطة ب /ا، وإذ تحث حكومة  تإلســــــــــف بةــــــــــدة ري الوقو نفســــــــــ  لعدم تعاون حكومة ميانما وإذ

 ميانمار على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة المعينة حديثا،

بعمل مبعوثة األمين العام الخاصــة لميانمار، وإذ تةــاعها على ميرد من االنخرا   وإذ ترح  ايضااا 
ــلحة، بما ر ــاحبة المصــــ ــائر الاهات األ رة صــــ يها الماتمع المدني والفئات  والتحاور مع حكومة ميانمار وســــ

 السكانية المتضررة،

ــبا  الا ررة  وإذ ترح   ذلك  ــامية لحقوق اإلنســـــــــان عن األســـــــ بتقررر مفوضـــــــــة األمم المتحدة الســـــــ
ــان التي تواجهها طائفة الرو ينأليا واألقليات األ رة ري ميانمار، وإذ تكرر   النتهاكات وتااوزات حقوق اإلنســــ

 للتوصيات الواردة ري التقررر،تإلكيد أ مية التنفي  الكامل 

بالعمل ال ي اضــــ لعو ب  البعثة الدولية المســــتقلة لتقصــــي الحقائق ري ميانمار، بما ري  وإذ ترح  
وجميع تقاررر ا األ رة، بما ريها التقاررر عن المصـــــــالا االقتصـــــــادية لاي  ميانمار   (10)ذلك تقررر ا النهائي

ــاني ري ميانمار  واآلثار المترتبة من منظور نوع الانن على النياعات العرقية  وعن العنف الانســــــــي والانســــــ
 ري البلد، وإذ تعر  رضال عن ذلك عن بالغ أسفها لعدم تعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق،

عثور البعثة الدولية المســـــــتقلة لتقصـــــــي الحقائق ري ميانمار على أدلة تثبو معاناة  وإذ  ثير جزعاا 
وغير م من األقليات من انتهاكات وتااوزات جســـيمة لحقوق اإلنســـان ارتكبتها قوات األمن   مســـلمي الرو ينأليا

ــامة    ــد الارائم جســ ــتوة أوــ ــي الحقائق، إلى مســ ــك، ورقا لبعثة تقصــ ــلحة لميانمار، وترقى دون وــ والقوات المســ
 بموجب القانون الدولي، 

بعثة تقصــــــــي الحقائق المتعلقة للتقدم المحدود المحرز بةــــــــإلن توصــــــــيات  وإذ تعرب عن بالغ القلق 
بـججراء تحييقـات ســــــــــــــررعـة ورعـالـة ووا يـة ومســــــــــــــتقلـة ومحـايـدة ري الارائم المرتكبـة ري جميع أنحـاء ميـانمـار  

 مرتكبيها، ومحاسبة

ــيات بعثة تقصــــي الحقائق، لم تتم مراجعة أو تعديل أو إل اء وإذ يسااااورها القلق   ألن ،  الرا لتوصــ
والممارســــات على جميع مســــتورات الحكومة التي تحد من حررة التنقل والتعبير  القوانين واألوامر والســــياســــات 

 وتكورن الامعيات والتامع أو التي تن وي على تمييي ري ت بيقها أو تإلثير ا، 

__________ 

 (، الفصل الثاني.A/73/53/Add.1) ألف 53الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفس ،  (5) 

 ، الفصل الرابع، الفرع ألف.(A/73/53) 53الملحق رقم المرجع نفس ،  (6) 

 المرجع نفس ، الفصل الثالث. (7) 

 (8) S/PRST/2017/22 2017 قرارات ومقررات مالن األمن؛ انظر (S/INF/72.) 

 (9) SC/13331. 

 (10) A/HRC/42/50. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/32/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/27/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/27/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/A/73/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/53
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/ar/S/INF/72
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/50
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، لامع  2/39لية المستقلة لميانمار التي أنةإل ا مالن حقوق اإلنسان، ري قرار  اآلبعمل  وإذ ترح  
ودمج وحفظ وتحلـيل األدـلة المتعلـقة ـبإل  ر الارائم اـلدولـية وانتـهاـكات الـقانون اـلدولي المرتكـبة ري مـيانـمار مـن   

البعثة الدولية ، و اصــــة ري واليات را ين وكاوــــين ووــــان، مع اســــتخدام المعلومات التي ســــلمتها 2011عام 
المســــــتقلة لتقصــــــي الحقائق، وإعداد ملفات بألية تســــــهيل وتســــــررع إقامة دعاوة جنائية عادلة ومســــــتقلة، ورقا   
لمعايير القانون الدولي، ري المحاكم الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لديها ري المستقبل  

 نون الدولي،ا تصاا للنظر ري     الارائم، ورقا  للقا

لية المســــــــــتقلة لميانمار،  اآلبالتقررر الثاني المقدم إلى الامعية العامة ال ي أعدت   وإذ ترح  ايضااااااا 
 .)11(39/2 التي أنةإل ا مالن حقوق اإلنسان ري قرار 

ــتى الاهات المكلفة بواليات واآلليات التابعة ل مم  وإذ تقر  بالعمل المتكامل والمترارد ال ي تؤدي  وــــــ
دة، بما ريها اآلليات الدولية للعدالة والمســـاءلة، التي تىعنى بمســـإللة ميانمار من أجل تحســـين حالة حقوق  المتح

 اإلنسان ري البلد،

بإل مية الدور ال ي تضــــــ لع ب  المنظمات اإلقليمية ري الاهود الرامية إلى التســــــورة  وإذ تقر ايضااااا 
ي الفصـــــــــل الثامن من الميثاق، وإذ تالحظ ري  الســـــــــلمية للمنازعات المحلية، على النحو المنصـــــــــوا علي  ر

 الوقو نفس  أن     الاهود ال تمنع اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السادس من الميثاق،

بــالاهود التي تبــ لهــا منظمــة التعــاون اإلســــــــــــــالمي، جنبــا إلى جنــب مع الاهود الــدوليــة وإذ تعحرف  
ية را ين، ب رق منها عمل مبعوث األمين العام  الصـــلة، بهدح إحالل الســـالم وتحقيق االســـتقرار ري وال ذات

 لتلك المنظمة المعني بميانمار،

 ،(12)بتقررر األمين العام وإذ ترح  

ــاءلة  يما يتعلق بالارائم المدعى ارتكابها وإذ ت يط علماً   ــمان العدالة والمســـــ بالعمليات الااررة لضـــــ
 ضد مسلمي الرو ينأليا وغير م من األقليات ري ميانمار،

أن المحكمة الانائية الدولية قد أذنو لمدعيها العام بالتحقيق ري الارائم المدعى ارتكابها ذ تالحظ  وإ 
 التي تد ل ري ا تصاا المحكمة وتتصل بالحالة ري بن الدي /ميانمار،

ــادر عن محكمة العدل الدولية ري وإذ ترح    ــمنا   2020كانون الثاني/يناير   23باألمر الصــــــ متضــــــ
تحفظية ري القضــية التي ررعتها غامبيا ضــد ميانمار بةــإلن ت بيق اتفاقية منع جررمة اإلبادة الاما ية  تدابير 

، اـل ي جـاء  ـي  أن للمحكـمة، مـبدئـيا ، ا تصــــــــــــــاا النظر ري القضـــــــــــــــية، و ل  إلى أن (13)والمـعاقـبة عليـها
من   2المقصـــــــود ري المادة بالمعنى  “ماموعة مةـــــــمولة بالحماية”الرو ينأليا ري ميانمار يةـــــــكلون  يما يبدو  

ــرر ال يمكن جبر  بحقوق طائفة   ــيكا  بجلحاق ضــــــــــ اتفاقية منع اإلبادة الاما ية، وأن  ناك   را  حييييا  وووــــــــــ
الرو ينأليـــا ري ميـــانمـــار، وإذ تحيأ علمـــا  بــإلن ميـــانمـــار قــد قــدمــو تقررر ــا اســــــــــــــتاـــابــة ألمر المحكمـــة، ري  

 الصدد،، وللتدابير المعتمدة ري   ا 2020 أيار/مايو 22

__________ 

 (11) A/HRC/45/60. 

 (12) A/75/295. 

 (، المررق.3-ألف )د 260قرار الامعية العامة  (13) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/60
https://undocs.org/ar/A/75/295
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ــإلتها حكومة ميانمار ري وإذ تالحظ   ــتقلة التي أنةــــ ــر الموجي التنفي ي لتقررر لانة التحقيق المســــ نةــــ
، والتي تعترح، رغم القيود المفروضـــــــــــــــة عليهــا، بــإلن جهــات رــاعلــة متعــددة ارتكبــو جرائم حر  2018عــام 

ا معقولة لالعتقاد بإلن أررادا من  وانتهاكات   يرة لحقوق اإلنســان وانتهاكات للقانون المحلي، وأن  ناك أســباب
 قوات ميانمار األمنية متورطون ري ذلك،

ــان ري مـيانمـار، بمـا ري ذـلك ضــــــــــــــد مســــــــــــــلمي  وإذ تاد ن  جميع انتهـاـكات وتاـاوزات حقوق اإلنســــــــــــ
الرو ينأليا واألقليات األ رة، و اصـة ري واليات را ين وتةـين وكاوـين ووـان، وإذ تعر  عن بالغ قلقها إزاء 

تي تفيد باســتمرار انتهاكات حقوق اإلنســان، كما الحظو ذلك أيضــا مفوضــة األمم المتحدة الســامية التقاررر ال
 لحقوق اإلنسان،

إزاء العنف بين القوات المســــــــــــــلحـة لميـانمـار وجي  أراكـان ري  وإذ تكرر اإلعراب عن ،لقااا الباالغ 
ألقليات العرقية، وتانيد األطفال  واليتي را ين وتةـــــــين، واســـــــتمرار التةـــــــررد القســـــــري للمدنيين، بما ري ذلك ا

واســــــــــتخدامهم، وعمليات اال ت اح، واالحتااز التعســــــــــفي، وعمليات القتل، واســــــــــتخدام المرارق المســــــــــتعملة  
كمـدارس ألغرا  عســــــــــــــكررـة وألغرا  ارتكـا  جرائم، رضــــــــــــــال عن التقـاررر التي تفيـد بـارتكـا  انتهـاكـات 

 وي على اسـتخدام األل ام األرضـية، مما ياعل الظروح  وتااوزات لحقوق اإلنسـان، بما ري ذلك تلك التي تن
ــرا ، بمن ريهم أرراد  ــردين قســــ ــتدامة لاميع الالجئين والمةــــ غير مالئمة للعودة ال و ية واآلمنة والكررمة والمســــ

 طائفة الرو ينأليا،

ــؤولين عن الارائم المتعلقة بانتهاكات  وإذ تكرر تأسيد  ــبة جميع المسـ ــمان محاسـ  الضـــرورة الملحة لضـ
وتاـاوزات القـانون الـدولي ري جميع أنحـاء ميـانمـار، بمـا ري ذلـك القـانون الـدولي لحقوق اإلنســـــــــــــــان والقـانون  
الدولي اإلنساني والقانون الانائي الدولي، عن طررق  ليات عدالة وطنية أو إقليمية أو دولية تتسم بالمصداقية  

 ي   ا الصدد،واالستقالل، وإذ تةير ري الوقو ذات  إلى سل ة مالن األمن ر

إزاء مــا أبلغ عنــ  من ارتكــا  قوات التــاتمــاداو أعمــال عنف تؤثر بةــــــــــــــكــل   وإذ تعرب عن باالغ ،لقااا  
 حيث استىهدرو مدارس ومواقع دينية ومنازل، ري والية را ين الرو ينأليا طائفة متناسب على المدنيين من  غير 

ــلحة لميانمار والاماعات  على ضــــــرورة أن تتوقف قوات األمن والقوات  وإذ تواصاااات الحشااااد د  المســــ
المســــــــــــــلحـة األ رة عن جميع األعمـال التي تتعـار  مع حمـايـة جميع األوــــــــــــــخـاا دا ـل البـلد، بمن ريهم  
ــان   المنتمون إلى طـائـفة الرو ينألـيا، وذـلك ـباحترام الـقانون اـلدولي، بمـا ري ذـلك الـقانون اـلدولي لحقوق اإلنســــــــــــ

بما  ي  العنف الانســي، وإذ تدعو إلى اتخاذ   وات عاجلة   والقانون الدولي اإلنســاني، ووقف أعمال العنف،
يتعلق باميع انتهاكات حقوق اإلنسـان وانتهاكات القانون الدولي اإلنسـاني تمكينا  لل ين  لكفالة تحقيق العدالة  يما 

ّردوا بسبب أعمال العنف من العودة اآلمنة والكررمة والمستدامة إلى مواطنهم األصلية أو إلى   مكان يختارون ، وى

اســتمرار الهامات على الاهات الفاعلة ري ماال العمل اإلنســاني وإذ تدعو جميع   وإذ  ثير جزعاا 
 األطراح إلى التقيد بالقانون الدولي ري   ا الةإلن،

ل ري والية را ين  وإذ تكرر اإلعراب عن بالغ اسااااااااها  ــخاا العي  إزاء التقاررر التي تفيد بإلن األوــــــــ
قوة والنتهاكات حقوق اإلنســان والقانون الدولي اإلنســاني من  تعرضــوا وما زالوا يتعرضــون لالســتخدام المفر  لل

بججراءات موجية  جانب الاي  وقوات األمن والقوات المسـلحة، بما ري ذلك عمليات اإلعدام  ارج القضـاء أو
أو تعسـفا، واالغتصـا  المنهاي وغير  من أوـكال العنف الانسـي والانسـاني، واالحتااز التعسـفي، واال تفاء 

ــلمو الرو ينأليا ودمرت منازلهم،  القســــــري،  ــي الرو ينأليا التي طرد منها مســــ ــتيالء الحكومي على أراضــــ واالســــ
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ال ييال يســاور ا القلق إزاء ما وقع ســابقا من تدمير واســع الن اق للمنازل ومن عمليات إ الء منهاية ري   وإذ
ســــتخدام غير المةــــروع للقوة  جانب اال وــــمال والية را ين، بما ري ذلك اســــتخدام الحرق المتعمد والعنف، إلى

 من جانب جهات راعلة غير تابعة للدولة،

من أن تنفي  حكومة ميانمار لســـياســـات تحو ســـتار التنمية االقتصـــادية وإعادة   وإذ تعرب عن القلق 
اإلعمار ري وــــــمال والية را ين، والعســــــكرة المكثفة للمن قة، قد أســــــفرا عن ت يير التركيبة الديم را ية، األمر  

 يةكل مانعا إضا يا يحول دون عودة السكان المةردين من المسلمين الرو ينأليا إلى والية را ين، ال ي

إلى دعوة األمين العام إلى وقف إطالق النار على الصــــــــعيد العالمي، على النحو ال ي  وإذ تشاااااير 
، وإذ تـإلســــــــــــــف ألن القوات المســــــــــــــلحـة  2020تموز/يوليـ   1المؤرخ  (2020) 2532أيـد  قرار مالن األمن 

لميانمار وجي  أراكان لم يناحا حتى اآلن ري التوصـــــــــل إلى وقف ثنائي إلطالق النار ري مناطق النياع ري  
واليتي را ين وتةـين، وإذ تةـدد ري الوقو نفسـ  على ضـرورة اسـتمرار  فص التصـعيد واسـتمرار وقف إطالق  

ي جميع أنحاء البلد، األمر ال ي يةـكل الحوار بين جميع األطراح أرضـل سـبيل لتحييق ، وإذ تةـاعهم  النار ر
 على إعالن وقف جديد إلطالق النار،

، وإذ تدعو حكومة  2020بتنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الســــالم لالتحاد ري   /أغســــ ن  وإذ ترح  
 لى التعايل بجحراز تقدم ري عملية السالم،ميانمار والاماعات المسلحة غير التابعة للدولة إ

ــوا ري  وإذ تكرر اإلعراب عن ،لقاا البالغ  ــلمين الرو ينأليا عاوــــــــــ من أن ، على الرغم من أن المســــــــــ
ــاركوا بنةـــــا  ري الحكومة والحياة   ــتقالل ميانمار، وكانو بحوزتهم الوثائق الكاملة ووـــ ميانمار ألجيال قبل اســـ

وحىرموا ري نهــايــة األمر، ري   1982ســــــــــــــيــة بســــــــــــــن قــانون المواطنــة لعــام المــدنيــة، رقــد جىعلوا عــديمي الان
 ، من حقوقهم ري المةاركة ري العملية االنتخابية،2015 عام

 رة من مركي المواطنـــة والحقوق  األقليـــات األ و أن حرمـــان المســــــــــــــلمين الرو ينأليـــا  وإذ تعيااد تااأسيااد  
 ل حقوق اإلنسان التي تبعث على بالغ القلق، الصلة، بما ري ذلك حقوق التصورو، يةكل مسإللة من مسائ  ذات 

ــتدامة إلى  وإذ تشااادن من جد د  على حق جميع الالجئين ري العودة اآلمنة والكررمة وال و ية والمســ
 ديار م وعلى أ مية تمكُّن المةردين دا ليا من تلك العودة،

بصــــــــــــــورة غير نظــاميــة،  لليرـادة األ يرة ري نيو  أرراد طـائفــة الرو ينأليــا بحراوإذ تعرب عن القلق  
يعر  حيــاتهم للخ ر ري وروح محفورــة بــالمخــاطر على أيــدي مهر ين اســــــــــــــت الليين، و و مــا يبرز   ممــا

 وضعهم اليائن والحاجة الماسة لمعالاة األسبا  الا ررة لمحنتهم،

ــتمرار تدرق  وإذ  ثير جزعاا   ــلمين الرو ينأليا من ميانمار إلى بن الدي  على    1,1اســــ مليون من المســــ
ــية، بما ري ذلك العدد البالغ منهم  ــون  ناك حاليا وــــــــخ  ال ين   860  000مدة العقود األر عة الماضــــــ يعيةــــــ

ري أعقا  الفظائع التي ارتكبتها قوات األمن   2017  /أغســــــــــــ ن   25وصــــــــــــل معظمهم إلى بن الدي  من   و 
 لميانمار، والقوات المسلحة 

التمـديـد لمـدة ســــــــــــــنـة واحـدة لمـ كرة التفـا م بين ميـانمـار و رنـامج األمم المتحـدة اإلنمـائي وإذ تالحظ  
ومفوضــــية األمم المتحدة لةــــؤون الالجئين بةــــإلن تقديم المســــاعدة ري عملية إعادة المةــــردين من والية را ين  

ــما لوكاالت األمم المتحد ــمال والية إلى ديار م، وإذ تهيب بميانمار أن تســـــ ــول دون معوقات إلى وـــــ ة بالوصـــــ
 را ين حتى تتمكن من تقديم     المساعدة،

https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
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إلى اتخــاذ حكومــة ميــانمــار بعص الخ وات من أجــل تهيئــة الظروح الالزمــة لتمكين   وإذ تشاااااااااير 
الالجئين وغير م من المةــــّردين قســــرا من العودة ال و ية اآلمنة الكررمة إلى مواطنهم األصــــلية أو إلى مكان  

ختارون ، غير أنها تعر  عن أســــــفها ألن الحالة لم تتحســــــن ري والية را ين لتهيئة الظروح الالزمة لتمكين  ي
 الالجئين وغير م من المةّردين قسرا من العودة ال و ية اآلمنة الكررمة إلى مواطنهم األصلية،

لكراهية والتصـــــــررحات إزاء اســـــــتمرار انتةـــــــار األ بار الكاذبة و  ا  ا وإذ تكرر تأسيد ،لقاا البالغ 
المؤجاة للمةــاعر، وال ســيما عن طررق وســائل التواصــل االجتماعي، وال ي ال تتعامل مع  ســل ات ميانمار  

 بةكل كامل،

على األ مية الملّحة لدعوة األمين العام إلى زرادة الاهود الرامية إلى تنفي  توصــــــــــــيات   وإذ تشاااااااادن 
الاة األسبا  الا ررة ل زمة، بما ري ذلك ما يتعلق منها بحصول  اللانة االستةاررة المعنية بوالية را ين لمع

أرراد طائفة الرو ينأليا على المواطنة، وحررة التنقل، وإنهاء الفصل المنهاي والتمييي باميع أوكال ، وحصول  
ــاور   ــتفادة من الخدمات الصـــحية والتعليم، وتســـايل المواليد، وذلك بالتةـ ــاورة ري االسـ الاميع على ررا متسـ
الكامل مع جميع أرراد الاماعات اإلثنية واألقليات واألوـــــخاا ال ين يعيةـــــون أوضـــــاعا  ةـــــة، بما ري ذلك  

 بةإلن مسائل المواطنة ألرراد طائفة الرو ينأليا،

بالتيام األمين العام بتنفي  التوصــــــيات التي  ل  إليها التحقيق المســــــتقل ري عمل األمم  وإذ ترح  
 ،2018إلى عام  2010ترة من عام المتحدة ري ميانمار  الل الف

لحكومـــة ميـــانمـــار إلى مـــداومـــة عمليـــة االنتقـــال الـــديمقراطي ري  وإذ تكرر تااأسيااد نعوتاااا المل ااة 
ميانمار، بوسـائل منها العمل على جعل كارة المؤسـسـات الوطنية، بما ريها المؤسـسـة العسـكررة، تنضـوي تحو 

 مظلة حكومة مدنية منتخبة بالوسائل الديمقراطية،

 2020حكومـة ميـانمـار إلى التعلم من التحـديـات المصـــــــــــــــادرـة ري إجراء انتخـابـات عـام  وإذ تادعو 
وإنةـــاء نظام مســـتمر لضـــمان إجراء انتخابات حرة ونيرهة وذات مصـــداقية ووـــاملة للاميع ووـــفارة، وضـــمان  

النا بين ومةــــاركتهم  تكارؤ الفرا لتمثيل طائفة الرو ينأليا واألقليات األ رة والمةــــردين دا ليا  والمروــــحين و 
ــما  لاميع   ــواتهم، مع الســ ــكان ميانمار من اإلدالء بإلصــ ــاورة والمادية، وكفالة تمكين جميع ســ الكاملة والمتســ

 المروحين بخو  االنتخابات بجنصاح،

بالحوار بين حكومة ميانمار واألمم المتحدة بةـإلن معالاة مسـإللة األطفال والنياع المسـلا،   وإذ ترح  
الانســــــي والانســــــاني المرتبأ بالنياعات ري ميانمار، والخ ة االســــــتراتياية للانة ميانمار   رضــــــال  عن العنف

 (؛2024-2020الوطنية لحقوق اإلنسان )

بجنةـاء حكومة ميانمار لانة لمنع االنتهاكات الاسـيمة ضـد األطفال ري النياعات المسـلحة،   وإذ ترح   
وضـــــــــــع   ة عمل مةـــــــــــتركة إلنهاء ومنع الميرد من قتل   وإذ تت لع إلى تحييقها نتائَج ملموســـــــــــة، بما ري ذلك 

ــديق على  ــد األطفال، وإذ ترحب بالتصــ األطفال وتةــــورههم، واالغتصــــا  وغير  من أوــــكال العنف الانســــي ضــ
، وإذ تدعو جميع ( 14) البروتوكول اال تياري التفاقية حقوق ال فل بةـــإلن اوـــتراك األطفال ري المنازعات المســـلحة 

 لالنتهاكات التي ترتكب ضد األطفال ري النياعات المسلحة، األطراح إلى وضع حد  

__________ 

 (14) United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531. 
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على الاهود وااللتيامات الااررة ري ماال العمل اإلنســاني التي أ  تها حكومة بن الدي    وإذ تثني 
على عـاتقهـا، بـالتعـاون مع وكـاالت األمم المتحـدة والماتمع الـدولي، بمـا ري ذلـك جميع الاهـات الفـاعلـة ري  

 اعدة اإلنسانية، لصالا الفاررن من انتهاكات وتااوزات حقوق اإلنسان ري ميانمار،  ماال تقديم المس

ــيا ري معالاة الحالة ري والية را ين، ب رق منها  وإذ ترح   ــرق  ســــ ــاركة راب ة أمم جنو  وــــ بمةــــ
دارة تنفي  تقييمات لالحتياجات اإلنســانية ري وــمال والية را ين من  الل مركي تنســيق المســاعدة اإلنســانية إل

ــيات التقييم األولي   2019الكوارث التابع لها ري أيار/مايو  ــا لتنفي  توصـــــــــ ــائها رررق دعمف مخصـــــــــــصـــــــــ وإنةـــــــــ
لالحتياجات الخاصـــــــة بظروح العودة إلى المواطن األصـــــــلية ري والية را ين، وإذ تســـــــلم بالحاجة إلى تعاون  

التعاون الوثيق مع جميع وكاالت  أوثق مع ماتمع الالجئين من الرو ينأليا، وإذ تةــــاع ري الوقو نفســــ  على 
األمم المتحدة والاهات الةرركة الدولية ذات الصلة ومعالاة األسبا  الا ررة للنياع، حتى يتسنى للماتمعات  

 المحلية المتضررة أن تعيد بناء حياتها  ناك،

( العــالميــة من تفــاقم 19-مــا حــدث إثر جــائحــة مر  ريروس كورونــا )كوريــد وإذ تالحظ مع القلق 
ــول  ــمل إمكانية الحصـ ــان ري ميانمار، بما يةـ ــلبي على حالة حقوق اإلنسـ ــانية القائمة ومن أثر سـ للحالة اإلنسـ
على التعليم، وإذ تةــــــــــدد على أن التدابير الرامية إلى التصــــــــــدي للاائحة ياب أن تكون موجهة وضــــــــــروررة  

ة وغير تميييـرة ومحـددة زمنـيا ومتـناســـــــــــــــبة ومتفقـة مع االلتيامـات التي يقرر ـا القـانون اـلدولي لحقوق  ووــــــــــــــفـارـ 
 اإلنسان الواجب الت بيق،

ــار ريروس كوريد وإذ تسااااالم  وتحقيق التوازن  19-بالاهود التي تب لها حكومة ميانمار الحتواء انتةـــــ
 الل وضـع   ة لغغاثة االقتصـادية متصـلة بإلزمة  بين اآلثار االجتما ية واالقتصـادية الةـديدة للاائحة من

وتقديم المسـاعدة المالية إلى األوـخاا المتضـرررن من األزمة بةـكل  اا، وإذ تعر  ري الوقو   19-كوريد
نفســـــــــ  عن قلقها إزاء االنخفا  الكبير ري قدرة الاهات الفاعلة ري ماالي العمل اإلنســـــــــاني واإلنمائي على  

وجد  ي  لدة وــرائا ضــعيفة من الســكان حاجة  اصــة إلى المســاعدة، مما ينتج عن   تنفي  براماها ري وقو ت
ــول على المعلومات   ــمان الحصـــــــ ــرورة ضـــــــ ــدد على ضـــــــ احتمال أن تحول الموارد بعيدا عن ميانمار، وإذ تةـــــــ

 ،19-واإلمدادات والخدمات ال بية ذات الصلة بمر  كوريد

ررر عن حـدوث انتهـاكـات   يرة لحقوق  إزاء اســــــــــــــتمرار ورود تقـا تعرب عن ،لقااا الباالغ - 1 
اإلنســـــان من جانب القوات العســـــكررة وقوات األمن، رضـــــال عن وقوع انتهاكات للقانون الدولي اإلنســـــاني ري  
ميانمار ضـــــد طائفة الرو ينأليا واألقليات األ رة، وال ســـــيما ري واليتي كاتةـــــين ورا ين وجنو  والية تةـــــين  

وي على اعتقاالت تعســـــــــــــنية وو يات أثناء االحتااز وتع يب وغير  من  ووالية وـــــــــــــان، بما ريها تلك التي تن 
ضــــــــرو  المعاملة أو العقو ة القاســــــــية أو الالإنســــــــانية أو المهينة، والقتل العمد ل طفال وتةــــــــورههم، وتانيد 
  األطفال واسـتخدامهم ري السـخرة، والقصـف العةـوائي ري المناطق المدنية، وتدمير المنازل وحرقها، والحرمان

ــري ألكثر من  ــادية واالجتما ية، والتهاير القســــ من طائفة الرو ينأليا وغير م    860 000من الحقوق االقتصــــ
ــي   ــكال العنف الانســـــــ ــي، وغير ذلك من أوـــــــ ــترقاق الانســـــــ ــا  واالســـــــ من األقليات إلى بن الدي  واالغتصـــــــ

والحق ري التعبير   والانســــاني، رضــــال عن القيود المفروضــــة على ممارســــة الحق ري حررة الدين أو المعتقد،
ــول الكامل إلى اإلنترنو  ــائل اإلعالم وإمكانية الوصـــــــ ــة على حررة وســـــــ ــلمي، والقيود المفروضـــــــ والتامع الســـــــ

 األ رة؛ والقيود
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جميع االنتهاكات الاســـــــيمة لحقوق اإلنســـــــان ري ميانمار، وتةـــــــدد على أ مية   تد ن بقوة - 2 
ــفارة ري االنت ــتقلة ونيرهة ووـــ ــان، بما ري ذلك العنف  إجراء تحييقات دولية مســـ ــيمة لحقوق اإلنســـ هاكات الاســـ

الانسـي والانسـاني واالنتهاكات والتااوزات ضـد النسـاء واألطفال، وعلى أ مية مسـاءلة جميع المسـؤولين عن  
األعمال الوحةــية والارائم المرتكبة ضــد جميع األوــخاا، بمن ريهم أرراد طائفة الرو ينأليا، من أجل تحقيق  

اســتخدام جميع الوســائل القانونية واآلليات القضــائية المحلية واإلقليمية والدولية، بما ري ذلك  العدالة للضــحايا ب
 محكمة العدل الدولية والمحكمة الانائية الدولية حسب االقتضاء؛

بقوات األمن والقوات المســـــلحة لميانمار وغير ا من الاماعات المســـــلحة، و اصـــــة   تاي  - 3 
ــان ــين ووـــــ ــعيد  ري واليات را ين وتةـــــ ــتايب لدعوات األمين العام إلى وقف إطالق النار على الصـــــ ، أن تســـــ

 العالمي، وإنهاء جميع األعمال العدائية، ومعالاة المظالم من  الل الحوار السياسي؛

 2020كانون الثاني/يناير   23باألمر الصـــــادر عن محكمة العدل الدولية ري  ت يط علماً  - 4 
مة ميانمار على أن تتخ ، ورقا  ألمر المحكمة  يما يتعلق بإلرراد طائفة  متضــــــــــــمنا  تدابير تحفظية، وتحث حكو 

الرو ينأليـا الموجودين ري إقليمهـا، جميع التـدابير التي ري حـدود ســــــــــــــل تهـا لمنع ارتكـا  جميع األرعـال التي 
ــمان عدم ارتك 2تندرج ري ن اق المادة  ا  أي  من اتفاقية منع جررمة اإلبادة الاما ية والمعاقبة عليها، وضـــــ

من     األعمال أو غير ا على يد وحداتها العســــــــــــــكررة وأية وحدات مســــــــــــــلحة غير نظامية قد تكون موجهة  
مدعومة من جانبها وأي منظمات أو أوــــــــخاا قد يكونون  اضــــــــعين لســــــــي رتها أو توجيهها أو نفوذ ا،   أو

 دابير المتخ ة لتنفي  األمر؛ومنع تدمير األدلة وضمان حفظها، وإبالغ المحكمة، ورق ما أمرت ب ، باميع الت

ــاعدة   عن بالغ القلق تعرب - 5  ــول المســـــ ــة على إمكانية وصـــــ ــتمرار القيود المفروضـــــ إزاء اســـــ
اإلنســانية ري جميع مناطق النياع، وال ســيما ري واليتي را ين وتةــين، رضــال عن الخ وات المحدودة المتخ ة 

، وتحث  19-لضـــمان حصـــول أرراد طائفة الرو ينيأليا على الرعاية الصـــحية، وال ســـيما ري وقو مر  كوريد
على أن تتعــاون تعــاونــا تــامــا مع جميع المكلفين بواليــات التــابعين ل مم المتحــدة ومع  ليــات   حكومــة ميــانمــار

األمم المتحدة لحقوق اإلنســان، بما ري ذلك المقررة الخاصــة المعنية بحالة حقوق اإلنســان ري ميانمار، وررقة 
لية اآلاألطفال واإلبالغ عنها، و  العمل الق ررة ل مم المتحدة المعنية برصـد االنتهاكات الاسـيمة المرتكبة ضـد

، ووكاالت األمم المتحدة المعنية،  39/2المســـــــــتقلة لميانمار، التي أنةـــــــــإل ا مالن حقوق اإلنســـــــــان ري قرار  
ية وصــــــــــــــول كاملة غير  والهيـئات الدولـية واإلقليمية لحقوق اإلنســــــــــــــان، وعلى أن تتيا لكل     الاهات إمكان

 اضــــعة لقيود أو رصــــد، لكي تقوم برصــــد حالة حقوق اإلنســــان بصــــورة مســــتقلة، وعلى أن تكفل قدرة األرراد 
على التعــاون دون عوائق مع  ــ   اآلليــات دون  وح من االنتقــام أو تخورد أو اعتــداء، وتعر  عن بــالغ  

ية را ين ال ييال مقيدا بةــــــدة  يما يخ   القلق ألن الوصــــــول الدولي إلى المناطق المتضــــــررة ري وــــــمال وال
الماتمع الدولي، بما ري ذلك وكاالت األمم المتحدة والاهات الفاعلة ري ماال العمل اإلنســـــــــــــاني ووســـــــــــــائل  

 اإلعالم الدولية؛

ــإل ا مالن حقوق    ليةاآلباألمم المتحدة أن تكفل منا   تاي  - 6  ــتقلة لميانمار، كما أنةــــــ المســــــ
، المرونة التي تحتاج إليها من حيث مالك المووفين والموقع والحررة التةــ يلية حتى 39/2اإلنســان ري قرار  

يمكنها أن تناي واليتها بإلقصـى قدر ممكن من الفعالية؛ وتحث ميانمار والدول األعضـاء والسـل ات القضـائية  
لكامل مع اآللية، ب رق منها منحها إمكانية الوصـول وتيورد ا بكل مسـاعدة  والكيانات الخاصـة على التعاون ا

 ري تنفي  واليتها؛

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/2
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إزاء إمكانية تعر  الناجين من انتهاكات وتااوزات حقوق اإلنسـان  تعرب عن بالغ القلق - 7 
ــيما الناجون من األطفال وضـــــــحايا العنف الانســـــــي، وتهيب باميع الاهات الفا علة  للصـــــــدمة ماددا، وال ســـــ

ري جمع األدلة من أجل احترام كرامة الناجين   “عدم اإلضــــــــــرار”المةــــــــــاركة ري أعمال التوثيق أن تتقيد بمبدأ  
ــحايا والناجين وحقهم ري   ــدمة ماددا؛ وتهيب بميانمار أن تعالج احتياجات الضـــــــــــ ــهم للصـــــــــــ وتفادي تعررضـــــــــــ

ــرعة ورعالي ــابات بســـ ــايل اإلصـــ ــاح الفعال معالاة كاملة، ب رق منها تســـ ــتقلة وتورير  االنتصـــ ــورة مســـ ة و صـــ
 ضمانات بعدم تكرار ا؛

 :دعوتها الملحة حكومة ميانمار إلى الييام بما يلي تكرر تأسيد - 8 

وضــــــــــــــع حــد روري لاميع أعمــال العنف وجميع انتهــاكــات القــانون الــدولي ري ميــانمــار،   )أ( 
طائفة الرو ينأليا واألوـــخاا  وضـــمان حماية حقوق اإلنســـان لاميع األوـــخاا ري ميانمار، بمن ريهم أرراد 

المنتمون إلى أقليات أ رة، واتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحقيق العدالة للضــــــحايا، وكفالة المســــــاءلة الكاملة  
عن جميع انتهاكات وتااوزات قانون حقوق اإلنســـان وانتهاكات القانون الدولي اإلنســـاني ووضـــع حد لغرالت  

قيق كامل ووـــــــــفاح ومســـــــــتقل ري التقاررر المتعلقة باميع     االنتهاكات،  من العقا  عليها، بدءا  بججراء تح
ــإلتها حكومة ميانمار ري عام  ــتقلة التي أنةـ ــدر تقررر لانة التحقيق المسـ  2018وتهيب برئين ميانمار أن يصـ

 بصي ت  الكاملة أو أن يى لع اآلليات الدولية المعنية على النتائج التي توصلو إليها؛

ة ســياســية واضــحة مدعومة بججراءات ملموســة من أجل العودة اآلمنة والكررمة إوهار إراد ) ( 
 وال و ية والمستدامة لمسلمي الرو ينأليا وإعادة إدماجهم ري ميانمار؛

تهيئة الظروح الالزمة للعودة اآلمنة وال و ية والكررمة والمســتدامة لاميع الالجئين، بمن  )ج( 
ال ســيما بالنظر إلى أن  لم يعد وــخ  واحد من طائفة الرو ينأليا إلى  ريهم الالجئون من مســلمي الرو ينأليا،

ميانمار عن طررق اآللية المنةإلة بصورة ثنائية بين بن الدي  وميانمار بسبب عدم تهيئة حكومة ميانمار      
 الظروح ري والية را ين؛

ل ات ميانمار،  بناء الثقة بين مســـــــلمي الرو ينأليا القاطنين بالمخيمات ري بن الدي  وـســــــ  )د( 
باتخاذ تدابير لبناء الثقة، منها االتصـــــال المباوـــــر بين ممثلي الرو ينأليا وتلك الســـــل ات، وعن طررق ترتيب 

 ؛زرارات لممثلي الرو ينأليا لمعاينة الوضع

ضمان الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان والحررات األساسية المكفولة لاميع األوخاا ري  )ه( 
ــاواة مع غير م و  ررقة كررمة ميانمار، بما ري ذلك  ــلمون الرو ينأليا واألقليات األ رة، على قدم المســــــ المســــــ

تمييي ريها، للحيلولة دون حدوث الميرد من حاالت عدم االســـــــتقرار وانعدام األمن، والتخنيد من المعاناة،   ال
، والتوصل إلى حل دائم ومعالاة األسبا  الا ررة ل زمة، بوسائل منها إل اء أو إصال  التةررعات التميييرة

 وثابو وقابل للت بيق؛

ــان من التيامات وواجبات تتعلق بحماية  )و(  الوراء بما يقع على عاتقها ري ماال حقوق اإلنسـ
الحق ري حررــة التعبير، بمــا ري ذلــك على وــــــــــــــبكــة اإلنترنــو، والحق ري حررــة تكورن الامعيــات والتامع  

 اتية للماتمع المدني والصحارة المستقلة؛السلمي، من أجل تهيئة وصون بيئة  منة ومو 

اتخـاذ الـتدابير الالزـمة لمـعالاـة انتةــــــــــــــار التمييي والتحيي ومـكارحـة التحررص على كراهـية  )ز( 
ــخاا المنتمين إلى أقليات أ رة، واإلدانة العلنية له   األرعال ومكارحة   ا    ــلمين الرو ينأليا واألوـــــ المســـــ
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ل للقانون الدولي لحقوق اإلنســــــــــــان، رضــــــــــــال عن تعيري الحوار بين األديان الكراهية، مع كفالة االحترام الكام
بالتعاون مع الماتمع الدولي وتةــايع الييادات الســياســية والدينية ري البلد على العمل على تحقيق المصــالحة  

ة إلى بين الماتمعات المحلية والوحدة الوطنية عن طررق الحوار، وتنفي  مةــــاررع صــــندوق بناء الســــالم الرامي
 التصدي لخ ا  الكراهية؛

ب ررقة جامعة لحماية جميع األوــخاا والماتمعات   19-ضــمان التعامل مع أزمة كوريد ) ( 
ــاني  ــى مع القانون الدولي اإلنســـــــــ ــلمون الرو ينأليا واألقليات األ رة، بما يتماوـــــــــ المحلية، بما ري ذلك المســـــــــ

 والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

امية إلى القضــــــــــــــاء على حاالت انعدام الانســــــــــــــية والتمييي المنهاي تســــــــــــــررع الاهود الر  ) ( 
والمؤســســي ضــد أرراد األقليات العرقية والدينية، وال ســيما  يما يتعلق بالمســلمين الرو ينأليا، وذلك ب رق منها  

، ال ي أدة إلى الحرمان من حقوق اإلنسـان، وعن طررق ضـمان  1982مراجعة وإصـال  قانون الانسـية لعام 
واة ري الحصـول على المواطنة الكاملة من  الل إجراءات وـفارة وطو ية وري متناول الاميع والمسـاواة  المسـا

ري الحصــــول على جميع الحقوق المدنية والســــياســــية، وعن طررق الســــما  بالتحديد ال اتي للهورة، من  الل  
ــات التميييرة، بما ري ذلك األحكام ا ــررعات والســـــــياســـــ لتميييرة الواردة ري ماموعة  تعديل أو إل اء جميع التةـــــ

ّنو ري عام ” والتي ت  ي التحّول من دين إلى   ر واليواج بين    2015قوانين حماية العرق والدين“ التي ســـــــــى
أصـــحا  الديانات المختلفة واليواج األحادي والتنظيم الســـكاني، وعن طررق إل اء جميع األوامر المحلية التي 

ــتف ــول  تقّيد الحق ري حررة التنقل واالســ ــحية والتعليمية والوصــ ــايل المدني والخدمات الصــ ادة من  دمات التســ
 إلى سبل كسب الرزق؛  

تفكيك مخيمات المةـردين دا ليا ري والية را ين ورقا لادول زمني واضـا ودون ميرد من  )ي( 
،  التإل ير، مع ضـــــــــمان أن تاري عودة المةـــــــــردين دا ليا ونقلهم ورقا للمعايير الدولية وأرضـــــــــل الممارســـــــــات

بـالتعـاون مع األمم المتحـدة والماتمع الـدولي، بمـا ري ذلـك إجراى ـا على النحو المبين ري المبـاده التوجيهيـة 
 ؛(15)بةإلن التةررد الدا لي

ــاررة المعنية بوالية را ين لمعالاة  )ك(  ــتةـ ــيات اللانة االسـ اإلســـراع بالتنفي  الكامل لاميع توصـ
 األسبا  الا ررة ل زمة؛

مسـتمر لضـمان إجراء انتخابات عامة حرة ونيرهة وموثوق بها ووـاملة للاميع  إنةـاء نظام )ل( 
ــع العرقي أو الديني، بمن ريهم   ــاركة دون عوائق للاميع ب ص النظر عن الهورة أو الوضـ ــفارة، تتيا المةـ ووـ

 مسلمو الرو ينأليا وغير م من األقليات؛

ــتركة إلنهاء مواصـــلة تعاونها مع األمم المتحدة لتنفي  ما لم ينف   )م(  بعد من   ة العمل المةـ
ــلحة، بما ري ذلك على يد التاتماداو، ومعالاة   ومنع تانيد األطفال واســــــــتخدامهم من قبل جميع القوات المســــــ
ث رات الحماية من  الل العمل مع ررقة العمل المعنية برصـــــــد االنتهاكات الاســـــــيمة المرتكبة ضـــــــد األطفال  

بةـإلن القتل والتةـور  واالغتصـا  وغير  من أوـكال العنف الانسـي   واإلبالغ عنها لوضـع   ة عمل مةـتركة
المرتكبة ضــــــد األطفال، وتحيأ علما ري الوقو نفســــــ  بتصــــــديق ميانمار على البروتوكول اال تياري التفاقية 

 حقوق ال فل بةإلن اوتراك األطفال ري المنازعات المسلحة؛

__________ 

 (15) E/CN.4/1998/53/Add.2.المررق ، 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
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ــة ا )ن(  ــكل  ادح مع المقررة الخاصـــــــــ ــان ري التعاون والعمل بةـــــــــ لمعنية بحالة حقوق اإلنســـــــــ
ــتقلة وغير ما من الاهات المكلفة بواليات التابعة ل مم المتحدة و ليات   ميانمار المعينة حديثا  ومع اآللية المســـ
األمم المتحدة التي تىعنى بميانمار، ب رق منها تيســــــــير اليرارات ومنا إمكانية الوصــــــــول دون قيود ري جميع  

 أنحاء البلد؛

  وات ملموســـة لتعيري بناء المؤســـســـات واإلصـــالحات الهيكلية الرامية إلى صـــون اتخاذ  )س( 
ــامل للاميع، بما ري ذلك   ــاركي ووــــ ــان والمباده الديمقراطية من  الل نهج تةــــ ــيادة القانون وحقوق اإلنســــ ســــ
 الاهود المب ولة من أجل ضمان استقالل القضاء، وعن طررق إصال  ق اع األمن لتعيري الرقابة المدنية؛

ــتقلة ومحايدة ووا ية ري جميع االدعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون  )ع(  إجراء تحييقات مســــــــــ
الدولي اإلنســـــــاني، بما ري ذلك إجراى ا ري األرعال التي ارتكبو ري واليتي را ين وتةـــــــين وقد تةـــــــكل جرائم 

ــانية، وري جرائم العنف الانســـي وادعاءات انتهاكات حقوق اإل ــد اإلنسـ نســـان، وضـــمان تقديم حر  وجرائم ضـ
 الاناة إلى العدالة من  الل إجراءات تتسم بالةفا ية والمصداقية؛

مواصــــلة ضــــمان حصــــول الاميع على المعلومات واإلمدادات و دمات الرعاية الصــــحية  )ح( 
ــبة وورقا    19-المتعلقة باائحة كوريد ــفارة وغير تميييرة ومحددة زمنيا  ومتناســـــــ ــروررة ووـــــــ ب ررقة  ادرة وضـــــــ

 ؛لتيامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق اإلنسان الواجب الت بيقلال

 حكومة ميانمار على النظر ري االنضمام إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان؛ تشجع - 9 

أ مية تورير الحماية والمساعدة، بما ري ذلك إتاحة االستفادة دون تمييي من  دمات   تؤ د - 10 
بية والنفســية االجتما ية، المصــممة  صــيصــا للنســاء والفتيات، وال ســيما ضــحايا العنف  من قبيل الرعاية ال 

 الانسي والانساني واالتاار بالبةر؛

ــرا   ،لقاا البالغ تكرر تأسيد - 11  ــردين قســـــ إزاء المحنة المســـــــتمرة ألرراد طائفة الرو ينأليا والمةـــــ
ال ي ق عت  حكومة بن الدي  بتورير المإلوة    ال ين يعيةــــــــــــون ري بن الدي  وري بلدان أ رة، وتقدر االلتيام

 المؤقو والمساعدة اإلنسانية والحماية لهم؛

ري مخيمات الرو ينأليا   19-على حكومة بن الدي  الحتوائها انتةـــار ريروس كوريد  تثني - 12 
ــائر ري األروا  بدعم من جميع الةـــــــركاء الوطنيين وال دوليين  بفعالية من  بداية الاائحة، وتفاديها حدوث  ســـــ

 المعنيين، بما ري ذلك الماتمع المحلي المضيد؛

ميانمار على مواصــلة العمل مع بن الدي ، تمةــيا مع الصــكوك الثنائية الخاصــة  تشااجع - 13 
ـباإلعـادة إلى الوطن التي وقعتهـا بن الدي  ومـيانمـار، من أجـل اإلســــــــــــــراع بتهيئـة بيئـة مواتيـة للعودة ال و ـية  

ــتدا ــرا من طائفة الرو ينأليا ري بن الدي ، بدعم كامل  واآلمنة والكررمة والمســـــ ــردين قســـــ ــخاا المةـــــ مة ل وـــــ
ـــناديقـها و راماـها ووكاالتـها،   ومةــــــــــــــاركة ماـدية من جانب الماتمع الدولي، بـما ري ذلك األمم المتحـدة وصــــــــــــ

 وتةدد على أ مية التعاون المادي مع الماتمع المدني؛

ــاعدة والدعم المقدمين من الماتمع الدولي، بما ري ذلك المنظمات  تنوه مع الحقد ر - 14  بالمســـ
اإلقليمية، وال سـيما راب ة أمم جنو  وـرق  سـيا، والبلدان المااورة لميانمار، وتهيب بالماتمع الدولي مواصـلة  

ليتها لالنتقال دعم حكومة ميانمار ري أدائها لواجباتها والتياماتها الدولية ري ماال حقوق اإلنســــــــــان وتنفي  عم
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الديمقراطي والتنمية االقتصــادية واالجتما ية الةــاملة للاميع والســالم المســتدام، وك لك ري عملية المصــالحة  
 الوطنية بمةاركة من جميع أصحا  المصلحة المعنيين؛

الماتمع اـلدولي إلى التصــــــــــــــدي بفعـاليـة للنيو  غير النظـامي المتيايـد ألرراد طـائفـة  تادعو - 15 
الرو ينأليــا ب ررق البحر، بــالتعــاون مع وكــاالت األمم المتحــدة المعنيــة، وكــ لــك ضــــــــــــــمــان تقــاســــــــــــــم األ بــاء  

جئين  والمســؤوليات على الصــعيد الدولي، ال ســيما من جانب الدول األطراح ري االتفاقية الخاصــة بوضــع الال
 ؛(16)1951لعام 

ــنة واحدة لم كرة التفا م بين حكومة ميانمار و رنامج األمم  ترح  - 16  بالتمديد األ ير لمدة ســـــ
المتحدة اإلنمائي ومفوضــــية األمم المتحدة لةــــؤون الالجئين لر  ها بتنفي  ترتيبات ثنائية مع بن الدي  بةــــإلن  

أن تواصـــــل حكومة ميانمار تعاونها التام مع حكومة  عودة المةـــــردين من والية را ين، وتةـــــدد على ضـــــرورة 
ــكان   ــاور مع الســــ ــؤون الالجئين، و التةــــ ــية األمم المتحدة لةــــ ــيما مفوضــــ بن الدي  ومع األمم المتحدة، وال ســــ
المعنيين لتمكين جميع الالجئين والمةـــــردين قســـــرا والمةـــــردين دا ليا من العودة المســـــتدامة واآلمنة وال و ية  

ــتني ــلية ري ميانمار، وإع اء العائدين حررة التنقل والوصـــــول دون عوائق  والكررمة والمســـ رة إلى مواطنهم األصـــ
ــهم عن   ــحية والتعليم والمإلوة، وتعورضـ ــبل كســـب العي  والخدمات االجتما ية، بما ريها الخدمات الصـ إلى سـ

 جميع الخسائر؛

ــية األم تدعو - 17  ــررع لم كرة التفا م التي وقعتها مفوضـــــــــ ــؤون  إلى التنفي  الســـــــــ م المتحدة لةـــــــــ
، والتي تم تمــــديـــد ـــا ري  2018الالجئين و رنـــامج األمم المتحــــدة اإلنمــــائي مع حكومـــة ميــــانمــــار ري عـــام 

 ، لدعم تهيئة الظروح الالزمة لعودة الالجئين من بن الدي ؛2020وعام  2019 عام

ية إلى الماتمع الدولي على: )أ( مســـــاعدة بن الدي  ري تقديم المســـــاعدة اإلنســـــان تشاااجع - 18 
ــرا من طائفة الرو ينأليا إلى حين عودتهم ال و ية واآلمنة والكررمة إلى ميانمار؛   ــردين قســــــــــ الالجئين والمةــــــــــ

مســـــاعدة ميانمار ري تقديم المســـــاعدة اإلنســـــانية إلى األوـــــخاا المتضـــــرررن من جميع ال وائف ال ين   ) (
 دا ليا دا ل والية را ين؛ وردوا دا ليا، بمن ري ذلك األوخاا الموجودون ري مخيمات المةردين

ــانية  ت ث - 19  ــتركة ألزمة الرو ينأليا اإلنســـــ ــتاابة المةـــــ الماتمع الدولي على دعم   ة االســـــ
 لضمان تورير الموارد الكا ية لمعالاة األزمة اإلنسانية؛ 2020 لعام

جميع مؤســــســــات األعمال، بما ريها الةــــركات عبر الوطنية والمؤســــســــات المحلية  تشاااجع - 20 
مـلة ري مـيانـمار، على احترام حقوق اإلنســــــــــــــان ورـقا للمـباده التوجيهـية المتعلـقة ـباألعـمال التاـارـرة وحقوق  الـعا

والتوصــــــــيات التي قدمتها البعثة الدولية المســــــــتقلة لتقصــــــــي الحقائق ري تقررر ا عن المصــــــــالا   (17)اإلنســــــــان
 االقتصادية لاي  ميانمار؛

 :إلى األمين العام تطل  - 21 

ل ب ل مســــــــا ي  الحميدة ورتابع مناقةــــــــات  بةــــــــإلن ميانمار، مع إوــــــــراك جميع أن يواـصـــــــ  )أ( 
 أصحا  المصلحة المعنيين، وأن يعر  على حكومة ميانمار تيورد ا بالمساعدة؛

__________ 

 (16) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 (17) A/HRC/17/31.المررق ، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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ــة ال ي  ) (  أن يمدد رترة تعيين المبعوثة الخاصــــــــــة لميانمار وأن يقدم تقررر المبعوثة الخاصــــــــ
 ري   ا القرار إلى الامعية العامة ري دورتها السادسة والسبعين؛  ي  ي جميع المسائل ذات الصلة الم روحة

ــ الع  )ج(  ــة لميانمار من االضــــــــ ــاعدة لتمكين المبعوثة الخاصــــــــ أن يقدم كل ما يليم من مســــــــ
بواليتها بفعالية وأن يقدم تقرررا إلى الدول األعضــــاء مرة كل ســــتة أوــــهر، أو حســــب ما تقتضــــي  الحالة على  

 أر  الواقع؛

ــبل التي يمكن من  اللها للمكلفين الحاليين بالواليات زرادة رعالية التنفي  ري أن  )د(  يحدد الســـ
ــؤولية كل منهم  يما يتعلق بميانمار، وكفالة تحقيق التكامل بين أعمالهم من   المااالت الواقعة ري ن اق مســــــــــ

  الل التنسيق المعيز؛

 على حقوق اإلنســـــان وأن تخضـــــع أن يكفل أن تتضـــــمن جميع البرامج الق ررة نهاا  قائما   )ه( 
 إلجراءات ب ل العناية الواجبة؛

ــيات محددة  )و(  أن يداوم على إطالع مالن األمن على الحالة ري ميانمار مع موارات  بتوصـ
ــانيـة وتةــــــــــــــايع العودة اآلمنـة والكررمـة وال و يـة والمســــــــــــــتـدامـة لالجئين   للعمـل من أجـل حـل األزمـة اإلنســــــــــــ

قســــــــرا من طائفة الرو ينأليا وضــــــــمان محاســــــــبة المســــــــؤولين عن الفظائع الاما ية  واألوــــــــخاا المةــــــــردين 
 وانتهاكات وتااوزات حقوق اإلنسان؛

أن يدعم تنفي  توصـيات البعثة الدولية المسـتقلة لتقصـي الحقائق بةـإلن ميانمار، والمسـاعدة   )ز( 
 ري عمل اآللية المستقلة الااررة؛

ررر التحقيق المســتقل ري عمل األمم المتحدة ري ميانمار  أن ينف  التوصــيات الواردة ري تق ) ( 
 تنفي ا كامال؛ 2018إلى عام  2010 الل الفترة من عام 

إلى المبعوثة الخاصة مواصلة المةاركة من  الل جلسة تحاور ري الدورة السادسة  تطل  - 22 
 والسبعين للامعية العامة؛

ــإللة قيد نظر ا، على أـســــــــــــ  تقرر - 23  اس جملة أمور منها تقاررر األمين العام، أن تبقي المســـــــــــ
والبعثة الدولية المسـتقلة لتقصـي الحقائق ري ميانمار، واآللية المسـتقلة، والمقررة الخاصـة المعنية بحالة حقوق  

 اإلنسان ري ميانمار، ومبعوثة األمين العام الخاصة لميانمار.
 


