
(A)   GE.13-12879    060513    060513 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٢/١٤  
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان، والعهـدين            إذ يسترشد   

الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة املتعلقة حبالة حقوق       
 ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٢١ق اإلنسان   اإلنسان يف ميامنار، وآخرها قرار جملس حقو      

  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٧/٢٣٣وقرار اجلمعية العامة 
، )١(تقريريـه ب بعمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار و وإذ يرحب   

 إىل البلد يف    ويرحب كذلك بتعاون حكومة ميامنار مع املقرر اخلاص، مبا يف ذلك تيسري زيارتيه            
  ،٢٠١٣فرباير / شباط١٦ إىل ١١ ومن ٢٠١٢أغسطس / آب٤يوليه إىل / متوز٣٠الفترتني من 

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
، لمجلـس لبشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة             

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثانيـة                   *  
  .، الفصل األول)A/HRC/22/2(والعشرين 

)١( A/67/383 وA/HRC/22/58. 
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، وإذ يؤكد أن على املكلف بوالية يف إطار اإلجـراءات           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
  فقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،اخلاصة أن يؤدي واجباته و

حكومـة ميامنـار    بالتزام  يف ميامنار و  املستمرة  التطورات اإلجيابية   ب يرحب  -١  
لوطنية وتعزيـز   بأن تواصل مسار اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي واملصاحلة ا        املعلن  

  حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 
مع األطراف الفاعلة السياسية  املستمر   بتجاوب حكومة ميامنار     يرحب أيضاً   -٢  

صـالح  اإلداخل الربملان واجملتمع املدين وأحزاب املعارضة، وحيث احلكومة على مواصـلة            
واجلهات الفاعلة ت مع املعارضة الدميقراطية واجلماعا  جامع ومتواصل    وإجراء حوار    االنتخايب

الفاعلة من اجملتمع املدين، يفضي إىل املصاحلة الوطنية          واجلهات اجلماعاتالسياسية واإلثنية و  
  وبناء سالم دائم يف ميامنار؛ 

لنشاط الـسياسي والتجمـع والتعـبري       املتاح ل اجملال  بتزايد   يرحب كذلك   -٣  
تسوية املنازعـات املتعلقـة       للمساعدة يف مؤقت  والصحافة، مبا يف ذلك إنشاء جملس صحافة        

باإلعالم ووضع مشروع قانون جديد لإلعالم، ويشجع احلكومة على الوفاء بالتزامها بـإجراء             
إصالحات شاملة يف جمال اإلعالم إلتاحة وسائط إعالم حرة ومستقلة، تشمل وسائط اإلعالم             

  يواصلوا أنشطتهم؛اإلذاعية وضمان سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان وأمنهم وحريتهم لكي 
مبا يف  ،   اليت ال تزال مستمرة     إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان    يعرب عن قلقه    -٤  

من أشكال ه  ومصادرة األراضي واالغتصاب وغرياالحتجاز التعسفي والتشريد القسريذلك 
العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة إضافة إىل انتهاكات القـانون            

، وحيث حكومة ميامنار على مضاعفة جهودها لوضع حد هلذه االنتهاكات،           الدويل اإلنساين 
واختاذ التدابري الضرورية لضمان املساءلة وإهناء حالة اإلفالت من العقاب، بطرق منها إجراء             
حتقيق كامل وشفاف ومستقل يف مجيع البالغات اليت تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدويل             

أيضاً إىل التحقيق على النحو الواجـب       يدعوها  ، و اإلنساين نسان والقانون الدويل  حلقوق اإل 
  يف ظروف االحتجاز والسجن ويف ادعاءات اللجوء إىل ممارسة التعذيب يف السجون؛

 حبكومة ميامنار أن تواصل تنفيذ توصيات املقرر اخلاص والتوصـيات   يهيب  -٥  
، فضالً عن الدعوات اليت تتـضمنها قـرارات         اليت قبلتها خالل االستعراض الدوري الشامل     

جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة املذكورة أعاله، ويشجع احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا 
كطرف يف املعاهدات الدولية والصكوك األخرى امللزمة قانوناً وعلى االنـضمام إىل العهـد         

ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية م      
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 باستمرار اإلفراج عن سجناء الضمري يف الـسنة املاضـية، وحيـث             يرحب  -٦  
احلكومة على مواصلة عملية اإلفراج عنهم دون تأخري ودون شرط والعمل علـى اسـتعادهتم               

 لتوصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،          حلقوقهم وحرياهتم بالكامل وفقاً   
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         ويرحب بإنشاء جلنة فحص حاالت السجناء السياسيني وباالجتمـاع األول الـذي عقدتـه              
 الستعراض القضايا املتبقية اخلاصة بالسجناء الـسياسيني ويتوقـع          ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٣يف  
   ودقيق وجامع؛تعمل هذه اآللية على حنو شامل أن

 بالتقدم احملرز يف تطوير التعاون بني حكومة ميامنار واللجنـة           يرحب أيضاً   -٧  
الدولية للصليب األمحر، وال سيما السماح للمؤسسة باستئناف زياراهتا إىل أماكن االحتجاز            

  واالضطالع بأنشطة يف والية راخني؛
ه األشخاص املنتمـون     احلكومة على التعجيل جبهودها للتصدي ملا يعاني       حيث  -٨  

دينية ولغوية من متييز وانتهاكات حلقوق اإلنـسان وعنـف          أقليات  وإثنية  إىل أقليات قومية أو     
وتشريد وحرمان اقتصادي، ويعرب عن قلقه بصفة خاصة إزاء حالة أقلية الروهينجيا يف والية              

 مجيـع   راخني، وحيث احلكومة على اختاذ إجراءات لتحسني أحوال تلـك األقليـة ومحايـة             
، منـها   أمورأو تعديل القوانني اليت حترم أقلية الروهينجيا من مجلة          /اإلنسانية، وإلغاء و   حقوقها

 ،احلصول على اجلنسية  تكافؤ فرص   احلق يف تسجيل الوالدات وإمكانية الزواج وحرية التنقل، و        
مـات  لاللتزامطابقتـه   لـضمان  ١٩٨٢إجراء مراجعة كاملة لقانون اجلنسية الصادر يف عام         ب

، ويـشمل ذلـك احلـق يف         تكون حكومة ميامنار طرفاً فيها     احملددة يف املعاهدات اليت    الدولية
  احلصول على اجلنسية؛

 إزاء استمرار التوترات الطائفية يف أعقـاب حـوادث          يعرب عن بالغ قلقه     -٩  
حماسبة األشخاص املـسؤولني    أن تضمن   العنف اليت شهدهتا والية راخني، ويهيب باحلكومة        

يف الوقت املناسب بأمانة و العنف، وحيثها على إتاحة اإلمكانية لوصول املساعدة اإلنسانية   عن
إىل كل من حيتاجوهنا يف مجيع أحناء والية راخني وتيسري العـودة            عائق  ودون  وبشكل كامل   

تنفيـذ اتفاقـات    أن تواصل   أيضاً  يهيب هبا   الطوعية لألفراد إىل جمتمعاهتم احمللية األصلية، و      
التعاون املختلفة املربمة بني سلطات ميامنار واجملتمع الدويل من أجل توزيع املعونة اإلنسانية يف              

سـريعاً  أن تتحـرك    التنسيق الفعال للمساعدات اإلنسانية هناك و     أن تكفل   والية راخني، و  
  صدوره؛عند للتوصيات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق يف راخني لالستجابة 

 إزاء استمرار الرتاع املسلح يف والية كاشني وما يقترن          يعرب عن بالغ قلقه     -١٠  
وانتـهاك  اإلنـساين   انتهاكات القانون الدويل    ببه من انتهاكات حلقوق اإلنسان وادعاءات       

لعنف اجلنسي والتعذيب، ويرحب باستئناف حمادثات السالم       لرمة أماكن العبادة، وممارسة     حل
ـ   منار ومنظمة استقالل كاشني، ويشجع بشدة على        مؤخراً بني حكومة ميا    وار تكثيـف احل

رمسي يف إطار عملية شاملة ترمي إىل ضمان حتقيق السالم ألمد بعيد واملـصاحلة              السياسي  ال
الوطنية، وحيث احلكومة أيضاً على محاية احلقوق وتلبية احتياجات األشـخاص املتـأثرين             

يف الوقـت   بأمانـة و  ية لوصول املساعدة اإلنسانية     بالرتاع واملشردين داخلياً وإتاحة اإلمكان    
  إىل كل من حيتاجوهنا يف مجيع أحناء والية كاشني؛عائق ودون بشكل كامل املناسب 
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 خبطة العمل املشتركة املتعلقة باجلنود األطفال اليت وقعتها حكومـة           يرحب  -١١  
عهدت هبا احلكومة ملنـع   وبااللتزامات األخرى اليت ت٢٠١٢ميامنار مع األمم املتحدة يف عام    

، مبا يف ذلك قوات حـرس احلـدود،   القوات املسلحة مليامنار م يف   جتنيد األطفال واستخدامه  
ويهيب باحلكومة أن تتعاون تعاوناً تاماً مع مجيع األطراف يف فرقة العمل القطريـة التابعـة                

إىل عائق  الوصول دون     اآلخرين املستقلني  األمم املتحدة واملراقبني     تسمح ملراقيب لألمم املتحدة   
مجيع املناطق اليت قد جيند فيها األطفال وأن تّيسر إجراء حوار بشأن خطـط العمـل مـع                  
األطراف األخرى املذكورة يف التقرير السنوي لألمني العام عن األطفال والـرتاع املـسلح              

 خدمات للناجني يف جماالت التـسريح وإعـادة التأهيـل   تقدمي هذه املمارسة وهبدف وقف   
  وإعادة اإلدماج؛

 لضمان االسـتقالل والرتاهـة      اً قضائي اًإصالحأن جتري    باحلكومة   يهيب  -١٢  
باهتمام اخلطوات  يالحظ  واملساءلة على صعيد اجلهاز القضائي واحملامني واملدعني العامني، و        

نـة  أعمال جل واليت اختذهتا احملكمة العليا للعمل مع اجملتمع الدويل والتماس مساعدته التقنية،            
سيادة القانون واالستقرار يف الربملان برئاسة داو أونغ سان سو كي، ويشجع على مواصـلة               

تعزيز سيادة القانون   املعلنة ل احلكومة  سرعتها وفقاً لنية    يف هذا الصدد وزيادة     املبذولة  اجلهود  
  يف ميامنار؛
، مبا يف   وق اإلنسان  باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية حلق       يقر باهتمام   -١٣  

التحقيق، ويشجع احلكومة على اإلسراع بإصـدار       تنظيم بعثات   لشكاوى و اذلك استعراض   
تشريع جديد إلعادة تشكيل اللجنة لكي تتمكن من املضي يف تطوير عملها املتعلق باحلماية              

على حنو  عملها  اللجنة  أداء  والعمل مع اجملتمع املدين، ويذكّر يف الوقت نفسه بضرورة ضمان           
  وفعال وفقاً ملبادئ باريس؛به  وحر وموثوق مستقل

اعتماد خطط عمل شاملة لدعم االتفاق املربم بـني حكومـة           بحييط علماً     -١٤  
، ٢٠١٥ميامنار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على السخرة جبميع أشـكاهلا حبلـول عـام               

  ويشجع احلكومة على مواصلة التزامها القوي بتنفيذها؛
دويل على مواصلة دعم حكومة ميامنار بفعاليـة، بطـرق           اجملتمع ال  يشجع  -١٥  

املساعدة التقنية وبناء القدرات، يف الوفاء بواجباهتا والتزاماهتا الدولية يف جمال حقـوق              منها
اإلنسان ويف تنفيذ عملية االنتقال الدميقراطي وحتقيق التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،             

م حقوق اإلنسان ومراعاة أهـداف اجتماعيـة         احترا الشركات اخلاصة على ضمان    ويشجع
يف استثماراهتا وما يرتبط هبا من أنشطة يف ميامنار وفقاً للمبادئ التوجيهية            أوسع نطاقاً   وبيئية  

  بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
 بالتزام حكومة ميامنار بتوجيه دعوة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية يذكر  -١٦  

إجـراءات  مكتب قطري، ويدعو احلكومة إىل حتديد جدول زمين و        إلنشاء  ن  حلقوق اإلنسا 
  ؛ة لوالية املفوضفتح املكتب وفقاًل
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 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار سـنة             يقرر  -١٧  
واحدة، وفقاً لقرارات جلنة حقوق اإلنـسان ذات الـصلة ولقـرارات جملـس حقـوق                

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ؤرخ   امل ٧/٣٢ اإلنسان
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢٤، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٣/٢٥و
، ويدعو فضالً عن ذلك املقـرر اخلـاص إىل أن           ٢٠١٢مارس  /  آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٢١و

ت ميامنار، مبا يف ذلـك      يضّمن تقريره املقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن احتياجا         
  يتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات؛  ما

 حبكومة ميامنار أن تواصل تعاوهنا مع املقرر اخلاص يف ممارسة واليته،            يهيب  -١٨  
بطرق منها تيسري إجراء زيارات أخرى، ويهيب باملفوضية السامية أن تزود املقرر اخلـاص              

  ه من االضطالع بواليته على أكمل وجه؛بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكين
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا             يطلب  -١٩  

  الثامنة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛
ب  لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، ويهي       يعرب عن تأييده القوي     -٢٠  

  .حبكومة ميامنار أن تضمن التعاون التام مع األمني العام ومستشاره اخلاص املعين مبيامنار

  ٤٨ اجللسة
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  .]اعُتمد دون تصويت[
        


