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     ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٢

 مشروع قرار): باسم االحتاد األورويب (*الربتغال

 ة حقوق اإلنسان يف ميامنارحال/... ٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

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

   ان                      ، وقرار جلنة حقوق اإلنس    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥         ، املؤرخ     ٢٥١ /  ٦٠                             إىل قرار اجلمعية العامة              وإذ يشري  
   ،     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤        ، املؤرخ   ١٠ /    ٢٠٠٥

                                  إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،                     وإذ يساوره بالغ القلق 

                                                ً                              ً                    إىل أن لكل فرد احلق يف املشاركة يف حكومة بلده مباشرةً أو من خالل ممثلني خمتارين اختياراً                          وإذ يشري  
                                يف االجتماعات واجلمعيات السلمية،   ً                                                 حراً، واحلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلق يف حرية االشتراك

                                                                                القمع العنيف املستمر للتظاهرات السلمية يف ميامنار، بالضرب والقتل واالحتجاز التعسفي،      يدين  - ١ 
                                                                                                  واالخـتفاء القسري، ويعرب عن األسى جتاه الضحايا وعن التعازي ألسرهم، وحيث حكومة ميامنار على ممارسة         

                                       ممارسة مزيد من العنف ضد احملتجني املساملني؛                                أقصى درجات ضبط النفس واالمتناع عن

                                                      

  .   سان                          دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلن *
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                                                                             حكومة ميامنار على ضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والتحقيق   حيث - ٢ 
                                                                                                           مع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وجلبهم أمام العدالة، مبن فيهم مرتكبو االنتهاكات األخرية حلقوق احملتجني               

        ً      ً   احتجاجاً سلمياً؛

                                                                                          حكومة ميامنار على اإلفراج دون تأخري عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا جراء القمع                     ً      حيـث أيضـاً    - ٣ 
                                                                                                                  األخـري لالحتجاجات السلمية، واإلفراج كذلك عن مجيع احملتجزين السياسيني يف ميامنار، مبن فيهم داو آونغ سان سوو                  

                               ا يف ذلك إمكانية زيارة أي حمتجز؛                                                         كيي، وضمان أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة للمعايري الدولية، مب

                                                                         حكومة ميامنار على رفع مجيع القيود املفروضة على النشاط السياسي السلمي جلميع        حيث كذلك - ٤ 
                                                                                              األشـخاص بطرق منها ضمان حرية االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية، وحرية الرأي والتعبري، مبا يف   

                                              وضمان حصول شعب ميامنار على املعلومات دومنا عائق؛                               ذلك وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، 

                                                                                         بقرار حكومة ميامنار استقبال املبعوث اخلاص لألمني العام إىل ميامنار، السيد إبراهيم                   يرحـب  - ٥ 
                                                                          ً     ً                     غمربي، يف أثناء زيارته لذلك البلد، ويدعو حكومة ميامنار إىل التعاون معه تعاوناً كامالً للتوصل إىل حل سلمي؛

                                                                      ومة ميامنار على املشاركة بصفة عاجلة يف حوار وطين مع مجيع األطراف هبدف التوصل     حك  حيث - ٦ 
                                                                إىل مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون؛

                                                                           حكومة ميامنار واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان على الدخول يف حوار يرمي إىل ضمان     يشجع - ٧ 
                           نسان واحلريات األساسية كافة؛                     االحترام التام حلقوق اإل

                                                    ً     ً                              حكومة ميامنار على التعاون مع املنظمات اإلنسانية تعاوناً كامالً يشمل ضمان وصول                 حيـث  - ٨ 
                                                                                            املساعدة اإلنسانية على حنو كامل ومأمون ال يعوقه عائق إىل مجيع األشخاص احملتاجني إىل املساعدة يف مجيع أحناء 

       البلد؛

                                    ِّ                                ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقيِّم احلالة الراهنة حلقوق                                  إىل املقـرر اخلاص ا           يطلـب  - ٩ 
                                                                                                    ً                   اإلنسان، وأن يرصد تنفيذ هذا القرار، وذلك بطرق منها طلب القيام بزيارة عاجلة إىل ميامنار، وأن يقدم تقريراً                  

                      التعاون مع املقرر                                                                                             إىل الدورة السادسة املستأنفة جمللس حقوق اإلنسان، وحيث يف هذا الصدد حكومة ميامنار على             
      اخلاص؛

                                                                                     إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يبلغ اجلمعية العامة يف                        ً    يطلـب أيضاً   -  ١٠ 
                                               دورهتا الثانية والستني بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛

  .                             أن يبقي هذه املسألة قيد نظره    يقرر -  ١١ 
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