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(A)     GE.08-12006    260308    260308 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
، *، إيطاليا، الربتغال  *اد، أملانيا، آيرلن  *، ألبانيا *، إسرائيل *، استونيا *إسبانيا
، *، اجلمهوريـة التـشيكية    *، البوسنة واهلرسك، بولنـدا    *، بلغاريا *بلجيكا

، *، رومانيا، سـلوفاكيا   *، الدامنرك *مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   
، كنـدا،  *، كرواتيـا *، قربص*، سويسرا، فرنسا، فنلندا  *سلوفينيا، السويد 

، اململكـة املتحـدة     *، مالطة *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *، لكسمربغ *فيـاالت
  ، *، هنغاريا*، النمسا*، النرويج*لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو

  شروع قرار م*:، اليونان*هولندا، الواليات املتحدة األمريكية         

  سان يف ميامناروالية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلن - ... /٧

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

العهدين الدوليني ، و)١( مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ يسترشد  
  اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

 حقـوق اإلنـسان واحلريـات        أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية        وإذ يؤكد من جديد     
األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان               

  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

                                                      

 .غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنساندول   *

 ).٣- د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١(
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 ومجيـع   ١٩٩٢رس  ما/آذار ٣ املؤرخ   ١٩٩٢/٥٨ قرار جلنة حقوق اإلنسان       من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   
ن حالة حقـوق    القرارات الالحقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأ            

  اإلنسان يف ميامنار،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

  بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنـسان التـابع لألمـم          " املعنون   ٥/١إىل قراري اجمللس    وإذ يشري أيضاً      
مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق             " املعنون   ٥/٢ و "املتحدة
فقاً هلذين  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته و          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   "اإلنسان

  القرارين ومرفقاهتما،

ويعرب عن ، )٢( التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار يف اعتبارهوإذ يضع  
  بالغ قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير،

  ،ار والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنوقد استعرض  

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملدة سنة واحدة، وفقاً لقرار يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠ وقرارها ١٩٩٢/٥٨جلنة حقوق اإلنسان 

ت املقدمة منه  مع املقرر اخلاص واالستجابة للطلبا كامالً حكومة ميامنار على التعاون تعاوناًحيث  - ٢  
 لزيارة ميامنار وتزويده بكل ما يلزم من معلومات وإتاحة وصوله إىل اهليئات واملؤسسات املعنية لتمكينـه مـن                 

  االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والـستني وإىل                يطلب  - ٣  
  لربنامج عمله السنوي؛  وفقاًجملس حقوق اإلنسان

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تزويد املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من               يدعو  - ٤  
   االضطالع بواليته على حنو كامل؛مساعدة وموارد لتمكينه من

 .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر   - ٥  

 -  -  -  -  - 

                                                      

)٢( A/HRC/6/14. 


