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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1  وA/63/430/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٦٣/٢٤٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وإذ تـشري إىل)١( مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسانإذ تسترشد

 الصلة، ذاتاألخرىصكوك حقوق اإلنسان و)٢(قوق اإلنسانالعهدين الدوليني اخلاصني حب
 بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسانملزمـة أن مجيع الدول األعضاءمن جديد وإذ تؤكد

 بااللتزامـات الـيت تعهـدت ـا مبوجـب خمتلـف الــصكوكوعليهـا أن تفـيواحلريـات األساسـية
الالدولية يف هذا ا، 

ا الـسابقة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار قراراـوإذ تؤكد من جديـد أيـضا
 وقــرارات جلنــة حقــوق٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٦٢/٢٢٢وآخرهــا القــرار

أكتـــوبر/ تـــشرين األول٢ املـــؤرخ٥/١ - وقـــرارات جملـــس حقـــوق اإلنـــسان دإاإلنـــسان
 ٢٨ املـــــؤرخ٧/٣١ و)٤(٢٠٠٧ديـــــسمرب/ كـــــانون األول١٤ املـــــؤرخ٦/٣٣ و)٣(٢٠٠٧

 ،)٦(٢٠٠٨يونيه/ حزيران١٨ املؤرخ٨/١٤ و)٥(٢٠٠٨مارس/آذار

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
،)A/63/53 (٥٣ورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــمالوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــد :انظــر )٣(

 .الفصل الرابع
 .، الفرع ألفاملرجع نفسه، الفصل األول )٤(
.املرجع نفسه، الفصل الثاين )٥(
.، الفرع ألفاملرجع نفسه، الفصل الثالث )٦(
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ــذينوإذ ترحــــب  ــانني اللــ ــيسبالبيــ ــا رئــ ــن يف أدىل مــ ــس األمــ ــشرين١١ جملــ  تــ
 ،)٧(٢٠٠٨مايو/ أيار٢ و٢٠٠٧أكتوبر/األول

 )٨(الــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــارحب املعــين املقــرر اخلــاصيتقريــرب أيــضا وإذ ترحــب
ه البلـد ألول مـرة منـذوافقة حكومة ميامنار علـى زيارتـم اللذين قدمهما ووالعرضني الشفويني

 مباشـرة٢٠٠٨أغـسطس/ يف آبومـرة أخـرى ٢٠٠٧نـوفمرب/ يف تشرين الثـاينأربع سنوات
 كــذلكبعــد تعــيني املقــرر اخلــاص اجلديــد، وإذ تــشجع مواصــلة هــذه الزيــارات، وإذ ترحــب

ملواصـلة تنفيـذ واليتـه املتمثلـةمعين مبيامنـارشار خاص وقيامه بتعيني مست)٩(بتقرير األمني العام
 ،إذ تؤكد دعمها الكامل هلذه املهمةيف بذل املساعي احلميدة، و

بتعاون حكومة ميامنار مع اتمع الدويل، مبا يف ذلك األمـم املتحـدة،وإذ حتيط علما 
 يف بـادئ األمـرا رغـم رفـضهنـرغسيف إيصال املساعدة اإلنـسانية إىل املتـضررين مـن إعـصار

ــن ــعة النطــاق وزاد م ــاة واس ــسبب يف معان ــدخوهلا، ممــا ت ــسماح ب ــوع خــسائر يفخطــرال  وق
األرواح، وإذ يـب حبكومــة ميامنــار أن تتعــاون، حرصــا علــى مــصلحة شــعب ميامنــار، بــشأن
إيصال املـساعدة اإلنـسانية إىل مجيـع املنـاطق األخـرى مـن البلـد حيـث ال تـزال األمـم املتحـدة

ا من املنظمات اإلنسانية الدولية وشـركائها يواجهـون صـعوبات يف إيـصال املـساعداتوغريه
 إىل من هم يف حاجة إليها،

حبكومة ميامنار أن تتعاون مع اتمع الدويل من أجل إحراز تقـدم ملمـوسوإذ يب 
ييف جماالت مثل حقوق اإلنسان والعمليات الـسياسية الـيت تفـضي إىل حتـول دميقراطـي حقيقـ

 عن طريق اختاذ تدابري ملموسة،
النـداءات العاجلـة الـيت تـضمنتها القـرارات  إزاء عـدم تلبيـةيـساورها بـالغ القلـقوإذ 

ــة ــشأن حالـ ــرى بـ ــدة األخـ ــم املتحـ ــات األمـ ــن هيئـ ــصادرة عـ ــات الـ ــاله والبيانـ ــذكورة أعـ املـ
مر يفإلنـسان يف ميامنـار ستـستحالـة حقـوق اعلـى أناإلنسان يف ميامنـار، وإذ تؤكـد حقوق

 ، هذهما مل حيرز تقدم كبري يف تلبية نداءات اتمع الدويلالتدهور

_______________

)٧( S/PRST/2007/37و S/PRST/2008/13ــر ــس األمــن،:؛ انظ أغــسطس/ آب١قــرارات ومقــررات جمل
 .٢٠٠٨يوليه/ متوز٣١ - ٢٠٠٧

 .A/HRC/8/12 وA/63/341انظر )٨(
)٩( A/63/356. 
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للحقــوق املدنيــة والــسياسية ةاملــستمراملنتظمــة و اتاالنتــهاك تــدين بــشدة- ١ 
ــة ــة والثقافي ــرارواالقتــصادية واالجتماعي ــى النحــو املــبني يف الق ــار، عل ــشعب ميامن  ٦٢/٢٢٢ ل

  وجملس حقوق اإلنسان؛وجلنة حقوق اإلنسانوالقرارات السابقة للجمعية العامة
 :إزاء  وخباصة، قلقها بالغتعرب عن- ٢ 
اســتمرار املمارســة املتمثلــة يف االختفــاءات القــسرية واســتخدام العنــف ضــد )أ( 

 واالغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي والتعـذيب واملعاملـة القاسـيةاملتظاهرين سلميا
ــة ــسانية أو املهين ــسفيةأو الالإن ــا،واالحتجــازات التع ــعاالحتجــازات مبــا فيه ــن قم  النامجــة ع
ــام، مــرة أخــرى، ب٢٠٠٧عــاميفاالحتجاجــات الــسلمية ــة، والقي ــد فتــرة اإلقامــة اجلربي تمدي

كـي، وارتفـاع وتزايـدأونغ سـان سـو  داولألمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية،
دة سياسـيون آخـرون وأشـخاص ينتمـون إىل قوميـاتعدد الـسجناء الـسياسيني، مبـن فـيهم قـا

عـن عـدد قليـل منـهم، مبـن فـيهممـؤخراعرقية ومدافعون عن حقوق اإلنسان، رغـم اإلفـراج
 وين تني؛ يو
ــة )ب(  ــات األساســية مثــل حري ــود صــارمة علــى ممارســة احلري ــرض قي اســتمرار ف

ز قـضائي مـستقل، وخـصوصا عـدم وجـود جهـالتعـبري وتكـوين اجلمعيـات والتجمـعوا التنقل
 وممارسة الرقابة؛

ــد )ج(  ــانون اإلنـــساين الـــدويل املرتكبـــة ضـ ــسيمة واملتكـــررة للقـ االنتـــهاكات اجلـ
 دنيني؛امل

ــهاكات )د( ــز واالنت ــذين ينتمــون إىل قوميــاتضــد اســتمرار التميي  األشــخاص ال
للدولـةومجاعات مـسلحة غـري تابعـةاهلجمات اليت شنتها القوات العسكريةعرقية يف ميامنار و

د قـسرييويف واليات عرقية أخرى يف ميامنار والـيت أدت إىل تـشر ينرعلى قرى يف والية كا
 املتضررين؛ للسكان حلقوق اإلنسانوجتاوزات أخرىواسع النطاق وانتهاكات جسيمة

سياسيةالـحزاباألممثلي الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية وعدم مشاركة )هـ(
 حـوار حقيقـي ومـصاحلةيف عمليـة  مشاركة فعالة وحقيقيـةات العرقية وبعض اجلماعخرىاأل

وعدمالعمليات السياسية يف البلدعدم شفافية وحرية ونزاهة و،وطنية وانتقال إىل الدميقراطية
ــع ــا إىل اســتبعادمشوهلــا للجمي ــصياغة الدســتور أدت فعلي ــيت وضــعت ل ، وكــون اإلجــراءات ال

ــة ــن العملي ــرار،املعارضــة م ــ وق ــار إجــراء االســتفتاء الدســتوري يف جــوحكوم  يــسودهة ميامن
 تـشتد فيــه يف وقـتونزيهــة حـرةنتخابـاتجـراء االتخويـف ودون مراعـاة للمعـايري الدوليــة إل

 احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية؛
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، الفقـرنتـشار واأحـوال املعيـشةالسخرة والتشريد القسري واستمرار تـدهور )و( 
 عواقـب خطـريةيـسفر عـن وري من السكان يف مجيع أحنـاء البلـد يؤثر على جزء كباألمر الذي

 بالنسبة إىل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
عدم تقدمي مرتكيب انتـهاكات حقـوقنتيجة لشيوع جو اإلفالت من العقاب )ز( 

 ؛اإلنسان إىل العدالة، مما يؤدي إىل حرمان الضحايا من أي وسائل انتصاف فعالة
 :مبا يلي ترحب- ٣ 
 إىل ميامنـار، املعـين مبيامنـارالزيارات اليت قام ا املستشار اخلاص لألمـني العـام )أ( 

، لكنـها تالحـظ ملا قامت به من عملوتعرب عن تقديرها لبعثة املساعي احلميدة لألمني العام
 ؛٢٠٠٨عاميفالتعاون احملدود حلكومة ميامنار مع هذه البعثة

قريــر املرحلــي الــذي قدمتــه حكومــة ميامنــار واخلطــوات الــيت اختــذا حــىتالت )ب( 
 بـني منظمــة٢٠٠٧عـاميف، يف تنفيـذ التفــاهم التكميلـي الـذي وقــعوإن تكـن حمـدودةاآلن،

 ضحايا السخرة من التماس اإلنصاف؛ العمل الدولية وحكومة ميامنار لتوفري آلية متكن
اتفاقيـة القـضاء علـى تنفيـذعندوري الثالثتقريرها التقدمي حكومة ميامنار )ج( 

 ؛مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
التقدم احملرز يف العمل الذي تضطلع به حكومة ميامنار وكيانات دولية معنيـة )د( 

متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/بالــشؤون اإلنــسانية يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
  وإنفلونزا الطيور؛)اإليدز(
 بشأن ميامنـار، ويـب باموعـة أن تيـسرجمموعة أصدقاء األمني العامإنشاء )ـه( 

 بـسبل منـها املـساعدة يف التحـضري لزياراتـه وحـث،عمل بعثة املـساعي احلميـدة لألمـني العـام
 كـل مـا يفبـذلحكومة ميامنار على التعـاون الكامـل مـع البعثـة، وتـشجع اموعـة علـى أن ت

ــة ــشجيع احلكومـ ــعها لتـ ــلمي إىلوسـ ــال سـ ــسماح بانتقـ ــسان والـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــى احتـ  علـ
 الدميقراطية؛

رابطـة أمـم جنـوب شـرقالدور الذي تؤديه البلدان اـاورة مليامنـار وأعـضاء )و( 
 يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العـام، وتـشجع علـى مواصـلة اجلهـود وتكثيفهـا يفآسيا

 هذا الصدد؛
ديـه رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا واألمـم املتحـدة يفالدور البنـاء الـذي تؤ )ز( 

 ؛غسالعمل مع حكومة ميامنار للتصدي لألزمة اإلنسانية اليت سببها إعصار نر
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 :كومة ميامنار حبيب بقوة- ٤ 
أن تكفل االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة بسبل منـها )أ(

 حكومــة ميامنــارريــات والــيت تتنــاىف مــع التزامــاتوضــع حــد للقيــود املفروضــة علــى هــذه احل
 مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان وأن حتمي سكان البلد؛

أن تـسمح بــإجراء حتقيـق كامــل وشـفاف وفعــال وحمايـد ومــستقل، يقـوم بــه )ب( 
انتـهاكات عـن بالغـات، يف مجيـع ال املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنارأساسا املقرر اخلاص

 ا سـلميتظـاهريناالختفاء القـسري واسـتخدام العنـف ضـد املحاالت ها اإلنسان، مبا فيحقوق
واالحتجازات التعسفية والتعذيب واملعاملة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة واالغتـصاب وغـريه
من أشكال العنف اجلنسي والـسخرة والتـشريد القـسري، وتقـدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة

 من أجل وضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؛
شـخاص احملتجـزين أو املفقـودين أو الـذين تعرضـواأن تكشف عـن مكـان األ )ج( 

 ؛لالختفاء القسري
ألمـني العـام وأن االيت يقوم ـااملساعي احلميدةاليت تتيحهافرصةال نتهزأن ت )د( 

تتعاون مع بعثة املساعي احلميدة تعاونا كـامال يف االضـطالع باملـسؤوليات الـيت أسـندا إليهـا
عـن الـسجناء الـسياسيني وبـدء حـوار موضـوعي بـشأن التحـولاجلمعية العامة، وهي اإلفـراج

لد والسماح لـه على أن يشمل هذا التعاون تيسري زيارات املستشار اخلاص إىل الب،الدميقراطي
 أعلى مستويات القيادة داخـل النظـاميشمل إىل مجيع األطراف املعنية، مبابالوصول دون قيود

ــي األ ــة ومجاعــات املعارضــةواملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان وممثل ــة وقــادة الطلب ــات العرقي قلي
ــة ومثمــرة ــدف إىل إحــراز تقــدم ملمــوس حنــو حتقيــق األخــرى، والــشروع يف عمليــة حقيقي

 اإلصالح الدميقراطي واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان؛
ــة )هـ(  ــرر اخلــاص واجلمعي ــيت قــدمها املق ــسابقة ال ــل التوصــيات ال ــذ بالكام أن تنف

حقوق اإلنـسان وجلنـة حقـوق اإلنـسان ومنظمـة العمـل الدوليـة وهيئـات األمـموجملس العامة
 املتحدة األخرى؛

أن تكف عـن القيـام مبزيـد مـن االعتقـاالت بـدوافع سياسـية وأن تفـرج دون )و( 
مجيــع الــسجناءعــن اعتقلــوا واحتجــزوا تعــسفا واألشــخاص الــذينتــأخري ودون شــروط عــن

لرابطــة الوطنيــة مــن أجــلن لو والقــادة اآلخــر ســو كــيأونــغ ســانداوالــسياسيني، مبــن فــيهم
 مجيـع األشـخاص احملتجـزين وقادة اموعات العرقية و“٨٨جيل” وقادة جمموعةالدميقراطية

 ؛٢٠٠٧سبتمرب/نتيجة االحتجاجات اليت جرت يف أيلول
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أن ترفــع مجيــع القيـــود املفروضــة علــى النـــشاط الــسياسي الــسلمي جلميـــع )ز( 
ــرأياألشــخاص، بطــرق منــها ضــمان حريــة التجمــع الــسلمي وتكــوين اجلمعيــات وحريــة ال

والتعبري، ألغراض منها حرية وسـائط اإلعـالم واسـتقالهلا، وأن تكفـل حـصول شـعب ميامنـار
 ؛ دون عائقاليت توفرها وسائط اإلعالمعلى املعلومات

و بطرق منـها أن تـضمن لـه علـى حنـ،أن تتعاون تعاونا تاما مع املقرر اخلاص )ح( 
 عـائق إىل ميامنـار يف زياراتـه املقبلـة إليهـا مـن أجـل رصـدنكامل إمكانية الـدخول حبريـة ودو

شـخص عـدم تعـرض أي وأن تكفـلتنفيذ قـرارات جملـس حقـوق اإلنـسان واجلمعيـة العامـة،
 املـضايقة أو  أوخويـفأي منظمة دولية ألي شكل من أشكال الت يتعاون مع املقرر اخلاص أو

 ؛املعاقبة
يف  وشـركائها، األمم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية الدوليـةوصولأن تكفل )ط( 

مبـا فيهـا منـاطق الـرتاع واحلـدود، إىل مجيع أحناء ميامنـار،، عائقدونبأمان والوقت املناسب و
 املـساعدة اإلنـسانية إىلضـمان إيـصال رض بغاجلهات الفاعلةوأن تتعاون تعاونا تاما مع تلك

 أحناء البلد؛مجيعتاجني يفمجيع األشخاص احمل
ــورأن توقــف )ي(  ــات ا ف ــود األطفــالعملي ــد واســتخدام اجلن ــتجتني ــا فتئ ــيت م  ال

 لكفالـةالتـدابريأن تكثـف و ممـا يـشكل انتـهاكا للقـانون الـدويل،،تضطلع ا مجيـع األطـراف
م املعنيـةوأن تواصـل تعاوـا مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـا املـسلح،رتاعمحاية األطفال من ال

 باألطفال والرتاع املسلح؛
 القانون الدويل حلقوق اإلنـسانأن تتخذ تدابري عاجلة لوضع حد النتهاكات )ك( 
 اسـتهداف املـدنيني يف العمليـات العـسكرية ومـا يقـوم بــههـا، مبـا في الـدويلالقـانون اإلنـساينو

نـسي واسـتهدافأفراد القوات املسلحة باستمرار من اغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجل
 أشخاص ينتمون إىل جمموعات عرقية معينة؛

داخــلألشــخاصألعــداد كــبرية مــن التــشريد القــسري املنــتظمأن تنــهي ا )ل( 
، وأن حتتـرم اتفاقـات وقـف الالجئني إىل البلدان اـاورةالعنف الذي يسهم يف نزوحو بلدهم

 إطالق النار؛
 ٥ -حبكومة ميامناريب : 

ــسمح أن )أ( ــعجلم ت ــسياسيني املمــثلني ي ــي ال ــات وممثل ــة القومي ــشاركة العرقي  بامل
 مزيد من التـأخري دون الغاية هلذه تستأنف وأن ،قيود دون السياسي االنتقال عملية يف الكاملة
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 ووممثلـ الدميقراطيـة أجـل من الوطنية الرابطة هافي مبا السياسية،الفاعلة اجلهات مجيع مع احلوار
 ؛العرقية القوميات

 مجيـع مـع إىل وقـف الـصراعالسلمية، والوسائل احلوار عن طريق ،سعىت أن )ب( 
 األحــزاب مجيــع ملمثلــي تــسمح وأن ، فــورا وإائــه بــصفة دائمــةميامنــار يف العرقيــة القوميــات
 مـــصداقية وذات شـــاملة عمليـــة يف الكاملـــة باملـــشاركة العرقيـــة القوميـــات وممثلـــي الـــسياسية

 ؛قراطية وإرساء سيادة القانونللمصاحلة الوطنية وحتقيق الدمي
وأن عــائق دون أنــشطتهم مبتابعـة اإلنــسان حقــوق عـن للمــدافعنيأن تـسمح )ج( 

 ؛الغرض هلذا حتقيقا تنقلهم وحرية وأمنهم سالمتهم تضمن
أن متتنع عن فرض القيود علـى وصـول املعلومـات إىل شـعب ميامنـار وتلقيهـا )د( 

نترنـــت واهلـــاتف احملمـــول للجميـــع وتيـــسريمنـــه، بوســـائل منـــها إتاحـــة خـــدمات شـــبكة اإل
 استخدامها؛

 األصــول ومراعــاة القــضائي اجلهــاز اســتقالل باســتعادة بالتزاماــا تفــيأن )هـ( 
 عـدم بلـوغتكفـل اليت ال متتثل حالتها الراهنة للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وأنالقانونية

الالإنــسانية العقوبــة القاســية أو ملــة أواملعا اإلجــراءات التأديبيــة يف الــسجون حــد التعــذيب أو
 معايري الدولية؛للمطابقة ظروف االحتجازتكوناملهينة، وأن أو
 كفالــةدفأن جتــري حــوارا مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ــ )و( 

 االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛
 علــى اســتخدام الــسخرة، وأن تعــززمــن أجــل القــضاء عمــل جبديــة أكــربأن ت )ز( 

اجلهود اليت تبذهلا مع منظمة العمل الدولية من أجل التنفيذ الفعال لآللية الوطنية املنشأة لتلقي
الشكاوى املتعلقة بالسخرة، مبا يف ذلك السماح ملنظمة العمل الدولية بتوزيع مواد إعالمية يف

  اآللية؛تلكميامنار بشأن
ا يف اال اإلنساين مع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة وأنأن تستأنف حواره )ح( 

 بوسـائل منـها علـى وجـه اخلـصوص ضـمان،واليتـهال اتسمح هلـا باالضـطالع بأنـشطتها وفقـ
 الوصول إىل احملتجزين وإىل مناطق الرتاع املسلح الداخلي؛

 : إىل األمني العامتطلب- ٦ 
 بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسانشاتهناقـأن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتابع م )أ(

مـع حكومـة وشـعب ميامنـار، مبـا يف ذلـكوعمليـة املـصاحلة الوطنيـة إىل الدميقراطية االنتقالو
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عـرض علـى، وأن ياجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجيع األطراف املعنيـة
 املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛احلكومة تقدمي

ــشار قــدم كــلأن ي )ب(  ــن مــساعدة إىل املست ــزم م ــا يل ــرر اخلــاصم  اخلــاص واملق
 ؛ ومنسقهما بصورة كاملة وبشكل فعاليأداء واليتلتمكينهما من

ــة العامــة يف دورــا أن يقــدم )ج( الرابعــة والــستني وإىل جملــس حقــوقإىل اجلمعي
  تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛اإلنسان

 تقريـر أسـاس علـى والـستني الرابعة دورا يف املسألة يف لنظرا مواصلة تـقــرر - ٧
 .اخلاص للمقرر املؤقت والتقرير العام األمني

 ٧٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٢٤

 


