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            ، الذي حيث    )A/HRC/10/19   (                                حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار                                 بتقرير املقرر اخلاص املعين                 ً   وإذ يرحب أيضاً  
                                                                               التقرير، ويرحب كذلك مبوافقة حكومة ميامنار على زيـاريت املقـرر اخلـاص                  يف                              على تنفيذ التوصيات الواردة   

                          ، ويشجع علـى مواصـلة          ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ١٩       إىل     ١٤        ومن       ٢٠٠٨       أغسطس   /     آب  ٧       إىل    ٣       من          الفترتني   يف
      خلاص،   ا          مع املقرر     ً  تاماً                                               ً الزيارات املنتظمة وعلى تعاون سلطات ميامنار تعاوناً

  ،  )A/HRC/10/17 (                                                                 تقرير األمني العام املتعلق حبالة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار              ب         كذلك            وإذ يرحب  
          ينـاير   /               كانون الثـاين   ٣١                                                                   ار على زيارة املمثل اخلاص لألمني العام إىل ميامنار يف الفترة من                      حكومة ميامن          ومبوافقة

   ،    ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط ٣   إىل 

                                                                ً                        لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات السالف ذكرها، فضالً عن قرارات                                    وإذ يشعر ببالغ القلق   
                                     تشديده على ضرورة إحراز تقـدم                             سان يف ميامنار، ويؤكد     إلن                                               هيئات األمم املتحدة األخرى بشأن حالة حقوق ا       
                                        ملموس صوب تلبية دعوات اجملتمع الدويل هذه،

            استخدموا               موجهة ضد من                                    للتحقيق أو املالحقة القضائية               أية جهود                 إزاء عدم بذل                              وإذ يساوره بالغ القلق   
    قوق  حل              من انتهاكات             على ذلك      ب             وما ترت      ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                     املظاهرات اجلماهريية السلمية يف أيلول                   العنف لتفريق   

                        والتعذيب وسوء املعاملة،        التعسفي                                         مبا يف ذلك حاالت االختفاء القسري واالحتجاز  ،      اإلنسان

                                                                                      من أن العمليات السياسية يف البلد ليست شفافة أو شاملة أو حـرة أو عادلـة،                                      يعرب عن بالغ قلقه          وإذ  
   ،      ً  وعادالً                         ً ستفتاء الدستوري مل يكن حراً                                              عملية صياغة الدستور مل تكن شاملة وشفافة، وأن اال     وأن

                                                                        إزاء استمرار اإلقامة اجلربية التعسفية املفروضة على األمني العـام للرابطـة                              وإذ يعرب عن قلقه بصفة خاصة 
    ٢٩                                                                                                             الوطنية من أجل الدميقراطية، داو أوونغ سان سوو كي، وإزاء التقارير اليت أفادت بأنه، رغم إطـالق سـراح              

                   يف أماكن جمهولة             حمتجزين  و أ                         بدون توجيه هتمة هلم                        من األشخاص موقوفني     ٢     ١٠٠            ، ال يزال          ً   مؤخراً        ً   سياسياً      ً سجيناً
                         من العالج الطيب املناسب،         حيث حيرموا         لألشغال،         معسكرات            ظروف شاقة يف  ل          أو خاضعني                 أو يف حبس انفرادي 

          جبميـع        ً   تاماً    ً تعاً                                                                      أن حكومة ميامنار تتحمل مسؤولية كفالة متتع مجيع سكان ميامنار مت                         يؤكد من جديد       وإذ  
                                 ً                                                                           حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،                

                                      وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

   ٢ / ٥                                                                    بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة، و            ١ / ٥                    إىل قراري اجمللس             وإذ يشري 
    ١٨                                                                                                أن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني                 بش

                                                   ً                          ، وإذ يؤكد أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                       األساسية لشعب ميامنار؛                                              االنتهاكات املنهجية اجلارية حلقوق اإلنسان واحلريات         يشجب بشدة  -  ١  

                                        ة االعتقاالت بدوافع سياسية، وأن تطلق       ل           عن مواص                                  ً        حكومة ميامنار على أن تتراجع فوراً              حيث بشدة   -  ٢  
                                     ميقراطية، داو أوونغ سان سوو كي،                                                                                         سراح مجيع السجناء السياسيني، مبن فيهم األمني العام للرابطة الوطنية من أجل الد            

             مني كو ناينغ،       ، يو    ١٩٨٨                     وزعيم جمموعة طلبة جيل                                 لدميقراطية، يو كون هتون أو،                                  رابطة قوميات شان من أجل ا          رئيس و
                تأخري أو شروط؛    دومنا
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                    حمـاكم مـستقلة                  تشرف عليهـا                                              إزاء عدم إجراء حماكمات عادلة وعلنية                            يعرب عن بالغ قلقه     -  ٣  
  ،     ٢٠٠٨       نوفمرب   /        ن الثاين                                                                                 خاضعة للقانون، وإزاء األحكام القاسية الصادرة يف يانغون ومانداالي منذ تشري                  ونزيهة

                      إىل مراجعة هذه األحكام؛     دعو ي و

                                                                                         إجراء حتقيق كامل يتسم بالشفافية والفعالية والرتاهة واالستقاللية يف كافة التقـارير               إىل      يدعو    -  ٤  
                                                                       قوق اإلنسان، مبا يشمل حاالت االختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، واالغتصاب     حل             انتهاكات                 املتعلقة بوقوع 
                                                                                            روب العنف اجلنسي، والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة، وإىل حماكمة املسؤولني عن ذلك                         وغريه من ض  

                                                   لوضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؛

                                                                                        حكومة ميامنار على إهناء كل أشكال التمييز وعلى محاية احلقوق املدنية والـسياسية                      حيث بشدة   -  ٥  
              ً                     واالمتثال حتديداً اللتزاماهتا يف جمال                                                 على أساس اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                 الثقافية،                         واالقتصادية واالجتماعية و  

                 ً                                                                                حقوق اإلنسان وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛

                                                                                               بتمديد الفترة التجريبية للتفاهم التكميلي بني منظمة العمل الدولية وحكومـة ميامنـار                  يرحب  -  ٦  
                                                                                          ، وحيث حكومة ميامنار على تكثيف التدابري الرامية إىل وضع حد للسخرة، وتعزيز تعاوهنا                  ٢٠٠٩       فرباير   /    شباط   يف

                     طـاليب االنتـصاف                                                                                            مع مكتب االتصال التابع ملنظمة العمل الدولية، وضمان عدم حدوث آثار سـلبية متـس              
                                                                                                 واألشخاص اآلخرين ممن يدعمون عملية آلية تقدمي الشكاوى يف إطار التفاهم التكميلي مع منظمة العمل الدولية؛

                                       الستمرار عمليات جتنيـد واسـتخدام                                            ً          حكومة ميامنار إىل أن تضع على الفور حداً                 دعو بشدة  ي  -  ٧  
                                                       للقانون الدويل، وأن تكثف التدابري لكفالة محايـة                                                         ً         اجلنود األطفال من جانب مجيع األطراف، مما يشكل انتهاكاً        

                                                                                               األطفال من الرتاع املسلح، وأن تواصل تعاوهنا مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة؛

                                                                            بتواصل التعاون بني حكومة ميامنار واجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املتحدة، يف سياق         ً حييط علماً  -  ٨  
                                                                                                        تقدمي املساعدة الدولية إىل السكان الذين تأثروا بإعصار نرجس، وبتمديد العمل مؤخرا بآلية الفريق األساسي الثالثي 

                                                                                   يف اعتباره أن االستجابة يف الوقت املناسب تسهم يف ختفيف املعاناة وتقليص اخلسائر يف األرواح؛             ً األطراف، واضعاً

                                                      وجه االستعجال احلالة اإلنسانية املتردية، وأن تـسمح                                             حكومة ميامنار إىل أن تعاجل على            يدعو  -  ٩  
                                                                                                            بوصول املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني إليها يف مجيع مناطق ميامنار، بسرعة وبدون عراقيل وأن                

  ؛                                                  ً تسهل ذلك، مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص املشردين داخلياً

                                                  ص املنتمني إىل أقلية الروهينغيا العرقية يف مشال                                                 حكومة ميامنار على االعتراف حبق األشخا        حيث  -   ١٠  
                                                                                                          راخني يف املواطنة، وعلى وضع حد ملا تتعرض له هذه األقلية من متييز غري مقبول وإساءات متعلقة حبقوق                         والية

                           اإلنسان وحرمان اقتصادي قاس؛

                 دولية رئيسية                                                                                 حكومة ميامنار إىل أن تنظر يف االنضمام إىل ما مل تنضم إليه من معاهدات                  يدعو  -   ١١  
             حلقوق اإلنسان؛
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                    لتحديد مدى امتثال          ً  ومستفيضاً      ً  وشامالً      ً  شفافاً                  ً إىل أن جتري استعراضاً      ً أيضاً               حكومة ميامنار     يدعو  -   ١٢  
                                                                                                                الدستور ومجيع التشريعات الوطنية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، باالقتران مع فتح حوار تام مـع املعارضـة                 

                       ُ                القانونية الوطنية الـيت ُيـستنتج         ام                                         عوها إىل أن تتوقف عن تطبيق مجيع األحك                                         الدميقراطية والفئات العرقية، ويد   
                                             منافية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأن تلغيها؛     أهنا

                          عن الـسلطة التنفيذيـة                                                      ً           حكومة ميامنار على إصالح اجلهاز القضائي حبيث يصبح مستقالً           حيث  -   ١٣  
                                                              رحب يف هذا السياق مبا أعربت عنها سلطات ميامنار للمقـرر                                                      ويضمن اإلجراءات القانونية الواجبة، وي           ً وحمايداً

                                                                                             اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار من تأكيدات بشأن بدئها يف حوار يرمي إىل إصالح اجلهاز القضائي، 
                                                السلطات إىل أن تفي هبذه التأكيدات يف أقرب وقت ممكن؛       ويدعو

                                                   ً        ، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، تدريباً                    على أن تقدم        ً أيضاً                  حكومة ميامنار      حيث  -   ١٤  
                                                                                                        بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يتلقاه أفراد القوات املسلحة والشرطة وموظفو السجون،                    ً مناسباً
                                                                                                           تكفل امتثال هؤالء األفراد التام للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل، وأن تـضعهم                    وأن

                                   مساءلة عن أي انتهاكات يف هذا الصدد؛      موضع

                                                                                حكومة ميامنار إىل الدخول يف عملية حوار ومصاحلة وطنيـة منفتحـة وحقيقيـة                    بشدة      يدعو  -   ١٥  
                                                      حقيقية من ممثلي كافة األحزاب السياسية واجلماعات العرقية؛         كاملة و      مشاركة       يف إطار    ،                    ً وموضوعية وحمددة زمنياً

                                                                     يامنار إىل ضمان تنظيم عملية انتخابية حرة وعادلة، تكون شـفافة                      حكومة م      ً أيضاً            يدعو بشدة   -   ١٦  
                     مشاركة تامة وحقيقة؛                                وشاملة، وتشارك فيها مجيع األطراف

                                                                                           حكومة ميامنار على أن تضمن احلق يف حرية التجمع وتشكيل اجلمعيات وحريـة التعـبري،                  حيث  -   ١٧  
                                     مجيع القيود املفروضة على هذه احلقوق؛     ً  فوراً   لغي ت                                                يشمل احلق يف وسائط إعالم حرة ومستقلة، وحيثها على أن     مبا

   ي                                                                        ً       متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملدة سنة واحدة، وفقاً لقرار    يقرر  -   ١٨  
   ،    ٢٠٠٥        أبريـل   /         نيـسان   ١٤          املؤرخ     ١٠ /    ٢٠٠٥    و     ١٩٩٢      مارس   /       آذار  ٣       املؤرخ      ٥٨ /    ١٩٩٢              حقوق اإلنسان        جلنة

  ؛    ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٢٨        املؤرخ   ٣٢ / ٧    سان                    ولقرار جملس حقوق اإلن

                                                                                      حكومة ميامنار على أن تواصل استجابتها لطلبات املقرر اخلـاص لزيـارة البلـد                       حيث بشدة   -   ١٩  
                                                                                بإتاحة وصوله إىل مجيع املعلومات واهليئات واملؤسسات ذات الـصلة واألشـخاص                              ً     ً    تتعاون معه تعاوناً تاماً        وأن

  (A/HRC/6/14                                                              يته بفعالية، وتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقـاريره                                                    املعنيني، من أجل متكينه من الوفاء بوال      
    ٣٣ / ٦   و ١ / ٥-          اجمللس دإ      قرارات     ً     ، فضالً عن  )A/HRC/10/19   وA/HRC/8/12   وA/HRC/7/24   وA/HRC/7/18 و
  ؛  ١٤ / ٨   و  ٣١ / ٧ و

                                                                                             إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والـستني وإىل                    يطلب  -   ٢٠  
                    ً                     لس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛ جم
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                                                                                           مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تزويد املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من                   يدعو  -   ٢١  
                                                    مساعدة وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛

                       امية حلقوق اإلنسان هبـدف                                                         حكومة ميامنار إىل الدخول يف حوار مع املفوضية الس             كذلك      يدعو    -   ٢٢  
  ؛                                                   ضمان االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة

                      يشجع حكومة ميامنار على  و                                          لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام،        القوي               يعرب عن تأييده   -   ٢٣  
                           عملية سياسية حقيقيـة         تيسري      بقصد                                                                            السماح بإجراء زيارات منتظمة للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار،           

  .                                                                                            وشاملة، ويدعو حكومة ميامنار إىل ضمان التعاون التام مع األمني العام وممثله واملقرر اخلاص يف هذا الصدد

 -  -  -  -  -  


