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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/٢٤  
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،         إذ يسترشد     

والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً القـرارات الـسابقة    
عية العامة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف       للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلم      

   ١٢/٢٠ و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ١٠/٢٧ميامنار، مبا يف ذلك قرارات اجمللس       
، وقـرارا   ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٣/٢٥ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢املؤرخ  

 ٢٤ املؤرخ   ٦٥/٢٤١ و ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٦٤/٢٣٨اجلمعية العامة   
  ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف          بالعمل الذي اضطلع به   وإذ يرحب     
، وحييط علماً بتقريره األخري الذي حيث ميامنار على تنفيذ التوصيات الواردة فيـه              )١(ميامنار

زاء عدم تنفيـذ    وكذا التوصيات الواردة يف غريه من التقارير السابقة، وإذ يعرب عن قلقه إ            
__________ 

سان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة         سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلن         *  
  .، الفصل األول)A/HRC/16/2(عشرة 

 .A/HRC/16/59الوثيقة  )١(

 
 A/HRC/RES/16/24  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

12 April 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/RES/16/24 

GE.11-12704 2 

التوصيات السابقة، ويبدي أسفه لعدم السماح للمقرر اخلاص بإجراء أي زيارة إىل البلد منذ              
  ، ٢٠١٠فرباير /شباط

لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات والتقـارير         وإذ يساوره قلق متزايد       
ى بـشأن حالـة حقـوق     ذكرها، ويف قرارات وتقارير هيئات األمم املتحدة األخر        ةالسالف

اإلنسان يف ميامنار، وإذ يشّدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس حنو تلبية هـذه الـدعوات                
  الصادرة عن اجملتمع الدويل، 

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١إىل قراري جملس حقوق اإلنسان      وإذ يشري     
اصة التابعـة جمللـس   بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخل       

، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨حقوق اإلنسان، املؤرخني    
  يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 أن حكومة ميامنار مسؤولة عن كفالة متتع مجيع سكان ميامنار           وإذ يؤكد من جديد     
سية كافةً، وفقاً ملا ينص عليه امليثـاق واإلعـالن          متتعاً تاماً حبقوق اإلنسان واحلريات األسا     

  العاملي حلقوق اإلنسان وغريمها من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،
إزاء القيود املفروضة على ممثلي الرابطة الوطنية من أجـل          وإذ يعرب عن بالغ القلق        

عنية، مبـا يف    الدميقراطية وعلى األحزاب السياسية األخرى وسائر اجلهات صاحبة املصلحة امل         
ذلك العديد من اجلماعات اإلثنية، واليت حتول بالتايل دون إجراء عمليـة حـوار حقيقـي                

  ،الدميقراطيةومصاحلة وطنية وانتقال إىل 
 إىل إعالن حكومة ميامنار عن عزمها على تنفيذ عملية حتول دميقراطي، وإذ وإذ يشري  

اجلميع متتعاً كامالً حبقـوق اإلنـسان       يبدي رغبته يف عودة الدميقراطية بشكل كامل ومتتع         
  ويشدد على أمهية تنفيذ ذلك على وجه السرعة، 

 إىل أن االنتخابات احلرة الرتيهة والشفافة هي حجـر الزاويـة ألي              أيضاً وإذ يشري   
ساحنة يف هذا الـصدد املتمثلـة يف        عملية إصالح دميقراطي، ويبدي أسفه إلضاعة الفرصة ال       

ويشري بوجه خاص يف هذا الصدد إىل القيود اليت         . ٢٠١٠ ُنظمت عام    االنتخابات العامة اليت  
فرضها القوانني االنتخابية على حنو ما حددهتا ونفذهتا احلكومة، وعـدم اسـتقالل جلنـة               
االنتخابات، ويعرب عن قلقه أيضاً إزاء عدم اختاذ جلنة االنتخابات أي إجـراءات ملتابعـة               

  ، مبا يف ذلك إجراءات التصويت، الشكاوى املتعلقة بعملية االنتخابات
 مبشاركة حكومة ميامنار يف االستعراض الدوري الشامل، يف كانون          وإذ حييط علماً    

، بصفتها الدولة موضوع االستعراض، وُيقّر يف هذا الصدد بأن حكومـة            ٢٠١١يناير  /الثاين
نحو الواجب يف   ميامنار قد أّيدت توصيات معّينة ويعرب عن أمله يف أن تنظر احلكومة على ال             

أكرب عدد ممكن من التوصيات اليت مل حتظ بعد بتأييدها وأن تعلن قبوهلـا هلـا، وأن تـضع                   
  ، التنفيذالتوصيات اهلامة العديدة اليت رفضتها موضع 
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بقلق شديد أن احلالة اخلطرة حلقوق اإلنسان يف ميامنار تـدفع بـآالف       وإذ يالحظ     
  اجملاورة،األشخاص إىل التماس اللجوء يف البلدان 

االنتهاكات املنتظمة واملستمرة للحقوق اإلنسانية ألفراد شعب       يدين بشدة     -١  
  ميامنار وحرياهتم األساسية؛

 حكومة ميامنار على أن تشرع يف عملية شاملة ملرحلـة مـا بعـد               حيث  -٢  
منها االنتخابات حتقيقاً للمصاحلة الوطنية من أجل االنتقال احلقيقي إىل الدميقراطية، بوسائل            

إقامة حوار هادف وإشراك ممثلي خمتلف اجملموعات الفاعلة يف احلياة السياسية يف البلد وذلك              
يف إطار االنتقال إىل نظام حكم مدين وشرعي يقوم على أساس املساءلة ويستند إىل سـيادة                
القانون واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وحتقيقاً هلذه األغراض يهيب حبكومـة            

امنار أن تتخذ تدابري فورية لبدء حوار هادف وموضوعي باستخدام مجيع القنوات مع كافة              مي
أحزاب املعارضة واجملموعات واجلهات الفاعلة السياسية واجلماعات اإلثنية واجملتمع املدين، مبا    

 يف ذلك داو أونغ سان سو كي؛

 وضعت  باإلفراج عن السيدة داو أونغ سان سو كي عقب آخر فترةيرحب  -٣  
فيها تعسفاً حتت اإلقامة اجلربية، وإذ يالحظ أن اإلفراج عنها غـري مـشروط، يطلـب إىل              
حكومة ميامنار أن تكفل جلميع أفراد شعب ميامنار، مبن فيهم داو أونغ سان سو كي، التمتع                

الكامل جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية، واحلريات األساسـية،                
ا يشمل على وجه اخلصوص حرية احلركة داخل البلد وخارجه وحرية االتصال مع مجيـع               مب

 اجلهات احمللية صاحبة املصلحة؛

إىل حكومة ميامنار أن تكفل محاية السالمة اجلسدية جلميع أفـراد           يطلب    -٤  
شعب ميامنار، مبن فيهم داو أونغ سان سو كي، مبا يتمشى مع مبدأ احترام حقوق اإلنـسان      

 ريات األساسية؛واحل

 حكومة ميامنار إىل أن تعترف بالتسجيل السابق لالنتخابات جلميـع           يدعو  -٥  
األحزاب السياسية مبا يف ذلك الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية وأن ترفع مجيـع القيـود                
املفروضة على ممثلي الرابطة وعلى سائر اجلهات الفاعلة يف البلد، من تنظيمـات سياسـية               

   جمتمع مدين؛ومنظمات
حكومة ميامنار بشدة إىل أن تتعاون مع اجملتمع الدويل بغيـة إحـراز      يدعو    -٦  

  تقدم ملموس فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية والعمليات السياسية؛
 حكومة ميامنار بشدة على أن تفرج عن مجيع سجناء الـضمري دون             حيث  -٧  

حيـث  وء االرتفاع املستمر لعدد هؤالء السجناء،       يعرب عن قلقه إزا   وشروط ودون تأخري،    
أيضاً حكومة ميامنار بشدة على أن متتنع عن مواصلة تنفيذ أية اعتقاالت بدافع سياسـي وأن              

ألفـني  تفرج، دون تأخري ودون شروط، عن مجيع سجناء الضمري الذين يقدر عددهم بنحو              
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، يو خون تـون أو    دميقراطية،  سجني، مبن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل ال         ومائيت  
ي، ينغ، وأحد مؤسسي احلركة، كو كو غ      مني كو نا   ، يو "٨٨جيل  "وقائد احلركة الطالبية    

  وأن تسمح هلم باملشاركة يف العملية السياسية مشاركة تامة؛
التجمع أن ترفع القيود املفروضة على حرية       حكومة ميامنار بشدة إىل     يدعو    -٨  

تنقل وحرية التعبري، مبا يف ذلك القيود املفروضة علـى وسـائط        وحرية ال وتكوين اجلمعيات   
اإلعالم احلرة واملستقلة عن طريق إتاحة إمكانية االستخدام احلر لشبكة اإلنترنت وخـدمات          
اهلواتف احملمولة ووقف الرقابة عليهما، مبا يف ذلك استخدام قانون الصفقات اإللكترونية ملنع             

  ة؛نشر اآلراء اليت تنتقد احلكوم
 حبكومة ميامنار أن تقوم باستعراض مجيع التشريعات الوطنية بغية التحقق           يهيب  -٩  

من امتثاهلا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، على أن يتسم االستعراض بالشفافية والـشمول، وأن              
         تنخرط يف الوقت نفسه اخنراطاً كامالً يف العمـل مـع املعارضـة الدميقراطيـة واجلماعـات                 

ثنية واجلهات الفاعلة السياسية والتابعة إىل اجملتمع املدين، ويذكِّر مرة أخرى أن اإلجراءات اليت              اإل
  وضعت لصياغة الدستور قد أدت فعلياً إىل استبعاد مجاعات املعارضة من العملية؛

حكومة ميامنار على أن تكفل استقالل اجلهاز القضائي وحياده، وأن          حيث    -١٠  
امني وتكفل مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة وتفي بالتأكيدات الـيت          تضمن استقالل احمل  

حقوق اإلنسان يف ميامنار بشأن     قطعتها سلطات ميامنار يف السابق للمقرر اخلاص املعين حبالة          
   حوار حول اإلصالح القضائي؛بدء

حكومة ميامنار بشدة إىل أن تتخذ تـدابري عاجلـة لوضـع حـد              يدعو    -١١  
اجلسيمة واملستمرة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا          لالنتهاكات  

 انتمائهم إىل مجاعات إثنية معينـة، واسـتهداف         بسببيف ذلك استهداف أشخاص معينني      
يات العسكرية، وممارسة االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي، وأن   املدنيني يف العمل  

  تضع حداً دون تأخري إلفالت املسؤولني عن تلك األفعال من العقاب؛
حكومة ميامنار للنداءات الـسابقة     إزاء عدم استجابة    قلقه البالغ   يعرب عن     -١٢  
ى نداءاته املوجهـة إىل     لذلك يشدد من جديد عل    وبوضع حد لإلفالت من العقاب،      املتعلقة  

حكومة ميامنار بأن تضطلع، دون تأخري، بتحقيق كامل وشفاف وفعال ونزيه ومـستقل يف              
مجيع التقارير اليت تتحدث عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حـاالت االختفـاء               

والسخرة واالحتجاز التعسفي واالغتصاب وشىت أشكال العنف       القسري  القسري والتشريد   
ي األخرى والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة، وأن تقدم املسؤولني عن هـذه              اجلنس

األعمال إىل العدالة بغية وضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقـاب،              
، على أن تويل األمم     كما يدعو حكومة ميامنار بشدة إىل أن تقوم بذلك على سبيل األولوية           

  ناسب هلذه املسألة؛املتحدة االهتمام امل
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حبكومة ميامنار أن تنظر، على سبيل االستعجال، يف التقارير املتـسقة           يهيب    -١٣  
اليت تتحدث عن إخضاع سجناء الضمري للتعذيب وسوء املعاملة، وأن تكفل إجراء التحقيقات             

  بنتائج تلك التحقيقـات،    اة أفراد األسر  الواجبة يف حاالت الوفاة داخل السجون وتضمن مواف       
وأن تتجنب نقـل سـجناء       وأن حتسن الظروف السائدة يف السجون وسائر مرافق االحتجاز،        

الضمري إىل سجون معزولة بعيدة عن أسرهم حيث ال ميكن هلم تلقـي زيـارات منتظمـة أو               
  احلصول على مؤن إضافية، مبا يف ذلك األغذية واألدوية؛

ب اللجنة الدولية للصلي بأن تستأنف تعاوهنا مع  بشدةحكومة ميامنار وصي  ي  -١٤  
  ؛األمحر

حكومة ميامنار بشدة على أن تضع حداً جلميع أشكال التمييز وتكفل           ث  حي  -١٥  
محاية احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية باالسـتناد إىل اإلعـالن            

وق اإلنسان مبوجب   لقة حبق العاملي حلقوق اإلنسان، وأن متتثل بوجه اخلصوص اللتزاماهتا املتع        
   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛اتفاقية

 إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق اإلنـسان        يعرب عن قلقه الشديد     -١٦  
 مبا فيها على سبيلأقليات إثنية عديدة، عاين منها لتشريد واحلرمان االقتصادي اليت ت    والعنف وا 

نغيا العرقية املقيمة يف والية راخني الشمالية، ويهيـب حبكومـة          يالذكر ال احلصر، أقلية روه    
ميامنار أن تتخذ إجراءات فورية لتحسني حالة هذه األقليات، وأن تعترف حبق أفراد أقليـة               

  ؛ كافةؤالء األفرادهلنغيا العرقية يف اجلنسية وتكفل محاية مجيع احلقوق اإلنسانية يروه
، ٢٠١١فرباير  /بقرار منظمة العمل الدولية وحكومة ميامنار، يف شباط       يرحب    -١٧  

 الـسخرة   متديد التفاهم التكميلي املوقع بينهما، وبالتزام احلكومة سن تشريعات جديدة حتظر          
، وبأنشطة التوعية اليت تضطلع هبا احلكومة       ١٩٠٧ لعام   تلغي أحكام قوانني القرى والبلدات    و

لعمل الدولية، لكنه يدين بشدة استمرار أعمال املضايقة اخلطرة الـيت           باالشتراك مع منظمة ا   
       تستهدف املشتكني وامليسرين، ويطلب بإحلاح إىل احلكومة أن تفرج عـن أولئـك الـذين             
ال يزالون يف االحتجاز، وحيثها على أن تكثف التدابري الرامية إىل وضع حد للسخرة، مبـا يف     

 وأن تيسر تعزيـز تعـاون   احمللية،ر نشرات إعالمية جبميع اللغات  إصداب املتعلقذلك االتفاق   
منظمة العمل الدولية يف ميامنار من أجل مواصلة تعزيز كفاءة األنشطة التربوية واملتعلقة بإدارة      

  الشكاوى اليت يضطلع هبا موظف االتصال التابع ملنظمة العمل الدولية؛
 القـسري   ملمارسة التـشريد  داً  حكومة ميامنار بشدة إىل أن تضع ح      يدعو    -١٨  
ألعداد كبرية من األشخاص داخل بلدهم وإىل بلدان جماورة، وأن تقـضي علـى              املنهجي  

األسباب األخرى لتدفق الالجئني، مبا يف ذلك استهداف األشخاص على أساس انتمائهم إىل             
  مجاعات إثنية معينة؛
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ياً لتجنيد األطفـال    حكومة ميامنار بشدة إىل أن تضع حداً فور       يدعو أيضاً     -١٩  
واستخدامهم على حنو يشكل انتهاكاً للقانون الدويل من جانب كافة األطراف، ويرحب مبا             
أبدته احلكومة يف الفترة األخرية من اهتمام هبذه املسألة، وحيثها على أن تكثف التدابري الرامية               

ثل اخلاص لألمني العام    إىل ضمان محاية األطفال من الرتاع املسلح وأن تواصل تعاوهنا مع املم           
املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، بوسائل منها إتاحة إمكانية الوصول إىل املنـاطق الـيت              

  يوجد فيها أطفال جمندون من أجل تنفيذ خطة العمل الرامية إىل وقف هذه املمارسة؛
حكومة ميامنار على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية األمـم املتحـدة            حيث    -٢٠  

مية حلقوق اإلنسان، بتوفري تدريب كاٍف ألفراد قواهتا املسلحة وأفراد شرطتها وموظفي            السا
السجون يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا يكفل تقيدهم الصارم بأحكام     

 للمساءلة عـن أي     ُتخضعهمالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وأن         
  ذه األحكام؛انتهاكات هل

أن تكفل وصول األمـم املتحـدة واملنظمـات         إىل  حكومة ميامنار    يدعو  -٢١  
اإلنسانية الدولية وشركائها، بشكل كامل ويف الوقت املناسب وبأمان ودون عائق، إىل مجيع             
أحناء ميامنار، مبا فيها مناطق الرتاع واملناطق احلدودية، وأن تتعاون تعاوناً تامـاً مـع تلـك                 

الفاعلة بغرض ضمان إيصال املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني، مبـن            اجلهات  
  فيهم املشردون، يف مجيع أحناء البلد؛

حكومة ميامنار إىل أن تنظر يف االنضمام إىل بقيـة املعاهـدات      يدعو أيضاً     -٢٢  
دات حقـوق   الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان مبا يتيح إمكانية إجراء حوار مع هيئات معاه           

  اإلنسان األخرى؛
 حكومة ميامنار إىل أن تسمح للمدافعني عن حقوق اإلنـسان     يدعو كذلك   -٢٣  

مبتابعة أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سالمتهم وأمنهم وحريتهم يف التنقل حتقيقـاً هلـذا               
  الغرض؛

متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملـدة            يقرر    -٢٤  
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣ املؤرخ   ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنسان        

 ٧/٣٢، ولقرارات جملس حقـوق اإلنـسان   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠و
          ١٣/٢٥ و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ١٠/٢٧ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨املؤرخ  
  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٦املؤرخ 

 ميامنار بشدة على أن تستجيب لطلبات املقرر اخلاص لزيارة          حكومةحيث    -٢٥  
البلد، مع احلرص على االستجابة يف الوقت املناسب، وأن تتعاون معه تعاوناً تامـاً بإتاحـة                
وصوله إىل مجيع املعلومات واهليئات واملؤسسات ذات الصلة وإىل األشخاص املعنيني، حـىت             

 تنفذ دون تأخري التوصـيات املوجهـة إىل احلكومـة    يتمكن من الوفاء بواليته بفعالية، وأن     
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 ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ٥/١-ويف قرارات اجمللس د إ     )٢(والواردة يف تقاريره  
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣١ و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣و
  ؛ ١٣/٢٥ و١٢/٢٠ و١٠/٢٧ و٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/١٤و

إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الـسادسة             يطلب    -٢٦  
وتقييماً ملـا   تقريراً مرحلياً   ،  والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي        

   ؛أُحرزته احلكومة من تقدم بشأن عزمها على حتقيق التحول الدميقراطي
ود املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من مساعدة        باملفوضية السامية أن تز   يهيب    -٢٧  
  تمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛لوموارد 
أن تواصل احلوار مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حبكومة ميامنار يهيب   -٢٨  

  ؛ميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةهبدف ضمان االحترام التام جل
ثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، ويدعو       لبعيعرب عن تأييده القوي       -٢٩  

حكومة ميامنار إىل أن تضمن التعاون التام مع األمني العام ومستشاره اخلاص املعين مبيامنـار               
  .واملقرر اخلاص

  ٤٧اجللسة 
   ٢٠١١مارس / آذار٢٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

        

__________ 
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