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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمذال٤البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *، وأوكرانيا، وآيرلندا  ، وأملانيا *، وألبانيا *، وإستونيا *، وأسـتراليا  *إسـبانيا 
، والبوسنة واهلرسك،   *، وبلغاريا *، وبلجيكا *، وإيطاليا، والربتغال  *وآيسـلندا 

، ومجهورية كوريا، ومجهورية    *، واجلمهورية التشيكية  *، وبريو، وتركيا  *وبولندا
، وسلوفينيا، *، ورومانيا، وسلوفاكيا*، والدامنرك*مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

، *، وكندا، والتفيا  *، وكرواتيا *، وقـربص  *فرنسـا، وفنلـندا   ، و *والسـويد 
، واململكة املتحدة لربيطانيا    *، ومالطة *، وليختنشتاين *، وليتوانيا *ولكسـمربغ 

 ،*، ونيوزيلندا *، والنمسا *، والنرويج *العظمـى وآيرلندا الشمالية، وموناكو    
 ارمشروع قر*: ، وهولندا، واليونان*                     وهنغاريا

  متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-/...٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني         إذ يسترشـد   
 اخلاصني حبقوق اإلنسان، 

 ، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢املؤرخ  ٥/١- قراره دإوإذ يعيد تأكيد 

  إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، وإذ يساوره بالغ القلق 

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان *
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 بالزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص إىل ميامنار يف الفترة األخرية، وفقاً لطلب اجمللس يف                يرحـب  -١ 
 ر اخلاص؛ مع التقدير بتعاون حكومة ميامنار مع املقروحييط علماً، ٥/١-قراره دإ

 إزاء ما ورد فيه ويعرب عن بالغ القلق   (A/HRC/6/14) بالتقرير املقدم من املقرر اخلاص       يرحب -٢ 
 من استنتاجات؛

 حلكومة ميامنار من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           يكـرر مناشـدته    -٣ 
بهم أمام العدالة، مبن فيهم مرتكبو      احـتراماً كـامالً، والتحقـيق مـع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وجل            

 حكومة ميامنار على أن تنفذ      حيث بقوة االنـتهاكات األخرية حلقوق احملتجني احتجاجاً سلمياً، ويف هذا الصدد           
  الواردة يف التقرير دون تأخري؛`٩` و`٨` و`٧`التوصيات 

ئك الذين أوقفوا    مناشـدته حلكومة ميامنار من أجل اإلفراج دون تأخري عن أول           يكـرر أيضـاً    -٤ 
واحتجزوا جراء القمع األخري لالحتجاجات السلمية، واإلفراج كذلك عن مجيع احملتجزين السياسيني يف ميامنار،              
مبن فيهم داو آونغ سان سو كي، واحلرص على أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك                   

 `٣` و`٢` و`١` حكومة ميامنار على أن تنفذ التوصيات حيث بقوةدد توفري إمكانية زيارة أي حمتجز، ويف هذا الص
  الواردة يف التقرير دون تأخري؛`١٤` و`٦` و`٥` و`٤`و

 مناشدته حلكومة ميامنار من أجل رفع مجيع القيود املفروضة على النشاط السياسي             يكـرر كذلـك    -٥ 
 اجلمعيات بشكل سلمي، وحرية الرأي والتعبري       السلمي جلميع األشخاص بطرق منها ضمان حرية االجتماع وتكوين        

للجمـيع، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، وضمان حصول شعب ميامنار على املعلومات دومنا عائق، ويف                  
  الواردة يف التقرير؛`١٧` و`١٦` و`١٥` حكومة ميامنار على أن تنفذ التوصيات حيث بقوةهذا الصدد 

جه إىل حكومة ميامنار من أجل املشاركة بصفة عاجلة يف حوار وطين نشط مع               املو يذكر بندائه  -٦ 
 مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون؛

قبل  إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقوم ببعثة متابعة إىل ميامنار يطلب -٧ 
انعقـاد الـدورة السابعة للمجلس هبدف التعمق يف تقييم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت واليت ال زالت                

 ُترتكب جراء القمع العنيف للمظاهرات السلمية األخرية، وأن يتوىل رصد تنفيذ هذا القرار؛

 املبعوث اخلاص لألمني  املقرر اخلاص إىل أن يواصل االضطالع بواليته، وذلك بالتنسيق معيدعو -٨ 
 العام إىل ميامنار؛

 حكومة ميامنار على أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص واآلليات األخرى التابعة              حيـث  -٩ 
جمللـس حقوق اإلنسان، مبا فيها اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة بالفئات الضعيفة أو حبماية وتعزيز احلقوق املدنية      

 حكومة ميامنار على أن تنفذ      حيث بقوة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف هذا الصدد       والسياسية أو احلقوق    
  الواردة يف التقرير؛`١٣` و`١٢` و`١١` و`١٠`التوصيات 
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضع على ذمة املقرر اخلاص املعين               يطلب -١٠ 
 فريق دعم يصطحبه يف زيارة املتابعة اليت سيقوم هبا إىل ميامنار ويستويف شروط              حبالـة حقوق اإلنسان يف ميامنار     

 اخلربة الالزمة لتيسري أداء الوالية اليت كُلِّف هبا املقرر اخلاص مبوجب هذا القرار؛

 إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقدم تقريراً عن ذلك إىل جملس يطلب -١١ 
 ق اإلنسان يف دورته السابعة؛حقو

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر -١٢ 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


