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 ورة اخلامسة والستونالد
      من جدول األعمال) ج (٦٨البند 

حاالت حقوق اإلنسان وتقارير املقررين  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    
  واملمثلني اخلاصني

  
 *تقرير اللجنة الثالثة    

 )أذربيجان (غاراييفالسيد آصف : املقرر
  

 مقدمـة ‐ أوال  
ــة، املعقــودة    - ١ ــة الثاني ــسة العام ــول١٧ يف يف اجلل ــبتمرب / أيل ــررت اجلمعيــة  ٢٠١٠س ، ق

 يف  ،العامة، بنـاء علـى توصـية املكتـب، أن تـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامـسة والـستني                      
حـاالت حقـوق    ’’البنـد الفرعـي املعنـون       “ تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها    ”إطار البند املعنون    

 .إىل اللجنة الثالثة وأن حتيله “اإلنسان وتقارير املقررين واملمثلني اخلاصني

ــي           - ٢ ــد الفرع ــع البن ــي م ــد الفرع ــذا البن ــشأن ه ــة ب ــشة عام ــة مناق ــة الثالث وأجــرت اللجن
مسائــــل حقــوق اإلنسان، مبا فـــي ذلـك النهـــج البديلـــة لتحـسني التمتـع الفعلـي                  ” )ب( ٦٩

ـــة   ـــات األساسيـ ــسان واحلريــ ـــوق اإلن ــساهتا مــن  “حبقـــ  ٢٢  إىل٢٠مــن  و٣٥ إىل ٢٢ يف جل
ونظـــــرت يف اقتراحـــــات ، ٢٠١٠أكتـــــوبر /تـــــشرين األول املعقـــــودة يف ٢٨ إىل ٢٥ومـــــن 

ــراء بـــشأن البنـــد الفرعـــي   واختـــذت ــودة يف ٤٨  و٤٧  و٤٢يف جلـــساهتا ) ج (٦٨إجـ  املعقـ
ــصلة     .نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٨ و ٤ ــة يف احملاضــر املــوجزة ذات ال ــرد ســرد ملناقــشة اللجن وي
)A/C.3/65/SR.22-35 48و47   و42 و .(  

 
  

  .Add.1-4 و A/65/456يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف مخسة أجزاء حتمل الرمز   *  
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ــة يف إطــار هــذا البنــد الفرعــي، انظــر           - ٣ لالطــالع علــى الوثــائق املعروضــة علــى اللجن
 .A/65/456 الوثيقة

تحـدة  أكتـوبر، أدلـت مفوضـة األمـم امل        / تشرين األول  ٢٠ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة    - ٤
الــسامية حلقــوق اإلنــسان بكلمــة أمــام اللجنــة وأجــرت حــواراً مــع ممثلــي كــل مــن باكــستان      
وأستراليا واملكـسيك واالحتـاد الروسـي والنـرويج وكوبـا والواليـات املتحـدة وشـيلي واملغـرب              

لربيطانيـا العظمـى    والصني وسويـسرا واجلمهوريـة العربيـة الـسورية واجلزائـر واململكـة املتحـدة                
وماليزيا والربازيل ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وأوزبكـستان وقطـر وجيبـويت              ا الشمالية   أيرلندو

ــاد األورويب      ــن االحتـ ــافة إىل املراقـــب عـ ــا، باإلضـ ــتاريكا وكولومبيـ ــاال وكوسـ ــنن وغواتيمـ وبـ
 ). (A/C.3/65/SR.22 انظر(

ر األمـني العـام   تقريـ املعين بيامنار ويف اجللسة نفسها، قدم املستشار اخلاص لألمني العام   - ٥
 .)A/C.3/65/SR.22انظر ( على تعليقات ممثل ميامنار وأسئلته ورّد

أكتوبر، قدم املقرر اخلـاص املعـين حبالـة    / تشرين األول٢٠ املعقودة يف ٢٣ويف اجللسة    - ٦
حقوق اإلنـسان يف ميامنـار عرضـا وأجـرى حـوارا مـع ممثلـي كـل مـن ميامنـار والـصني وتايلنـد                      

ــرويج و  ــسرا والن ــشعبية      وسوي ــة ال ــة الو الدميقراطي ــديف ومجهوري ــد ومل االحتــاد الروســي واهلن
وفييت نام واألرجنـتني وليختنـشتاين وماليزيـا والواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة وأسـتراليا                   

كية واليابــان وكنــدا وإندونيــسيا، فــضال عــن املراقــب عــن االحتــاد األورويب  يواجلمهوريــة التــش
 .)A/C.3/65/SR.23انظر (

 قدم املقرر اخلـاص املعـين حبالـة    أكتوبر،/ تشرين األول٢٢ املعقودة يف ٢٧ويف اجللسة    - ٧
حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الدميقراطية الـشعبية الدميقراطيـة عرضـا وأجـرى حـوارا مـع                
ممثلي كل من مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية الدميقراطيـة والواليـات املتحـدة ومجهوريـة                   

اليابان واململكة املتحدة والصني وكنـدا وسويـسرا وأسـتراليا، فـضال عـن املراقـب عـن                  كوريا و 
 .)A/C.3/65/SR.27انظر (االحتاد األورويب 

 
 اتحاقترالنظر يف اال - ثانيا 
 A/C.3/65/L.47مشروع القرار  -ألف  

انيا، سـب إنـوفمرب، قـدم ممثـل بلجيكـا باسـم      / تشرين الثـاين ٤ املعقودة يف ٤٢يف اجللسة   - ٨
يـسلندا، إيطاليـا، بـاالو، الربتغـال،     أا،  أيرلنـد أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، أنـدورا،        

توفــالو، اجلبــل األســود، اجلمهوريــة    ، بلغاريــا، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، تركيــا    بلجيكــا، 
ــة       ــسابقة، مجهوري ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــا، مجهوري ــة كوري ــشيكية، مجهوري ــدوفا، الت مول
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 ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، فرنــسا، فنلنــدا، قــربص، ،الــدامنرك، رومانيــا، ســاموا
كرواتيــا، كنــدا، التفيــا، لكــسمربغ، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا  

 -يــات وال(الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مونــاكو، ميكرونيزيــا  ، ا الــشماليةأيرلنــدالعظمــى و
مشروع قـرار معنونـا     ،  ، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان       )املوحدة

 “حالـــــة حقـــــوق اإلنـــــسان يف مجهوريـــــة كوريـــــا الدميقراطيـــــة الـــــشعبية الدميقراطيـــــة       ”
(A/C.3/65/L.47). 

ــسة و - ٩ ــودة يف ٤٧يف اجلل ــاين ١٨ املعق ــشرين الث ــل كــل    / ت ــان ممث ــوفمرب، أدىل ببي ــن ن م
 ). A/C.3/65/SR.47انظر  (مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية الدميقراطية وبيالروس واليابان

 بتـصويت مـسجل     A/C.3/65/L.47يف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار          - ١٠
، ٢٥انظـر الفقـرة     ( عـضواً عـن التـصويت        ٦٠ صـوتاً وامتنـاع      ١٨ صوت مقابل    ١٠٠بأغلبية  

 :)١(وكانت نتيجة التصويت كما يلي ).ألولمشروع القرار ا
  

  :املؤيدون

إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكـوادور،           
ــواي، أوغنــدا، أوكرانيــا،        ــا، أملانيــا، أنــدورا، أنغــوال، أوروغ يــسلندا، أا، أيرلنــدألباني

تغال، بلجيكا، بلغاريـا، بنمـا، بـنن، بوتـسوانا،          إيطاليا، باراغواي، باالو، الربازيل، الرب    
 ليـشيت،  - بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولنـدا، بـريو، تايلنـد، تركيـا، توغـو، تيمـور         

ـــزانيا       ــة تن ــشيكية، مجهوري ــة الت ــا الوســطى، اجلمهوري ــة أفريقي ــل األســود، مجهوري اجلب
يا اليوغوســالفية املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة مقــدون

السابقة، جورجيا، الدامنرك، الرأس األخضر، رومانيـا، سـان تـومي وبرينـسيـيب، سـان               
مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســري النكــا، الــسلفادور، ســلوفاكيا،         

 بيــساو، - ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، ســرياليون، شــيلي، صــربيا، غواتيمــاال، غينيــا
فيجي، قربص، كرواتيـا، كنـدا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا،            فرنسا، الفلبني، فنلندا،    

كولومبيا، الكونغو، كينيا، التفيا، لكـسمربغ، ليربيـا، ليتوانيـا، ليختنـشتاين، ليـسوتو،        
ا الـشمالية، موريـشيوس،   أيرلنـد مالطة، مدغشقر، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        

، النــرويج، النمــسا، )املوحــدة - واليــات(موزامبيــق، مولــدوفا، مونــاكو، ميكرونيزيــا 

__________ 
. والصومال والصني أثناء التصويت إىل أهنا كانـت تعتـزم التـصويت تأييـدا ملـشروع القـرار        أشارت وفود توفالو      )١(  

 .وبعدئذ، أشار وفد جورجيا إىل أنه، لو كان حاضرا، لصّوت مؤيدا ملشروع القرار
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نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، هندوراس، هنغاريا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة            
 .األمريكية، اليابان، اليونان

  :املعارضون

ــة (حتــاد الروســي، أوزبكــستان، إيــران  اال  ، بــيالروس، اجلزائــر، ) اإلســالمية-مجهوري
هوريــة العربيــة الــسورية، مجهوريــة كوريــا الــشعبية      اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلم  

، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (الدميقراطية، زمبـابوي، الـسودان، الـصني، عمـان، فرتويـال            
 .فييت نام، كوبا، ماليزيا، مصر، ميامنار

  :املمتنعون

ــستان،        ــوال، باكـ ــسيا، أنغـ ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ ــوادور، أنتيغـ ــان، إكـ ــا، أذربيجـ إثيوبيـ
ــادوس،  ــا   برب ــا فاســو، بوليفي ــنغالديش، بوركين ــة(بــروين دار الــسالم، ب  متعــددة -دول
ــات ــة،     )القومي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة، مجهوري ــة الدومينيكي ، جــزر القمــر، اجلمهوري

ســانت كيــتس ونــيفس، الــرأس األخــضر، روانــدا، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، 
ــادين   ــسنت وجــزر غرين ــا، غرينــ ,ســانت فن ــا ، غــابون، غامبي ــا، غيني ــا، غيني  -ادا، غيان

، الفلبني، قطر، قريغيزستان، الكـامريون، كمبوديـا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا،              بيساو
الكونغــو، الكويــت، كينيــا، ليــسوتو، مــايل، موريــشيوس، موزامبيــق، ناميبيــا، نيبــال،   

   .النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، اهلند
 مــن كوســتاريكا وكوبــا واجلماهرييــة العربيــة  كــلممثلــو قبــل التــصويت، أدىل ببيــان و - ١١

الليبيــة ومجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة وفييــت نــام والــصني وزمبــابوي وماليزيــا ونيبــال؛ وبعــد    
ــان   ــصويت، أدىل ببي ــن   الت ــو كــل م ــنغافورة    ممثل ــد وس ــسيا واهلن ــنن وإندوني ــل وب انظــر (الربازي

A/C.3/65/SR.47(. 
 

 Rev.1  وA/C.3/65/L.48مشروع القرار  -بـاء  
 سـبانيا إنـوفمرب، قـدم ممثـل بلجيكـا باسـم       / تـشرين الثـاين    ٤ املعقـودة يف     ٤٢يف اجللسة    - ١٢
ــا وألبانيــاوإســرائيل وإســتونيا  وأســترالياو  لربتغــال واإيطاليــاويــسلندا أوا أيرلنــدوأنــدورا  وأملاني

مجهوريـة  وية  اجلمهوريـة التـشيك   واجلبل األسود   وبولندا   و لبوسنة واهلرسك  وا بلغارياوبلجيكا و 
ــا  ــسابقة    وكوري ــدوفا  ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال رومانيــا والــدامنرك ومجهوريــة مول

التفيــا وكنــدا وكرواتيــا وقــربص وفنلنــدا وفرنــسا وسويــسرا والــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا و
ا أيرلنـــداململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وومالطـــة وليختنـــشتاين وليتوانيـــا ولكـــسمربغ و

هنغاريــا ونيوزيلنــدا والنمــسا والنــرويج ومونــاكو والواليــات املتحــدة األمريكيــة    وماليةالــش
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، (A/C.3/65/L.48) “حالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار     ” مشروع قرار معنونا     ،اليونانوهولندا  و
 : فيما يلي نصه

  
  ،إن اجلمعية العامة”    
اإلنـــسان،  ق مبيثـــاق األمـــم املتحـــدة واإلعـــالن العـــاملي حلقـــوإذ تـــسترشد”   

صـكوك حقـوق اإلنـسان       و تشري إىل العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان            وإذ
  الصلة، ذاتاألخرى 

 أن مجيــع الــدول األعــضاء ملزمــة بتعزيــز حقــوق      وإذ تؤكــد مــن جديــد  ”    
اإلنــسان واحلريــات األساســية ومحايتــها وبالوفــاء بتعهــداهتا مبوجــب خمتلــف الــصكوك  

  الدولية يف هذا اجملال،
 قراراهتا السابقة بشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف        وإذ تؤكد من جديد أيضا    ”    

ــرار    ــا القـ ــار، وآخرهـ ــؤرخ ٦٤/٢٣٨ميامنـ ــانون األول٢٤ املـ ــسمرب / كـ ، ٢٠٠٩ديـ
وقــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسان وقــرارات جملــس حقــوق اإلنــسان، وآخرهــا القــراران 

ــؤرخ ١٢/٢٠ ــشرين األول٢ املــ ــوبر / تــ ــؤرخ ١٣/٢٥ و ٢٠٠٩أكتــ  / آذار٢٦ املــ
  ،٢٠٠٩ مارس

 تــشرين ١١ بالبيـانني اللـذين أدىل هبمــا رئـيس جملـس األمـن يف      وإذ ترحـب ”    
، وببيـاين جملـس األمـن اللـذين أديل هبمـا            ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢  و ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

  ،٢٠٠٩أغسطس / آب١٣  و٢٠٠٩مايو / أيار٢٢ للصحافة يف
قـوق اإلنـسان يف ميامنـار     بتقرير األمني العـام عـن حالـة ح   وإذ ترحب أيضا  ”    

ــا ــه ومب ــد يف     ورد ب ــه إىل البل ــشري إىل زيارت ــه / متــوز٤  و٣مــن مالحظــات، وإذ ت يولي
ــرة مــن       ٢٠٠٩ ــار يف الفت ــشاره اخلــاص املعــين مبيامن ــام هبمــا مست ــتني ق ــارتني الل ، والزي

، ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٧  و٢٦فربايــر ويف /شــباط ٣ينــاير إىل /كــانون الثــاين ٣١
 بينما تأسف لعدم السماح بأي زيارات أخـرى خـالل العـام املاضـي مـن              على التوايل، 

  أجل االضطالع ببعثة املساعي احلميدة،
 بتقريري املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف         وإذ ترحب كذلك  ”    

ميامنار وحتث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما ويف التقـارير الـسابقة، بينمـا تأسـف                
امنـــار الطلـــب الـــذي تقـــدم بـــه املقـــرر اخلـــاص مـــن أجـــل القيـــام   لـــرفض حكومـــة مي

  متابعة، بزيارة
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إزاء عــدم تلبيـة النــداءات العاجلــة الــيت تــضمنتها   وإذ يـساورها بــالغ القلــق ”    
القرارات املذكورة أعاله والبيانات الصادرة عن هيئات األمم املتحدة األخـرى بـشأن             

ى أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار           حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، وإذ تشدد علـ        
مل حيــرز تقــدم كــبري يف تلبيــة نــداءات اجملتمــع  ستــستمر يف إثــارة أشــد صــور القلــق مــا

  الدويل هذه،
 إزاء القيـود املفروضـة علـى مـشاركة ممثلـي            وإذ يساورها بالغ القلق أيـضا     ”    

ــسياسية األخــرى والناشــ     ــة واألحــزاب ال ــة مــن أجــل الدميقراطي طني يف الرابطــة الوطني
الـــدعوة إىل الدميقراطيـــة واألقليـــات العرقيـــة وأصـــحاب املـــصلحة املعنـــيني اآلخـــرين، 

عمليــــة حــــوار حقيقــــي ومــــصاحلة وطنيــــة وانتقــــال   مــــشاركة فعالــــة وحقيقيــــة يف
  الدميقراطية، إىل

 حبكومــة ميامنــار أن تتعــاون مــع اجملتمــع الــدويل مــن أجــل إحــراز وإذ هتيــب”    
  إلنسان واحلريات األساسية والعمليات السياسية، تقدم ملموس يف جماالت حقوق ا

 ألن حكومــة ميامنــار مل تتخــذ اخلطــوات    وإذ تعــرب عــن عميــق أســفها   ”    
ــشمول،         ــشفافية وال ــسم بال ــة وتت ــة حــرة ونزيه ــة انتخابي ــة إجــراء عملي ــة لكفال الالزم

تعــرب عــن قلقهــا الــشديد إزاء القــوانني االنتخابيــة الــيت ســنتها ونفــذهتا احلكومــة    وإذ
القيود اليت فرضتها، مبا يف ذلك القيود املفروضة على تسجيل النـاخبني، واألحـزاب،      و

واملرشــحني، واحتجــاز الناشــطني الــسياسيني، والقيــود املفروضــة علــى التقــارير احلــرة  
واملتوازنة وعلى حرية التجمع، وعلى احلد من الوصول إىل وسائط اإلعـالم والتمويـل           

ء التقارير عن وقوع حوادث ترويـع مـن قبـل اجلهـات             وإمكانات القيام حبمالت، وإزا   
  الرمسية، وإلغاء االنتخابات يف مناطق إثنية معينة، وعدم استقالل اللجنة االنتخابية،

ــشدة   - ١”     ــدين بـ ــسان    تـ ــوق اإلنـ ــستمرة حلقـ ــة واملـ ــهاكات املنتظمـ  االنتـ
  واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛

ر وضـع داو أونـغ سـان سـو كـي             إزاء اسـتمرا   تعرب عن بالغ القلق     - ٢”    
  حتت اإلقامة اجلربية، وتطالب باإلفراج عنها فورا ودون شروط؛

 حكومة ميامنار، يف الوقت الذي تالحظ فيـه رفـع اإلقامـة             حتث بقوة   - ٣”    
اجلربيــة عــن يــو تــني وو، نائــب رئــيس الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة، وعلــى   

يع سجناء الضمري الذين يقدر عـددهم حاليـا         اإلفراج دون تأخري ودون شروط عن مج      
ــأكثر مـــن  ــان مـــن أجـــل    ٢ ١٠٠بـ ــة قوميـــات شـ ــيهم رئـــيس رابطـ  ســـجني، مبـــن فـ

، كوكـوجي،   ٨٨الدميقراطية، يو مني كو ناينغ، وأحد مؤسـسي جمموعـة طلبـة جيـل               
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كـو غـي مـع الـسماح هلـم           ، كـو  ٨٨يو هكون هتون وو، وقائـد جمموعـة طلبـة جيـل             
عمليــة الــسياسية، وهتيــب بقــوة حبكومــة ميامنــار الكــشف عــن  باملــشاركة الكاملــة يف ال

الـذين تعرضـوا لالختفـاء القـسري والكـف عـن القيـام               مكان األشخاص احملتجـزين أو    
  سياسية؛ مبزيد من االعتقاالت بدوافع

 األمهيــة القــصوى إلجــراء عمليــة حقيقيــة للحــوار  تؤكــد مــن جديــد  - ٤”    
ــة يف ســبيل االنتقــال إىل   ــة، وتعــرب عــن أســفها، يف هــذا   واملــصاحلة الوطني  الدميقراطي

ــنم الفرصــة إلقامــة حــوار موضــوعي ومثمــر مــع       الــصدد، ألن حكومــة ميامنــار مل تغت
ــة      داو أونــغ ســان ســو كــي، وهتيــب باحلكومــة اجلديــدة يف ميامنــار اختــاذ تــدابري فوري

كـي وسـائر األطـراف املعنيـة ومجاعـات       إلجراء حوار حقيقي مع داو أونـغ سـان سـو    
ع املدين واجلماعات اإلثنية األخرى والسماح هلم بالتشاور احلر فيما بينـهم ومـع              اجملتم

  مجيع أصحاب املصلحة احملليني اآلخرين؛
 حكومة ميامنار على كفالة إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة        بقوة حتث  - ٥”    

ــرار     ــسماح للـــصحفيني األحـ ــة الـ ــشمول، وتطلـــب إىل احلكومـ ــشفافية والـ تتـــسم بالـ
لــيني باملراقبــة احلــرة لالنتخابــات وإعــداد تقــارير عنــها وعــن التطــورات  األجانــب واحمل

  الالحقة؛ السياسية
 حبكومة ميامنار رفع القيود املفروضـة علـى حريـة التجمـع             بقوة هتيب  - ٦”    

وتكوين اجلمعيات وحرية التنقل وحرية التعـبري، حتقيقـا ألغـراض منـها حريـة وسـائط                 
 إتاحة استخدام شـبكة اإلنترنـت وخـدمات اهلواتـف           اإلعالم واستقالهلا، بوسائل منها   

احملمولة والوصـول إليهـا بـشكل مفتـوح، والكـف عـن اسـتخدام الرقابـة، مبـا يف ذلـك                    
  الكف عن استخدام قوانني تقييدية ملنع نشر اآلراء اليت تنتقد احلكومة؛

ــالغ القلــق    - ٧”      إزاء اســتمرار ممارســة االحتجــاز التعــسفي   تعــرب عــن ب
القـــسري واالغتـــصاب وغـــريه مـــن أشـــكال العنـــف اجلنـــسي، والتعـــذيب واالختفـــاء 

ــة القاســية أو  الالإنــسانية أو املهينــة، وهتيــب بقــوة حبكومــة ميامنــار    واملعاملــة أو العقوب
ــع       ــد ومــستقل يف مجي ــق كامــل وشــفاف وفعــال وحماي ــإجراء حتقي ــام دون إبطــاء ب القي

سؤولني عنها إىل العدالـة مـن   البالغات عن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان وتقدمي امل     
العقـاب؛ وتعـرب عـن       أجل وضـع حـد إلفـالت مـرتكيب جـرائم حقـوق اإلنـسان مـن                

أســفها لعــدم االســتجابة للنــداءات الــسابقة يف هــذا الــشأن، وتطلــب مــن احلكومــة أن  
تفعــل ذلــك كمــسألة ذات أولويــة وأن تــستعني يف ذلــك بطلــب املــساعدة مــن األمــم   

  املتحدة عند االقتضاء؛
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ــشمل     هتيــب  - ٨”     ــار االضــطالع باســتعراض شــفاف عــام ي ــة ميامن  حبكوم
ــدويل حلقــوق          ــانون ال ــة بالق ــشريعات الوطني ــع الت ــتور ومجي ــد الدس ــدى تقي ــع مل اجلمي
اإلنسان، مع املشاركة التامة للمعارضة الدميقراطية واجملتمع املدين واجلماعـات العرقيـة           

ن اإلجــراءات الــيت وضــعت وســائر أصــحاب املــصلحة، بينمــا تــشري مــرة أخــرى إىل أ 
  لصياغة الدستور أدت فعليا إىل استبعاد املعارضة من العملية؛

 حكومـة ميامنـار علـى كفالـة اسـتقالل وحيـاد اجلهـاز القـضائي                 حتث  - ٩”    
وعلى ضمان مراعـاة اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة، والوفـاء بالتأكيـدات الـيت قطعتـها                  

سان يف ميامنـــار بـــشأن بـــدء حـــوار حـــول للمقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنـــ
  القضائي؛ اإلصالح

 إزاء الظـــروف الـــسائدة يف الـــسجون ومرافـــق  تعـــرب عـــن القلـــق - ١٠”    
االحتجــاز األخــرى والبالغــات املــستمرة حــول ســوء معاملــة ســجناء الــضمري، مبــا يف  
ذلــك تعرضــهم للتعــذيب، وإزاء نقــل ســجناء الــضمري إىل ســجون معزولــة بعيــدة عــن  

  ميكنهم أن يتلقوا فيها أغذية أو أدوية؛ ث الأسرهم حي
 إزاء خطر استمرار الرتاع املسلح يف بعـض  تعرب عن القلق العميق  - ١١”    

املنــاطق نتيجــة الســتمرار الــضغوط املفروضــة مــن جانــب الــسلطات الوطنيــة علــى         
مجاعات عرقية معينة، واستبعاد بعض األحزاب العرقية السياسية الرئيـسية مـن العمليـة              

النتخابية، وهتيب حبكومة ميامنار محاية السكان املدنيني يف مجيـع أحنـاء البلـد، وتـدعو                ا
  مجيع املعنيني إىل احترام اتفاقات وقف إطالق النار القائمة؛

ــوة  - ١٢”     ــب بق ــة لوضــع حــد      هتي ــدابري عاجل ــار أن تتخــذ ت ــة ميامن  حبكوم
ن والقــانون اإلنــساين الســتمرار االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسا 

يف ذلــك اســتهداف أشــخاص علــى أســاس انتمــائهم إىل مجاعــات عرقيــة    الــدويل، مبــا
معينة، واستهداف املدنيني حتديدا يف العمليات العسكرية، وممارسة االغتـصاب وغـريه            
  من أشكال العنف اجلنسي، وأن تضع حدا لإلفالت من العقاب على تلك األفعال؛

 حبكومــة ميامنــار أن تــضع حــدا ملمارســة التــشريد ةبقــو هتيــب أيــضا - ١٣”    
القــسري املنــتظم ألعــداد كــبرية مــن األشــخاص داخــل بلــدهم وأيــة ممارســات أخــرى  

  تؤدي إىل ظهور تدفقات من الالجئني من بلداهنم إىل البلدان اجملاورة؛
 إزاء استمرار التمييـز وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان           تعرب عن قلقها   - ١٤”    

ريد واحلرمان االقتصادي اليت يعـاين منـها العديـد مـن األقليـات العرقيـة،       والعنف والتش 
احلصر، أقلية روهينغيا العرقية يف واليـة راخـني الـشمالية،     سبيل املثال ال   مبا فيها، على  
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ــة لتحــسني أحــوال كــل مــن هــذه       وهتيــب حبكومــة ميامنــار أن تتخــذ إجــراءات عاجل
  روهينغيا العرقية؛متنح اجلنسية ألفراد أقلية  األقليات وأن

حكومــة ميامنــار علــى أن تــوفر، بالتعــاون مــع مفوضــية األمــم    حتــث - ١٥”    
ــشرطة          ــراد ال ــسلحة وأف ــوات امل ــراد الق ــبا ألف ــدريبا مناس ــسان، ت ــوق اإلن املتحــدة حلق
وموظفي السجون التابعني هلا يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل مـن               

بأحكــام القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون      أجــل كفالــة تقيــدهم الــصارم    
  أي انتهاكات لتلك األحكام؛ اإلنساين الدويل وإخضاعهم للمساءلة عن

 حبكومة ميامنار النظر يف التصديق على بقية املعاهدات الدوليـة           هتيب - ١٦”    
حلقــوق اإلنــسان واالنــضمام إليهــا مبــا يتــيح إمكانيــة إجــراء حــوار مــع هيئــات حقــوق  

  معاهدات؛ سان األخرى املنشأة مبوجباإلن
 حبكومة ميامنار السماح للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان         هتيب أيضا  - ١٧”    

ــا      ــهم حتقيقـ ــة تنقلـ ــهم وحريـ ــالمتهم وأمنـ ــمان سـ ــائق وضـ ــشطتهم دون عـ ــة أنـ مبزاولـ
  الغرض؛ هلذا

 حبكومــة ميامنــار أن توقــف فــورا العمليــات املــستمرة      هتيــب بقــوة  - ١٨”    
 واستخدامهم جنودا واليت تشكل انتهاكا للقـانون الـدويل مـن جانـب              لتجنيد األطفال 

مجيع األطراف، وأن تكثف التدابري الكفيلـة حبمايـة األطفـال مـن الـرتاع املـسلح، وأن                  
تواصل تعاوهنا مع املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح، وأن                   

 املـشتركة اجلديـدة للقـوات املـسلحة         تستكمل وتنفذ علـى وجـه الـسرعة خطـة العمـل           
الوطنية، وتيسر الوصول إىل حوار عن خطط العمل مـع األطـراف األخـرى املـذكورة         
يف التقريــر الــسنوي لألمــني العــام عــن األطفــال والــرتاع املــسلح، وتتــيح الوصــول غــري 

  املقّيد إىل مجيع املناطق اليت جيند فيها األطفال هلذه األغراض؛
 متديد أجل التفاهم التكميلي املوقـع بـني منظمـة           ع التقدير تالحظ م  - ١٩”    

العمل الدولية وحكومة ميامنار بغرض القـضاء علـى اسـتخدام الـسخرة، وأنـه مت اختـاذ                  
سيما فيمـا يتعلـق بإذكـاء الـوعي، غـري أهنـا تعـرب         بعض اخلطوات يف هذا الشأن، وال  

ة ميامنـار علـى تكثيـف    عن القلق البـالغ إزاء اسـتمرار ممارسـة الـسخرة، وحتـث حكومـ         
تعاوهنــا مــع منظمــة العمــل الدوليــة علــى أســاس ذلــك التفــاهم، هبــدف توســيع نطــاق   
إجراءات مناهضة السخرة إىل أقصى حد ممكن حبيث تغطـي مجيـع أحنـاء البلـد وتنفيـذ       

  توصيات جلنة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة العمل الدولية تنفيذا كامال؛
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حكومـة ميامنــار واألمـم املتحــدة علـى مبــادرة     باالتفـاق بــني  ترحـب  - ٢٠”    
إنـــسانية مــــشتركة مـــدهتا ســــنتان ملـــصلحة واليــــة راخـــني الــــشمالية، وبــــالنظر إىل     
االحتياجــات اإلنــسانية املــستمرة يف مجيــع أحنــاء البلــد، تــشجع احلكومــة علــى كفالــة    

  توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مناطق أخرى؛
فــل وصــول األمــم املتحــدة واملنظمــات  حبكومــة ميامنــار أن تكهتيــب - ٢١”    

اإلنسانية الدوليـة وشـركائها بـشكل كامـل ويف الوقـت املناسـب وبأمـان ودون عـائق                   
إىل مجيع أحناء ميامنـار، مبـا فيهـا منـاطق الـرتاع واحلـدود، وأن تراعـي ضـرورة التيـسري                      
السريع لطلبات احلصول على تأشريات وتصاريح سفر داخل البلد، وتـشجع حكومـة             

ار على االستفادة من خـربة الفريـق األساسـي الثالثـي وعلـى مواصـلة تعاوهنـا مـن                    ميامن
أجل إتاحة وصول املساعدات اإلنسانية إىل مجيع األشـخاص احملتـاجني يف مجيـع أحنـاء               

  البلد، مبن فيهم املشردون؛
 حكومة ميامنار على أن تستأنف حوارهـا يف اجملـال اإلنـساين             تشجع - ٢٢”    

األمحر الدولية، وأن تسمح هلا باالضطالع بأنشطتها وفقـا لواليتـها،           مع جلنة الصليب    
بوسائل منها علـى وجـه اخلـصوص إتاحـة إمكانيـة الوصـول إىل األشـخاص احملتجـزين            

  وإىل مناطق الرتاع املسلح يف الداخل؛
حكومة ميامنار على مواصلة التعـاون مـع الكيانـات الـصحية             تشجع - ٢٣”    

) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         / نقص املناعة البشرية   الدولية املعنية بفريوس  
  واملالريا والسل؛

 للمساعي احلميدة الـيت يقـوم هبـا األمـني        تعيد تأكيد تأييدها الكامل    - ٢٤”    
خالل مستشاره اخلاص املعين مبيامنار، متاشيا مع تقرير األمني العام عن حالـة              العام من 

ث حكومـة ميامنـار علـى أن تتعـاون مـع بعثـة املـساعي                حقوق اإلنسان يف ميامنار، وحت    
احلميدة، بوسائل منها تيسري زيارات املستشار اخلاص إىل البلـد وضـمان وصـوله دون     
قيود إىل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبـا يف ذلـك أعلـى مـستويات القيـادة داخـل                   

جلماعــات اجلــيش واألحــزاب الــسياسية واملــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان، وممثلــو ا       
العرقية، وقادة الطلبـة ومجاعـات املعارضـة األخـرى، وأن تـستجب بـشكل موضـوعي                 

فيها إنشاء مكتب لألمم املتحـدة لـدعم واليـة           ودون تأخري ملقترحات األمني العام، مبا     
  املساعي احلميدة؛

 بالدور الـذي تؤديـه البلـدان اجملـاورة مليامنـار وأعـضاء رابطـة                ترحب - ٢٥”    
  آسيا يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العام؛أمم جنوب شرق 
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بـشأن ميامنـار    العـام  األمـني  باسـتمرار مـسامهة أصـدقاء     ترحب أيضا  - ٢٦”    
  لدعم عمل بعثة املساعي احلميدة؛

حكومة ميامنـار علـى االسـتجابة لطلبـات املقـرر اخلـاص زيـارة              حتث - ٢٧”    
ه للعمل الذي أسنده إليه جملـس حقـوق         البلد، وعلى أن تتعاون معه تعاونا تاما يف أدائ        

اإلنسان، وأن تنفذ العناصر األساسية األربعة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان الـيت أوصـى هبـا         
  املقرر اخلاص؛

 حبكومة ميامنار إجراء حوار مع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق     هتيب - ٢٨”    
  يات األساسية؛اإلنسان هبدف كفالة االحترام الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلر

 حبلقة العمل اليت عقدت مؤخرا بالتعاون مـع مفوضـية األمـم       ترحب - ٢٩”    
ــه      ــشامل املتوقــع أن جيري ــدوري ال ــالنظر إىل االســتعراض ال ــسان ب املتحــدة حلقــوق اإلن
جملس حقـوق اإلنـسان قريبـا، وتـشجيع حكومـة ميامنـار علـى الـسعي للحـصول علـى                 

ري لالستعراض الدوري الشامل وعلى التعـاون       مزيد من التعاون التقين من أجل التحض      
  التام والبناء طوال العملية؛

  : األمني العامإىل تطلب - ٣٠”    
أن يواصل مساعيه احلميـدة وأن يتـابع مناقـشاته بـشأن حالـة حقـوق                  )أ(”    

ــة وشــعب         ــع حكوم ــة م ــصاحلة الوطني ــة امل ــة وعملي ــال إىل الدميقراطي ــسان واالنتق اإلن
ع أصحاب املصلحة مبن فيهم اجلماعات املدافعة عـن الدميقراطيـة           ميامنار، مبشاركة مجي  

  وحقوق اإلنسان، وأن يعرض على احلكومة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛
ــشار اخلــاص واملقــرر        )ب(”     ــزم مــن مــساعدة إىل املست ــا يل أن يقــدم كــل م

  اخلاص لتمكينهما من أداء واليتيهما بصورة كاملة وفعالة؛
ن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الـسادسة والـستني وإىل               أ  )ج(”    

  جملس حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛
 استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار لدى مواصلة النظر            تقرر - ٣١”    

ــا        يف ــني العــ ــارير األمــ ــاس تقــ ــى أســ ــستني علــ ــسادسة والــ ــا الــ ــسألة يف دورهتــ م املــ
  .“اخلاص واملقرر
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نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين١٨ املعقــودة يف ٤٧ويف اجللــسة   - ١٣
 قدمـه   ،(A/C.3/65/L.48/Rev.1) “حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    ”مشروع قرار منقح بعنوان     

  . وتركياA/C.3/65/L.48مقدمو مشروع القرار 
اآلثار املترتبة على مـشروع القـرار املـنقح يف    لجنة إىل ويف اجللسة نفسها، ُوجه انتباه ال     - ١٤

  .A/C.3/65/L.64/Rev.1امليزانية الربناجمية، الواردة يف الوثيقة 
ــصر      - ١٥ ــن مــ ــل مــ ــو كــ ــان ممثلــ ــاز   (وأدىل ببيــ ــدم االحنيــ ــة عــ ــم حركــ ــار ) باســ وميامنــ

  ).A/C.3/65/SR.47 انظر(
ــر      - ١٦ ــشروع الق ــة م ــضا، اعتمــدت اللجن ــسها أي ــسة نف  A/C.3/65/L.48/Rev.1ار ويف اجلل

ــة   ــصويت مــسجل بأغلبي ــل ا صــوت٩٦بت ــاع  ٢٨ مقاب ــصويت  ٦٠ صــوتاً وامتن  عــضواً عــن الت
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي ).ثاين مشروع القرار ال،٢٥ الفقرة انظر(
  

  :املؤيدون
يــا، األرجنــتني، أرمينيــا، أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، ألبانيــا، أملان 

سلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة،  يـــأا، أيرلنـــدأنـــدورا، أوروغـــواي، أوكرانيـــا، 
ــا، بليــز، بنمــا، بوتــسوانا، بورونــدي،         ــاراغواي، بــاالو، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاري ب

ــل      البوســنة واهلرســك،   ــا، جامايكــا، اجلب ــالو، تونغ ــا، توغــو، توف ــريو، تركي ــدا، ب بولن
يمان، جـزر مارشـال، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة           األسود، جزر البهاما، جزر سل    

ترتانيا املتحدة، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، مجهوريـة                
ــومي         ــان تـ ــاموا، سـ ــا، سـ ــدامنرك، رومانيـ ــا، الـ ــا، جورجيـ ــوب أفريقيـ ــدوفا، جنـ مولـ

الــسويد، وبرينـسييب، سـان مـارينو، سـانت لوســيا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،        
سويـسرا، سـرياليون، سيـشيل، شــيلي، العـراق، غانـا، غيانــا، فـانواتو، فرنـسا، فنلنــدا،        
قـــربص، كازاخـــستان، كرواتيـــا، كنـــدا، كوســـتاريكا، كرييبـــايت، التفيـــا، لبنـــان،        

اململكـة  لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، املغرب، املكـسيك، ملـديف،           
ــى و   ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــداملتحـ ــشمالية، أيرلنـ ــاكو،   ا الـ ــشيوس، مونـ ــا، موريـ منغوليـ

ــا  ــات (ميكرونيزي ــدا،    ) املوحــدة-والي ــا، نيوزيلن ــسا، نيجريي ــرويج، النم ــاورو، الن ، ن
   .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  
  :املعارضون
، البحـرين،   ) اإلسـالمية  -ة  مجهوريـ (حتاد الروسـي، أذربيجـان، أوزبكـستان، إيـران          اال  

ــة،        ــة الليبيـ ــة العربيـ ــر، اجلماهرييـ ــيالروس، اجلزائـ ــنغالديش، بـ ــسالم، بـ ــروين دار الـ بـ
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اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو 
الدميقراطيــة الــشعبية، زمبــابوي، ســري النكــا، الــسودان، الــصومال، الــصني، عمــان،   

، فييت نام، كمبوديا، كوبا، ماليزيـا، مـصر، ميامنـار،           )البوليفارية - هوريةمج(فرتويال  
   .نيكاراغوا، اهلند

  
  :املمتنعون
إثيوبيـــا، األردن، إريتريـــا، إكـــوادور، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، أنتيغـــوا وبربـــودا،     

ــا       ــان، بوركين ــنن، بوت ــادوس، ب ــل، برب ــدا، باكــستان، الربازي ــسيا، أنغــوال، أوغن إندوني
ــا  ف ــة(اســو، بوليفي ــات  - دول ــددة القومي ــد، )املتع ــاغو،  ، تايلن ــداد وتوب  -تيمــور تريني

مجهوريــة ليــشيت، جــزر القمــر، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــة الدومينيكيــة،   
سـانت فنـسنت وجـزر      جيبويت، الرأس األخضر، رواندا، زامبيا،      الكونغو الدميقراطية،   

ــيفس،    ــتس ونـ ــانت كيـ ــادين، سـ ــنغافوغرينـ ــورينام،   سـ ــوازيلند، سـ ــسنغال، سـ رة، الـ
 بيــساو، الفلــبني، -طاجيكــستان، غــابون، غامبيــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا  

كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت،      كوت ديفوار،   فيجي، قطر، قريغيزستان، الكامريون،     
نيبـال،  كينيا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، اململكة العربيـة الـسعودية، موزامبيـق، ناميبيـا،       

  .النيجر، هاييت، اليمن
  

ــت نــام            - ١٧ ــاد الروســي والــصني وفيي ــو كــل مــن االحت ــصويت، أدىل ببيــان ممثل ــل الت وقب
ــة       ــة العربي ــد واجلماهريي ــد وتايلن ــا واهلن ــا وكوب ــبني وماليزي ــة والفل ــة فرتويــال البوليفاري ومجهوري

ــان        ــل والياب ــن الربازي ــو كــل م ــان ممثل ــصويت، أدىل ببي ــد الت ــة؛ وبع ــسيا  الليبي ــار وإندوني وميامن
  .)A/C.3/65/SR.47انظر (وبنغالديش 

  
  A/C.3/65/L.49مشروع القرار   - جيم  

إســبانيا نــوفمرب، قــدم ممثــل كنــدا، باســم / تــشرين الثــاين٤ املعقــودة يف ٤٢يف اجللــسة   - ١٨
ريـا  بلغا و وبلجيكـا   والربتغـال  اوإيطاليـ  اأيـسلند و اأيرلنـد و  وإسـرائيل وأملانيـا    ا وإسـتوني  اوأسترالي

وبولنــدا واجلمهوريــة التــشيكية ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة ومجهوريــة مولــدوفا 
والتفيــا وكنــدا  وفنلنــدا وقــربص ا وفرنــسد والــسويا وســلوفينياورومانيــا وســلوفاكي والــدامنرك

ا أيرلنـــدولكـــسمربغ وليتوانيـــا وليختنـــشتاين ومالطـــة واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و 
ية ومونـــاكو والنـــرويج والنمـــسا ونيوزيلنـــدا وهنغاريـــا وهولنـــدا والواليـــات املتحـــدة   الـــشمال

 “ق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالميةحقــو”، مــشروع قــرار معنونــا األمريكيــة واليونــان
)A/C.3/65/L.49.(  
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نــوفمرب، طلــب ممثــل مجهوريــة إيــران  / تــشرين الثــاين١٨ املعقــودة يف ٤٨ويف اجللــسة   - ١٩
  .  من النظام الداخلي١١٦تأجيل مناقشة مشروع القرار مبوجب املادة ية اإلسالم

وأدىل ببيان تأييدا هلذا الطلب ممثلو كل مـن مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة واجلمهوريـة           - ٢٠
ا أيــسلندالعربيــة الــسورية؛ وأدىل ببيــان اعتراضــا علــى هــذا الطلــب ممثلــو كــل مــن كنــدا و          

) ليا وأنـــــدورا وبـــــاالو وســـــان مـــــارينو وليختنـــــشتاينباســـــم األرجنـــــتني وأســـــترا أيـــــضا(
  ).A/C.3/65/SR.48 انظر(

ــة     - ٢١ ــسجل بأغلبيـ ــصويت مـ ــل  ٩١ُرفـــض الطلـــب بتـ ــوتا مقابـ ــاع  ٥١ صـ ــوتا وامتنـ  صـ
  . عضوا عن التصويت ٣٢
  

  : املؤيدون
حتاد الروسي، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، اإلمارات العربية املتحـدة، إندونيـسيا،     اال  

، باكــستان، البحــرين، ) اإلســالمية-مجهوريــة (، أوزبكــستان، أوغنــدا، إيــران أنغــوال
، بــــيالروس، تايلنــــد، )املتعــــددة القوميــــات -دولــــة (بــــروين دار الــــسالم، بوليفيــــا 

تركمانستان، تونس، اجلزائر، جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبيـة، مجهوريـة أفريقيـا      
مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة         الوسطى، اجلمهورية العربية السورية،     

ــابوي، ســري النكــا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند،     ــشعبية، زمب ــة ال الو الدميقراطي
 - مجهوريــة(الــسودان، ســورينام، الــصومال، الــصني، طاجيكــستان، عمــان، فرتويــال  

زيـا، مـصر،    ، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، الكويت، لبنان، مـايل، مالي          )البوليفارية
  .اململكة العربية السعودية، موريتانيا، ميامنار، ناميبيا، نيكاراغوا

  
  :املعارضون
األرجنــتني، أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا،      

ــا،   ــدأوروغــواي، أوكراني ــسلندا، أيرلن ــاراغواي،    أي ــدة، ب ــا اجلدي ــابوا غيني ــا، ب ا، إيطالي
بولنـدا،  البوسـنة واهلرسـك،    الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليـز، بنمـا، بورونـدي،     باالو،

 ليشيت، اجلبل األسـود، جـزر البـهاما،         -تيمور  ترينيداد وتوباغو،   بريو، توفالو، تونغا،    
جزر سليمان، جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكيـة، مجهوريـة           

وغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، الـدامنرك، الـرأس          كوريا، مجهورية مقدونيا الي   
ــارينو، ســانت       ــسييب، ســان م ــومي وبرين ــا، ســاموا، ســان ت ــدا، روماني األخــضر، روان
ــشيل،        ــسرا، ســرياليون، سي ــسويد، سوي ــلوفاكيا، ســلوفينيا، ال ــسلفادور، س ــيا، ال لوس

اتيــا، كنــدا، شــيلي، غامبيــا، غواتيمــاال، فــانواتو، فرنــسا، فنلنــدا، فيجــي، قــربص، كرو
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كوســتاريكا، كرييبــايت، التفيـــا، لكــسمربغ، ليربيــا، ليتوانيـــا، ليختنــشتاين، مالطـــة،      
ا الـشمالية،   أيرلنـد اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        مدغشقر، املكسيك، ملـديف،     

، نـاورو، النـرويج،     ) املوحـدة  -واليـات   (منغوليا، موريـشيوس، مونـاكو، ميكرونيزيـا        
زيلنــدا، هــاييت، هنغاريــا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،   النمــسا، النيجــر، نيو

  .اليابان، اليونان
  

  :املمتنعون
إثيوبيا، األردن، أنتيغوا وبربودا، الربازيل، بربادوس، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا              

ــا، زامبيــا،      ــا املتحــدة، جنــوب أفريقي ــة ترتاني ســانت فاســو، توغــو، جامايكــا، مجهوري
 -غـابون، غانـا، غيانـا، غينيـا، غينيـا        ر غرينادين، سانت كيتس ونيفس،      فنسنت وجز 

بيـساو، الفلـبني، كازاخــستان، الكـامريون، كــوت ديفـوار، كينيــا، ليـسوتو، مــالوي،      
  .موزامبيق، نيبال، نيجرييا، اهلند

  
) باسم حركة عـدم االحنيـاز  (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثلو كل من كندا ومصر            - ٢٢

انظـر  (ية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية وطاجيكستان والـسودان وكوبـا            وجهور
A/C.3/65/SR.48.(  

 بتـصويت مـسجل   A/C.3/65/L.49، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار     ٤٨ويف اجللسة     - ٢٣
، ٢٥ انظــر الفقــرة( عــضواً عــن التــصويت  ٥٧ صــوتاً وامتنــاع ٤٤ مقابــل ا صــوت٨٠بأغلبيــة 

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي ).ثالث المشروع القرار
  

  :املؤيدون
حتاد الروسي، أذربيجان، إريتريا، أفغانستان، اإلمارات العربية املتحـدة، إندونيـسيا،     اال  

، باكــستان، البحــرين، ) اإلســالمية-مجهوريــة (أنغــوال، أوزبكــستان، أوغنــدا، إيــران  
ــا   ــسالم، بوليفي ــروين دار ال ــة(ب ــات- دول ــيال) القومي ــستان،  ، ب ــد، تركمان روس، تايلن

تــونس، اجلزائــر، جــزر القمــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، 
اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو 
ــوازيلند،      ــسنغال، سـ ــنغافورة، الـ ــا، سـ ــري النكـ ــابوي، سـ ــشعبية، زمبـ ــة الـ الدميقراطيـ

 - مجهوريــة( ســورينام، الــصومال، الــصني، طاجيكــستان، عمــان، فرتويــال  الــسودان،
، فييت نام، قطر، كمبوديا، كوبا، الكويت، لبنان، مـايل، ماليزيـا، مـصر،              )البوليفارية

   .اململكة العربية السعودية، موريتانيا، ميامنار، ناميبيا، نيكاراغوا
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  :املعارضون
يا، إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا،  ألرجنــتني، أســبانيا، أســتراليا، إســتون ا  

ــا،   ــدأوروغــواي، أوكراني ــسلندا، أيرلن ــاراغواي،    أي ــدة، ب ــا اجلدي ــابوا غيني ــا، ب ا، إيطالي
بولنـدا،  البوسـنة واهلرسـك،   باالو، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليـز، بنمـا، بورونـدي،     

يت، اجلبل األسـود، جـزر البـهاما،         ليش -توفالو، تونغا، تيمور    ترينيداد وتوباغو،   بريو،  
جزر سليمان، جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكيـة، مجهوريـة           
كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، الـدامنرك، الـرأس             
ــارينو، ســانت       ــسييب، ســان م ــومي وبرين ــا، ســاموا، ســان ت ــدا، روماني األخــضر، روان

ــشيل،      لوســ ــسرا، ســرياليون، سي ــسويد، سوي ــلوفاكيا، ســلوفينيا، ال ــسلفادور، س يا، ال
شــيلي، غامبيــا، غواتيمــاال، فــانواتو، فرنــسا، فنلنــدا، فيجــي، قــربص، كرواتيــا، كنــدا، 
كوســتاريكا، كرييبــايت، التفيـــا، لكــسمربغ، ليربيــا، ليتوانيـــا، ليختنــشتاين، مالطـــة،      

منغوليـا،  ا الـشمالية،    أيرلنـد ى لربيطانيـا و   اململكة العظمـ  مدغشقر، املكسيك، ملديف،    
، نـاورو، النـرويج، النمـسا،    ) املوحـدة -واليـات  (موريـشيوس، مونـاكو، ميكرونيزيـا    

ــة،       ــدة األمريكيــ ــات املتحــ ــدا، الواليــ ــا، هولنــ ــاييت، هنغاريــ ــدا، هــ ــر، نيوزيلنــ النيجــ
   .اليونان اليابان،

  
  :املمتنعون
ا، أنغـوال، أوروغـواي، أوغنـدا، بـاراغواي،         إثيوبيا، األردن، إكوادور، أنتيغـوا وبربـود        

الربازيل، بربادوس، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيـداد وتوبـاغو،            
توغو، جامايكا، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريـا،           

ســانت فنــسنت بيــا، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، زام
ســنغافورة، ســوازيلند، ســورينام، غــابون، وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس،  
 بيـــساو، الفلـــبني، فيجـــي، الكـــامريون،  -غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، غينيـــا  

كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مـايل، املغـرب، مـالوي،          كوت ديفوار، كمبوديا،  
ة، منغوليـا، موريـشيوس، موزامبيـق، ناميبيـا، نيبـال، نيجرييـا،             اململكة العربيـة الـسعودي    

   .هاييت، اهلند
وقبـل التــصويت، أدىل ببيــان ممثلــو كــل مـن مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة واجلماهرييــة     - ٢٤

العربية الليبية؛ وبعد التصويت أدىل ببيان ممثلو كل من بربادوس واليابـان والربازيـل وإكـوادور                
  ). A/C.3/65/SR.48انظر (ن اإلسالمية ومجهورية إيرا
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  توصيات اللجنة الثالثة  - ثالثا  
  : توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٢٥

  
  مشروع القرار األول    
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

  إن اجلمعية العامة،  
تعزيـز حقـوق   ب  التزامـا  الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة        على  أن يدإذ تؤكد من جد     

 مبوجــب خمتلــف  تعهــدت هبــااإلنــسان واحلريــات األساســية ومحايتــها والوفــاء بااللتزامــات الــيت
  الصكوك الدولية،

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل            أن وإذ تضع يف اعتبارها     
  والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          )١(والسياسية يةاخلاص باحلقوق املدن  

  ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
ــشعبية        وإذ تالحــظ   ــا ال ــة كوري ــه مجهوري ــذي أجرت ــشامل ال ــدوري ال ــتعراض ال االس

، وتأمــل يف أن يــشجع هــذا االســتعراض اخنــراط ٢٠٠٩ ديــسمرب/ األولكــانونالدميقراطيــة يف 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف اجلهود التعاونية املبذولة على الـصعيد الـدويل يف ميـدان                

  حقوق اإلنسان لإلسهام يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد،
ات املنـشأة مبوجـب     املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا هيئات رصـد املعاهـد         إىلتشري  وإذ    

  ، اليت تعد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرفا فيهااملعاهدات األربع
 عالقات التعاون القائمة بني حكومة مجهورية كوريا الـشعبية          وإذ تالحظ مع التقدير     

للطفولــة ومنظمــة الــصحة العامليــة مــن أجــل حتــسني احلالــة  املتحــدة األمــمالدميقراطيــة ومنظمــة 
 البلد، وعالقات التعاون القائمة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة مـن أجـل حتـسني             الصحية يف 

  نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال،
 قرار القيام، على نطاق متواضع، باستئناف أنشطة برنـامج األمـم املتحـدة      وإذ تالحظ   

 مـشاركة اجملتمـع     اإلمنائي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، وإذ تـشجع احلكومـة علـى                
  الدويل يف ضمان استفادة األشخاص احملتاجني إىل املساعدة من الربامج،

__________ 
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
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ــ إىل قراروإذ تـــــشري    ٢٠٠٥ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٦ املـــــؤرخ ٦٠/١٧٣ا اهتـــ
ــؤرخ ٦١/١٧٤ و ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/١٦٧  و٢٠٠٦ديـ ــانون ١٨ املـ  كـ

 ٦٤/١٧٥ و ٢٠٠٨ديــسمرب / األول كــانون١٨ املــؤرخ ٦٣/١٩٠  و٢٠٠٧ديــسمرب /األول
ــسان    ٢٠٠٩ديــسمرب / األولكــانون ١٨املــؤرخ  ــة حقــوق اإلن ــرارات جلن  ٢٠٠٣/١٠وإىل ق
ــؤرخ  ــسان ١٦املـ ــل /نيـ ــؤرخ ٢٠٠٤/١٣  و)٤(٢٠٠٣أبريـ ــسان١٥ املـ ــل/ نيـ  )٥(٢٠٠٤ أبريـ

 ١/١٠٢ومقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان   )٦(٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٤ املــؤرخ ٢٠٠٥/١١ و
 املـــؤرخ  ٧/١٥وقـــراري جملـــس حقـــوق اإلنـــسان      )٧(٢٠٠٦يونيـــه  / حزيـــران ٣٠املـــؤرخ  

 املـؤرخ   ١٣/١٤، و   )٩(٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٦ و )٨(٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٧
ضــرورة أن يعــزز اجملتمــع الــدويل جهــوده  وإذ تــضع يف اعتبارهــا  )١٠(٢٠١٠مــارس / آذار٢٥

  القرارات، تنفيذ تلكاملتضافرة الرامية إىل 
ــشري وإذ   ــسح        إىلت ــى إجــراء م ــة وافقــت عل ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري  أن مجهوري

  للوضع الغذائي جتريه منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي،
 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا                وإذ حتيط علما    

الــسماح لــه حــىت اآلن بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون  وإذ تأســف لعــدم  ،)١١(الــشعبية الدميقراطيــة
ــة معــه، وإذ حتــيط علمــا أيــضا    ــا الــشعبية الدميقراطي ــة كوري ــالتقرير الــشامل  ســلطات مجهوري ب

العـام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املقـدم عمـال                     لألمني
  ،)١٢(٦٤/١٧٥ بالقرار

وريتني الــذي مــن شــأنه أن يــسهم يف حتــسني حالــة  أمهيــة احلــوار بــني الكــوإذ تالحــظ  
  حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد،

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،      )٤(   ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2003/23 (٣، امللحــق رقــم  ٢٠٠٣انظــر الوث

 .الثاين، الفرع ألف

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2004/23( ٣، امللحق رقم ٢٠٠٤ املرجع نفسه،  )٥(  

 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)2 و Corr.1 و E/2005/23(والتصويبان  ٣ ، امللحق رقم٢٠٠٥املرجع نفسه،   )٦(  

، الفـصل الثـاين،     )A/61/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحـق رقـم            : انظر  )٧(  
 .الفرع باء

 .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨(  

  .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/64/53 (٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(  
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/65/53 (٥٣الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٠(  

  )١١(  A/65/364. 

  )١٢(  A/65/391. 
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بلم مشل األسر اليت تفرق مشلـها عـرب احلـدود الـذي جـرى               مع التقدير   وإذ حتيط علماً      
مؤخرا والذي يعد شـاغال إنـسانيا ملحـا للـشعب الكـوري كلـه، وتعـرب عـن أملـها بـضرورة                       

مــة للــم مشــل أســر أخــرى علــى نطــاق أوســع وعلــى أســاس أكثــر انتظامــاً اختــاذ الترتيبــات الالز
  أبكر وقت ممكن بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا، يف

  : عن بالغ قلقها إزاءتعرب  - ١  
تظمـــة منجـــسيمة وانتـــهاكات عـــن وقـــوع   متواصـــلةتقـــاريراســـتمرار ورود   )أ(  

يف مجهوريــة ياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة املدنيــة والــسحقــوق ل لوواســعة النطــاق
  :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

ــسانية      ‘١’   ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـ
 حتجـاز واإلعـدام العلـين واال    مبا فيها ظروف االحتجـاز الالإنـسانية        املهينة،   أو

 القانونيـة   مراعـاة األصـول    وعـدم    ؛عـسفي  الت حتجـاز خارج نطاق القـضاء واال    
 مبــا يف ذلــك عــدم وجــود ضــمانات إلجــراء حماكمــة وانعــدام ســيادة القــانون،

 ودينيـة    وفرض عقوبة اإلعدام ألسباب سياسـية      عادلة وعدم استقالل القضاء؛   
 سـتخدام  ووجود عدد كبري من معـسكرات االعتقـال وا     والعقوبات اجلماعية؛ 

  السخرة على نطاق واسع؛
القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية يف البلد والـسفر إىل                ‘٢’  

ــد أو حيــاولون       ــادرون البل ــذين يغ ــة األشــخاص ال ــا يف ذلــك معاقب اخلــارج، مب
  مغادرته من غري إذن، هم أو أسرهم، فضال عن معاقبة العائدين؛

ريـة كوريـا   املطـرودين أو العائـدين إىل مجهو  وملتمسي اللجـوء    حالة الالجئني     ‘٣’  
الـــشعبية الدميقراطيـــة واجلـــزاءات املفروضـــة علـــى مـــواطين مجهوريـــة كوريـــا  

 عقوبـات    فـرض   تفـضي إىل   يتالـ إىل الـوطن    الشعبية الدميقراطية الـذين أعيـدوا       
الالإنــسانية أو املهينــة أو عقوبــة    احلــبس أو التعــذيب أو املعاملــة القاســية أو   

مجيــع الــدول علــى احتــرام املبــدأ األساســي    يف هــذا الــصدد اإلعــدام، وحتــث
 وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنـسانية        املتمثل يف عدم اإلعادة القسرية    

 مفـــوض األمـــم املتحـــدة الـــسامي لـــشؤون الالجـــئني وعلـــى كفالـــة وصـــول 
واملفوضية دون عائق إىل ملتمسي اللجوء بغرض حتسني حالتهم، وحتـث مـرة          

 )١٣( املتعلقــة مبركــز الالجــئني١٩٥١اقيــة عــام أخــرى الــدول األطــراف يف اتف
__________ 

 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،   )١٣(  



A/65/456/Add.3
 

20 10-66390 
 

علــى التقيــد بالتزاماهتــا مبوجبــهما فيمــا يتعلــق    )١٤(١٩٦٧وبروتوكوهلــا لعــام 
بــــالالجئني مــــن مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة الــــذين يــــشملهم   

  ؛الصكان هذان
ــشاملة واملــشددة املفروضــة علــى حريــ     ‘٤’   ــود ال ــدين  اتالقي  الفكــر والــضمري وال

ــرأ ــات  والـ ــوين اجلمعيـ ــسلمي وتكـ ــع الـ ــبري والتجمـ ــى ي والتعـ ــق يف وعلـ  احلـ
بـسبل منـها علـى سـبيل         ، علـى املعلومـات    صول فـرص احلـ    وتكافؤ اخلصوصية

املثال اضطهاد األفراد الذين ميارسون حرية الرأي والتعبري واضطهاد أسـرهم،           
املـشاركة يف إدارة الـشؤون العامـة لبلـده بـشكل             وعلى حـق كـل شـخص يف       

  ؛حبرية  من خالل ممثلني خمتارينمباشر أو
 سوء تغذيـة   انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل         ‘٥’  

الـيت يعـاين منـها      املـشاق    ومشاكل صحية واسعة النطاق وغـري ذلـك مـن          حاد
سـيما األشـخاص الـذين       ، وال السكان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     

عرضـة بـشكل خـاص هلـذه االنتـهاكات، مبـن فـيهم النــساء        هـم مـن الفئـات امل   
  ؛واألطفال واملسنون

 االجتـار   خباصـة استمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمـرأة، و           ‘٦’  
ــاملرأة بغــرض ال  ــاءب ــزواج بغ ــاإلكراه أو ال ــات هتريــب   ، ب ــرأة لعملي وتعــرض امل

نــوع اجلــنس، والتمييــز القــائم علــى أســاس واإلجهــاض القــسري األشــخاص 
  ؛يف ذلك يف اجملال االقتصادي، والعنف اجلنساين مبا

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية     ‘٧’  
وخــصوصا عــدم متكــن الكــثري مــن األطفــال حــىت اآلن مــن التمتــع   لألطفــال،

لـصدد  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، وتالحظ يف هذا ا      
حالة الضعف اليت تعيشها بشكل خاص فئات عـدة، منـها األطفـال العائـدون               

وطنــهم وأطفــال الــشوارع واألطفــال ذوو اإلعاقــة واألطفــال  أو املعــادون إىل
ــذين يعيــشون يف أمــاكن      ــواهم رهــن االحتجــاز واألطفــال ال ــذين يكــون أب ال

  ؛)١٥(اجلاحنون االحتجاز أو يف املؤسسات واألطفال

__________ 
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد   )١٤(  

 .CRC/C/PRK/CO/4انظر   )١٥(  
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 ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  اســتمرار  ‘٨’  
ــة واختــاذ      ــسكرات اجلماعي ــة، وخباصــة اســتخدام املع لألشــخاص ذوي اإلعاق
التدابري القسرية اليت متس حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اختـاذ القـرار احلـر                  
واملسؤول بشأن عدد األطفـال الـذين يرغبـون يف إجنـاهبم والفتـرة الـيت تفـصل                  

  بني إجناب طفل وآخر؛
ــات        ‘٩’   ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ ــا احلـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ

والتفاوض اجلماعي واحلق يف اإلضراب على النحو احملـدد يف االلتزامـات الـيت          
العهد الـدويل اخلـاص     تعهدت هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبوجب        

ــة وا   ــصادية واالجتماعيـ ــاحلقوق االقتـ ــةبـ ــى   )١(لثقافيـ ــروض علـ ــر املفـ ، واحلظـ
استغالل األطفال اقتصاديا وعلى أي شكل من أشكال عمل األطفـال الـضار             
أو اخلطر على النحـو احملـدد يف االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا مجهوريـة كوريـا                    

  ؛)٢(الشعبية الدميقراطية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
دميقراطيــة يف رفــض االعتــراف  اســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية ال   )ب(  

ــة        ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن ــة املقــرر اخلــاص املعــين حبال بوالي
 )٨(٧/١٥، رغـــم جتديـــد جملـــس حقـــوق اإلنـــسان لواليتـــه مبوجـــب قراراتـــه   معـــهونتعـــاال وأ
  ؛)١٠(١٤/١٣ و )٩(١٠/١٦ و

حتديــد التوصــيات الــيت رفــض حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة    )ج(  
حظيــت بتأييــدها يف أعقــاب إجــراء االســتعراض الــدوري الــشامل يف جملــس حقــوق اإلنــسان،  
  وتأسف لعدم اختاذ إجراءات حىت تارخيه من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية؛

  تــثري قلــقالــيت غــري احملــسومة املــسائلإزاء  تكــرر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا   - ٢  
الـذي  األمـر    االختفـاء القـسري،      الذي يأخـذ شـكل     باختطاف األجانب    تعلقتمع الدويل وت  اجمل

ــدان أخــرى ذات ســيادة     ــسان ملــواطين بل ــهاكا حلقــوق اإلن ، وهتيــب بقــوة، يف هــذا  يــشكل انت
ــا الــشعبية الدميقراطيــة العمــل علــى حنــو عاجــل حلــسم هــذه      الــصدد، حبكومــة مجهوريــة كوري

نة بـالقنوات القائمـة علـى حنـو شـفاف، مبـا يف ذلـك كفالـة عـودة                املسائل، بسبل منـها االسـتعا     
  ؛املختطفني فورا

النامجـة   ،يف البلـد الـسائدة  إزاء احلالة اإلنـسانية اخلطـرة     اقلقهبالغ  عن  تعرب    - ٣  
سوء ختصيص املوارد وحتويلـها عـن   زاد من خطورهتا  جزئيا عن تواتر الكوارث الطبيعية، واليت   

اســـية والقيــود املتزايـــدة الـــيت تفرضـــها الدولــة علـــى زراعـــة األغذيـــة   تلبيــة االحتياجـــات األس 
املـزمن ال سـيما عنـد الفئـات الـضعيفة واحلوامـل       انتـشار سـوء التغذيـة       هبا، فـضال عـن       واالجتار
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 يف النمو البدين والعقلي لنـسبة       ، رغم بعض التقدم احملرز،    زال يؤثر  الذي ما والرضع واملسنني،   
علـى  كومة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف هـذا الـصدد               كبرية من األطفال، وحتث ح    

اختاذ إجراءات وقائية وعالجيـة، والتعـاون عنـد االقتـضاء مـع الوكـاالت املاحنـة الدوليـة ووفقـا             
  للمعايري الدولية لرصد املساعدة اإلنسانية؛

د ملا قام به من أنشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـو               املقرر اخلاص   على   تثين  - ٤  
  حثيثة يف االضطالع بواليته رغم أن سبل احلصول على املعلومات حمدودة؛

 حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم مجيـع               حتث بقوة   - ٥  
  : مبا يلييف هذا الصددقوم ، وأن ت احتراما تاماحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

حلقـوق  نتظمـة والواسـعة النطـاق    املاجلـسيمة و النتـهاكات  وضـع حـد فـوري ل     )أ(  
 اجلمعيـة العامـة     اتلتـدابري املبينـة يف قـرار      اإلنسان املذكورة أعاله، بسبل منها التنفيـذ الكامـل ل         

 جملـس    أعاله والتوصـيات الـيت وجههـا       املذكورة  وجملس حقوق اإلنسان   وجلنة حقوق اإلنسان  
جراءات اخلاصـة واهليئـات   بـاإل  حقوق اإلنسان يف سياق االستعراض الدوري الشامل واملعنيون     

   التابعة لألمم املتحدة إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛معاهداتوجب املنشأة مب
محاية سكاهنا ومعاجلة مـسألة اإلفـالت مـن العقـاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولني                )ب(  

  عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛ 
 إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاص        لألسباب اجلذرية لرتوح الالجـئني    التصدي    )ج(  

الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق هتريــب األشــخاص واالجتــار هبــم واالبتــزاز وعــدم جتــرمي   
الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين طـردوا                

نــوع   وأن يعــاملوا معاملــة إنــسانية وأال يتعرضــوا ألي أو أعيــدوا إليهــا العــودة بأمــان وكرامــة 
  العقاب؛ من

 للوصـول   مـه  أما فرص كل ال  إتاحة منها   ، بطرق تام مع املقرر اخلاص    ال تعاونال  )د(  
آليـات  ب  املعنـيني  وكذلك مع سـائر   ،  حبرية ودون عوائق إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       

ن أجــل إجـــراء تقيــيم كامـــل الحتياجــات حالـــة     مـــحقــوق اإلنـــسان التابعــة لألمـــم املتحــدة   
  ؛اإلنسان حقوق

مـع مفوضـة األمـم    يف جمال حقوق اإلنسان تقين  التعاون  الأنشطة  يف   الشتراكا  )هـ(  
يف املفوضـة الـسامية     سعت إليه    على حنـو ما  ة،  ـفوضياملع  ـان وم ـوق اإلنس ـة حلق ـدة السامي ـاملتح

 اإلنسان يف البلد، وسعيا إىل تنفيـذ التوصـيات          السنوات األخرية، من أجل حتسني حالة حقوق      
  الواردة يف االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقوق اإلنسان؛
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ــال       )و(   ــوق العمــ ــة بغــــرض حتــــسني حقــ ــل الدوليــ ــة العمــ ــع منظمــ ــاون مــ التعــ
  ملموسا؛ حتسينا

  مواصلة وتعزيز تعاوهنا مع الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة؛  )ز(  
كفالة إيصال املعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن ودون عائق، واختاذ التـدابري               )ح(  

الالزمة لـتمكني الوكـاالت اإلنـسانية مـن تـأمني إيـصال املـساعدات دون متييـز إىل مجيـع أحنـاء                       
تعهدت به، وكفالة توفري سـبل       البلد حسب االحتياجات وفقا للمبادئ اإلنسانية، على حنو ما        

الغـــذاء الكـــايف وتنفيـــذ الــــسياسات الكفيلـــة بتـــأمني الغـــذاء بـــسبل منــــها        احلـــصول علـــى   
  املستدامة؛ الزراعة

حتسني التعـاون مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري ووكـاالت التنميـة مبـا يتـيح                    )ط(  
املسامهة يف حتسني الظروف املعيشية للسكان املدنيني، مبا يف ذلك التعجيـل يف إحـراز تقـدم                  هلا

  داف اإلمنائية لأللفية، وفقا للمعايري الدولية للرصد واإلبالغ؛حنو حتقيق األه
 مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية  تقــرر  - ٦  

  أن يقـدم    هلذه الغايـة،    حتقيقا ، إىل األمني العام   والستني، وتطلب السادسة   دورهتا   يفالدميقراطية  
واصـل  أن يإىل املقـرر اخلـاص   وريا الـشعبية الدميقراطيـة و     الة يف مجهورية ك   احلتقريرا شامال عن    

  .استنتاجاته وتوصياتهموافاهتا ب
  



A/65/456/Add.3
 

24 10-66390 
 

  
  مشروع القرار الثاين    
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

  إن اجلمعية العامة،  
، وإذ تـشري إىل     )١(اإلنـسان   مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق         إذ تسترشد  

  الصلة، ذاتاألخرى صكوك حقوق اإلنسان و )٢( اخلاصني حبقوق اإلنسانالعهدين الدوليني
 أن مجيـــع الـــدول األعـــضاء ملزمـــة بتعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  

ــة يف       ــصكوك الدوليـ ــب خمتلـــف الـ ــداهتا مبوجـ ــاء بتعهـ ــها وبالوفـ ــية ومحايتـ ــات األساسـ واحلريـ
  اجملال، هذا

 بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار،             قراراهتـا الـسابقة    وإذ تؤكد من جديد أيضا      
، وقـرارات جلنـة حقـوق    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤ املـؤرخ    ٦٤/٢٣٨وآخرها القرار   

 تــشرين ٢ املــؤرخ ١٢/٢٠اإلنــسان وقــرارات جملــس حقــوق اإلنــسان، وآخرهــا القــراران       
  ،)٤(٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ املؤرخ ١٣/٢٥ و )٣(٢٠٠٩أكتوبر /األول

ــاوإذ ترحــب   ــن يف     بالبي ــيس جملــس األم ــا رئ ــذين أدىل هبم ــشرين األول١١نني الل /  ت
، وببيــاين جملــس األمــن اللــذين أديل هبمــا للــصحافة  )٥(٢٠٠٨مــايو / أيــار٢  و٢٠٠٧أكتــوبر 

  ،)٦(٢٠٠٩أغسطس / آب١٣  و٢٠٠٩مايو / أيار٢٢ يف
 بتقرير األمـني العـام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار ومبـا ورد                  وإذ ترحب أيضا    

، والزيـارتني  ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٤  و٣، وإذ تشري إىل زيارته إىل البلـد يف    )٧(من مالحظات  هب
ــرة مــن       ــار يف الفت ــشاره اخلــاص املعــين مبيامن ــا مست ــام هبم ــتني ق ــاين ٣١الل ــاير إىل / كــانون الث ين

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

ــم      : انظــر  )٣(   ــستون، امللحــق رق ــدورة اخلامــسة وال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــصويب٥٣الوث  A/64/53 ( والت
 .، الفصل األول، الفرع ألف)Corr.1 و

 .املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفرع ألف  )٤(  

  )٥(  S/PRST/2007/37و  S/PRST/2008/13٢٠٠٧ أغــسطس/ آب١قــرارات ومقــررات جملــس األمــن،  : ؛ انظــر ‐ 
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١

  )٦(  SC/9662 و SC/9731. 

  )٧(  A/65/367. 
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، علــى التــوايل، بينمــا تأســف لعــدم     ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٧  و٢٦فربايــر ويف /شــباط ٣
  ارات أخرى خالل العام املاضي من أجل االضطالع ببعثة املساعي احلميدة،السماح بأي زي

 بتقريــري املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار  وإذ ترحــب كــذلك  
ــواردة فيهمــا   ويف التقــارير الــسابقة، بينمــا تأســف لــرفض    )٨(وحتــث علــى تنفيــذ التوصــيات ال

  رر اخلاص من أجل القيام بزيارة متابعة،حكومة ميامنار الطلب الذي تقدم به املق
إزاء عــدم تلبيــة النــداءات العاجلــة الــيت تــضمنتها القــرارات  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

املــذكورة أعــاله والبيانــات الــصادرة عــن هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى بــشأن حالــة حقــوق  
ار ستـستمر يف إثـارة أشـد        اإلنسان يف ميامنار، وإذ تشدد على أن حالة حقوق اإلنسان يف ميامن           

  مل حيرز تقدم كبري يف تلبية نداءات اجملتمع الدويل هذه، صور القلق ما
 إزاء القيــود املفروضــة علــى مــشاركة ممثلــي الرابطــة  وإذ يــساورها بــالغ القلــق أيــضا  

ــدعوة إىل       ــطني يف الـ ــرى والناشـ ــسياسية األخـ ــزاب الـ ــة واألحـ ــل الدميقراطيـ ــن أجـ ــة مـ الوطنيـ
قليات العرقيـة وأصـحاب املـصلحة املعنـيني اآلخـرين، مـشاركة فعالـة وحقيقيـة                 الدميقراطية واأل 

  عملية حوار حقيقي ومصاحلة وطنية وانتقال إىل الدميقراطية، يف
 حبكومة ميامنار أن تتعاون مع اجملتمع الدويل من أجل إحـراز تقـدم ملمـوس                وإذ هتيب   

  السياسية، يف جماالت حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والعمليات 
 ألن حكومـة ميامنـار مل تتخـذ اخلطـوات الالزمـة لكفالـة        وإذ تعرب عن عميق أسفها      

إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة وتتسم بالـشفافية والـشمول، وإذ تعـرب عـن قلقهـا الـشديد           
 إزاء القوانني االنتخابية اليت سنتها ونفذهتا احلكومـة والقيـود الـيت فرضـتها، مبـا يف ذلـك القيـود               
املفروضــة علــى تــسجيل النــاخبني، واألحــزاب، واملرشــحني، واحتجــاز الناشــطني الــسياسيني،   
والقيود املفروضة على التقارير احلرة واملتوازنة وعلى حرية التجمع، وعلـى احلـد مـن الوصـول                
إىل وسائط اإلعـالم والتمويـل وإمكانـات القيـام حبمـالت، وإزاء التقـارير عـن وقـوع حـوادث           

 اجلهــات الرمسيــة، وإلغــاء االنتخابــات يف منــاطق إثنيــة معينــة، وعــدم اســتقالل  ترويــع مــن قبــل
  اللجنة االنتخابية،

 االنتــهاكات املنتظمــة واملــستمرة حلقــوق اإلنــسان واحلريــات      تــدين بــشدة   - ١  
  األساسية لشعب ميامنار؛

 إزاء اســتمرار وضــع داو أونــغ ســان ســو كــي حتــت  تعــرب عــن بــالغ القلــق  - ٢  
  ية، وتطالب باإلفراج عنها فورا ودون شروط؛اإلقامة اجلرب

__________ 
  )٨(  A/65/368و  A/HRC/13/48. 
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 حكومة ميامنار، يف الوقت الـذي تالحـظ فيـه رفـع اإلقامـة اجلربيـة                 حتث بقوة   - ٣  
عن يو تني وو، نائب رئيس الرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة، وعلـى اإلفـراج دون تـأخري                    

 سـجني،   ٢ ١٠٠ر مـن    ودون شروط عن مجيع سجناء الضمري الذين يقدر عددهم حاليا بـأكث           
مبن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل الدميقراطية، يو مـني كـو نـاينغ، وأحـد مؤسـسي                    

، ٨٨، كوكــوجي، يــو هكــون هتــون وو، وقائــد جمموعــة طلبــة جيــل ٨٨جمموعــة طلبــة جيــل 
كو غـي مـع الـسماح هلـم باملـشاركة الكاملـة يف العمليـة الـسياسية، وهتيـب بقـوة حبكومـة                      كو

الـذين تعرضـوا لالختفـاء القـسري والكـف           لكشف عن مكان األشخاص احملتجزين أو     ميامنار ا 
  سياسية؛ عن القيام مبزيد من االعتقاالت بدوافع

 األمهيـة القـصوى إلجـراء عمليـة حقيقيـة للحـوار واملـصاحلة               تؤكد من جديد    - ٤  
ألن حكومـة  الوطنية يف سبيل االنتقـال إىل الدميقراطيـة، وتعـرب عـن أسـفها، يف هـذا الـصدد،                  

ميامنار مل تغتنم الفرصة إلقامـة حـوار موضـوعي ومثمـر مـع داو أونـغ سـان سـو كـي، وهتيـب                         
باحلكومــة اجلديــدة يف ميامنــار اختــاذ تــدابري فوريــة إلجــراء حــوار حقيقــي مــع داو أونــغ ســان     

كي وسائر األطراف املعنية ومجاعات اجملتمع املدين واجلماعات اإلثنية األخـرى والـسماح              سو
   بالتشاور احلر فيما بينهم ومع مجيع أصحاب املصلحة احملليني اآلخرين؛هلم

 حكومـة ميامنـار علـى كفالـة إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة تتـسم                  بقوة حتث  - ٥  
بالــشفافية والــشمول، وتطلــب إىل احلكومــة الــسماح للــصحفيني األحــرار األجانــب واحمللــيني   

  عنها وعن التطورات السياسية الالحقة؛باملراقبة احلرة لالنتخابات وإعداد تقارير 
 حبكومة ميامنار رفع القيود املفروضة على حريـة التجمـع وتكـوين             بقوة هتيب  - ٦  

اجلمعيـــات وحريـــة التنقـــل وحريـــة التعـــبري، حتقيقـــا ألغـــراض منـــها حريـــة وســـائط اإلعـــالم    
ولـــة واســـتقالهلا، بوســـائل منـــها إتاحـــة اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت وخـــدمات اهلواتـــف احملم 

والوصول إليها بشكل مفتوح، والكف عن استخدام الرقابة، مبا يف ذلك الكف عـن اسـتخدام    
  قوانني تقييدية ملنع نشر اآلراء اليت تنتقد احلكومة؛

 إزاء اسـتمرار ممارسـة االحتجـاز التعـسفي واالختفـاء            تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٧  
ــسي، والتعــ      ــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلن ــة  القــسري واالغت ــة أو العقوب ذيب واملعامل

الالإنسانية أو املهينة، وهتيب بقـوة حبكومـة ميامنـار القيـام دون إبطـاء بـإجراء حتقيـق             القاسية أو 
ــهاكات حلقــوق        ــع البالغــات عــن وقــوع انت ــد ومــستقل يف مجي كامــل وشــفاف وفعــال وحماي

 جـرائم حقـوق     اإلنسان وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة من أجل وضع حد إلفالت مرتكيب           
العقاب؛ وتعـرب عـن أسـفها لعـدم االسـتجابة للنـداءات الـسابقة يف هـذا الـشأن،                     اإلنسان من 
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وتطلــب مــن احلكومــة أن تفعــل ذلــك كمــسألة ذات أولويــة وأن تــستعني يف ذلــك بطلــب          
  املساعدة من األمم املتحدة عند االقتضاء؛

مل اجلميـع ملـدى      حبكومة ميامنار االضطالع باستعراض شفاف عام يـش        هتيب  - ٨  
تقيد الدستور ومجيع التشريعات الوطنية بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مـع املـشاركة التامـة               
للمعارضة الدميقراطية واجملتمع املدين واجلماعات العرقية وسائر أصحاب املصلحة، بينمـا تـشري           

تبعاد املعارضـة   مرة أخرى إىل أن اإلجراءات اليت وضـعت لـصياغة الدسـتور أدت فعليـا إىل اسـ                 
  من العملية؛

 حكومــة ميامنــار علــى كفالــة اســتقالل وحيــاد اجلهــاز القــضائي وعلــى   حتــث  - ٩  
ضمان مراعاة اإلجراءات القانونيـة الواجبـة، والوفـاء بالتأكيـدات الـيت قطعتـها للمقـرر اخلـاص                   

  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار بشأن بدء حوار حول اإلصالح القضائي؛
ــق    - ١٠   ــن القل ــرب ع ــق االحتجــاز    تع ــسجون ومراف ــسائدة يف ال  إزاء الظــروف ال

ــك تعرضــهم          ــا يف ذل ــضمري، مب ــة ســجناء ال ــوء معامل ــستمرة حــول س ــات امل األخــرى والبالغ
ميكنـهم أن    للتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمري إىل سجون معزولة بعيدة عن أسرهم حيث ال            

  يتلقوا فيها أغذية أو أدوية؛
 إزاء خطر استمرار الـرتاع املـسلح يف بعـض املنـاطق             القلق العميق تعرب عن     - ١١  

نتيجة الستمرار الضغوط املفروضة من جانب السلطات الوطنيـة علـى مجاعـات عرقيـة معينـة،                  
واســتبعاد بعــض األحــزاب العرقيــة الــسياسية الرئيــسية مــن العمليــة االنتخابيــة، وهتيــب حبكومــة 

يـع أحنـاء البلـد، وتـدعو مجيـع املعنـيني إىل احتـرام اتفاقـات         ميامنار محاية الـسكان املـدنيني يف مج   
  وقف إطالق النار القائمة؛

 حبكومــة ميامنــار أن تتخــذ تــدابري عاجلــة لوضــع حــد الســتمرار    هتيــب بقــوة  - ١٢  
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل، مبـا يف ذلـك                   

 انتمائهم إىل مجاعات عرقية معينة، واستهداف املدنيني حتديـدا          استهداف أشخاص على أساس   
يف العمليــات العــسكرية، وممارســة االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي، وأن تــضع 

  حدا لإلفالت من العقاب على تلك األفعال؛
 حبكومــة ميامنــار أن تــضع حــدا ملمارســة التــشريد القــسري بقــوة هتيــب أيــضا  - ١٣  

اد كــبرية مــن األشــخاص داخــل بلــدهم وأيــة ممارســات أخــرى تــؤدي إىل ظهــور املنــتظم ألعــد
  تدفقات من الالجئني من بلداهنم إىل البلدان اجملاورة؛
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 إزاء اسـتمرار التمييـز وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان والعنـف              تعرب عن قلقها    - ١٤  
ــة         ــد مــن األقليــات العرقي ــيت يعــاين منــها العدي ــشريد واحلرمــان االقتــصادي ال ، مبــا فيهــا،  والت

احلصر، أقلية روهينغيا العرقيـة يف واليـة راخـني الـشمالية، وهتيـب حبكومـة                 سبيل املثال ال   على
متـنح اجلنـسية     ميامنار أن تتخذ إجـراءات عاجلـة لتحـسني أحـوال كـل مـن هـذه األقليـات وأن                   

  ألفراد أقلية روهينغيا العرقية؛
ع مفوضــية األمــم املتحــدة  حكومــة ميامنــار علــى أن تــوفر، بالتعــاون مــ   حتــث  - ١٥  

حلقــوق اإلنــسان، تــدريبا مناســبا ألفــراد القــوات املــسلحة وأفــراد الــشرطة ومــوظفي الــسجون  
التابعني هلا يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من أجل كفالـة تقيـدهم الـصارم                 

ــدويل وإخــضاع     ــساين ال ــسان والقــانون اإلن ــدويل حلقــوق اإلن هم للمــساءلة بأحكــام القــانون ال
  أي انتهاكات لتلك األحكام؛ عن

 حبكومة ميامنار النظر يف التصديق علـى بقيـة املعاهـدات الدوليـة حلقـوق         هتيب  - ١٦  
اإلنسان واالنضمام إليها مبـا يتـيح إمكانيـة إجـراء حـوار مـع هيئـات حقـوق اإلنـسان األخـرى                       

  معاهدات؛ املنشأة مبوجب
اح للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مبزاولـة            حبكومـة ميامنـار الـسم      هتيب أيضا   - ١٧  

  أنشطتهم دون عائق وضمان سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم حتقيقا هلذا الغرض؛
 حبكومة ميامنار أن توقف فورا العمليات املستمرة لتجنيد األطفـال        هتيب بقوة   - ١٨  

 وأن واســتخدامهم جنــودا والــيت تــشكل انتــهاكا للقــانون الــدويل مــن جانــب مجيــع األطــراف،
تكثــف التــدابري الكفيلــة حبمايــة األطفــال مــن الــرتاع املــسلح، وأن تواصــل تعاوهنــا مــع املمثلــة    
اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، وأن تـستكمل وتنفـذ علـى وجـه الـسرعة                  
خطة العمل املشتركة اجلديدة للقوات املسلحة الوطنية، وتيسر الوصول إىل حـوار عـن خطـط                

عمل مع األطراف األخرى املـذكورة يف التقريـر الـسنوي لألمـني العـام عـن األطفـال والـرتاع              ال
  املسلح، وتتيح الوصول غري املقّيد إىل مجيع املناطق اليت جيند فيها األطفال هلذه األغراض؛

 متديـد أجـل التفـاهم التكميلـي املوقـع بـني منظمـة العمـل              تالحظ مع التقـدير     - ١٩  
ميامنار بغرض القضاء على استخدام السخرة، وأنـه مت اختـاذ بعـض اخلطـوات               الدولية وحكومة   

ســيما فيمــا يتعلــق بإذكــاء الــوعي، غــري أهنــا تعــرب عــن القلــق البــالغ إزاء   يف هــذا الــشأن، وال
استمرار ممارسة السخرة، وحتث حكومة ميامنار على تكثيف تعاوهنا مع منظمة العمـل الدوليـة               

دف توســيع نطــاق إجــراءات مناهــضة الــسخرة إىل أقــصى حــد علــى أســاس ذلــك التفــاهم، هبــ
ممكن حبيث تغطي مجيع أحناء البلد وتنفيذ توصيات جلنة تقـصي احلقـائق التابعـة ملنظمـة العمـل                   

  الدولية تنفيذا كامال؛
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 باالتفــاق بــني حكومــة ميامنــار واألمــم املتحــدة علــى مبــادرة إنــسانية   ترحــب  - ٢٠  
ــالنظر إىل االحتياجــات اإلنــسانية   مــشتركة مــدهتا ســنتان ملــصلحة وال  ــة راخــني الــشمالية، وب ي

املستمرة يف مجيع أحناء البلد، تشجع احلكومة علـى كفالـة توسـيع نطـاق هـذا التعـاون ليـشمل                     
  مناطق أخرى؛

 حبكومـة ميامنـار أن تكفـل وصـول األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية                  هتيب  - ٢١  
ــة وشــركائها بــشكل كامــل ويف الوقــت    ــع أحنــاء   الدولي املناســب وبأمــان ودون عــائق إىل مجي

ميامنار، مبا فيها مناطق الرتاع واحلدود، وأن تراعي ضـرورة التيـسري الـسريع لطلبـات احلـصول                  
على تأشريات وتصاريح سفر داخل البلد، وتشجع حكومة ميامنـار علـى االسـتفادة مـن خـربة                  

حـة وصـول املـساعدات اإلنـسانية        الفريق األساسي الثالثي وعلى مواصـلة تعاوهنـا مـن أجـل إتا            
  إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف مجيع أحناء البلد، مبن فيهم املشردون؛

 حكومة ميامنار على أن تستأنف حوارها يف اجملـال اإلنـساين مـع جلنـة                تشجع  - ٢٢  
الصليب األمحـر الدوليـة، وأن تـسمح هلـا باالضـطالع بأنـشطتها وفقـا لواليتـها، بوسـائل منـها                   

ه اخلــصوص إتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل األشــخاص احملتجــزين وإىل منــاطق الــرتاع    علــى وجــ
  املسلح يف الداخل؛

حكومة ميامنار علـى مواصـلة التعـاون مـع الكيانـات الـصحية الدوليـة                 تشجع  - ٢٣  
  واملالريا والسل؛) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية

 للمــساعي احلميــدة الــيت يقــوم هبــا األمــني العــام يــد تأكيــد تأييــدها الكامــلتع  - ٢٤  
خــالل مستــشاره اخلــاص املعــين مبيامنــار، متاشــيا مــع تقريــر األمــني العــام عــن حالــة حقــوق  مــن

، وحتــث حكومــة ميامنــار علــى أن تتعــاون مــع بعثــة املــساعي احلميــدة،    )٩(اإلنــسان يف ميامنــار
ستـشار اخلـاص إىل البلـد وضـمان وصـوله دون قيـود إىل مجيـع        بوسائل منـها تيـسري زيـارات امل     

ــادة داخــل اجلــيش واألحــزاب       ــيني، مبــا يف ذلــك أعلــى مــستويات القي أصــحاب املــصلحة املعن
السياسية واملدافعون عن حقوق اإلنـسان، وممثلـو اجلماعـات العرقيـة، وقـادة الطلبـة ومجاعـات                  

ــستجب بــشكل موضــوعي ودون     ــام،   املعارضــة األخــرى، وأن ت ــأخري ملقترحــات األمــني الع ت
  فيها إنشاء مكتب لألمم املتحدة لدعم والية املساعي احلميدة؛ مبا

 بالدور الذي تؤديه البلدان اجملاورة مليامنار وأعضاء رابطة أمـم جنـوب            ترحب  - ٢٥  
  شرق آسيا يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العام؛

__________ 
  )٩(  A/65/368. 
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بشأن ميامنار لدعم عمـل      العام   األمنيء  باستمرار مسامهة أصدقا   ترحب أيضا   - ٢٦  
  بعثة املساعي احلميدة؛

حكومــة ميامنــار علــى االســتجابة لطلبــات املقــرر اخلــاص زيــارة البلــد،    حتــث  - ٢٧  
وعلى أن تتعاون معه تعاونا تاما يف أدائه للعمل الذي أسنده إليه جملـس حقـوق اإلنـسان، وأن                    

  قوق اإلنسان اليت أوصى هبا املقرر اخلاص؛تنفذ العناصر األساسية األربعة املتعلقة حب
 حبكومة ميامنار إجراء حوار مع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان             هتيب  - ٢٨  

  هبدف كفالة االحترام الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 حبلقة العمل اليت عقدت مؤخرا بالتعـاون مـع مفوضـية األمـم املتحـدة                ترحب  - ٢٩  

ق اإلنسان بالنظر إىل االستعراض الدوري الشامل املتوقع أن جيريه جملس حقوق اإلنـسان              حلقو
قريبا، وتشجيع حكومة ميامنار على السعي للحصول على مزيـد مـن التعـاون الـتقين مـن أجـل                    

  التحضري لالستعراض الدوري الشامل وعلى التعاون التام والبناء طوال العملية؛
  :عامإىل األمني ال تطلب  - ٣٠  
أن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتـابع مناقـشاته بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان                   )أ(  

واالنتقال إىل الدميقراطية وعملية املصاحلة الوطنية مع حكومة وشـعب ميامنـار، مبـشاركة مجيـع           
أصحاب املصلحة مبن فيهم اجلماعات املدافعة عن الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان، وأن يعـرض                

  دمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛على احلكومة تق
ــرر اخلــاص         )ب(   ــشار اخلــاص واملق ــزم مــن مــساعدة إىل املست ــا يل ــدم كــل م أن يق

  لتمكينهما من أداء واليتيهما بصورة كاملة وفعالة؛
أن يقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسادسة والــستني وإىل جملــس   )ج(  

   تنفيذ هذا القرار؛حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف
 اســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا القــرار لــدى مواصــلة النظــر         تقــرر  - ٣١  

  .املسألة يف دورهتا السادسة والستني على أساس تقارير األمني العام واملقرر اخلاص يف
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  مشروع القرار الثالث    
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    

  العامةإن اجلمعية   
ــسترشد   ــسان    إذ ت ــاملي حلقــوق اإلن ــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن الع  والعهــدين )١( مبيث

   والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان،)٢(الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
ــا الـــسابقة بـــشأن حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران   وإذ تـــشري    إىل قراراهتـ

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٧٦اإلسالمية، وآخرها القرار 
الـذي يـربز    )٣(٦٤/١٧٦ بتقرير األمني العام املقـدم عمـال بـالقرار           حتيط علما   - ١  

املزيد من التطورات السلبية يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، مبـا يف ذلـك        
د تقـارير عـن االسـتخدام       تكثيف اإلجراءات القمعية ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان، وورو         

   وادعاءات بوقوع التعذيب؛ تعسفية واحملاكمات اجلائرةحتجازات الاملفرط للقوة واال
 إزاء االنتـهاكات اخلطـرية اجلاريـة واملتكـررة حلقـوق            تعرب عن القلق البـالغ      - ٢  

  :يلي اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتصل بأمور عدة منها ما
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، مبــا يف ذلــك  التعــذيب و  )أ(  

  اجللد وبتر األطراف؛
استمرار ارتفاع تنفيذ عقوبة اإلعدام والزيـادة املـثرية يف عـددها، دون مراعـاة             )ب(  

للضمانات املعترف هبا دوليـا، مبـا يف ذلـك اإلعـدام العلـين علـى الـرغم مـن صـدور تعمـيم مـن                          
  بق للجهاز القضائي حبظر اإلعدام العلين؛ الرئيس األس

أعمـارهم  تكـون   األشخاص الـذين    استمرار فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام على         )ج(  
ــةوقــت ارتكــاهب  ــن   م اجلرمي ــل م ــران     ســنة ١٨أق ــة إي ــات مجهوري ــهاكا اللتزام ــشكل انت ــا ي ؛ مب

ــوق الطفـــل     ــة حقـ ــالمية مبوجـــب اتفاقيـ ــاص بـــاحلقوق املد   )٤(اإلسـ ــد الـــدويل اخلـ نيـــة  والعهـ
  ؛ )٥(والسياسية

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  

  )٣(  A/65/370. 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة  )٤(  

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار انظر   )٥(  
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فـــرض عقوبـــة اإلعـــدام بتهمـــة ارتكـــاب جـــرائم ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق     )د(  
ــا يف ذلــك جرميــة    ــصريح، مب ــةوال ــة أشــد اجلــرائم خطــورة،    احملارب ــدرج يف فئ ، أو جــرائم ال تن

  يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛  مبا
زالون يواجهـون    لإلعدام ووجود سجناء ال ي     تنيقيكطرالرجم واإلعدام شنقا      )هـ(  
لجهـاز القـضائي    لاألسـبق   رئيس  الـ  علـى الـرغم مـن صـدور تعمـيم مـن              ا،رمج عدامباإل اأحكام

  ؛ظر الرجمحب
استــشراء عــدم املــساواة بــني اجلنــسني والعنــف املوجــه ضــد املــرأة واســتمرار      )و(  

ن اإلجراءات القمعية ضد املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان للمـرأة واعتقـال النـساء الالئـي ميارسـ                   
اســتمرار التمييــز ضــد حقهـن يف التجمــع الــسلمي وقمعهـن بعنــف وإصــدار األحكــام علـيهن و   

  ؛يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، املرأة والفتاة
، تــصل يف بعــض   انتــهاكات حقــوق اإلنــسان  وغــريه مــن   التمييــز  اســتمرار  )ز(  

أو لغويـة أو أقليـات      ة   ضد األشخاص الـذين ينتمـون إىل أقليـات عرقيـ           احلاالت إىل االضطهاد،  
ــة  ــا دينيـ ــرف هبـ ــرى معتـ ــات أخـ ــرين،   ،  أو أقليـ ــخاص آخـ ــني أشـ ــن بـ ــيهم، مـ ــن فـ ــرب مبـ  العـ
ــالوخيجــانيوواألذربي ــسنةون واملــسلمون واليهــود والــصوفي ون واألكــراد واملــسيحي ون والب  ن ال

  واملدافعون عنهم؛
ــة غــري املعتــرف هبــا، وخباصــة       )ح(   ــات الديني ــد مظــاهر االضــطهاد ضــد األقلي  تزاي

معتنقو الديانة البهائية واهلجمات اليت تستهدف البهائيني، مبا يف ذلك يف وسـائط اإلعـالم الـيت                 
 واعتقـاهلم   تحديد ورصد البـهائيني   ترعاها الدولة، وتزايد األدلة على اجلهود اليت تبذهلا الدولة ل         

 مبـصادرة   تعسفا ومنع معتنقي الديانة البهائية من االلتحاق باجلامعـات وكـسب الـرزق والقيـام              
ممتلكاهتم وتدمريها، وختريب مقابرهم وإصدار أحكام بالسجن ملدة عـشر سـنوات علـى سـبعة         
من القادة البهائيني على الرغم من حرماهنم مرارا وتكرارا من احملاكمة وفـق األصـول القانونيـة          

ن يف  املكفولة هلم دستوريا، مبا فيها احلق يف احلصول على متثيل قانوين حسب اختيارهم ويكـو              
  الوقت املناسب ومالئما ويف حماكمة عادلة ومفتوحة؛

ــسلمي          )ط(   ــع ال ــة التجم ــى حري ــشديدة عل ــة وال ــستمرة واملنتظم ــود امل ــرض القي ف
وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري، مبـا يف ذلـك القيـود املفروضـة علـى وسـائط اإلعـالم                    

امني والـصحفيني ومقـدمي خـدمات        واحمل املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان     و
اإلنترنت ومستخدمي شبكة اإلنترنت وأصحاب مـدونات اإلنترنـت ورجـال الـدين والفنـانني               

  واألكادمييني والطالب وقادة القوى العاملة والنقابات، من مجيع قطاعات اجملتمع اإليراين؛
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ياسيني استمرار أعمال املضايقة والترويـع واالضـطهاد يف حـق املعارضـني الـس               )ي(  
واملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان واحملــاميني والــصحفيني وغريهــم مــن ممثلــي وســائط اإلعــالم،   
ومقــدمي خــدمات اإلنترنــت ومــستخدمي شــبكة اإلنترنــت وأصــحاب مــدونات اإلنترنــت        
ورجال الدين واألكادمييني والطالب وقادة القوى العاملة من مجيع قطاعـات اجملتمـع اإليـراين،               

ين؛ مــع اإلشــارة بــصفة خاصــة إىل اســتمرار مــضايقة مــوظفي مركــز   مــن بــني أشــخاص آخــر 
  املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجازهم؛ 

مواصلة استخدام قوات األمـن احلكوميـة وامليليـشيات الـيت توجههـا احلكومـة            )ك(  
لُتفّرق بالقوة املواطنني اإليرانيني الذين ميارسـون سـلميا حريـة التعـبري وحريـة التجمـع الـسلمي                   

  كوين اجلمعيات؛وت
فرض احلدود والقيود الشديدة على احلق يف حرية الفكر أو الضمري أو الـدين                )ل(  

أو املعتقــد، مبــا يف ذلــك االعتقــال التعــسفي واالحتجــاز لفتــرات غــري حمــددة وإصــدار أحكــام    
  بالسجن ملدد طويلة على َمن ميارس ذلك احلق، وهدم أماكن العبادة تعسفا؛

حقوق احملتجـزين،   وانتهاكاحملاكمة وفق األصول القانونية،    هليف جتا  اإلمعان  )م(  
احملتجـزون يف احلـبس االنفـرادي،        املدعى عليهم احملتجزون دون توجيـه هتـم إلـيهم أو           هم في نمب
 وعدم إتاحة إمكانية احلـصول       االنفرادي لفترات مطولة   للحبس والتعسفي   املنتظماالستخدام  و

رهم، ورفـض النظـر يف مـنح اإلفـراج بكفالـة عـن احملتجـزين                على التمثيل القانوين حسب اختيا    
وكذا يف ورود تقارير عن إخضاع احملتجزين للتعذيب، واسـتخدام أسـاليب اسـتجواب قاسـية                 
واللجوء إىل ممارسة الضغط على أقربـائهم وُمعـاِليهم، بوسـائل منـها االعتقـال واحلـصول علـى                   

  اعترافات زائفة ُتستخدم الحقا يف احملاكمات؛
إمعان السلطات احلكومية يف التدخل التعـسفي وغـري املـشروع يف خـصوصية                )ن(  

ــا يف ذلـــك      ــراض مراســـالهتم مبـ ــة، واعتـ ــازل اخلاصـ ــا يتعلـــق باملنـ ــيما فيمـ األشـــخاص؛ وال سـ
  االتصاالت عن طريق الربيد الصويت واإللكتروين، مبا يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛

ــه خــاص     - ٣   ــق بوج ــن القل ــرب ع ــدم   تع ــن ع ــران    م ــة إي ــة مجهوري ــام حكوم قي
اإلسالمية بإجراء أي حتقيق شامل أو بدء عمليـة مـساءلة عـن االنتـهاكات املـدعى ارتكاهبـا يف                    

، وتعيــد ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٢الفتــرة الــيت أعقبــت االنتخابــات الرئاســية الــيت أُجريــت يف  
لة وحمايــدة يف تأكيــد دعوهتــا إىل احلكومــة بــأن تــشرع يف إجــراء حتقيقــات موثــوق هبــا ومــستق  

ورود تقارير عن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، وأن تضع حدا لإلفالت مـن العقـاب علـى                 
  ارتكاب تلك االنتهاكات؛ 
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تعـاجل الـشواغل املوضـوعية املبينـة       حبكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية أن         هتيب  - ٤  
 العامة الـسابقة بـشأن اختـاذ        والدعوات احملددة الواردة يف قرارات اجلمعية      العام   األمنييف تقرير   

يف إطـــار القـــانون  ،إجـــراءات، وأن حتتـــرم احترامـــا تامـــا التزاماهتـــا املتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان 
  :، وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلياملمارسة العملية ويف

علـى ممارسـات بتـر األطـراف        ، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية،        ضاءالق  )أ(  
  املهينة؛ املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أوو  أشكال التعذيبواجللد وغريها من

القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العمليـة، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين             )ب(  
  لضمانات املعترف هبا دوليا؛ل احترام دون اإلعدام اليت جتري أشكالوغريها من 

ــام،   )ج(   ــا مب القيـ ــال بالتزاماهتـ ــادة  عمـ ــل   ٣٧وجـــب املـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــن اتفاقيـ  مـ
إعـــدام عمليـــات إلغـــاء ب، مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية ٦ واملـــادة

  ؛سنة ١٨ أقل من م اجلرميةأعمارهم وقت ارتكاهبتكون األشخاص الذين 
  إلغاء الرجم واإلعدام شنقا كوسيلتني لإلعدام؛  )د(  
 ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز القــضاء، يف إطــار القــانون  )هـ(  

  ضد املرأة والفتاة؛وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان 
القــضاء، يف إطــار القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز   )و(  

عرقيـة   دينيـة أو  وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى ضد األشخاص الذين ينتمـون إىل أقليـات             
واالمتنـاع عـن مراقبـة األفـراد     غري املعترف هبا، عترف هبا أو امل،  أو غريها من األقليات    ويةلغ أو

 علـى    والوظـائف  كفالة إمكانية حـصول األقليـات علـى التعلـيم         واستنادا إىل معتقداهتم الدينية،     
  قدم املساواة مع مجيع اإليرانيني؛

قـرر اخلـاص املعـين بالتعـصب       امل  تقريـر  ورد يف  القيام بتنفيذ عدة أمور منها مـا        )ز(  
ميكـن هبـا جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية أن       شأن السبل الـيت      ب من توصيات  )٦(١٩٩٦عام  لالديين  

 مـن االسـتفادة    ٢٠٠٨، ومتكني القادة البهائيني السبعة احملتجزين منذ عـام          حترر طائفة البهائيني  
 دسـتوريا، مبـا فيهـا احلـق يف          من حماكمة وفق األصول القانونية والتمتـع حبقـوقهم املكفولـة هلـم            

ــة مناســبة مــن حيــت التوقيــت        ــم واحلــق يف إجــراءات قانوني ــانوين مالئ احلــصول علــى متثيــل ق
  ؛ومفتوحة وعادلة

__________ 
 .E/CN.4/1996/95/Add.2انظر   )٦(  
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ــاء   )ح(   ــضايقة إهن ــال امل ــعال وأعم ــسياسيني  االضــطهاد يف حــق  و تروي املعارضــني ال
مـن ممثلـي وسـائط      والطالب واألكادمييني والـصحفيني وغريهـم       واملدافعني عن حقوق اإلنسان     

، بوســائل منــها اإلفــراج عــن  اإلعــالم وأصــحاب مــدونات اإلنترنــت ورجــال الــدين واحملــامني  
  السياسية؛  آرائهمبسبباألشخاص املسجونني تعسفا أو 

إهناء القيود املفروضة على مستخدمي اإلنترنت ومقدمي خـدمات اإلنترنـت،             )ط(  
  اجلمعيات واخلصوصية؛واليت تعد انتهاكا حلقوق حرية التعبري وتكوين 

إهنــاء القيــود املفروضــة علــى ممثلــي الــصحافة ووســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك     )ك(  
  التعطيل االنتقائي للبث الفضائي؛

ــة وامليليــشيات الــيت توجههــا احلكومــة      )ل(   إهنــاء اســتخدام قــوات األمــن احلكومي
م يف حريـة التعـبري ويف التجمـع         لُتفّرق بالقوة املواطنني اإليرانيني الذين ميارسون سـلميا حقـوقه         

  السلمي ويف تكوين اجلمعيات؛
يف ،   القانونيـة  احملاكمـة وفـق األصـول      مراعاة الضمانات اإلجرائيـة الـيت تكفـل         )م(  

  ؛ إطار القانون ويف املمارسة العملية
حبكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية أن تعــزز مؤســساهتا الوطنيــة   هتيــب أيــضا  - ٥  

 للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            حلقوق اإلنسان وفقا  
  ؛)٧()“مبادئ باريس”(

 حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تنظـر يف التـصديق علـى                 هتيب كـذلك    - ٦  
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفا فيهـا بالفعـل أو أن تنـضم إليهـا، وأن تنفـذ                    

معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طـرف فيهـا بالفعـل وأن تـسحب أي حتفظـات                 تنفيذا فعاال   
تكون قـد أبـدهتا عنـد توقيعهـا علـى صـكوك دوليـة أخـرى حلقـوق اإلنـسان أو أثنـاء التـصديق                         
ــرب           ــة أو قــد ُتعت ــة يف عموميتــها أو تنقــصها الدق ــا حيــث تكــون تلــك التحفظــات مفرط عليه

  متماشية مع موضوع املعاهدة وهدفها؛ غري
حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع مجيـع                    هتيب  - ٧  

ــسائل          ــاون يف مـ ــث التعـ ــلة حبـ ــى مواصـ ــشجعها علـ ــسان، وتـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــات الدوليـ اآلليـ
ذلـك مفوضـية األمـم املتحـدة         يف اإلنسان وإصالح نظام العدالة مع األمـم املتحـدة، مبـا           حقوق

  حلقوق اإلنسان؛

__________ 
 .، املقرر٤٨/١٣٤القرار     )٧(  
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ألنــه، علــى الــرغم مــن الــدعوة الدائمــة املوجهــة مــن غ القلــق تعــرب عــن بــال  - ٨  
مجهورية إيران اإلسـالمية إىل مجيـع املكلفـني بواليـات تتعلـق بـاإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية،                    
فإهنا مل تستجب ألي طلبات وجهها املعنيـون بتلـك اآلليـات اخلاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى                       

صاالت اليت أجراها املعنيون بتلك اآلليـات اخلاصـة،         مخس سنوات ومل ترد على العديد من االت       
وحتث بقوة حكومة مجهورية إيران اإلسـالمية علـى التعـاون التـام مـع اآلليـات اخلاصـة، مبـا يف                      
ذلــك تــسهيل زيــاراهتم إلقليمهــا، حــىت ميكــن إجــراء حتقيقــات موثــوق هبــا ومــستقلة يف مجيــع    

  االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان؛
حكومة مجهورية إيران اإلسالمية علـى أن تنظـر جبديـة يف مجيـع              تشجع بقوة     - ٩  

التوصــيات املقدمــة خــالل استعراضــها الــدوري الــشامل، مبــشاركة كاملــة وفعليــة مــن اجملتمــع   
  املدين وسائر أصحاب املصلحة؛

 املكلفــني بواليــات تتعلــق بــاإلجراءات اخلاصــة املواضــيعية علــى تــشجع بقــوة  - ١٠  
مام خاص حلالة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، هبـدف التحقيـق فيهـا          إيالء اهت 

وتقــدمي التقــارير عنــها، وخباصــة املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء    
بإجراءات موجزة أو تعـسفا، واملقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة                      أو
 الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة                العقوبة القاسية أو   أو

الــرأي والتعــبري، واملقــرر اخلــاص املعــين بــاحلق يف حريــة التعــبري والتجمــع الــسلمي ويف تكــوين   
 اجلمعيات، واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، واملقـرر اخلـاص املعـين                  

 أو املعتقــد، واملقــرر اخلــاص املعــين باســتقالل القــضاة واحملــامني، واملقــررة اخلاصــة   الــدينحبريــة
املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه، واخلــبري املــستقل املعــين بقــضايا األقليــات،   
والفريق العامل املعـين باالحتجـاز التعـسفي، والفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري                 

  العملية؛   الطوعي، والفريق املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف إطار القانون ويف املمارسةغري أو
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسادسة  تطلـــب  - ١١  

والستني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار مبا يف ذلـك اخليـارات والتوصـيات الراميـة                   
حتــــسني تنفيــــذها، وأن يقــــدم إىل جملــــس حقــــوق اإلنــــسان تقريــــرا مرحليــــا يف دورتــــه  إىل 

  عشرة؛ السادسة
ــران اإلســالمية     تقــرر  - ١٢   ــة إي ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن  مواصــلة دراســة حال

  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”دورهتا السادسة والستني يف إطار البند املعنون  يف
  


