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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/443/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٦١/٢٣٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وإذ تـشري إىل     )١( مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان         إذ تسترشد  

 الصلة،، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات )٢(سانالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلن
 أن علــى مجيــع الــدول األعــضاء التزامــا بتعزيــز ومحايــة حقــوق  مــن جديــد وإذ تؤكــد 

اإلنــسان واحلريــات األساســية، وأن مــن واجبــها الوفــاء بااللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا مبوجــب  
 خمتلف الصكوك الدولية يف هذا امليدان،

 قراراهتـا الـسابقة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار،                أيضاوإذ تؤكد من جديد      
، وقـرارات جلنـة حقـوق    ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٦٠/٢٣٣وآخرها القرار   

 ،٢٠٠٦ يونيه/ حزيراناإلنسان، واستنتاجات مؤمتر العمل الدويل املعقود يف
ــا   تــــشرين ٣١املــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــــرار جملــــس األمــــن   وإذ تــــضع يف اعتبارهــ
 ١٧املــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، وقراريــه  ٢٠٠٠أكتــوبر /األول
ــول ــبتمرب /أيل ــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦  و١٩٩٩س ــسان١٩امل ــل / ني ــة  ٢٠٠٠أبري ــشأن محاي  ب

ــراره     ــسلحة، وق ــصراعات امل ــدنيني يف ال ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢امل ــوز٢٦امل ــه / مت  ٢٠٠٥يولي
 الـــصراعاتسلحة، وتقريـــر األمـــني العـــام بـــشأن األطفـــال والـــصراعات املـــوبـــشأن األطفـــال 

_______________ 
 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(
 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(
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سـبتمرب  / أيلـول  ٢٩ واملناقشة اليت أجراهـا جملـس األمـن بـشأن احلالـة يف ميامنـار يف                  ،)٣(املسلحة
٢٠٠٦، 

 واحلكـم الرشـيد      والدميقراطيـة   وسيادة القانون   بأن احترام حقوق اإلنسان    وإذ تعترف  
النمو االقتصادي، وإذ تؤكـد أن إقامـة حكـم دميقراطـي       أمور حيوية لتحقيق التنمية املستدامة و     

 غىن عنه لتحقيق التمتع جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،  الحقيقي يف ميامنار أمر
 أن إرادة الشعب هي أساس سلطة احلكومة وأن شعب ميامنار قد عـرب عـن                وإذ تؤكد  

 ،١٩٩٠إرادته بوضوح يف االنتخابات اليت أجريت يف عام 
 : مبا يليرحبت - ١ 
 وعرضــيه، )٤( املقــرر اخلــاص بــشأن حالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار يتقريــر )أ( 

 ؛)٥( األمني العاميوتقريرالشفويني، 
أدىل بـه مـن       وما االهتمام الشخصي الذي يبديه األمني العام باحلالة يف ميامنار         )ب( 
 بشأهنا؛ بيانات

إىل ميامنـار يف     مـني العـام للـشؤون الـسياسية       ا وكيل األ  م قام هب  لتني ال تنيالزيار )ج( 
 بدعوة من حكومة ميامنار، واالجتماعات الـيت عقـدها          ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين ومايو  /أيار

لدميقراطيـة، مبـن   مـن أجـل ا  مع كبار املـسؤولني احلكـوميني وكـذلك مـع قـادة الرابطـة الوطنيـة            
 ؛كي فيهم أونغ سان سو

 املتحدة وسائر املنظمـات اإلنـسانية الدوليـة مـن أجـل             اجلهود اليت تبذهلا األمم    )د( 
 العاجل للمساعدات اإلنسانية الالزمة ألضعف فئات السكان يف ميامنار؛ اإليصال
دون بإنشاء جلنة ملنع التجنيـد العـسكري للجنـود الـذين هـم              ميامنار  قيام حكومة    )هـ( 

اد اخلطـوط العامـة خلطـة عمـل      باعتمـ ٢٠٠٤نـوفمرب  /السن القانونيـة وقيامهـا يف تـشرين الثـاين      
 وإعــالن ،للتــصدي للمــسائل املتــصلة بتجنيــد مــن هــم دون الــسن القانونيــة واجلنــود األطفــال   

احلكومة رغبتها يف التعاون مع األمم املتحدة وسـائر املنظمـات الدوليـة مـن أجـل معاجلـة هـذه                     
 املسائل؛

_______________ 
)٣( A/61/529-S/2006/826و  Corr.1. 
)٤( E/CN.4/2006/34 و A/61/369و  Corr.1. 
)٥( E/CN.4/2006/117 و A/61/504. 
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ــة   )و(  ــام حكوم ــة مــؤخرا بتقــدمي ردود علــى عــدد مــن الرســا   ميامنــار قي ئل الرمسي
 مبوجب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة بشأن حقوق اإلنسان؛

اختــاذ التــدابري األوليــة الراميــة إىل مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب فيمــا يتعلــق    )ز( 
ــسخرة ــا يف ذلــك وقــف  بال ــذين يبلغــون عــن العمــل القــسري    اعتقــال ، مب ــا األشــخاص ال وقف

 بارزين؛اثنني  واإلفراج عن معتقلنياختياريا ملدة ستة أشهر، 
املتعلقـة  التـصدي للمـشاكل الـشديدة        هبـدف الثالثة  األمراض  صندوق  تدشني   )ح( 

ــا يف) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   والــسل واملالري
 ؛ميامنار

 :إزاء تعرب عن بالغ قلقها - ٢ 
ريـــات األساســـية لـــشعب املـــستمر حلقـــوق اإلنـــسان واحلاملنـــتظم واالنتـــهاك  )أ( 

ــرار     ــبني يف الق ــى النحــو امل ــار، عل ــة    ٦٠/٢٣٣ميامن ــة وجلن ــة العام ــسابقة للجمعي ــرارات ال  والق
ومنظمـة  املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار     وكذلك تقارير املقرر اخلاص     ،حقوق اإلنسان 

ين ينتمــون إىل العمــل الدوليــة، مبــا فيهــا التمييــز واالنتــهاكات الــيت يتعــرض هلــا األشــخاص الــذ 
 واالغتـصاب  ، ذلك أعمال القتل اليت تتم خارج نطاق القـضاء       مبا يف قوميات عرقية يف ميامنار،     

وغريه من أشكال العنف اجلنـسي الـيت دأب أفـراد القـوات املـسلحة علـى ارتكاهبـا؛ واسـتمرار                     
 احلـبس   ، واالعتقـاالت الـسياسية واسـتمرار      االحتجـاز أثناء  حاالت الوفاة    التعذيب، و  استخدام

وغريه من أشكال االحتجاز؛ واستمرار جتنيـد واسـتخدام اجلنـود األطفـال، واسـتخدام األلغـام                 
االجتمـاع  حريـة   األطفـال؛ واالجتـار باألشـخاص؛ وإنكـار     عمـل مبـا فيهـا    األرضية؛ والسخرة،
والتعبري والتنقل؛ وانتشار عدم احتـرام سـيادة القـانون؛ ومـصادرة األراضـي       وتكوين اجلمعيات

  وتفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب؛واحملاصيل واملواشي وغريها من املمتلكات؛ راعيةالز
ــة كــا     )ب(  ويف  ينراهلجمــات الــيت شــنتها القــوات العــسكرية علــى قــرى يف والي

واليــات عرقيــة أخــرى يف ميامنــار، والــيت أدت إىل عمليــات تــشريد قــسرية واســعة النطــاق          
 للسكان املتضررين؛ ةبالنسبوانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 

استمرار القيود املفروضـة علـى أنـشطة الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة                   )ج( 
واملضايقة املستمرة ألعضائها وألشخاص ينتمـون إىل قوميـات         وغريها من األحزاب السياسية،     

طـة الوطنيـة    الطالب، مبا يف ذلك متديد فترة اإلقامـة اجلربيـة لألمينـة العامـة للراب              زعماء  عرقية ول 
 ئبها، تني أو؛، وناكيمن أجل الدميقراطية، أونغ سان سو 
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ــك        )د(  ــا يف ذل ــي، مب ــدم صــوب إجــراء إصــالح دميقراطــي حقيق عــدم إحــراز تق
التدابري الـيت تعـوق ممثلـي الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة وأحـزاب سياسـية أخـرى عـن                         

 ؛جمديةاملشاركة يف املؤمتر الوطين مشاركة فعالة و
عدم متكـن املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار، واملبعـوث                     )هـ( 

اخلاص السابق لألمني العـام إىل ميامنـار مـن زيـارة البلـد لقرابـة ثـالث سـنوات، رغـم الطلبـات                 
 املتكررة؛
 أنشطتهم؛متابعة  املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ريةمواصلة إنكار ح )و( 
 :حكومة ميامنار  إىلبقوة تطلب - ٣ 
 ميامنـار،  يف األساسية واحلريات اإلنسان حلقوق املنتظمة االنتهاكات أن تنهي  )أ( 

 ومنظمـة  اإلنـسان  حقـوق  جلنةو  واجلمعية العامة  اخلاص املقرر توصياتأن تنفذ تنفيذا كامال     و
 جلميــع الكامــل االحتــرام كفالــة هبــدف املتحــدة، لألمــم تابعــة أخــرى وهيئــات الدوليــة العمــل
 مبتابعـة  اإلنـسان  حقوق عن للمدافعنيأن تسمح   و ،ميامنار يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق

 الغرض؛ هلذا حتقيقا تنقلهم وحرية وأمنهم سالمتهم وضمان عائق دومنا أنشطتهم
 تدابري عاجلة إلهنـاء العمليـات العـسكرية الـيت تـستهدف املـدنيني يف       تتخـذ أن   )ب( 
قـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين        حليقتـرن بـذلك مـن انتـهاكات          ومـا  العرقيةالطوائف  مناطق  

ترتكب ضد األشخاص املنتمني إىل قوميات عرقية، مبا يف ذلك انتـشار االغتـصاب وغـريه مـن                  
إيفـاد بعثـة   أن تيـسر  و املـسلحة،  أشكال العنف اجلنـسي الـيت يقـوم هبـا باسـتمرار أفـراد القـوات       

مـم املتحـدة ذات الـصلة للمـساعدة يف حتديـد التـدابري       لتقصي احلقائق تـضم ممثلـي وكـاالت األ       
املتعلقة حبقوق اإلنسان النامجـة عـن الـصراع الـدائر يف     اآلثار تخفيف اآلثار اإلنسانية و   الالزمة ل 
  والواليات األخرى ذات القوميات العرقية يف ميامنار؛رينوالية كا
أن  الســتمرار جتنيــد واســتخدام اجلنــود األطفــال، واعلــى الفــور حــدأن تــضع  )ج( 
 أن تنفــذ تنفيــذاالتــدابري الراميــة إىل محايــة األطفــال املتــضررين مــن الــصراع املــسلح، و  تكثــف 
  تكثيـف التعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة،             منـها  قطـر ب،  ٢٠٠٤ خطـة العمـل لعـام        كامال
االختياريـة  الربوتوكـوالت  لتوقيـع علـى   وأن تنظـر يف ا سيما منظمة األمم املتحدة للطفولة،    وال

 ؛ والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية قصوى)٦(التفاقية حقوق الطفل
ألشـخاص واألسـباب    لألعداد الكـبرية مـن ا     لتشريد القسري املنتظم    أن تنهي ا   )د( 

 احلمايـــة واملـــساعدة الـــضروريتني أن تـــوفراألخـــرى لتـــدفق الالجـــئني إىل البلـــدان اجملـــاورة، و
_______________ 

؛ واملرجـــع نفـــسه، اجمللـــد ٢٧٥٣١، الـــرقم ٢١٧١، اجمللـــد جمموعـــة املعاهـــداتاألمـــم املتحـــدة،  )٦(
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣
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حـق الالجـئني يف العـودة الطوعيـة     أن حتتـرم   دين داخليا، بالتعـاون مـع اجملتمـع الـدويل، و          للمشر
ــة املال   ، وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك   ئمــةبأمــان وكرامــة حتــت رقابــة الوكــاالت الدولي

 القانون اإلنساين الدويل؛
 :يلي مبا ،هلذه الغايةحتقيقا  ،تقوموأن  لإلفالت من العقاب ا حدأن تضع )هـ( 
التحقيــق مــع أي منتــهكني حلقــوق اإلنــسان، مبــن فــيهم األفــراد العــسكريون     ‘١’ 

 ؛ العدالةوغريهم من املوظفني احلكوميني يف مجيع الظروف، وتقدميهم إىل 
يف التقـارير املـستمرة الـيت تفيـد بوقـوع      حبـق  تـسهيل إجـراء حتقيقـات مـستقلة      ‘٢’ 

 القوميات العرقيـة، وغريهـا      سيما ضد النساء من     وال حاالت العنف اجلنسي،  
القــوات املــسلحة يف مــن أفــراد الــيت يرتكبــها مــن االعتــداءات علــى املــدنيني  

 واليات شان وكارين ومون وغريها من الواليات؛
ــايني يف  ذيف اهلجــوم الــحبــق تــسهيل إجــراء حتقيــق مــستقل   ‘٣’  ي وقــع قــرب ديب

 ؛٢٠٠٣مايو /أيار ٣٠
عـن مجيـع الـسجناء الـسياسيني، مبـن فـيهم            شرط    أو أن تفرج فورا ودون قيد     )و( 

 رابطــة وزعــيم وتــني أو، كــي،زعيمــا الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة أونــغ ســان ســو   
 وغريه من قادة شعب شان، وكـذلك زعمـاء          ، خون هتون  ،قوميات شان من أجل الدميقراطية    

 زيـا، وبيـون     احلركة الطالبية السابقون مني كو ناينغ، وكـو كـو غيـي، وهتـاي كيـوي، ومـني                 
 وأن تكف عن اعتقال األشـخاص ومعاقبتـهم بـسبب أنـشطتهم الـسياسية الـسلمية، وأن                  ؛تشو

العقوبــة   أواملعاملــة  أوتكفــل أال تــصل اإلجــراءات التأديبيــة يف الــسجون إىل حــد التعــذيب      
املهينــة، وأن تفــي ظــروف االحتجــاز باملعــايري الدوليــة؛ وأن تــشمل     أوالالإنــسانية  أوالقاســية

، وأن حتقـق يف حـاالت الوفـاة         كـي  أونغ سان سـو      هممكانية زيارة أي شخص حمتجز، مبن في      إ
 أثناء االحتجاز؛

أن ترفـــع مجيـــع القيـــود املفروضـــة علـــى النـــشاط الـــسياسي الـــسلمي جلميـــع   )ز( 
ــشكيل        ــة ت ــها ضــمان حري ــسابقون، بطــرق من ــسياسيون ال ــسجناء ال ــيهم ال األشــخاص، مبــن ف

ا فيها حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا، وأن تكفل حـصول شـعب            اجلمعيات وحرية التعبري، مب   
 ميامنار على املعلومات دومنا عائق؛ 

أن توجد حـال عـاجال للمـسائل اخلطـرية الـيت حـددهتا منظمـة العمـل الدوليـة                     )ح( 
فيمــا يتعلــق باالمتثــال ملعــايري العمــل الدوليــة، مبــا يــشمل إعطــاء ضــمانات واضــحة بعــدم اختــاذ 

د مــن يتقــدمون بــشكاوى تتعلــق بالــسخرة، وتــسوية االدعــاءات املتبقيــة بوجــود إجــراء ضــ أي
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واحتـرام   ،املتعلقـة بالـسخرة  سخرة، وإنـشاء آليـة ذات مـصداقية للتعامـل مـع شـكاوى األفـراد          
االتـصال  مـسؤول   وجود منظمة العمل الدولية يف ميامنار وتعزيزه عند الضرورة وكفالة سالمة            

 وأمنه وحرية تنقله؛ية ملنظمة العمل الدولالتابع 
مع املقـرر اخلـاص بطـرق منـها أن تـضمن لـه علـى حنـو                  تعاونا تاما   أن تتعاون    )ط( 

مــع آليــات حقــوق اإلنــسان  وكامــل إمكانيــة الــدخول إىل ميامنــار بكــل حريــة ودومنــا عــائق،   
 األخرى التابعة لألمم املتحدة، وأن تكفل عـدم تعـرض أي شـخص يتعـاون مـع املقـرر اخلـاص           

 املعاقبة؛ املضايقة أو لترهيب أونظمة دولية ألي شكل من أشكال اأي م أو
أن تكفل فورا دخول مؤسسات األمم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية الدوليـة               )ي( 

 بغيـة  ،بأمان ودومنا عـائق إىل مجيـع أحنـاء ميامنـار، وأن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع تلـك املنظمـات                    
للمبـادئ اإلنـسانية ووصـوهلا إىل أضـعف فئـات الـسكان             كفالة توفري املساعدة اإلنـسانية وفقـا        

 وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك أحكام القانون اإلنساين الدويل املنطبقة؛ 
مـة  متالز/أن تواصل اختاذ إجراءات ملكافحة وباء فريوس نقص املناعة البـشرية           )ك( 

  والسل واملالريا؛)اإليدز(نقص املناعة املكتسب 
 :كومة ميامنارحإىل  طلبت - ٤ 
ــسمح أن )أ(  ــع ت ــسياسيني املمــثلني جلمي ــي ال ــات وممثل ــة القومي ــشاركة العرقي  بامل
 احلـوار  إبطـاء،  ودون الغايـة  هلـذه  تـستأنف  وأن ،قيود دون السياسي االنتقال عملية يف الكاملة

 ولـ وممث الدميقراطيـة  أجـل  مـن  الوطنيـة  الرابطـة   ذلـك  يف مبا السياسية،الفاعلة   األطراف مجيع مع
 لــشواغل الــصياغة عمليــة اســتجابة وكفالــة الدســتور صــياغة إمتــام بغــرض ،العرقيــة القوميــات
 الدميقراطية؛ إىل للتحول واضح زمين جدول وحتديدالعرقية  القوميات

اإلهنـاء  و الفـوري  الوقـف  على السلمية، والوسائل احلوار خالل من تعمل، أن )ب( 
 األحــزاب مجيــع ملمثلــي تــسمح وأن ميامنــار، يف العرقيــة القوميــات مجيــع مــع للــصراع الــدائم

 وذات شـاملة  وطنيـة  مـصاحلة  عمليـة  يف الكاملـة  باملـشاركة  العرقيـة  القوميـات  وممثلي السياسية
  مصداقية؛
 األصـــول ومراعـــاة القـــضائي اجلهــاز  اســـتقالل باســـتعادة بالتزاماهتـــا تفــي أن  )ج( 
 العدل؛ إقامة نظام إلصالح اخلطوات من املزيد تتخذ وأن القانونية،
 : إىل األمني العامتطلب - ٥ 
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أن يواصل مساعيه احلميـدة وأن يتـابع مباحثاتـه بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان          )أ( 
وإعادة إحالل الدميقراطية مع حكومة وشعب ميامنار، مبا يف ذلك مجيع األطـراف ذات الـصلة                

 ية للحكومة يف هذا الصدد؛ يف عملية املصاحلة الوطنية يف ميامنار، وأن يوفر املساعدة التقن
 ،بعوثـه اخلـاص، بعـد تعيينـه، واملقـرر اخلـاص           يلـزم مـن مـساعدة مل       قدم ما أن ي  )ب( 

 هما بصورة كاملة وبشكل فعال؛ يأداء واليتلتمكينهما من 
 يف دورهتا الثانية والستني تقريـرا عـن التقـدم احملـرز     أن يقدم إىل اجلمعية العامة     )ج( 

 يف تنفيذ هذا القرار؛
 تقريـر  أسـاس  علـى  والـستني  الثانيـة  دورهتـا  يف املسألة يف النظر مواصلة تـقــرر - ٦ 
 .اخلاص للمقرر املؤقت والتقرير العام األمني

 ٨٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


