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 ])A/64/439/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٦٤/٢٣٨
 

 ،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
 بتعزيـــز حقــوق اإلنـــسانملزمــة أن مجيـــع الــدول األعـــضاءوإذ تؤكــد مـــن جديــد 

ــةبتعهــــدااالوفــــاءبومحايتــــها وواحلريــــات األساســــية  مبوجــــب خمتلــــف الــــصكوك الدوليــ
 اال، هذا يف
 ،سان يف ميامنـار قراراـا الـسابقة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـوإذ تؤكد من جديد أيضا 

 وقـرارات جلنـة حقـوق،٢٠٠٨ديـسمرب/ كـانون األول٢٤ املـؤرخ٦٣/٢٤٥وآخرها القرار
مـارس/ آذار٢٧ املـؤرخ١٠/٢٧ وآخرهـا القـراران،اإلنسان وقرارات جملس حقوق اإلنـسان

 ،)٤(٢٠٠٩أكتوبر/ تشرين األول٢ املؤرخ١٢/٢٠  و)٣(٢٠٠٩
ــاوإذ ترحــــب  ــذين أدىل مــ ــانني اللــ ــن يف بالبيــ ــس األمــ ــيس جملــ ــشرين١١ رئــ  تــ

ــوبر/األول ــار٢  و٢٠٠٧أكتـ ــايو/ أيـ ــاين )٥(٢٠٠٨مـ ــنوببيـ ــس األمـ ــا جملـ ــذين أديل مـ  اللـ
 ،)٦(٢٠٠٩أغسطس/ آب١٣  و٢٠٠٩مايو/ أيار٢٢ يفللصحافة

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ - د(ألف ٢٢٠٠القرارانظر )٢(
، الفصل الثـاين،)A/64/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم :انظر )٣(

 .الفرع ألف
 .، اجلزء األول، الفصل األولA/HRC/12/50انظر )٤(
)٥( S/PRST/2007/37و  S/PRST/2008/13ــر ــن :؛ انظــ ــررات جملــــس األمــ  أغــــسطس/ آب١،قــــرارات ومقــ

 .٢٠٠٨يوليه/ متوز٣١ - ٢٠٠٧
)٦( SC/9662و  SC/9731. 
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بزيارتـه و،)٧( بتقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامناروإذ ترحب أيضا 
 وبالزيــارتني اللــتني قــام مــا مستــشاره اخلــاص املعــين٢٠٠٩يوليــه/متــوز ٤  و٣ يفإىل البلــد

يونيـه/ حزيـران٢٧  و٢٦فربايـر ويف/ شباط٣يناير إىل/ كانون الثاين٣١مبيامنار يف الفترة من
 تلــك بينمــا تأســف لعــدم اغتنــام حكومــة ميامنــار الفرصــة الــيت أتاحتــها، علــى التــوايل٢٠٠٩
 بعثة املساعي احلميدة،إجناز  العمل علىمن أجل اتالزيار

 )٨( بتقريري املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـاروإذ ترحب كذلك 
 وبتحديد موعد لقيامه بزيارة متابعة،املقرر اخلاصوالعرضني الشفويني اللذين قدمهما

قـراراتإزاء عـدم تلبيـة النـداءات العاجلـة الـيت تـضمنتها الوإذ يـساورها بـالغ القلـق 
املـذكورة أعــاله والبيانــات الــصادرة عــن هيئــات األمـم املتحــدة األخــرى بــشأن حالــة حقــوق

  على أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار ستـستمر يف التـدهورتشدداإلنسان يف ميامنار، وإذ
 مل حيرز تقدم كبري يف تلبية نداءات اتمع الدويل هذه، ما
اء القيــود املفروضــة علــى مــشاركة ممثلــي الرابطــة إز أيــضاوإذ يــساورها بــالغ القلــق 

الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة واألحــزاب الــسياسية األخــرى وأصــحاب املــصلحة املعنــيني
 مشاركة فعالة وحقيقية يف عمليـة حـوار حقيقـي،فيهم بعض اجلماعات العرقية اآلخرين، مبن

 ومصاحلة وطنية وانتقال إىل الدميقراطية،
 ميامنار أن تتعاون مع اتمع الدويل من أجل إحراز تقـدم ملمـوس حبكومةوإذ يب 

يف جمــاالت حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والعمليــات الــسياسية، وأن تتخــذ خطــوات
تتــسم بالــشفافية وتكــون شــاملة للجميــع،جــراء عمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــةفوريـة لكفالــة إ

 ق اختاذ تدابري ملموسة،يفضي إىل حتول دميقراطي حقيقي عن طري مما
 االنتــهاكات املنتظمــة واملــستمرة حلقــوق اإلنــسان واحلريــاتتــدين بــشدة - ١ 

 األساسية لشعب ميامنار؛
  اليت جرت مؤخرا إزاء حماكمة داو أونغ سان سو كيتعرب عن بالغ القلق - ٢ 

اج عنـها فـورا اجلربية، وتطالـب بـاإلفراإلقامة بعودا إىلوإدانتها وصدور حكم حبقها يقضي
 ودون شروط؛

 حكومــة ميامنــار علــى اإلفــراج دون تــأخري ودون شــروط عــن مجيــعحتــث - ٣ 
 علــى أن يــستعيدوا ســجني،٢ ٠٠٠ بــأكثر مــنســجناء الــضمري الــذين يقــدر عــددهم حاليــا

 علـى، وحتـيط علمـا يف الوقـت نفـسه بـاإلفراج مـؤخرا عمـا يزيـدبالكامـلحقوقهم الـسياسية
الكشف عـن مكـان األشـخاصحبكومة ميامنار ويب بقوةالضمري، سجني من سجناء١٠٠

_______________

)٧( A/64/334. 
)٨( A/64/318و  A/HRC/10/19. 
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ــاء القــسري احملتجــزين أو ــذين تعرضــوا لالختف ــاالت وال ــن االعتق ــد م ــام مبزي ــن القي الكــف ع
 سياسية؛ بدوافع

ــد - ٤   األمهيــة القــصوى إلجــراء عمليــة حــوار حقيقــي ومــصاحلةتؤكــد مــن جدي
الحظ مع التقدير االتصال الذي جرى مؤخرا بـنيوطنية يف سبيل االنتقال إىل الدميقراطية، وت
اختــاذ تــدابري فوريــة إىل حكومــة ميامنــارلــب وتط،حكومــة ميامنــار وداو أونــغ ســان ســو كــي

 واجلماعـات العرقيـة املعنيـةإلجراء حوار حقيقي مع داو أونغ سان سو كـي ومجيـع األطـراف
لوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـةاالتـصال بالرابطـة ابالسماح لداو أونغ سان سو كياألخرى، و

 وبأصحاب املصلحة احملليني اآلخرين؛
 مـن أجـل حكومـة ميامنـار علـى كفالـة اختـاذ اخلطـوات الـضروريةبقوة حتث - ٥ 
ــة حــرة ونزيهــةإ ــة انتخابي ــشفافية وتكــون شــاملة للجميــع،جــراء عملي ــسم بال  وتطلــب إىلتت

ــأخري ــها بوســائل،احلكومــة اختــاذ تلــك اخلطــوات دون ت ــة الالزمــة ســنمن  القــوانني االنتخابي
 وسائر أصـحاب املـصلحة املعنـينيالناخبني ومجيع األحزاب السياسيةوإتاحة الفرصة أمام كل

 للمشاركة يف العملية االنتخابية؛
كومة ميامنار رفع القيود املفروضة على حريـة التجمـع وتكـوينحب بقوة يب - ٦ 

حريـة وسـائط اإلعـالم ألغـراض منـها، حتقيقـابرياجلمعيات وحرية التنقل وحرية الـرأي والتعـ
نترنـــت وخـــدمات اهلواتـــف احملمولـــةبوســـائل منـــها إتاحـــة اســـتخدام شـــبكة اإلواســتقالهلا،

 ؛الرقابة والوصول إليها بشكل مفتوح، والكف عن استخدام
 إزاء اسـتمرار ممارسـة االحتجـاز التعـسفي واالختفـاءتعرب عـن بـالغ القلـق - ٧ 

ــة القاســية ذلــكاب وغــريالقــسري واالغتــص  مــن أشــكال العنــف اجلنــسي والتعــذيب واملعامل
كومـة ميامنـار الـسماح بـإجراء حتقيـق كامـل وشـفافحب بقـوة ويبالالإنسانية أو املهينة، أو

ــع البالغــات ــد ومــستقل يف مجي ــهاكات حلقــوق اإلنــسانوفعــال وحماي ــوع انت  وتقــدمي عــن وق
 العقاب؛ ع حد إلفالت مرتكيب تلك اجلرائم مناملسؤولني عنها إىل العدالة من أجل وض

 ملـدىيشمل اجلميـع شفاف عام حبكومة ميامنار االضطالع باستعراضيب - ٨ 
 املـشاركة التامـة، معلقانون الدويل حلقوق اإلنسانية با الدستور ومجيع التشريعات الوطنتقيد

اإلجراءات اليت وضـعت لـصياغة أنبينما تشري إىل واجلماعات العرقية،للمعارضة الدميقراطية
 الدستور أدت فعليا إىل استبعاد املعارضة من العملية؛

 حكومــة ميامنــار علــى كفالــة اســتقالل وحيــاد اجلهــاز القــضائي وعلــىحتــث - ٩ 
ضمان مراعاة اإلجراءات القانونيـة الواجبـة، والوفـاء بالتأكيـدات الـيت قطعتـها للمقـرر اخلـاص

 يف ميامنار بشأن بدء حوار حول اإلصالح القضائي؛املعين حبالة حقوق اإلنسان
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ــن - ١٠  ــرب ع  إزاء الظــروف الــسائدة يف الــسجون ومرافــق االحتجــازقلــقالتع
ــةالبالغــات املــستمرة حــولواألخــرى ــكســوء معامل ــا يف ذل ــضمري، مب ــجناء ال  تعرضــهم س
كنـهممي  ال نقل سجناء الضمري إىل سـجون معزولـة بعيـدة عـن أسـرهم حيـثوإزاءللتعذيب،

 احلصول على الغذاء والدواء؛
ــقالتعــرب عــن - ١١  ــاطق العميــققل ــرتاع املــسلح يف بعــض املن  ، إزاء اســتئناف ال

إىل املعنـينيوتـدعو مجيـعويب حبكومة ميامنار محايـة الـسكان املـدنيني يف مجيـع أحنـاء البلـد،
  اتفاقات وقف إطالق النار القائمة؛احترام

 تـدابري عاجلـة لوضـع حـد النتــهاكاتأن تتخـذامنـاركومـة ميحب يـب بقـوة - ١٢ 
ص ينتمـونالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا فيها استهداف أشـخا

ــة معينــة ــات العــسكرية وممارســة االغتــصابإىل مجاعــات عرقي  واســتهداف املــدنيني يف العملي
 العقاب؛  مرتكيب تلك األفعال من إلفالتا حدوأن تضعوغريه من أشكال العنف اجلنسي،

مارســة التـشريد القــسريمل تـضع حـداأنكومـة ميامنــارحب بقــوة أيـضايـب - ١٣ 
 نــزوحتــؤدي إىل أخـرىممارســات وأيــةداد كــبرية مـن األشــخاص داخــل بلـدهماملنـتظم ألعــ

 الالجئني إىل البلدان ااورة؛
عنـفت حقـوق اإلنـسان وال إزاء اسـتمرار التمييـز وانتـهاكاتعرب عن قلقها - ١٤ 

ــةوالتــشريد واحلرمــان االقتــصادي  مبــا فيهــا،، الــيت يعــاين منــها العديــد مــن األقليــات العرقي
احلصر، أقلية روهينغيا العرقية يف واليـة راخـني الـشمالية، ويـب حبكومـة  السبيل املثال على

متـنح اجلنـسية  وأن كـل مـن هـذه األقليـاتلتحـسني أحـوالميامنار أن تتخـذ إجـراءات فوريـة
 ألفراد أقلية روهينغيا العرقية؛

، بالتعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدةأن تــوفر حكومــة ميامنــار علــىحتــث - ١٥ 
  ومــوظفي الــسجونالــشرطة املــسلحة وأفــرادالقــوات ألفــرادا مناســبريباحلقــوق اإلنــسان، تــد

 تقيـدهم الـصارم أجل كفالـةمن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويليف جمايل التابعني هلا
 وإخـضاعهم للمـساءلة عـنإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويلبأحكام القانون الدويل حلقوق ا

 أي انتهاكات لتلك األحكام؛
 بــاحلوار اجلــاري بــني حكومــة ميامنــار واللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــىترحــب - ١٦ 

ــر الــذي قدم ــوفمرب/تــه احلكومــة يف تــشرين الثــاينالتمييــز ضــد املــرأة مبناســبة النظــر يف التقري ن
، بوصفه مؤشرا على املشاركة يف اجلهود التعاونية الدوليـة يف ميـدان حقـوق اإلنـسان،٢٠٠٨

 وتشجع احلكومة على العمل على الوفاء بتوصيات اللجنة؛
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كومة ميامنار النظـر يف االنـضمام إىل بقيـة املعاهـدات الدوليـة حلقـوقحب يب - ١٧ 
ــا ــسان مبـ ــوار مـــع هياإلنـ ــراء حـ ــة إجـ ــيح إمكانيـ ــشأةيتـ ــرى املنـ  ئـــات حقـــوق اإلنـــسان األخـ

 معاهدات؛ وجبمب
 للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مبتابعـةالـسماح حبكومـة ميامنـار أيضايب - ١٨ 

  سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم حتقيقا هلذا الغرض؛وضمانأنشطتهم دون عائق
 تجنيد األطفالل املستمرةعملياتال فوراكومة ميامنار أن توقفحب يب بقوة - ١٩ 

، وأن مـن جانــب مجيـع األطــراف انتــهاكا للقـانون الــدويلتـشكلالــيتوواسـتخدامهم جنـودا
مايــة األطفــال مــن الــرتاع املــسلح، وأن تواصــل تعاوــا مــع املمثلــةحب الكفيلــةتكثــف التــدابري

 إتاحـة إمكانيـة الوصـول إىلل منـهابـسباخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والـرتاع املـسلح،
 املناطق اليت يتم فيها جتنيد األطفال بغرض تطبيق خطة عمل لوقف هذه املمارسة؛

اخلطـوات فيمـا يتعلـق بالتفـاهم التكميلـياختاذ مزيد مـن تالحظ مع التقدير - ٢٠ 
، غـرياملوقع بني منظمة العمل الدولية وحكومة ميامنار بغرض القضاء علـى اسـتخدام الـسخرة

 إزاء استمرار ممارسة الـسخرة، وحتـث حكومـة ميامنـار علـى العمـل البالغأا تعرب عن القلق
 من خالل وسائل عدة منها أنـشطة زيـادة،مع منظمة العمل الدولية على أساس ذلك التفاهم

 حبيـث يـشمل ممكـنأقـصى حـد الـسخرة إىلإجـراءات مناهـضة توسيع نطاقالتوعية، دف
ــةبلـــدمجيـــع أحنـــاء ال  وتنفيـــذ توصـــيات جلنـــة تقـــصي احلقـــائق التابعـــة ملنظمـــة العمـــل الدوليـ

 كامال؛ تنفيذا
 باستمرار تعاون حكومة ميامنـار مـع اتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـكحتيط علما - ٢١ 

ــساعدة اإلنــسا ــرغس،األمــم املتحــدة، يف إيــصال امل ــضررين مــن إعــصار ن ــشجعو نية إىل املت ت
ــسانيةتياجــاتلالح نظــرا ،حكومــة ميامنــار ــستمرة، اإلن  علــى أن تكفــل مواصــلة التعــاون  امل

  آلية الفريق األساسي الثالثي؛واستمرار
ظمـات اإلنـسانيةكومـة ميامنـار أن تكفـل وصـول األمـم املتحـدة واملنحب يب - ٢٢ 

ــة وشــركائها ــشكل كامــل ويفالدولي ــان ودون عــائق ب ــع أحنــاء الوقــت املناســب وبأم  إىل مجي
يهــا منـاطق الــرتاع واحلــدود، وأن تتعـاون تعاونــا تامــا مـع تلــك اجلهــات الفاعلــةف ميامنـار، مبــا

ضمان إيــصال املــساعدة اإلنــسانية إىل مجيــع األشــخاص احملتــاجني يف مجيــع أحنــاء البلــد، مبــنلــ
 املشردون؛ فيهم

 حبكومة ميامنار أن تـستأنف حوارهـا يف اـال اإلنـساين مـع جلنـةيب أيضا - ٢٣ 
ر الدوليــة وأن تـسمح هلــا باالضــطالع بأنــشطتها وفقـا لواليتــها، بوســائل منــهاالـصليب األمحــ
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ــة الوصــول إىل علــى ــاطق الــرتاع األشــخاصوجــه اخلــصوص إتاحــة إمكاني   احملتجــزين وإىل من
 ؛الداخل  يفاملسلح

كيانـاتال بالتقدم احملرز يف العمل الذي تـضطلع بـه حكومـة ميامنـار وترحب - ٢٤ 
متالزمـة نقـص املناعـة/ؤون اإلنسانية يف جمال فـريوس نقـص املناعـة البـشريةعنية بالشاملدوليةال

 ؛)اإليدز(املكتسب
ــد - ٢٥   للمــساعي احلميــدة الــيت يقـوم ــا األمــني العــامتأييــدها الكامـل تعيـد تأكي

 متاشـيا مـع تقريـر األمـني العـام عـن حالـة حقــوق،خـالل مستـشاره اخلـاص املعـين مبيامنـار مـن
، وحتث حكومة ميامنار على أن تتعاون مع بعثـة املـساعي احلميـدة تعاونـا)٧(مناراإلنسان يف ميا

زيـارات تيـسريبوسـائل منـهااجلمعيـة العامـة،  إليهـااالوفاء باملسؤوليات اليت أسـند كامال يف
 أعلـىفيهـا مجيع األطراف املعنية، مبـا دون قيود إىلوضمان وصوله املستشار اخلاص إىل البلد
 األقليـات العرقيـة وقـادةنظام واملدافعون عن حقـوق اإلنـسان وممثلـومستويات القيادة داخل ال

ــات املعارضــة األخــرى، ــة ومجاع ــأخري خلطــةالطلب ــشكل موضــوعي ودون ت ــستجيب ب  وأن ت
تحدة لـدعم واليـة املـساعي مبا فيها إنشاء مكتب لألمم امل،األمني العام املؤلفة من مخس نقاط

 احلميدة؛
 بالدور الذي تؤديه البلدان ااورة مليامنار وأعضاء رابطة أمم جنـوبترحب - ٢٦ 

 ويف جهـود اإلغاثـة املبذولـة يف أعقـابثة املساعي احلميدة لألمني العـامشرق آسيا يف دعم بع
 إعصار نرغس، وتشجع على مواصلة اجلهود وتكثيفها يف هذا الصدد؛

 باسـتمرار مـسامهة جمموعـة أصـدقاء األمـني العـام بـشأن ميامنـارترحب أيضا - ٢٧ 
 تيسري عمل بعثة املساعي احلميدة؛ل
ــة  إلتاحــة علــى طلبــات املقــرر اخلــاصبــالرد اإلجيــايب ترحــب كــذلك - ٢٨  إمكاني

يـه إلها تاما يف أدائـه للعمـل الـذي أسـندزيارة البلد، وحتث احلكومة على أن تتعاون معه تعاون
ــيتقــوق اإلنــساناملتعلقــة حبعناصــر األساســية األربعــةالجملــس حقــوق اإلنــسان، وأن تنفــذ ال

 أوصى ا املقرر اخلاص؛
 حلقـوق اإلنـسان  األمم املتحدةمفوضية حبكومة ميامنار إجراء حوار معيب - ٢٩ 

 دف كفالة االحترام الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 : إىل األمني العامبتطل - ٣٠ 
أن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتابع مناقـشاته بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان )أ( 

 يف ذلـكوطنيـة مـع حكومـة وشـعب ميامنـار، مبـنواالنتقال إىل الدميقراطية وعملية املـصاحلة ال
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ىاجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجيع األطراف املعنيـة، وأن يعـرض علـ
 احلكومة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛

ــاأن يقــدم كــل )ب(  ــرر اخلــاص  م ــشار اخلــاص واملق ــن مــساعدة إىل املست ــزم م يل
 منسق؛وبشكل وفعالةلتمكينهما من أداء واليتيهما بصورة كاملة

جملــس إىلوإىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا اخلامــسة والــستنيتقريــراأن يقــدم )ج( 
 نسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛حقوق اإل

 مواصلة النظر يف املسألة يف دورا اخلامسة والـستني علـى أسـاس تقريـرتقرر - ٣١ 
 .األمني العام والتقرير املؤقت للمقرر اخلاص

 ٦٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢٤

 


