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  جملس حقوق اإلنسان
   والعشروناخلامسةالدورة 

  من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٥/٢٦  
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الـدوليني           إذ يسترشد   

اإلنسان يف   اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة املتعلقة حبالة حقوق           
 وقـرار   ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١ املؤرخ   ٢٢/١٤ اإلنسان   ميامنار، وآخرها قرار جملس حقوق    

 ٢٣/١ وبيـان الـرئيس      ٢٠١٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧ املؤرخ   ٦٨/٢٤٢اجلمعية العامة   
  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ املؤرخ

ـ            وإذ يرحب    ، ه بعمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار وتقريري
 الفتـرات  إىل البلـد يف      اتهاخلاص، مبا يف ذلك تيسري زيار      بتعاون حكومة ميامنار مع املقرر    و
 ١٤ ومـن    ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢١ إىل   ١١ ومن   ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٦ إىل   ١١ من
  ،٢٠١٤فرباير / شباط١٩ إىل

بناء مؤسـسات اجمللـس     املتعلق ب  ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
اليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة         وألصحاب ال دونة قواعد السلوك    املتعلق مب  ٥/٢و
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أنه جيب أن يؤدِّي املكلـف      يشدد على   ، وإذ   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨لمجلس، املؤرخني   ل
  وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،بالوالية مهامه 

التطورات اإلجيابية يف ميامنار وبالتزام حكومة ميامنار بأن تواصـل          ب يرحب  -١  
 وتعزيـز   ، والتحول الدميقراطي واملصاحلة الوطنيـة     صادي، واالقت مسار اإلصالح السياسي  
  ؛اآلن، معترفاً حبجم اجلهود اإلصالحية املضطلع هبا حىت حقوق اإلنسان ومحايتها

حكومة ميامنار مع األطراف الفاعلة السياسية      تعاون   باستمرار   يرحب أيضاً   -٢  
 اإلصـالحات   ة على مواصلة  داخل الربملان واجملتمع املدين وأحزاب املعارضة، وحيث احلكوم       

 ٢٠١٥االنتخابات العامة والرئاسية املقرر عقدها يف عـام         تتسم   كي   الدستورية واالنتخابية 
العـادل يف   التنـافس   بجلميع املرشحني   ما يسمح   ،  احلقيقيةوالشفافية  والشمول  صداقية  بامل

  ؛االنتخابات
 والتعـبري  لنشاط الـسياسي والتجمـع  املتاح لبزيادة اجملال   كذلك يرحب  -٣  
على الوفاء بالتزامها بإجراء إصالحات شاملة يف جمـال         ميامنار  ويشجع حكومة   ،  والصحافة
 وحبماية احلق يف كل من حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، مبـا يف               اإلعالم
وسائط إعالم حرة ومستقلة وضمان سالمة املـدافعني عـن حقـوق    السماح بوجود   ذلك

  أنشطتهم؛يف مواصلة م وحريتهم اإلنسان وأمنه
عن سجناء الرأي يف السنة املاضية،      وكبري   بشكل مستمر  باإلفراج   يرحب  -٤  

هبدف وحيث حكومة ميامنار على مواصلة املهام اجلسيمة املتبقية للجنة مراجعة قضايا السجناء  
اسيني اإلفراج غري املشروط عن مجيع السجناء السياسيني، مبن فيهم مجيـع النـشطاء الـسي              

واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين احُتجزوا مؤخراً، ومواصلة التعاون مع الربملان إللغـاء             
التشريعات احلالية اليت ال تتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وضمان إعـادة تأهيـل            

  سجناء الرأي السابقني تأهيالً كامالً؛
قـوق اإلنـسان،    حل وجتاوزات  إزاء ما تبقى من انتهاكات     يعرب عن قلقه    -٥  

 من أشكال هواالغتصاب وغريالقسري،  والتشريد  التعسفيان،االحتجازوالتوقيف يف ذلك  مبا
واحلرمـان التعـسفي مـن       ،العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة      

، وحيث عض أحناء البلداملمتلكات، مبا فيها األراضي، وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف ب        
  ؛جهودها لوضع حد هلذه االنتهاكاتزيادة حكومة ميامنار على 

مراجعة وإصالح التشريعات، مبا فيهـا      الرامية إىل   املستمرة  اجلهود  ب رحبي  -٦  
ضمان اتفاقها مـع     ، ويذكّر بأمهية  وأمهيتهاعلى ضرورة هذه اإلصالحات      ويشددالدستور،  

 مبشروع القـانون املتعلـق      باهتمام يف هذا الصدد   نوه  يدميقراطية، و املعايري الدولية واملبادئ ال   
املبـادئ   مـع متفقاً  أسلوب عملها   جعل  الذي يهدف إىل    وباللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     

، ويهيـب   )مبادئ بـاريس  ( املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
املقيـدة  القـوانني    إلغاءمواصلة  نوين، بوسائل منها    أن تواصل اإلصالح القا   حبكومة ميامنار   



A/HRC/RES/25/26 

3 GE.14-13573 

لحريات األساسية، وأن تنظر يف التصديق على صكوك دولية إضافية، مبا فيها االتفاقيـات              ل
  ، وإدراجها يف التشريعات الوطنية؛الدولية حلقوق اإلنسان

  احلكم الرشـيد   لتعزيزاخلطوات  حكومة ميامنار على اختاذ مزيد من        يشجع  -٧  
وجود تلبية احلاجة إىل    ودة القانون، بوسائل منها إجراء إصالحات تشريعية ومؤسسية،         سياو

لضمان  احلكومة إىل اختاذ التدابري الالزمة       يكرر دعوته فعال، و وحمايد  وجهاز قضائي مستقل    
مستقلة و منها إجراء حتقيقات كاملة شفافة        بطرق ،عقابمن ال لإلفالت  ملساءلة ووضع حد    ا

 اليت تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون           ير  التقاريف مجيع   
  ؛اإلنساين الدويل

توقيـع   باجلهود املبذولة يف إطار عملية السالم وما ترتب عليها من            يرحب  -٨  
حيـث علـى    سلحة، و اإلثنية امل ماعات  اجلوقف إطالق النار بني حكومة ميامنار و      لاتفاقات  
 ملدنيني من االنتهاكات  اماية  حبمجيع األطراف   مبا يف ذلك قيام      ات،تفاق اال هلذهالكامل  التنفيذ  

بوصـول  لقانون الـدويل اإلنـساين، والـسماح        ل املستمرة حلقوق اإلنسان و    والتجاوزات
، وصوالً آمناً ومناسباً يف توقيته وكامالً وبال عائق إىل مجيـع املنـاطق            املساعدات اإلنسانية   

 املـسلحة بالتوصـل إىل وقـف    وحكومته ومجاعات املعارضة  الرئيس بالتزامرحب أيضاً وي
سـيما   وبإجراء حوار سياسي شـامل للجميـع، وال  إلطالق النار على نطاق البلد بأسره،   

  دائم؛ هبدف إحالل سالممبشاركة النساء، 
 ملا تعانيه   اإلسراع يف جهودها الرامية إىل التصدي     حكومة ميامنار على     حيث  -٩  
 وخطاب كراهية وتشريد ودينية شىت من متييز وانتهاكات حلقوق اإلنسان وعنفإثنية  أقليات  

وحرمان اقتصادي، وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تدمري أماكن العبادة واملقابر والـبىن        
 اململوكة ألي أشخاص، وضمان حرية التنقل، واملساواة يف         التحتية واملباين التجارية والسكنية   

  ات، مبا يف ذلك الصحة والتعليم؛تلقي اخلدم
 يف   وغريها من األقليـات    روهينغياال إزاء حالة    كرر اإلعراب عن بالغ قلقه    ي  -١٠  

اليت أدت إىل إصابة مجيع اجملتمعات احمللية       والية راخني، مبا يف ذلك حوادث العنف املتكررة         
مـا  ة، مبا يف ذلـك      بصدمة نفسية هائلة، وما أبلغ عنه من اعتداءات أخرى يف السنة املاضي           

حصل يف وقت سابق من العام يف قرية دو تشي يار تان، ويطلب إجراء حتقيق مـستقل يف                  
إزاء االعتداءات على األقليات املسلمة يف منـاطق        و ،تلك األحداث وحماسبة املسؤولني عنها    

اين أخرى من البلد وإزاء ترهيب موظفي األمم املتحدة وغريهم من العاملني يف اجملال اإلنـس              
يف والية راخني وتوجيه التهديدات إليهم؛ ويهيب حبكومة ميامنار محاية مجيع املـدنيني مـن       

تيـسري  مبا يف ذلك    ،   تاماً احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية احتراماً     وضمان  العنف  
 للوكـاالت    دومنا متييـز والـسماح     ي بشكل كامل وفور   صول على املساعدة اإلنسانية   احل

 والالجئنياً   وعودة املشردين داخلي   ،إىل مجيع أحناء والية راخني    بال عائق   الوصول   ب اإلنسانية
روهينغيا حبريـة التنقـل     الالسماح ألبناء أقلية    جمتمعاهتم احمللية األصلية، و   طواعية إىل   و بأمان
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 األراضي  معاجلة مسأليت ملكية  على قدم املساواة مع غريهم، و     واحلصول على املواطنة الكاملة     
 اختذهتا احلكومة يف هذا الـصدد،       رحب ببعض التدابري اليت   املمتلكات ألصحاهبا؛ وإذ ي   ورد  

ألسباب اجلذرية للمسألة،   والطوائف ومعاجلة ا    الديانات  بني  فيما على تيسري احلوار  يشجعها  
لضمان  حقوق اإلنسان املبلغ عنها    مستقلة يف مجيع انتهاكات   وكاملة شفافة   وإجراء حتقيقات   

  قيق املصاحلة؛ملساءلة وحتا
واجلهات تعاملها وتعاوهنا مع األمم املتحدة      ميامنار    حكومة تحسني ب يرحب  -١١  

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املـسلح،         الفاعلة الدولية األخرى، ومنها     
يف ميامنار  اً  واستخدامهم جنود جتنيد األطفال   إهناء  العمل الدولية، وبالتقدم احملرز حنو      ومنظمة  

خطة العمل الراميـة إىل     و القضاء على السخرة، مبا يف ذلك موافقة احلكومة على متديد            وحن
ويشجع علـى تنفيـذها     القوات املسلحة   األطفال واستخدامهم من جانب     إهناء ومنع جتنيد    

 بإهناءم االلتزاتنفيذاً تاماً، ويشجع أيضاً على تنفيذ االتفاقات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك 
  ؛٢٠١٥لسخرة حبلول عام ا

يذكّر بالتزام حكومـة    وبينما   إزاء التأخريات اإلضافية؛     يعرب عن قلقه    - ١٢  
ميامنار بفتح مكتب قُطْري ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، حيـيط علمـاً              

وأن  املة،املكتب القُطْري بوالية ك   تنشئ سريعاً   باملفاوضات اجلارية ويهيب باحلكومة أن      
  حتّدد إجراءات فتح املكتب وفقاً لوالية املفوضة السامية؛

واجباهتا الوفاء ب اجملتمع الدويل على مواصلة دعم حكومة ميامنار يف          يشجع  -١٣  
 وحتقيـق   ،تنفيذ عملية التحول الـدميقراطي    يف  والتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان و      

البلد، ويشجع الشركات اخلاصة على أن تكفل احتـرام          يف   التنمية االقتصادية واالجتماعية  
حقوق اإلنسان يف استثماراهتا وما يتعلق هبا من أنشطة وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة     

  ؛باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار سـنة             يقرر  -١٤  

ارات جلنة حقوق اإلنـسان ذات الـصلة ولقـرارات جملـس حقـوق              واحدة، وفقاً لقر  
، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٢ اإلنسان

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢٤، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٣/٢٥و
ما ك ،٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ املؤرخ   ٢٢/١٤ و ،٢٠١٢مارس  /  آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٢١و

إىل أن يضّمن تقريره املقبل عناصر من بينها توصيات إضـافية بـشأن              يدعو املقرر اخلاص  
 ومعلومـات عـن     ،يتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات     احتياجات ميامنار، مبا يف ذلك ما     

  ؛٢٠١٥يف العملية واإلصالحات االنتخابية توطئة النتخابات عام احملرز التقدم 
ممارسة  القادم يف    ميامنار أن تواصل تعاوهنا مع املقرر اخلاص       حبكومة   يهيب  -١٥  
بتعاون احلكومة مع   يف الوقت ذاته    يرحب  و ،إضافية، بطرق منها تيسري إجراء زيارات       الوالية
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 ويهيب باملفوضية السامية أن تزود املقرر اخلاص بكل ما يلزم من مـساعدة              املقرر اخلاص، 
  ه على أكمل وجه؛وموارد لتمكينه من االضطالع بواليت

 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا             يطلب  -١٦  
   والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛التاسعة

 لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، ويهيب        عن تأييده القوي   يعرب  -١٧  
  .مستشاره اخلاص املعين مبيامنارمع مع األمني العام وتضمن التعاون التام حبكومة ميامنار أن 

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  .]اعتمد بدون تصويت [

        

  


