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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
، إيطاليـا،   *، آيـسلندا  * آيرلندا  أملانيا، ،*، ألبانيا *ستونيا، إ *، أستراليا *إسبانيا

، اجلبل  *، تركيا *، البوسنة واهلرسك، بولندا   *، بنما *، بلغاريا *الربتغال، بلجيكا 
، *، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة      *، اجلمهورية التشيكية  *األسود
، *سا، فنلندا ، سويسرا، فرن  *، سلوفينيا، السويد  *، رومانيا، سلوفاكيا  *الدامنرك
، *، مالطة*، ليختنشتاين*، ليتوانيا*، لكسمربغ*، كندا، التفيا*، كرواتيا*قربص

  ،*، النمـسا  *اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، النـرويج        
  قرارمشروع *: ، هولندا، اليونان*هنغاريا ،*نيوزيلندا                

  امنار حالة حقوق اإلنسان يف مي- /... ٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الـدوليني             إذ يسترشد   
 ٦/٣٣، و٢٠٠٧أكتـوبر  / تشرين األول٢ املؤرخ يف    ٥/١- اخلاصني حبقوق اإلنسان، ومؤكداً قرارات اجمللس دإ      

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ يف ٧/٣١و، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ يف 

 الصادر عن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، مع إبداء القلق         ٧/٣ بالتقرير   وإذ يرحب   
  لعدم مساحه بزيارة البلد منذ توليه منصبه،

                                                      

 . يف جملس حقوق اإلنساندولة غري عضو  *
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، فضالً عن قرارات  لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات السالف ذكرهاوإذ يشعر ببالغ القلق  
  أكتـوبر  / تشرين األول١١هيئات األمم املتحدة األخرى مبا فيها البيانان الرئاسيان الصادران عن جملس األمن يف            

مايو بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، ومواصالً تشديده على أن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار                 / أيار ٢و
   ملموس يف تلبية دعوات اجملتمع الدويل هذه،ستستمر يف التدهور ما مل ُيحرز تقدم

   بعدم تعاون سلطات ميامنار مع اجمللس ومقرره اخلاص،وإذ حييط علماً مع القلق  

 عن تعازيه ألولئك الذين عانوا من خسائر نتيجة إعصار نرغيس، مرحباً جبهـود املنظمـات                وإذ يعرب   
 ٢لكارثة الطبيعية، مع اإلحاطة علماً بالتزام سلطات ميامنار يف الدولية واإلقليمية والوطنية إلغاثة الناجني من هذه ا

  مايو مبنح العاملني يف جمال اإلغاثة فرصة الوصول إىل املناطق املتأثرة دون قيود، /أيار

 عن عميق قلقه إزاء قرار حكومة ميامنار بتجاهل نداءات اجمللس جبعل العمليات السياسية وإذ يعرب أيضاً
لة وحرة عادلة، وإزاء الشروع يف إجراء االستفتاء الدستوري يف جو من الترهيب دون احتـرام                للبلد شفافة شام  

  للمعايري الدولية لالنتخابات احلرة والعادلة يف وقت يشهد حاجة إنسانية ماسة،

 إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف والية كايني ومقاطعة باغو             وإذ يشعر بالقلق    
  تيجة اهلجمة العسكرية املستمرة ضد املدنيني من أصل الكارين،ن

 إزاء القرار الذي اُتخذ مرة أخرى بتمديد اإلقامة اجلربية املفروضة على األمـني              وإذ يشعر بعميق القلق     
ليت ، وإزاء التقارير ا٢٠٠٨مايو / أيار٢٧العام للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، داو أوونغ سان سوو كي يف 

 شخص، احتجز كثريون منهم دون توجيه هتمـة         ٢ ٠٠٠أفادت بأن عدد السجناء السياسيني اآلخرين يصل إىل         
  ويف أماكن جمهولة،

 إذ مل تبذل أية جهود للتحقيق مع مرتكيب اإلغارات العنيفة على التظاهرات اجلماهريية     القلق يساورهوإذ    
سبتمرب املاضي ومالحقتهم، وما ترتب عليها من انتهاكات حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حاالت              /السلمية يف أيلول  

  االختفاء القسري واالحتجاز والتعذيب وسوء املعاملة،

  ملنهجية املستمرة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛ االنتهاكات ايدين بشدة  - ١  

 حكومة ميامنار على الكف عن مواصلة االعتقاالت ذات الدوافع السياسية واإلفراج            حيث بشدة   - ٢  
  عن كافة السجناء السياسيني دون تأخري وبال شروط؛

 العام بشأن منح العاملني يف جمال اإلغاثة    إىل احلكومة أن تنفذ تنفيذاً تاماً التزاماهتا لألمني        يطلب  - ٣  
فرصاً فورية كاملة دون عوائق للوصول إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف أحناء البلد، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع                  
مجيع املنظمات اإلنسانية وخاصة يف دلتا إيراوادي، وتكف عن إعادة الناس إىل مناطق ال يستطيعون فيها الوصول 

  غاثة الطارئة مع ضمان أن تكون العودة طواعية وأن تتم بأمان وكرامة؛إىل اإل
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 حكومة ميامنار على إهناء كل أشكال التمييز وعلى محاية احلقوق املدنية والسياسية             حيث بشدة   - ٤  
 القضاء على واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالمتثال حتديداً اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وفقاً التفاقية           

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛

 توظيف جنود أطفال يف القوات املسلحة للحكومة مبا يتعارض مع التزاماهتا الدولية ويف              يشجب  - ٥  
  اجلماعات املسلحة غري احلكومية ويدعو إىل وقف كامل وفوري هلذا النشاط املفزع؛

قيق كامل من ِقَبل هيئة حمايدة ومستقلة يف كافة التقارير عن انتهاكات حقوق              إجراء حت  يطلب  - ٦  
اإلنسان، مبا يشمل حاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة، والعمل القـسري              

  نسان؛والتشريد القسري وحماكمة املسؤولني عنها لوضع حد لإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإل

 إذ أُجري االستفتاء الدستوري يف جو من الترهيـب دون احتـرام للمعـايري الدوليـة                 يأسف  - ٧  
لالنتخابات احلرة والعادلة، ويدعو حكومة ميامنار إىل االخنراط يف عملية فعلية للحوار واملصاحلة الوطنيـة مـع                 

  يت اسُتبعدت من العملية السياسية؛مشاركة حقيقية من ممثلي كافة األحزاب السياسية واجلماعات العرقية ال

 القوي لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، وفيما يتعلق حباالت االختفاء يعرب عن تأييده  - ٨  
القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة، يشجع حكومة ميامنار على اختاذ خطوات مبكرة للسماح 

ملعين مبيامنار، إبراهيم غامباري، بتيسري عملية سياسية حقيقية وشاملة، ويدعو حكومة للممثل اخلاص لألمني العام ا
  ميامنار إىل ضمان التعاون التام مع األمني العام وممثله واملقرر اخلاص يف هذا الصدد؛

 حكومة ميامنار على أن تستقبل يف أقرب وقت ممكن املقرر اخلاص وأن تتعاون معه               حيث بشدة   - ٩  
 A/HRC/7/18، و A/HRC/8/12، و (A/HRC/6/14تاماً من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقاريرهـا          تعاوناً  

  ؛٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١-  فضالً عن قرارات اجمللس دإA/HRC/7/24)و

 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير إىل دورة اجمللس القادمة عن إجناز واليته، وخاصة تنفيـذ                يطلب  - ١٠  
  ة؛قرارات اجمللس ذات الصل

  . اإلبقاء على هذه املسألة قيد النظريقرر  - ١١  

_ _ _ _ _  


