
(A)   GE.13-14725    130613    130613 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

  ئيس بيان الر:*ميامنار، )باسم منظمة التعاون اإلسالمي(باكستان     

    .../٢٣بيان الرئيس     
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

 /حزيـران ...   يف ةاملعقـود ،    ...  لا اجللسةيف  أدىل رئيس جملس حقوق اإلنسان،        
  :بالبيان التايل، ٢٠١٣ هيوني

 :إن جملس حقوق اإلنسان"    

قلقه إزاء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت       يعرب عن بالغ      )أ(  
ـ  الروهين  مـسلمي  يف ذلـك ضـد      مبـا   املسلمني يف ميامنار،   ترتكب ضد  ا يف  جي

 ؛راخني والية

ـ  يـو البيان الذي أدىل به الرئيس      ب حييط علماً   ) ب(    ٢٨ سـني يف     ني ث
سيالحقون قضائياً وفق    مجيع مرتكيب العنف     أن فيه   أكدالذي  ، و ٢٠١٣مارس  /آذار
 املعنية بتحقيق نة املركزية   إنشاء اللج ويشري إىل   ،  يقتضيه القانون من صرامة     ما أقصى

املعنيـة  ستقلة  املتحقيق  التقرير جلنة   صدور  ني عقب   خالتنمية يف والية را   واالستقرار  
   راخني؛مبسألة

 ومفوضة األمم   ، األمني العام   الصادرة عن  بياناتالختلف  يذكر مب   )ج(  
ـ              ،اراملتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبيامن

__________ 
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 سلطات ميامنار   هايحثوا ف  ، اليت واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار       
 محاية السكان املدنيني من العنف، وضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنـسان            على

إحاطتـها   يف   ة السامي ة به املفوض  ت البيان الذي أدل    عن فضالًواحلريات األساسية،   
 ؛٢٠١٣مايو /أيار ٢٧لس حقوق اإلنسان يف جمل

ث حكومة ميامنار على اختاذ تدابري فورية لوضع حـد جلميـع            حي  )د(  
املـسلمني، ويـدعو     ضداملرتكبة  أعمال العنف ومجيع انتهاكات حقوق اإلنسان       

  احلوار؛من خالل تغليب احلل السلمي البلد إىل السياسيني والدينيني يف الزعماء

ىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املساءلة إدعو حكومة ميامنار ي  )ه(  
 ،حتدثاليت  ميع انتهاكات حقوق اإلنسان     جب يتصل  فيما وإهناء اإلفالت من العقاب   

 كامـل  ضد املسلمني، عن طريق إجـراء حتقيـق       االنتهاكات املرتكبة   يف ذلك    مبا
 لقانون الـدويل  ل انتهاكات    حدوث عن يرد من أنباء    ما شفاف ومستقل يف مجيع   و

 حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

، باالشتراك مع اجملتمـع      إىل أن تكفل    حكومة ميامنار  دعو أيضاً ي  )و(  
 الدويل، عودة مجيع الالجئني واألشخاص املشردين من ديارهم، مبن فيهم املسلمون؛

ث حكومة ميامنار على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تـدمري           حي  )ز(  
ميـع  جل اليت تعود ملكيتها   السكنية   املباين التجارية و  احملالتوبادة واملقابر   أماكن الع 

 ؛فئات السكان

ـ  ث حكومة ميامنار على منح حقوق املواطنة الكاملـة        حي  )ح(    سلميمل
يف ذلك عن طريق مراجعـة        مبا ،شفافة إجراءات قانونية  وفق،  راخنيا يف   جيالروهين

  ؛١٩٨٢  لعامقانون اجلنسية

حكومة ميامنار إىل ضمان التعاون الكامل مع مجيع األطراف         يدعو    )ط(  
  املتـضررين  ألشـخاص إىل ا والسماح بالوصول الكامل للمساعدات اإلنـسانية       

 اتفاقات  خمتلفاحلكومة على تنفيذ  يف هذا الصدد، وحيثواجملتمعات احمللية املتضررة
من أجـل   تمع الدويل   تنفذ بعد واليت أبرمت بني سلطات ميامنار واجمل         مل اليتالتعاون  

دون  فيها والية راخـني،     مبا ،توزيع املساعدات اإلنسانية يف مجيع املناطق املتضررة      
 ؛متييز أي

 مع جملـس حقـوق      تعاوهنا حكومة ميامنار على مواصلة      يشجع  )ي(  
  ".اإلنسان بشأن هذه املسألة

        

  


