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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال ٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *، بولنـدا  *، بلجيكا، بلغاريـا   *إيطاليا، الربتغال ،  *، آيرلندا *، أملانيا *، إستونيا *إسبانيا    
، سـلوفاكيا،   *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *، اجلبل األسود  *، تركيا *بريو

، *، التفيـا  *، كنـدا  *، كرواتيا *، قربص *، فرنسا، فنلندا  *، سويسرا *سلوفينيا، السويد 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا    ، اململكة   *، مالطة *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *لكسمربغ

، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحـدة      *، نيوزيلندا *، النرويج، النمسا  *الشمالية، موناكو 
  مشروع قرار*: األمريكية، اليونان

    ١٣.../  
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
قوق اإلنسان،   واإلعالن العاملي حل   ، مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة     إذ يسترشد   

اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً القـرارات الـسابقة   الدوليني والعهدين  
للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف             

 ٢ املؤرخ ١٢/٢٠ و٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ املؤرخ ١٠/٢٧ مبا يف ذلك قرارا اجمللس ،ميامنار
كـانون   ٢٤ املـؤرخ    ٦٤/٢٣٨، وقرار اجلمعيـة العامـة       ٢٠٠٩ أكتوبر/األولتشرين  
  ، ٢٠٠٩ديسمرب /األول

__________ 
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          بتقرير املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار                وإذ يرحب   
 التقـارير   ، وإذ حيث على وضع التوصيات الواردة فيه ويف غريه من          )A/HRC/13/48الوثيقة  (

 ١٥السابقة موضع التنفيذ، ويرحب بالزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص إىل ميامنار يف الفترة من 
  ، ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩إىل 

 لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات والتقـارير          وإذ يساوره قلق متزايد     
رى بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف       السالف ذكرها، ويف قرارات هيئات األمم املتحدة األخ       

  ميامنار، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس صوب تلبية دعوات اجملتمع الدويل هذه،
 بشأن مدونـة    ٥/٢ اجمللس و  ات بشأن بناء مؤسس   ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   

نسان، قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإل           
، وإذ يؤكد أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباتـه           ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨املؤرخني  

  وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،
 أن حكومة ميامنار تتحمل مسؤولية كفالة متتع مجيع سـكان           وإذ يؤكد من جديد     

ـ            نص عليـه امليثـاق     ميامنار متتعاً تاماً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وفقاً ملا ي
  واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريمها من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

إزاء القيود املفروضة على ممثلي الرابطة الوطنية من أجـل          وإذ يعرب عن بالغ القلق        
الدميقراطية وعلى األحزاب السياسية وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، مبـا يف              

د من اجلماعات اإلثنية، واليت حتول بالتايل دون إجراء عمليـة حـوار حقيقـي               ذلك العدي 
  ومصاحلة وطنية وانتقال إىل الدميقراطية،

 إزاء حماكمة داو يونغ سان سو كي، األمينة العامـة           وإذ يعرب عن انشغاله الشديد      
جلربية ورفـض  للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، وإدانتها واستمرار وضعها حتت اإلقامة ا          

  حمكمة ميامنار العليا طعنها املقدم إىل القضاء،
 التوقعات بـأن    يا مل يلب  يإىل أن عملية وضع الدستور واالستفتاء الدستور      وإذ يشري     

تكون العملية السياسية حرة وعادلة، ويؤكد من جديد مناشدته حكومة ميامنار ضـمان أن              
  واحلرية والعدل،الشمول بالشفافية وتتسم العمليات السياسية يف البلد 

 االنتهاكات املنتظمة واملستمرة واجلسيمة حلقـوق اإلنـسان         يدين بشدة   -١  
  واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛

      ن القوانني االنتخابية املعتمـدة حـديثاً       أ من   يعرب عن األسف واالنشغال     -٢  
ا من أجل حتقيق عملية سياسية ال تليب توقعات اجملتمع الدويل خبصوص التدابري الواجب اختاذه     

تتسم بالشمول، ويناشد حكومة ميامنار أن تكفل إجراء عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة             
تسمح مبشاركة مجيع الناخبني واألحزاب السياسية وسائر اجلهات صاحبة املصلحة املعنيـة،            

  كل بالطريقة اليت خيتارها؛
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املصاحلة الوطنية من أجل االنتقـال       عمليةكومة ميامنار أن تواصل     حب ُيهيب  -٣  
احلقيقي إىل الدميقراطية، وأن تتخذ تدابري فورية لبدء حوار هادف وموضوعي مـع مجيـع               

اجلماعات اإلثنية، مبا يف ذلك داو يونغ سان سو كي، وأن تسمح هلا    كافة  أحزاب املعارضة و  
ل الدميقراطيـة وسـائر     بأن تقيم دون قيود اتصاالت مع كافة أعضاء الرابطة الوطنية من أج           

ري إىل اتصاالهتا يف الفتـرة األخـرية مـع         شاجلهات صاحبة املصلحة على الصعيد احمللي، وي      
  حكومة ميامنار؛

مع اجملتمع الدويل بغيـة إحـراز   إىل أن تتعاون بشدة   حكومة ميامنار    يدعو  -٤  
  اسية؛تقدم ملموس يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية والعمليات السي

 نائب رئيس الرابطـة     أو، تني   يو إىل قرار رفع اإلقامة اجلربية عن        وإذ يشري   -٥  
 حيث سجني من سجناء الضمري،      ١٠٠الوطنية من أجل الدميقراطية، واإلفراج عن أكثر من         

حكومة ميامنار بشدة أن متتنع عن مواصلة تنفيذ أية اعتقاالت بدافع سياسي وأن تفرج دون               
 ٢ ١٠٠عن مجيع سجناء الضمري الذين يقدر عددهم اجلملـي بنحـو            تأخري ودون شروط    

سجني، مبن فيهم األمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، داو يونغ سان سو كي،               
، وقائد احلركة الطالبيـة     أوورئيس رابطة قوميات شان من أجل الدميقراطية، يو خون تون           

ـ سسي احلركة، كو كو غوي، وأن       ، يو مني كو ناينغ، وأحد مؤ      "٨٨جيل  " سمح هلـم   ت
  باملشاركة يف العملية السياسية مشاركة تامة؛

القيود املفروضة على حرية التجمع     بشدة إىل أن ترفع      حكومة ميامنار    دعوي  -٦  
وتكوين اجلمعيات وحرية التنقل وحرية التعبري، مبا يف ذلك القيود املفروضة علـى وسـائط           

 عن طريق إتاحة إمكانية استخدام شبكة اإلنترنت وخدمات اهلواتف          اإلعالم احلرة واملستقلة،  
احملمولة للجميع ووقف الرقابة عليهما، مبا يف ذلك استخدام قانون الصفقات اإللكترونية ملنع             

  نشر اآلراء اليت تنتقد احلكومة؛
كومة ميامنار أن تقوم باستعراض مجيع التشريعات الوطنيـة بغيـة           حب ُيهيب  -٧  
ن امتثاهلا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، على أن يتسم االسـتعراض بالـشفافية             التحقق م 

والشمول، وأن تقيم يف الوقت نفسه حواراً مع املعارضة الدميقراطية واجلماعـات اإلثنيـة،              
ويذكّر أن اإلجراءات اليت وضعت لصياغة الدستور أدت فعلياً إىل استبعاد مجاعات املعارضة             

  من العملية؛
       حكومة ميامنار على أن تكفل استقالل اجلهاز القـضائي وحيـاده،            ثحي  -٨  

وأن تضمن مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة وتفي بالتأكيدات اليت قطعتها سلطات ميامنار            
يف السابق للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار بشأن بـدء حـوار حـول                 

  اإلصالح القضائي؛
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 حبكومة ميامنار إىل تضطلع، دون تأخري، بتحقيق كامـل وشـفاف            ُيهيب  -٩  
وفعال ونزيه ومستقل يف مجيع التقارير اليت تتحدث عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف               

 واالحتجاز التعسفي واالغتصاب وشـىت أشـكال العنـف          ذلك حاالت االختفاء القسري   
ة السيئة، وأن تقدم املسؤولني عن هـذه        اجلنسي األخرى والتعذيب وغريه من ضروب املعامل      

  األعمال إىل العدالة بغية وضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؛
 حبكومة ميامنار أن حتقق، على سبيل األولويـة، يف التقـارير             أيضاً ُيهيب  -١٠  

سِّن الظروف املتسقة اليت تتحدث عن إخضاع سجناء الضمري للتعذيب وسوء املعاملة، وأن حت   
السائدة يف السجون ومرافق االحتجاز، وأن تتجنب نقل سجناء الضمري إىل سجون معزولة             
بعيدة عن أسرهم حيث ال ميكن هلم تلقي زيارات منتظمة أو احلصول على ُمَؤن إضافية، مبا                

  يف ذلك األغذية واألدوية؛
ـ          حيث  -١١   ز وحتمـي    حكومة ميامنار بشدة على أن ُتنهي مجيع أشكال التميي

احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس اإلعـالن العـاملي            
حلقوق اإلنسان، وأن متتثل حتديداً اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وفقاً التفاقية القـضاء              

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛
 إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق اإلنـسان         عن قلقه الشديد   يعرب  -١٢  

والعنف والتشريد واحلرمان االقتصادي اليت يعاين منها العديد من األقليات اإلثنية مبا فيهـا،              
على سبيل الذكر ال احلصر، أقلية روهينغيا العرقية املقيمة يف والية راخني الشمالية، ويهيب               

ذ إجراءات فورية لتحسني حالة هذه األقليات، وأن متـنح اجلنـسية            حبكومة ميامنار أن تتخ   
  ألفراد أقلية روهينغيا؛

، ٢٠١٠فرباير  /منظمة العمل الدولية وحكومة ميامنار، يف شباط      بقرار   يرحب  -١٣  
متديد التفاهم التكميلي املوقع بينهما، وبإرادة احلكومة املتزايدة على توقيع جـزاءات علـى              

، وباألنشطة اليت تقوم هبا احلكومة يف جمال التوعية باالشـتراك مـع             خرةالساملسؤولني عن   
منظمة العمل الدولية، بيد أنه يدين بشدة استمرار أعمال املضايقة اخلطرة الـيت تـستهدف               
املشتكني وامليسرين، ويطلب بإحلاح إىل سلطات ميامنار أن تفرج عن أولئك الذين ال يزالون              

 احلكومة على أن تكثف     وحيث ،ة العمل الدولية يو زاو اهتاي     يف االحتجاز وعن ميسر منظم    
التدابري الرامية إىل وضع حد للسخرة وأن تعزز تعاوهنا املتزايد مع مكتب االتـصال التـابع                

  ملنظمة العمل الدولية؛
 حكومة ميامنار بشدة إىل أن تتخذ تدابري عاجلة لوضع حد النتهاكات            يدعو  -١٤  

نسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اسـتهداف أشـخاص           القانون الدويل حلقوق اإل   
ينتمون إىل مجاعات إثنية معينة، واستهداف املدنيني يف العمليات العـسكرية، مبـا يف ذلـك                
العمليات اليت تشهدها املنطقة الشرقية من ميامنار، وممارسة االغتصاب وغريه من أشكال العنف             

   إلفالت املسؤولني عن تلك األفعال من العقاب؛اجلنسي، وأن تضع حداً دون تأخري
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 حكومة ميامنار بشدة إىل أن توقف فـوراً عمليـات جتنيـد              أيضاً دعوي  -١٥  
واستخدام اجلنود األطفال اليت تضطلع هبا مجيع األطراف انتهاكاً للقانون الدويل، ويرحـب             

 على أن تكثف    هاة، وحيث بااللتزام الذي قطعته احلكومة يف الفترة األخرية خبصوص هذه املسأل         
التدابري الرامية إىل كفالة محاية األطفال من الرتاع املسلح وأن تواصل تعاوهنا مـع املمثلـة                
اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، مبا يف ذلك إتاحة إمكانية الوصـول إىل               

  ل لوقف هذه املمارسة؛املناطق اليت يتم فيها جتنيد األطفال وذلك بغرض تطبيق خطة عم
 حكومة ميامنار على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية األمـم املتحـدة             حيث  -١٦  

السامية حلقوق اإلنسان، بتوفري تدريب كاف ألفراد قواهتا املسلحة وأفراد شرطتها وموظفي            
 السجون يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا يكفل تقيدهم الصارم بأحكام    

ع للمـساءلة عـن أي      خِضالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وأن تُ        
  انتهاكات لتلك األحكام؛

كومة ميامنار أن تكفل وصول األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية          حب هيبُي  -١٧  
 الدولية وشركائها، بشكل كامل ويف الوقت املناسب وبأمان ودون عائق، إىل مجيع أحنـاء             

ميامنار، مبا فيها مناطق الرتاع واملناطق احلدودية، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك اجلهـات                
الفاعلة بغرض ضمان إيصال املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني، مبـن فـيهم              

  املشردون، يف مجيع أحناء البلد؛
ة املعاهدات الدوليـة    أن تنظر يف االنضمام إىل بقي     إىل   حكومة ميامنار    يدعو  -١٨  

        الرئيسية حلقوق اإلنسان مبا يتيح إمكانية إجراء حوار مـع هيئـات معاهـدات حقـوق                
  اإلنسان األخرى؛

أن تسمح للمدافعني عن حقوق اإلنـسان  إىل  حكومة ميامنار     كذلك يدعو  -١٩  
ـ                            اًمبتابعة أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سالمتهم وأمنـهم وحريتـهم يف التنقـل حتقيق

  هلذا الغرض؛
 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملـدة             يقرر  -٢٠  

 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣ املؤرخ   ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنسان        
 ٧/٣٢، ولقراري جملس حقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠و

  ؛١٠/٢٧ و٢٠٠٨مارس /ذار آ٢٢املؤرخ 
 حكومة ميامنار على أن تواصل استجابتها لطلبات املقرر اخلاص لزيارة حيث  -٢١  

البلد، على أن تكون أكثر حرصاً على االستجابة يف الوقت املناسب، وأن تتعاون معه تعاوناً               
املعنيني، تاماً بإتاحة وصوله إىل مجيع املعلومات واهليئات واملؤسسات ذات الصلة واألشخاص    

حىت يتمكن من الوفاء بواليته بفعالية، وأن تنفذ التوصيات املوجهة إىل احلكومة والواردة يف              
ــاريره  ، A/HRC/10/19 وA/HRC/8/12 وA/HRC/7/24و A/HRC/7/18 وA/HRC/6/14(تقـ
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 ٦/٣٣ و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ٥-قرارات اجمللس دإ  يف  و) A/HRC/13/48و
 ٨/١٤و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣١ و ٢٠٠٧ديسمرب  /ون األول  كان ١٤املؤرخ  
  ؛١٢/٢٠ و١٠/٢٧ و٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا             يطلب  -٢٢  
  حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛اخلامسة والستني وإىل جملس 

ة السامية أن تزود املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من مساعدة           ي باملفوض بهيُي  -٢٣  
  وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛

 أن تواصل احلوار مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  حبكومة ميامنارهيبُي  -٢٤  
  هبدف ضمان االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛

 لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، ويدعو        عرب عن تأييده القوي   ُي  -٢٥  
  .حكومة ميامنار إىل أن تضمن التعاون التام مع األمني العام واملقرر اخلاص

        


