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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/439/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٦٢/٢٢٢
 

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

 الصلة، ذاتاألخرىصكوك حقوق اإلنسان و)٢(انالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنس
ــد وإذ تؤكـد  أن علـى مجيــع الــدول األعــضاء التزامـا بتعزيــز ومحايــة حقــوقمــن جدي

اإلنــسان واحلريــات األساســية وواجــب الوفــاء بااللتزامــات الــيت تعهــدت ــا مبوجــب خمتلــف
الالصكوك الدولية يف هذا ا، 

سابقة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار، قراراـا الـوإذ تؤكد من جديد أيضا
، وقـرارات جلنـة حقـوق٢٠٠٦ديـسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٦١/٢٣٢وآخرها القرار

الذي اختـذه جملـس حقـوق ٢٠٠٧أكتوبر/ تشرين األول٢ املؤرخ٥/١ -والقرار دإاإلنسان
 ،)٣(اإلنسان يف دورته االستثنائية اخلامسة

ــب  ــذبالبيـــــانوإذ ترحـــ ــشرين١١ جملـــــس األمـــــن يفي أدىل بـــــه رئـــــيسالـــ  تـــ
 ،)٤(٢٠٠٧ أكتوبر/األول

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة : علـى الـنص النـهائي، انظـرلالطـالع .، الفـصل األولA/HRC/S-5/2انظر )٣(

 ).A/63/53 (٥٣ العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم
)٤( S/PRST/2007/37ــر ــن،:؛ انظــ ــس األمــ ــررات جملــ ــرارات ومقــ ــسطس/ آب١قــ  ٣١ - ٢٠٠٧أغــ

 .٢٠٠٨يوليه/متوز
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لكل شـخص احلـق يف املـشاركة يف حكومـة بـالده، مباشـرة أو عـن أن إىلوإذ تشري 
طريق ممثلني خمتارين حبريـة، واحلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري واحلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي

 وتكوين اجلمعيات،
 القمع العنيـفخباصةإزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، ووإذ يساورها بالغ القلق 

تعــسفيالحتجــازاالقتــل والضرب والــمشــلي مــورس مــؤخرا ضــد مظــاهرات ســلميةالــذ
 قسري،الختفاءواال

 استخدام العنف ضد متظاهرين مـساملني كـانوا ميارسـون حقهـم تدين بشدة- ١ 
 عيـات، وتعـرب عـن تعازيهـا للـضحايايف حرية الـرأي والتعـبري والتجمـع الـسلمي وتكـوين مج

 وألسرهم؛
 :إزاء  قلقها بالغتعرب عن- ٢ 
، مبـا فيهـا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـيةةاملستمر وةاملنتظم اتاالنتهاك )أ( 

 لــشعب ميامنــار، علــى النحــواحلقــوق املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،
 وجملـسالقرارات الـسابقة للجمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق اإلنـسان و٦١/٢٣٢املبني يف القرار

 اإلنسان؛ حقوق
، مبــا يف ذلــك اســتخدام العنــف البــدين يف مواجهــةة التعــسفياتاالحتجــاز )ب(

تمديـد فتـرة اإلقامــة اجلربيـة لألمينــة العامـة للرابطــةاحتجاجـات سـلمية، والقيــام مـرة أخــرى ب
 عـدد الـسجناءتزايـد اسـتمراروكـذلككي،ونغ سان سو أ داوالوطنية من أجل الدميقراطية،

 قادة سياسيون آخرون وأشخاص ينتمـون إىل قوميـات عرقيـة ومـدافعونمبن فيهمالسياسيني،
 عن حقوق اإلنسان؛

االنتهاكات اجلسيمة واملتكررة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبـة ضـد مـدنيني )ج( 
 ؛٢٠٠٧يونيه/دولية يف حزيرانواليت نددت ا جلنة الصليب األمحر ال

التمييز واالنتهاكات الـيت يتعـرض هلـا األشـخاص الـذين ينتمـون إىل قوميـات )د(
ــاطق الــصراع، و ــة ومن اهلجمــات الــيت شــنتهاعرقيــة يف ميامنــار، وال ســيما يف املنــاطق احلدودي

واليـاتويف ينرعلى قرى يف والية كـا ةدوللل تابعة مسلحة غريمجاعاتوالقوات العسكرية
ــة أخــرى ــيت أدت إىلعرقي ــهاكات جــسيمةد قــسري واســعي تــشر يف ميامنــار وال  النطــاق وانت

 للسكان املتضررين؛ حلقوق اإلنسانوجتاوزات أخرى
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ممثلـي الرابطـة الوطنيـة مــن مـشاركة فعالـة وحقيقيـة مــن جانـبعـدم وجـود )هـ(
يفقوميــات عرقيــةىلإ  املنتميــةماعــاتاجل وبعــضأجــل الدميقراطيــة وأحــزاب سياســية أخــرى

  وبطء وترية اإلصالح الدميقراطي؛املؤمتر الوطين
استمرار تـدهور األوضـاع املعيـشية واتـساع رقعـة الفقـر ممـا يـؤثر علـى جـزء )و( 

  خطـرية بالنـسبة إىلما يترتب علـى ذلـك مـن عواقـبكبري من السكان يف مجيع أحناء البلد، و
 الثقافية؛التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و

 :مبا يلي ترحب- ٣ 
ــر )أ(  ــسان يف ميامنــارحب املعــين املقــرر اخلــاصاتقري ــة حقــوق اإلن  انعرضــالو )٥(ال

ــشفوي ــدمهماناال ــذان ق ــىوكــذلك، الل ــار عل ــة ميامن ــة حكوم ــه موافق ــشرينزيارت ــد يف ت  البل
  أربع سنوات؛ ملدة دخوله من أن منع، بعد٢٠٠٧نوفمرب/الثاين

  معــين بــشؤون ميامنــار وقيامــه بتعــيني مستــشار خــاص)٦(لعــامتقريــر األمــني ا )ب( 
  املساعي احلميدة، وتؤكد دعمها الكامل ملهمته؛ته املتمثلة يف بذلملواصلة تنفيذ والي

أكتـوبر/ن قام ما املستشار اخلاص إىل ميامنار يف تـشرين األولان اللتاالزيارت )ج( 
 ؛٢٠٠٧نوفمرب/وتشرين الثاين

تفــاهم بــني منظمــة العمــل الدوليــة وحكومــة ميامنــار لتــوفري آليــة التوصــل إىل )د( 
 ضحايا السخرة من التماس اإلنصاف؛ متكن

ــاالزيارتــ )هـ(   ة لألمــني العــام املعنيــة اخلاصــة مــا إىل ميامنــار املمثلــتن قامــان اللت
غاثـة يف اإلةنائبة منـسقوباألطفال والصراع املسلح واألمينة العامة املساعدة للشؤون اإلنسانية

وتنفيذ بعـض التـدابري املتفـق عليهـا خـالل تلـك  بدعوة من حكومة ميامنار،حاالت الطوارئ،
 الزيارتني؛

 معنيـة دوليةوكياناتميامنارالتقدم احملرز يف العمل الذي تضطلع به حكومة )و( 
 متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/ يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشريةنــسانيةاإل بالــشؤون

  وإنفلونزا الطيور؛)اإليدز(
الــدور الــذي تقــوم بــه رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا والبلــدان اــاورة يف )ز( 

تشجيع حكومة ميامنار على اسـتئناف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة مـع مجيـع
_______________

 .A/HRC/4/14 و A/62/223انظر )٥(
)٦( A/62/498. 
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الـيت تبـذهلااألطـراف املعنيـة والعمـل علـى االنتقـال سـلميا إىل الدميقراطيـة، واجلهـود املتواصـلة
 الرابطة والبلدان ااورة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لشعب ميامنار؛

ــي )ح(  ــو كـ ــان سـ ــغ سـ ــع داو أونـ ــات مـ ــرا للعالقـ ــار وزيـ ــة ميامنـ ــيني حكومـ تعـ
ن عقــدا حـىت اآلن بــني االثــنني، مـع التأكيــد علــى ضـرورة أن تــؤدي هــذهان اللــذاواالجتماعـ

كومـةاحل إطـار زمـين متفـق عليـه بـنييفن نتائج ملموسةالعملية إىل حوار موضوعي يسفر ع
 وداو أونغ سان سو كي؛

 :كومة ميامنارحب  بقوةيب- ٤ 
أن تكفــل االحتــرام التــام حلقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية كافــة وتــضع )أ(

قـانونالحدا للقيود املفروضة على هذه احلريات والـيت تتنـاىف مـع التزامـات احلكومـة مبوجـب
 وحتقـق مـع مـرتكيب انتـهاكات حقـوق اإلنـسانواطننياملـحتمـيأنقوق اإلنـسان، ولدويل حلا

 وتقدمهم إىل العدالة؛
أن تويل اهتماما جـديا للتوصـيات واملقترحـات الـيت قـدمها املستـشار اخلـاص )ب( 

تنفــذ بالكامــل التوصــياتأن، و٢٠٠٧أكتــوبر/خــالل زيارتــه إىل ميامنــار يف تــشرين األول
واجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنـساناص واملستـشار اخلـاص املقرر اخلاليت قدمها السابقة

 وجلنة حقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية وهيئات األمم املتحدة األخرى؛
أن متــارس أقــصى درجــات ضــبط الــنفس وتكــف عــن القيــام باملزيــد مــن )ج( 

 ودون قيـد أو دون تـأخريج فـورا، وأن تفـراحملـتجني سـلميااالعتقاالت وأعمـال العنـف ضـد
، وكـــذلك مجيـــع الـــسجناءمت اعتقـــاهلم واحتجــازهم تعـــسفياالـــذيناألشـــخاصشــرط عـــن
 أونغ سان سو كـي وتـني داوفيهم زعيما الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية ، مبنالسياسيني

 شـان،، وغـريه مـن قـادة أوأو، وزعيم رابطة قوميات شان من أجل الدميقراطية، خـون هتـون
 ، مني كو ناينغ وكو كو غيي؛١٩٨٨وكذلك زعيما جمموعة طلبة جيل

أن ترفــع مجيــع القيـــود املفروضــة علــى النـــشاط الــسياسي الــسلمي جلميـــع )د( 
ــرأي األشــخاص، بطــرق منــها ضــمان حريــة التجمــع الــسلمي وتكــوين اجلمعيــات وحريــة ال

تكفـل حـصول شـعب ميامنـارأنم واسـتقالهلا، وحرية وسـائط اإلعـال ألغراض منهاوالتعبري،
  عائق؛دونعلى املعلومات اإلعالمية

يف سـياق تنفيـذ قـرار جملـس حقـوقمـع املقـرر اخلـاصأن تتعاون تعاونا تاما )هـ( 
أي عـدم تعـرض أي شـخص يتعـاون مـع املقـرر اخلـاص أو، وأن تكفل)٣(٥/١ -اإلنسان دإ

 ؛املعاقبة املضايقة أو  أويفخومنظمة دولية ألي شكل من أشكال الت
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 دخول مؤسسات األمم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية الدوليـةأن تكفل فورا )و( 
وأنمبـا فيهـا منـاطق الـصراع واحلـدود، عائق إىل مجيـع أحنـاء ميامنـار،دون بأمان ووشركائها

ــة ــة كفال ــات بغي ــك املنظم ــع تل ــا م ــا تام ــاون تعاون ــسانية إىلوصــولتتع ــساعدة اإلن ــع  امل مجي
 ؛ كافةاألشخاص احملتاجني يف أحناء البلد

ــورأن توقــف )ز(  ــ ا ف ــود األطفــالاتعملي ــد واســتخدام اجلن ــتجتني ــا فتئ ــيت م  ال
 لكفالـةالتـدابريأن تكثـف و ممـا يـشكل انتـهاكا للقـانون الـدويل،،تضطلع ا مجيـع األطـراف

 ة لألمـني العـام املعنيـة اخلاصـةوأن تواصل تعاوا مع املمثلـمحاية األطفال من الصراع املسلح،
 باألطفال والصراع املسلح؛

لعمليات العسكرية اليت تستهدف املدنينيلوضع حد ل تدابري عاجلةأن تتخذ )ح( 
قوق اإلنسان والقـانونحل من انتهاكاتايقترن   ومااليت تعيش فيها أقليات عرقيةناطقامليف

لتــشريد القــسري، وأن تنــهي اميــات عرقيــةاإلنــساين ترتكــب ضــد األشــخاص املنــتمني إىل قو
ألشــخاص واألســباب األخــرى لتــدفق الالجــئني إىل البلــدانلألعــداد الكــبرية مــن ااملنــتظم
 حتترم اتفاقات وقف إطالق النار القائمة؛أن، وااورة

 ٥ -كومة ميامنارحب يب: 
ــسمح أن )أ( ــع ت ــسياسيني املمــثلني جلمي ــي ال ــات وممثل ــة القومي ــشاركةب العرقي  امل

 مزيد من التـأخري دون الغاية هلذه تستأنف وأن ،قيود دون السياسي االنتقال عملية يف الكاملة
 ووممثلـ الدميقراطيـة أجـل من الوطنية الرابطة هافي مبا السياسية،الفاعلة اجلهات مجيع مع احلوار

 ؛العرقية القوميات
اإلـاءو الفـوري الوقف على السلمية، والوسائل احلوار عن طريق تعمل، أن )ب( 

 األحــزاب مجيــع ملمثلــي تــسمح وأن ميامنــار، يف العرقيــة القوميــات مجيــع مــع للــصراع الــدائم
 مـــصداقية وذات شـــاملة عمليـــة يف الكاملـــة باملـــشاركة العرقيـــة القوميـــات وممثلـــي الـــسياسية
 ؛سيادة القانونإرساءالدميقراطية و حتقيقو  الوطنيةللمصاحلة

 األصــول ومراعــاة القــضائي اجلهــاز اســتقالل باســتعادة اماــابالتز تفــيأن )ج( 
 عـدم بلـوغتكفـلأن، والعـدل إقامـة نظـام إلصـالح اخلطـوات من املزيد تتخذ وأن القانونية،

 الالإنـسانية أو العقوبـة القاسـية أو املعاملـة أو اإلجراءات التأديبية يف السجون حد التعذيب أو
 معايري الدولية؛للمطابقة  ظروف االحتجازتكوناملهينة، وأن

أن تتعاون تعاونا تامـا مـع املستـشار اخلـاص يف تنفيـذ مـساعيه احلميـدة، عـن )د( 
زيــارات إىل البلــد، ومتكينــه دون قيــود مــن الوصــول إىل مجيــعقيامــه بطريــق املوافقــة علــى
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ــيني ــي، مبــناألطــراف املعن ــاء الهم ف ــة وزعم ــات العرقي طلبــة النــشطاء احملتجــزون وممثلــو األقلي
حتقيـق تقـدمإىل  يهـدف املـشاركة معـه يف إجيـاد حـل سـلميعـن طريـقووالرهبان املنشقون،

 فعلي حنو استعادة الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان يف ميامنار؛
أن تدخل يف حـوار مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بغيـة كفالـة )هـ( 

 ساسية كافة؛االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األ
 التنفيــذمــن أجــلأن تواصــل اجلهــود الــيت تبــذهلا مــع منظمــة العمــل الدوليــة )و( 

 الفعال لآللية الوطنية املنشأة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالسخرة؛
أنو عــائق دون أنــشطتهم مبتابعـة اإلنــسان حقــوق عـن للمــدافعنيأن تـسمح )ز( 

 ؛الغرض ذاهل حتقيقا تنقلهم وحرية وأمنهم سالمتهم تضمن
لقيهـاأن متتنع عن فرض القيود علـى وصـول املعلومـات إىل شـعب ميامنـار وت )ح( 

للجميـــع وتيـــسري، بوســـائل منـــها إتاحـــة خـــدمات شـــبكة اإلنترنـــت واهلـــاتف احملمـــولمنـــه
 ؛استخدامها

 بأنــشطتها اإلنــسانية يفباالضــطالعجنــة الــصليب األمحــر الدوليــةللالـسماح )ط( 
ــة ــاشــخاصاألخدم ــوفرياحملت ــوري إىل احملتجــزين وت ــها ضــمان الوصــول الف جني، بوســائل من

 املعلومات الالزمة بشأن األشخاص جمهويل املصري فيما يتعلق باألحداث اليت وقعت مؤخرا؛
 : إىل األمني العامتطلب- ٦ 

 بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسانناقـشاتهأن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتابع م )أ(
 املعنيــةقراطيــة مــع حكومــة وشــعب ميامنــار، مبــا يف ذلــك مجيــع األطــرافوإعــادة إحــالل الدمي

املـساعدة التقنيـة يف هـذاعـرض علـى احلكومـة تقـدميعملية املصاحلة الوطنية يف ميامنار، وأن يب
 الصدد؛

 عن كثـب التطـورات املتعلقـة بأحـداث العنـف الـيت وقعـت ـدفصدأن ير )ب( 
  من جديد؛نشوب العنفمنع

لتمكينـهما اخلاص واملقرر اخلـاصستشاراملدم ما يلزم من مساعدة إىلقأن ي )ج(
 ؛ ومنسقهما بصورة كاملة وبشكل فعاليأداء واليتمن

ــا )د( ــة يف دور ــة العام ــس حقــوقأن يقــدم إىل اجلمعي ــستني وإىل جمل ــة وال الثالث
  تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛اإلنسان
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 تقريـر أسـاس علـى والـستني الثالثـة دورا يف املسألة يف النظر ةمواصل تـقــرر - ٧
 .اخلاص للمقرر املؤقت والتقرير العام األمني

 ٧٩اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


