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 الدورة الرابعة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧١البند 

حاالت حقوق اإلنسان   : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
   من املقررين واملمثلني اخلاصني والتقارير املقدمة

    
 **سان يف ميامنارحالة حقوق اإلن    

  
 مذكرة من األمني العام    

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تقريـر تومـاس أوخيـا كينتانـا،               
 مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ٦املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار، وفقـا للفقـرة               

٦٣/٢٤٥. 
    

 
  

  *  A/64/150.  
  .قُدم هذا التقرير بعد املوعد املقرر لكي يعكس آخر املستجدات  **  
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   حقوق اإلنسان يف ميامنارتقرير املقّرر اخلاص املعين حبالة    
  

  موجز  
 وقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان       ٦٣/٢٤٥يقّدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة          

ــاالقتران مــع التقريــر املقــّدم مــن املقــرر اخلــاص إىل جملــس حقــوق     . ١٠/٢٧ ــه ب وينبغــي قراءت
ى التطـورات   ، حيث أنه يركّز بـشكل رئيـسي علـ         )A/HRC/10/19(اإلنسان يف دورته العاشرة     

  .اليت استجّدت يف جمال حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ تقدمي ذلك التقرير
. وكانــت حماكمــة أونــغ ســان ســو كيــي أهــم أحــداث الفتــرة املــشمولة باالســتعراض    

 شـهرا إضـافية مـن اإلقامـة اجلربيـة يعـين منعهـا مـن املـشاركة النـشطة يف                      ١٨فاحلكم عليهـا بــ      
ملقـرر اخلـاص أن اسـتمرار فـرض اإلقامـة اجلربيـة عليهـا يـشكل          ويرى ا . ٢٠١٠انتخابات عام   

ــة ذات اخلطــوات الــسبع الــيت وضــعتها احلكومــة، وهــو      ضــربة خلارطــة الطريــق إىل الدميقراطي
يأسف ألن حكومة ميامنار قد أهدرت فرصة أخـرى إلثبـات التزامهـا بـإجراء انتخابـات حـرة                   

  .ونزيهة وشاملة للجميع
وهــو يـسلّط الــضوء، علـى وجــه   . يا محايـة حقــوق اإلنـسان  ويركّـز التقريــر علـى قــضا    

اخلصوص، على حالـة سـجناء الـرأي، وعلـى حقهـم يف احملاكمـة العادلـة ويف مراعـاة األصـول                
ــة ــةالقانوني ــبري       الواجب ــة التع ــى حري ــضوء كــذلك عل ــسلّط ال ــى ظــروف احتجــازهم؛ وي ، وعل

ويتــضمن . ٢٠١٠ عــام والتجّمــع وتكــوين اجلمعيــات يف ســياق االنتخابــات الــيت ســتجرى يف
ــر  ــز      التقري ــدنيني والتميي ــة امل ــة ومــسائل محاي ـــزاعات الداخلي باإلضــافة إىل ذلــك استعراضــا للن

  .واحلاجة إىل املساعدة اإلنسانية
: ويكّرر املقرر اخلاص توصيته بتنفيذ أربعة عناصر رئيسية حلقـوق اإلنـسان، أال وهـي                
ور اجلديــد وااللتزامــات الدوليــة؛ واإلفــراج اســتعراض للتــشريعات الوطنيــة وفقــا للدســتإجــراء 

تدرجييا عن سجناء الرأي؛ وإصالح القـوات املـسلحة لـضمان احتـرام القـانون الـدويل حلقـوق          
ــدويل،    ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــا اإلن ــشملمب ــشاء  ي ــدريب؛ وإن ــستقلة  ســلطة  الت ــضائية م ق

فـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          ومبا أن ميامنار ليست طرفا إال يف اتفاقية حقـوق الط           .وحمايدة
أشكال التمييز ضد املرأة، فإن املقّرر اخلاص يوصي بقوة بأن تنـضم ميامنـار إىل سـائر صـكوك                   

  .حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية
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 مقدمة  -أوال   
ار جملـس حقـوق اإلنـسان     وقـر ٦٣/٢٤٥يقّدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة         - ١
ــر املقــّدم مــن املقــرر اخلــاص إىل جملــس حقــوق      . ١٠/٢٧ ــاالقتران مــع التقري ــه ب وينبغــي قراءت

، حيث أنه يركّـز بـشكل رئيـسي علـى التطـورات          )A/HRC/10/19(اإلنسان يف دورته العاشرة     
 . اليت استجّدت يف جمال حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ تقدمي ذلك التقرير

ل الفترة املـشمولة باالسـتعراض، سـافر املقـرر اخلـاص إىل ميامنـار يف الفتـرة مـن                وخال  - ٢
ــر / شــباط١٩ إىل ١٤ ــة كــايني ٢٠٠٩فرباي ــة يف   .  وزار والي ــد وردت تفاصــيل هــذه املهّم وق

وكـان املقـرر اخلـاص يعتـزم الـسفر          ). املرجـع نفـسه   (التقرير املقّدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان          
اقتـرح علـى احلكومـة أن    قـد  و. ار قبل وضـع الـصيغة النهائيـة هلـذا التقريـر          للمرة الثالثة إىل ميامن   

غري أن حكومة ميامنـار رّدت بأهنـا        . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٣يوليه ويغادر يوم    / متوز ٥يصل يوم   
وعقـب  . موافقة على الزيارة من حيث املبدأ ولكـن التـواريخ ال تناسـبها بـسبب ارتبـاط سـابق                  

، وانطالقـا مـن روح التعـاون،    ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز  ٤ و   ٣امنـار يـومي     زيارة األمني العـام إىل مي     
ورّدت حكومـة ميامنـار     . أغـسطس /كّرر املقرر اخلاص طلبه للزيارة يف األسبوع األول من آب         

بأن التوقيت املقترح غري مناسب وأنه ميكـن حتديـد التـواريخ املالئمـة لكـال الطـرفني قبـل هنايـة                      
لتقرير يـستند إىل املعلومـات الـيت وردت منـذ آخـر زيـارة قـام             وبالتايل، فإن هذا ا   . ٢٠٠٩عام  

وهـو يعتـزم الـسفر إىل ميامنـار يف تـشرين            . ٢٠٠٩فرباير  /هبا املقرر اخلاص إىل ميامنار يف شباط      
ديـسمرب، قبـل وضـع الـصيغة النهائيـة لتقريـره إىل جملـس حقـوق                 /نوفمرب أو كانون األول   /الثاين

 . اإلنسان

 التحـديات الكـربى القائمـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان قبـل إجـراء                  ويركز التقرير علـى     - ٣
، كمــا أنــه يعــرض احلالــة اإلنــسانية يف خمتلــف الواليــات،  ٢٠١٠االنتخابــات الوطنيــة يف عــام 

ويتــضّمن دعــوة لتقــدمي املــساعدة العاجلــة بتــوفري االحتياجــات األساســية، مبــا فيهــا الغــذاء، إىل 
 . السكان احملتاجني

ــه، يقــيم اتــصاالت منتظمــة مــع    واملقــرر اخلــ   - ٤ ــراهيم إاص، يف ســياق اضــطالعه بواليت ب
ضـية   ويـود املقـّرر اخلـاص أن يـشكر مفو    .غمباري، املستشار اخلاص لألمني العام بشأن ميامنار     

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على كـل مـا قُـّدم لـه مـن مـساعدة مـن املقـر ومكتـب نيويـورك                         
 . واملكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسيا
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 املنهجية اليت يّتبعها املقّرر اخلاص واألنشطة اليت يضطلع هبا  -ثانيا   
يف حــــني أن املقــــّرر اخلــــاص قــــد أعلــــن يف تقــــاريره إىل جملــــس حقــــوق اإلنــــسان     - ٥
)A/HRC/7/24 و A/HRC/10/19 ( واجلمعيــــة العامــــة)A/63/341 ( أن مهمتــــه الرئيــــسية هــــي

ان لشعب ميامنار، فإنه أعلن أيضا أنـه إذا مـضى           التعاون مع احلكومة على إعمال حقوق اإلنس      
ق أي نتيجـــة، فإنـــه قـــد ينظـــر يف تغـــيري   ومل تلـــح يف األفـــق عالمـــة علـــى حتقـــ بعـــض الوقـــت
ــسية حلقــوق      . اســتراتيجيته ــة عناصــر رئي ــصدد، أوصــى املقــرر اخلــاص بإجنــاز أربع ويف هــذا ال

ه احلكومة للـسفر إىل ميامنـار       ا مل تدعُ  ملغري أنه   . ٢٠١٠نتخابات يف عام    اإلنسان قبل إجراء اال   
أغسطس، مل يستطع مناقشة حالة تنفيذ عناصر حقوق اإلنـسان الرئيـسية          /يوليه أو آب  /يف متوز 

 . هذه مع السلطات املعنية ومل يتلّق أي تقارير من احلكومة بشأن حالة تنفيذها

زيـارة واليـة   ، قـام ب ٢٠٠٩فربايـر   /وخالل الزيارة اليت قام هبـا املقـّرر اخلـاص يف شـباط              - ٦
 ).A/HRC/10/19(وقد وردت نتائج زيارته يف تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان . كايني

، أصـدر املقـرر اخلـاص بيانـا صـحفيا أعـرب فيـه عـن قلقــه         ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٤ويف   - ٧
ىل إالشديد إزاء االحتجاز غري القانوين ألونغ سان سـو كيـي ونقلـها إىل سـجن إنـسني، ودعـا          

ــال شــرط إطــالق ســراحها  ــران١٦ويف .  ب ــه، / حزي ــرر اخلــاص أصــدر يوني ــا صــحفيا املق ،  بيان
الفريـق العامـل املعـين    :  أربـع مـن آليـات اإلجـراءات اخلاصـة األخـرى؛ أال وهـي          باالشتراك مـع  

باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني، واملقـرر اخلـاص املعـين            
حث فيه على تقـدمي     ملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان؛        حبرية الرأي والتعبري، وا   
املقــرر اخلــاص، أصــدر أغــسطس، / آب١١ويف . اكمــة عادلــة وعلنيــةحملأونــغ ســان ســو كيــي 

 يعرب عن االسـتياء للحكـم       ا صحفي امع آليات اإلجراءات اخلاصة األربع تلك، بيان      باالشتراك  
 . الصادر يف حق أونغ سان سو كيي

  
 قضايا حقوق اإلنسان  -لثا ثا  

ميامنار طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق                     - ٨
ومبــا أن ميامنــار دولــة عــضو يف األمــم املتحــدة، فإهنــا ملزمــة أيــضا باالمتثــال لإلعــالن    . الطفــل

 . عامةالعاملي حلقوق اإلنسان واإلعالنات الالحقة اليت اعتمدهتا اجلمعية ال

، قامت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٩
يف مالحظاهتـــــــا اخلتاميـــــــة أشـــــــارت اللجنـــــــة و. بفحـــــــص التقريـــــــر الـــــــدوري مليامنـــــــار

)CEDAW/C/MMR/CO/3 ( أحكــام شــّتى يف الدســتور اجلديــد قــد ال تتــواءم مــع  ”إىل وجــود
شمل حظراً للتمييز على أساس اجلنس يف التعـيني         ت يت من الدستور ال   ٨قرة   ومنها الف  “االتفاقية
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ــ ايف الوظــائف أو املهــام احلكوميــة، غــري أهنــ  لــيس يف هــذا الفــرع مــا مينــع تعــيني  ”ضيف أنــه ت
ــها إال الرجــال    ــة    . “الرجــال يف وظــائف ال تناســب بطبيعت ــك، دعــت اللجن ــى ذل وعــالوة عل

ية جتعـل الدسـتور يتـواءم متامـاً مـع االتفاقيـة، وإىل       وضع قوانني أساس”السلطات يف ميامنار إىل  
استعراض مجيع القوانني احمللية املعمول هبـا حاليـاً الـيت ال متتثـل ألحكـام االتفاقيـة، وإىل صـياغة                     

 . “قوانني جديدة تكفل التطبيق العملي للمساواة بني اجلنسني

ا ألول عناصــر حقــوق وتــشكّل تلــك املالحظــة والــدعوة الــيت أطلقتــها اللجنــة تأكيــد    - ١٠
اإلنسان الرئيسية اليت أوصى هبا املقّرر اخلاص، أال وهـو العنـصر اخلـاص بقيـام حكومـة ميامنـار                    

أو مـع التزامـات ميامنـار الدوليـة يف          /بتنقيح قوانينها احمللية غـري املتوافقـة مـع الدسـتور اجلديـد و             
 .جمال حقوق اإلنسان

 غــضون ســنة واحــدة، أي حبلــول تــشرين  وطلبــت اللجنــة مــن احلكومــة أن تقــدم، يف   - ١١
، معلومــات خطيــة عــن اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف  ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين

ــرتني  ــة   ٤٣ و ٢٩الفق ــا اخلتامي ــن مالحظاهت ــسه ( م ــضّمن،    ) املرجــع نف ــا تت ــضّمن، فيم ــيت تت ال
رجـل يف احليـاة     التسريع مـن عجلـة مـشاركة املـرأة مـشاركة تامـة وعلـى قـدم املـساواة مـع ال                     ”

ــا     ــسياسية والعامــة، خــصوصا يف جمــال صــنع القــرارات علــى املــستويات العلي ؛ إىل جانــب “ال
 .“التعجيل بالقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد النساء يف والية راخني الشمالية”

، مت يف االجتمــاع الــوزاري الثــاين واألربعــني لرابطــة أمــم  ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢٠ويف   - ١٢
وب شــرق آســيا يف بوكيــت، تايلنــد، إقــرار اختــصاصات اللجنــة احلكوميــة الدوليــة التابعــة  جنــ

وسُيعلن عن بدء أعمال اللجنة احلكومية الدولية خـالل القمـة       . للرابطة واملعنية حبقوق اإلنسان   
ويرحـب املقـرر اخلـاص هبـذا التطـور          . ٢٠٠٩أكتـوبر   /اخلامسة عشرة للرابطة يف تشرين األول     

اإلقليمي، ويأمل أن متكِّن الدولُ األعضاء يف الرابطة اللجنةَ احلكومية الدولية مـن             على الصعيد   
ــة االضــطالع  ــات       بفعالي ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــة يف تعزي ــسية املتمثل ــها الرئي مبهمت

 . األساسية لشعوب بلدان الرابطة، مبا فيها ميامنار

ميـة الدوليـة علـى أنـه مـن مقاصـدها             من اختصاصات اللجنة احلكو    ٦-١وتنّص املادة     - ١٣
إعالء املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على النحـو املنـصوص عليـه يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق            ”

الـدول  تـشكل   اإلنسان، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، والصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان الـيت               
ـــ (١-٢وتــنّص املــادة  . “ فيهــاااألعــضاء يف الرابطــة أطرافــ    مبــادئ اللجنــة   أن مــنعلــى) ه

نـسان، وتعزيـز العدالـة      احترام احلريات األساسية، وتعزيز ومحاية حقوق اإل      ”احلكومية الدولية   
ــة ــادة  “االجتماعي ــدأ  ) و (١-٢، وتــنص امل ــانون   ”علــى مب ــاق األمــم املتحــدة والق ــرام ميث احت

 صوتـن . “الرابطـة الدويل، مبا فيه القانون اإلنـساين الـدويل الـذي تلتـزم بـه الـدول األعـضاء يف                    
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احلصول على معلومات من الدول األعضاء يف الرابطـة عـن تعزيـز ومحايـة               ”واليتها أيضا على    
 ).١٠-٤املادة  (“حقوق اإلنسان

ــشرين األول      - ١٤ ــة يف ت ــة الدولي ــة احلكومي ــع اســتهالل أعمــال اللجن ــوبر /وم ، ٢٠٠٩أكت
زاماهتـا الدوليـة يف جمـال حقـوق     ميامنار ملزمة علـى الـصعيد اإلقليمـي أيـضا بـاحترام الت           تصبح  س

 . اإلنسان

وكما ذكر املقرر اخلـاص أكثـر مـن مـّرة، مـا زالـت حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار                          - ١٥
ويف هـذا    .خطرية، وقد تفاقمـت لألسـف يف بعـض املنـاطق، وجيـب أن تعـاجل بـسرعة وكفـاءة                   

وق اإلنـسان قبـل إجـراء    الصدد، أوصى املقّرر اخلاص احلكومة بتنفيذ أربعة عناصر رئيسية حلقـ   
 مبناقـشة تنفيـذ     ٢٠٠٩فربايـر   /وقام خالل زيارته مليامنـار يف شـباط       . ٢٠١٠االنتخابات يف عام    

. وقـد أبـدى حمـاوروه مجيعـا اسـتعدادا لـسماع اآلراء            . العناصر الرئيسية مع السلطات املختـصة     
 الــوزارات املعنيــة  قــد أُرســلت إىل٣٨٠وقــال املــدعي العــام إن القــوانني احلاليــة البــالغ عــددها  

وقبـل رئـيس احملكمـة العليـا     . للتحقق مـن امتثاهلـا للدسـتور اجلديـد واللتزامـات ميامنـار الدوليـة           
وقال وزير الداخليـة إنـه سـينظر يف        . التفاعل مع املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني       

ن فكـرة تـدريب القـوات       كمـا أ  . تنفيذ التوصية املتعلقة بـإطالق سـراح سـجناء الـرأي تـدرجييا            
املــسلّحة والــشرطة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، كخطــوة حنــو اإلصــالح املؤســسي، قــد حظيــت 

 .بترحيب اهليئتني املسؤولتني عن هاتني القوتني

ا مل تــتح للمقــرر اخلــاص إمكانيــة العــودة إىل ميامنــار، فإنــه مل يــتمكن مــن املتابعــة    وملــ  - ١٦
ومـع هـذا، مل ُيقبـل       . قارير مرحلية عن تنفيذ هذه التوصيات     املباشرة مع حماوريه ومل يتلق أي ت      

طلب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني زيارة ميامنـار للتفاعـل مـع رئـيس احملكمـة                  
وتلقـى  . ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢١ من سجناء الـرأي يف       ٢٩ومل ُيفرج إىل اآلن إال عن       . العليا

كمـا أن  .  جـرى اعتقـال العديـد مـن سـجناء الـرأي اآلخـرين             املقرر اخلاص تقارير تفيد بأنه قد     
   .حالة املدنيني يف مناطق النـزاع املسلّح قد تدهورت

  
ــاة          -ألف    ــة ومراع ــة العادل ــاز واحلــق يف احملاكم ــوال االحتج ــرأي وأح ــة ســجناء ال حال

  األصول القانونية الواجبة
قاسـية وطويلـة املـدة تتـراوح        لقد اتسمت الفترة قيـد االسـتعراض يف البدايـة بعقوبـات               - ١٧
 ســجني رأي يف الربــع األخــري مــن  ٤٠٠ ســنوات، أنزلــت بــأكثر مــن  ١٠٤ ســنة إىل ٢٤مــن 
  .٢٠٠٨ عام
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ويتعلــق التطــور الرئيــسي الثــاين بالــسيدة أونــغ ســان ســو كــي، الــيت كــان مــن املتوقــع    - ١٨
. مـايو / أيـار  ١٤ ، بيد أهنـا ُنقلـت إىل سـجن إنـسني يف           ٢٠٠٩مايو  /اإلفراج عنها قبل هناية أيار    

 مـن قـانون محايـة الدولـة الـيت تـنص             ٢٢وقد مثلت أمام حمكمة خاصة واُتهمت مبوجب املـادة          
شخص يتخذ ضـده إجـراء مـا، أو يعـارض أو يقـاوم أو ال يطيـع أي أمـر صـادر         أن أي ”على  

مبوجب هذا القانون يكون عرضة للسجن لفترة تصل إىل ثالث سـنوات، أو لغرامـة تـصل إىل                  
وتتـصل االهتامـات اجلديـدة باقتحـام مـواطن أمريكـي       . “ف كيات، أو للعقوبتني معامخسة آال 

ويف نفـس اليـوم، أصـدر املقـرر اخلـاص           . للمقر الذي كانت حمتجزة فيه مبوجب اإلقامة اجلربية       
دة مـن   حبراسـة جيّـ  يتمتع)  سان سوكيأي مرتل أونغ(حيث أن مرتهلا ”بيانا صحفيا ذكر فيه    

، وإبـالغ الـسلطات، تقـع       االقتحـام هـذه    عـن منـع حـاالت        ة املسؤولي ، فإن األمنجانب قوات   
وأردف . “وكي ومعاونيهــاســعلـى عــاتق قــوات األمــن ولــيس علــى عـاتق الــسيدة أونــغ ســان   

به قيادة ميامنـار،    وهو ما التزمت    إنه بغية ضمان املصاحلة الوطنية والتحول الدميقراطي،        ”قائال  
ــرأي ينبغــي اإلفــراج عــن كافــة ســجناء    ـــ اال ــا الــسلطات قبــل   ٢ ١٥٦ل  الــذين حتتجــزهم حالي

  .“٢٠١٠انتخابات عام 
، ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٦ و ٢٠ويف املرحلة األوىل من احملاكمة، وباستثناء مناسبتني يف        - ١٩

عندما جرت دعوة عدد خمتار من الدبلوماسيني، مبـن فـيهم منـسق األمـم املتحـدة املقـيم، ومـن                     
ويف .  حوكمت أونغ سان سـوكي خلـف أبـواب مغلقـة           الصحفيني، حلضور جلسات احملكمة،   

، أصدر املقرر اخلاص، باالشـتراك مـع أربعـة مـن آليـات اإلجـراءات       ٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٦
اخلاصة األخرى، أال وهي الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقررين اخلاصـني املعنـيني     

ري وبشأن املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، بيانـا            باستقالل القضاة واحملامني، وحبرية الرأي والتعب     
  .صحفيا آخر حيث على إجراء حماكمة عاجلة وعلنية للسيدة أونغ سان سوكي

 ٢٧  و٢٤وبعد ذلك ُدعـي عـدد مـن الدبلوماسـيني إىل حـضور جلـسات احملكمـة يف           - ٢٠
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ و

ومل يــسمح .  أساســا شــاهدا، وهــم مــن رجــال الــشرطة  ١٤وُســمح لالدعــاء بــدعوة    - ٢١
. الثــنني مــن الــشهود األربعــة الــذين اقترحتــهم أونــغ ســان ســوكي لــإلدالء بــشهادهتما           إال
  . ُيسمح هلا مطلقا بااللتقاء مبحاميها يف جلسة خاصة ومل
ــا     ٢٠٠٩أغــسطس / آب١١ويف   - ٢٢ ــغ ســان ســوكي وُحكــم عليه ــسيدة أون ــت ال ، أُدين

.  شهرا من اإلقامـة اجلربيـة      ١٨فت العقوبة إىل    بثالث سنوات سجناً مع األشغال الشاقة، وُخف      
ويف نفــس اليــوم أصــدر املقــرر اخلــاص والفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي واملقــررين   
اخلاصني املعنيني حبرية الرأي والتعبري وباملدافعني عن حقوق اإلنـسان بيانـا صـحفيا آخـر يـنص                  
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نية مـن أجـل الدميقراطيـة احلـائزة علـى جـائزة             زعيمة الرابطة الوط  لأن االهتامات املوجهة    ”على  
فاحملكمـة مل تكـن     . “عـد يف حـد ذاهتـا انتـهاكا للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                نوبل للسالم تُ  

حمكمة مستقلة ومت فيها جتاهل الـضمانات القـضائية، واالهتامـات الـيت وجهـت يف إطـار قـانون                   
 أن هـذه العقوبـة املؤسـفة هـي مبثابـة            ويـرى املقـرر اخلـاص     . “محاية الدولة ال تقوم على أسـاس      

صفعة خلارطة الطريق اليت تتكون من سبع خطوات لتحقيق الدميقراطية، ومـا مل تقـم احلكومـة                 
بإبطــال هــذا القــرار واإلفــراج عــن الــسيدة أونــغ ســان ســوكي ومجيــع ســجناء الــرأي اآلخــرين 

 االنتخابــات حــرة ، فلــن تعتــرب٢٠١٠لتمكينــهم مــن املــشاركة احلــرة يف االنتخابــات يف عــام   
  .عادلة أو شاملة للجميع أو
ولقــد طالــب املقــرر اخلــاص يف الــسابق بــاإلفراج عــن الــسيدة أونــغ ســان ســوكي مــن   - ٢٣

.  مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان  ١٩ و ١٠ و ٩االحتجــاز الــذي يتعــارض مــع املــواد   
، ٢٠٠٣البدايـة يف عـام   ، الـذي مت مبوجبـه اهتامهـا يف    )١٩٧٥لعام (وينص قانون محاية الدولة    

 ٢٠٠٨علـى مــدة احتجـاز قــصوى قــدرها مخـس ســنوات، وأن متديــد إقامتـها اجلربيــة يف عــام     
  . إجراء غري شرعي أيضا مبوجب قانون ميامنار

 سـجينا   ١٣٦ولقد تلقى املقرر اخلاص تقارير مثرية للقلق بـشأن الظـروف الـصحية لــ                  - ٢٤
ولألسـف فـإن سـاالي هـال        . اسب أو األدويـة املالئمـة     تقريبا، مل حيصلوا على العالج الطيب املن      

 بـسبب  ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٢مو الذي كان يعاين من التهاب الكبد وانتفاخ املعـدة، تـويف يف              
 الـذي تـويف يف    ١٤٠وهو سـجني الـرأي      . االفتقار إىل الرعاية الطبية املناسبة يف سجن ميينغيان       

قد تويف هتاي لوين، الذي كـان يعـاين         ول.  بسبب املشكالت الصحية   ١٩٩٨السجن منذ عام    
ــسل، يف ســجن مانــدالي يف     ــسمرب / كــانون األول٢٨مــن مــرض ال ــى  . ٢٠٠٨دي وجيــب عل

السلطات أن تكفل التحقيق يف كل وفاة أثنـاء االحتجـاز، وحتديـدا اجلهـات املـسؤولة وإبـالغ                   
  .اُألسر



A/64/318
 

10 09-49149 
 

ولقـد  . ألغذيـة ويعتمد معظم سجناء الرأي علـى أسـرهم يف احلـصول علـى األدويـة وا                 - ٢٥
ويـؤدي  .  سجني إىل سجون نائية بعيـدا عـن منـازل أسـرهم       ٦٠٠ذُكر أنه قد مت نقل أكثر من        

ذلك إىل زيادة الصعوبات أمام األسر لضمان إجـراء زيـارات منتظمـة أو اسـتحالة إجـراء هـذه             
وال يــؤثر ذلــك علــى معنويــات الــسجناء وأســرهم فحــسب، بــل . الزيــارات يف بعــض األحيــان

ولقـد تلقـى   . آثار بدنية أيضا على السجناء الذين ال حيـصلون علـى أدويتـهم املعتـادة            يؤدي إىل   
. املقــرر اخلــاص معلومــات تفيــد بــأن األدويــة الــيت يــصفها أطبــاء الــسجون تبــاع إىل املــساجني  

وبالطبع، فإن أولئك الذين ال ميلكون املوارد املالية لتـسديد مثـن األدويـة يتعرضـون خلطـر عـدم           
  . شكالهتم الصحيةالتعايف من م

 ســجنا تقريبــا يف البلــد، وأن بعــض الــسجون  ١٢ولقــد ذُكــر أنــه ال يوجــد أطبــاء يف    - ٢٦
وأن قــدرات املــستوصفات أو املستــشفيات   . تتــوفر فيهــا حــىت خــدمات الرعايــة الــصحية      ال

ووفقــا للمعلومــات . بالــسجون، يف حالــة وجودهــا، غــري كافيــة باملقارنــة مــع عــدد احملتجــزين  
 آالف حمتجـــز، بـــه ثالثـــة ١٠فـــإن ســـجن إنـــسني، الـــذي حيتـــوي علـــى أكثـــر مـــن الـــواردة، 

  .فقط أطباء
وأوصى املقرر اخلـاص بتطبيـق العنـصر الرئيـسي الثـاين مـن حقـوق اإلنـسان، أال وهـو                       - ٢٧

اإلفــراج التــدرجيي عــن مجيــع ســجناء الــضمري وإيــالء األولويــة للــذين يعــانون مــن مــشكالت     
  .صحية
ص معلومــات مــثرية للقلــق بــشأن أحــوال االحتجــاز الــشاقة، مبــا يف وتلقــى املقــرر اخلــا  - ٢٨

ذلك احلبس االنفرادي والسخرة والتقييد باألصـفاد وإسـاءة معاملـة الـسجناء، وال سـيما أثنـاء                  
ويف هذا الصدد، فقد أُبلغ بـأن سـان دار، الـذي يعـاين مـن مـرض القلـب            . مرحلة االستجواب 

ي يف سـجن ميينغيـان بـدون احلـصول علـى عـالج       وارتفاع ضغط الدم، يقبـع يف حـبس انفـراد        
، حمتجـز يف حـبس انفـرادي        ١٩٨٨وورد أن مني كو ناينغ زعيم جمموعة طلبة جيل عام           . طيب

. وهو يعاين من مشكالت شديدة بالعيون ويقـال إنـه ال يتلقـى أي عـالج               . يف سجن كينغتونغ  
اطيـة، يعـاين مـن تفـاقم        ويقال إن هكون هتون أوو، زعيم عصبة شان الوطنية من أجـل الدميقر            
وهـو حمتجـز يف سـجن       . مرض السكري وارتفـاع ضـغط الـدم ومـشكالت يف غـدة الربوسـتاتا              

ــادر علــى احلركــة داخلــها      ــه غــري ق ــه صــغرية لدرجــة أن ــا أو، ويقــال إن زنزانت ولقــد فقــد . بوت
، النظـر يف إحـدى عينيـه وأنـه          ١٩٨٨ميو نونغ، وهـو عـضو رائـد يف جمموعـة طلبـة جيـل                 هال

طر فقدان البصر يف العني األخرى، وهـو حمتجـز يف سـجن ميتكينـا، الـذي يقـال إنـه                     معرض خل 
ووفقـا  . وقائمـة أولئـك الـذين حباجـة إىل عـالج طـيب عاجـل قائمـة طويلـة                  . يوجد بـه أطبـاء     ال

  .  سجينا من سجناء الرأي يف احلبس االنفرادي٢٥لتقارير موثوقة، جيري احتجاز حوايل 
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ادة التأكيـد لـسلطات ميامنـار علـى احلاجـة إىل احتـرام القواعـد        ويود املقرر اخلـاص إعـ      - ٢٩
) ٢٤-د( جـيم    ٦٦٣قرارا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        (الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء     

، ومها يغطيان مجيع جوانب عقوبة السجن وحيددان املعايري الدنيا املقبولـة            ))٦٢-د (٢٠٧٦و  
  . )١(ياه والزيارات األسرية وتقدمي الشكاوىمثل اخلدمات الطبية واألغذية وامل

ووفقـــا ملـــا ذكـــره املقـــرر اخلـــاص يف تقريـــره املقـــدم إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان           - ٣٠
)A/HRC/10/19(       ــسجناء ــع ال ــشكل عــشوائي م ــه للمــستوصف والتحــدث ب ــاء زيارت ــه أثن ، أن

د كان قـد    ، اكتشف املقرر اخلاص سجينا مقيدا باألصفا      ٢٠٠٩فرباير  /بسجن إنسني يف شباط   
وأقّرت سـلطات الـسجن     . حاول اهلرب من أعمال السخرة يف اجملمع العسكري يف والية كني          

  .  سجينا مقيدا باألصفاد يف سجن إنسني٤٠ إىل ٣٠بوجود ما يتراوح من 
ــا         - ٣١ ــسجناء وفق ــة ال ــاين ومعامل ــإدارة املب ــسجون ب ــوم مــديرو ال ــسجون، يق ويف بعــض ال

ــال للقو  ــزم إضــفاء اهتمــام عاجــل مــن   . اعــد واألحكــام القائمــة ألهــوائهم، ودون أي امتث ويل
  .جانب السلطات األعلى لضمان اإلشراف واملساءلة على حنو فّعال

ويتعني أن حيـصل    . وجتيز املعايري الدولية املراسلة مع األسر واألصدقاء وتلقي الزيارات          - ٣٢
وتفيـد التقـارير أيـضا      . السجناء على احلق يف االتصال اتـصاال حـرا ويف سـرية كاملـة بـزوارهم               

فقــد عوقــب ثانــت زيــن أو، وهــو أخ لعــضو الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل         . مبعاقبــة األقــارب 
 سـنة، بـستة     ١٩الدميقراطية السيد ثانت زين ميو، والـذي يقـضي حاليـا عقوبـة بالـسجن ملـدة                  

 بــسبب قراءتــه لرســالة ألخيــه أثنــاء زيــارة ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٥أشــهر ســجن يف 
وتطالــب الرســالة املوجهــة إىل اجلنــرال األقــدم ثانــت شــوي، بــالعالج الطــيب اآلمــن    . نللــسج

  . والسليم للمحتجزين
ويف . ولقــد أُبلــغ املقــرر اخلــاص باعتقــاالت وأحكــام جديــدة فرضــتها حمــاكم خاصــة     - ٣٣

، أوقــف فــو فيــو، وهــو حمــام قــام مبــساعدة مــزارعني احتــل اجلــيش  ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين
وعوقـب بالـسجن ملـدة أربـع     . بالقوة، واُتهم مبوجب قانون التجمعات غري املـشروعة       أراضيهم  

ويف . ٢٠٠٩مـايو   /ولقـد ُرفـض اسـتئنافه يف أيـار        . سنوات من قبـل حمكمـة يف مديريـة مـاغوي          
ــامبريا خبمــس       ٢٠٠٩مــارس / آذار١٢ ــو غ ــزعيم الراهــب ي ــراد أســرة ال ، عوقــب ســتة مــن أف

__________ 
ــادئ املتع      )١(   ــسجناء وجمموعــة املب ــة ال ــادئ األساســية ملعامل ــضا املب ــذين   انظــر أي ــع األشــخاص ال ــة مجي ــة حبماي لق

ــع األشــخاص مــن التعــرض         ــة مجي ــسجن، وإعــالن محاي يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو ال
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومبادئ أهداف مهنـة الطـب            

ء، يف محايـة الـسجناء واحملتجـزين مـن التعـذيب وغـريه مـن                املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سـيما األطبـا        
  .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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وأثنـاء  . اقة من قبل حمكمة داغون ميـوثيس الـشمالية   سنوات سجن لكل منهم مع األشغال الش      
، عوقب عـشرة متطـوعني بالـسجن مـن قبـل حمكمـة            ٢٠٠٩أبريل  /مارس ونيسان /شهري آذار 

خاصة يف أنسني بفترات سجن تتراوح مـن سـنتني إىل سـت سـنوات بـسبب إغاثتـهم لـضحايا                  
  .إلعالمإعصار نرجس بدون موافقة مسبقة من احلكومة وبسبب التحدث مع وسائط ا

وال حيــدد . وكــذلك فقــد مت اعتقــال عــدد مــن احملــامني بــسبب انتــهاك حرمــة احملكمــة    - ٣٤
 مـا يـشكل انتـهاكاً حلرمـة احملكمـة، ممـا يتـرك اجملـال                 ١٩٢٦قانون انتـهاك حرمـة احملـاكم لعـام          

ولقـد ألغيـت تـصاريح      .  حماميـا تقريبـا يف الـسجن       ١١ويقبـع حاليـا     . مفتوحا ألي تفـسري كـان     
ميني الكبريين أونغ ثني وكني مونغ شني، ومها أكمال مدة سـجن لفتـرة أربعـة أشـهر                  عمل احملا 

مــايو، بعــد مــرور يــوم واحــد علــى تقــدمي طلبــهما / أيــار١٥بــسبب انتــهاك حرمــة احملكمــة، يف 
  .لتمثيل أونغ سان سو كي

، اجتمــع املقــرر اخلــاص يف جلــسة خاصــة يف ســجن إنــسني  ٢٠٠٩فربايــر /ويف شــباط  - ٣٥
ــو ين ــول      ين هت ــسني اخلاصــة يف أيل ــة إن ــع عــن ســجناء رأي يف حمكم ســبتمرب /، وهــو حمــام داف

وأثنـاء احملاكمــة، أدار أحـد عمالئــه ظهــره للقاضـي وعنــدما طلـب مــن ين ين هتــو أن     . ٢٠٠٨
يطلــب مــن عميلــه االلتــزام بالنظــام، أجــاب بأنــه موجــود باحملكمــة للــدفاع عــن عمالئــه وفقــا    

ومـن مث، ُسـجل يف تقريـر احملكمـة أن           . هم بكيفيـة اجللـوس    لتعليماهتم وأنـه ال ميلـك سـلطة أمـر         
وأحيلـت قـضية ين ين هتـو إىل حمكمـة           . تصرف املتـهمني وحمـاميهم كـان تـصرفا غـري مـسؤول            

، عوقب بالسجن ملـدة سـتة أشـهر مبوجـب املـادة      ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠ويف  . أعلى
ومـع ذلـك فقـد أُلغيـت        . ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٨وأفـرج عنـه يف      .  من القانون اجلنائي   ٢٨٨

ــاة   ــة احملام ــة مهن ــذاكر      . رخــصته ملزاول ــع ت ــق بي ــة األســرة عــن طري ــا بإعال ــه حالي ــوم زوجت وتق
ولقد تلقى املقرر اخلاص معلومات بـشأن تعـرض شـركاء عمـل الـزوجني للتحـرش                 . اليانصيب

  .والتحذير من جانب السلطات ولذلك فهم يترددون اآلن يف العمل مع زوجة ين ين هتو
ــامني ملزاولــة مهمتــهم بــسبب الــدوافع           - ٣٦ ويأســف املقــرر اخلــاص لعرقلــة اســتقالل احمل

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن أولئــك الــذين يلتزمــون بالرتاهــة واملبــادئ ُيتــهمون عــادة   . الــسياسية
الـذي ال حيـدد مـا يـشكل انتـهاكا حلرمـة            ) ١٩٢٦لعـام   (مبوجب قانون انتـهاك حرمـة احملـاكم         

وحىت بعـد قـضاء     . ال مفتوحا ألي تفسري وقرار من جانب احملاكم األعلى        يترك اجمل  احملاكم، مما 
مدة السجن غري العادلة يتم تـدمري مهـن الكـثري مـن احملـامني، حيـث يـتم إلغـاء رخـص عملـهم                         

  .ميكنهم احلصول على أي عمل آخر يف أماكن أخرى وال
 رغـم الـضمانات     وينال وجود سجناء الرأي نيال شديدا مـن اسـتقالل جهـاز القـضاء،               - ٣٧

) ٢٠٠٠لعـام  (اليت يتمتع هبا مبوجب التـشريعات احملليـة، مبـا يف ذلـك قـانون الـسلطة القـضائية                
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ويف معظم القضايا، يعمل القضاة بناء علـى اسـتنتاجات قائمـة علـى          ). ٢٠٠٨لعام  (والدستور  
  .تعليمات من اهليئات السياسية واهليئات األعلى

سـاعة   ٢٤ القانون مثول املوقوف أمام القاضي خالل        ومن ناحية اإلجراءات، يقتضي     - ٣٨
ومــع ذلــك حيتجــز النــاس عــادة بــدون توجيــه اهتامــات هلــم، ويف بعــض األحيــان    . مــن توقيفــه

ميثلون أمام القضاة على اإلطـالق، ويـتم اإلفـراج عنـهم يف بعـض األحيـان بـدون تقـدمي أي                       ال
مــايو / أيــار٦ان ســو كــي، يف ولقــد اعُتقــل تــني ميــو ويــن، وهــو طبيــب داو اونــغ ســ  . تفــسري
. مايو بدون تقدمي أي تفسري من جانـب الـسلطات الحتجـازه           / أيار ١٦ وأُفرج عنه يف     ٢٠٠٩

 مخــسة مــن أعــضاء احتــاد النقابــات العماليــة لبورمــا مث  ٢٠٠٩أبريــل /كــذلك اعُتقــل يف نيــسان
  .أُفرج عنهم بدون تقدمي أي تفسري

باملـسؤولية عـن إنفـاذ القـانون، مبـا يف ذلـك       ووفقا لقانون اإلجراءات تضطلع الـشرطة        - ٣٩
ومع ذلك تشارك وكـاالت املخـابرات العـسكرية يف التوقيـف والتحقيـق             . التوقيف واالحتجاز 

واالستجواب، وحتتفظ بالسجناء يف املرافـق العـسكرية، مثلمـا حـدث علـى نطـاق واسـع أثنـاء                    
 الواضـح للمخـابرات   وينتاب املقرر اخلـاص القلـق بـشأن الـدور غـري         . ٢٠٠٧احتجاجات عام   

وهـي مجاعـات    . العسكرية، وظهور عصابات غري رمسيـة ألغـراض األمـن مثـل سـوان آر شـني                
جيــب أن تــضطلع بــأي دور يف توقيــف النــاس، األمــر الــذي يتنــاىف مــع اإلجــراءات اجلنائيــة     ال

  .ومبادئ اإلجراءات القانونية الواجبة االتباع
ــة       - ٤٠ ــه بغي ــد أن ــرر اخلــاص تأكي ــد املق ضــمان إجــراء حماكمــات حــرة واإلجــراءات    ويعي

القانونية الواجبة االتباع، واالمتناع عن استخدام التعذيب، ينبغي للـسلطات االمتثـال للمعـايري              
واملبادئ املقبولة دوليا يف جمال إقامة العدل، مبـا يف ذلـك معاملـة الـسجناء ودور احملـامني ودور                    

فتــراض الــرباءة وســلوك املــسؤولني عــن إنفــاذ  املــدعني العــامني واســتقالل الــسلطة القــضائية وا 
  .القانون
وأشار املقرر اخلاص إىل أمهية الدعم املايل الـذي تقدمـه جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة                     - ٤١

وهــو يــدعو الــسلطات إىل إعــادة التعامــل مــع جلنــة الــصليب . لألســر لزيــارة أقــارهبم احملتجــزين
ديـسمرب  /ليت مت تعليق العمـل هبـا منـذ كـانون األول     األمحر الدولية للسماح هلا بزيارة السجون ا      

  .، وفقا لواليتها املقررة٢٠٠٥
ــة         - ٤٢ ــاري عــن اســتخدام عقوب ــى مواصــلتها التوقــف االختي ــة عل ــاء للحكوم وأجــزل الثن

  .١٩٩٨اإلعدام، والقائم منذ عام 
، أفرجــــت احلكومــــة عــــن ســــتة مــــن ســــجناء الــــرأي  ٢٠٠٨ســــبتمرب /ويف أيلــــول  - ٤٣
ويرحب املقرر اخلاص بـالطبع حبـاالت اإلفـراج         . ٢٠٠٩فرباير  /خرين يف شباط  سجيناً آ  ٢٩ و
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 سـجينا مـن   ٢ ١٦٠هذه، غري أنه يؤكد على أنه باملقارنة مـع العـدد اإلمجـايل الـذي يـصل إىل        
  .سجناء الرأي احملتجزين حاليا، فإن حاالت اإلفراج هذه تفتقر إىل التناسب

  
  ٢٠١٠ت والطريق حنو انتخابات عام جلمعياا وتكوين والتجمع التعبري حرية - باء  

ــة وأيــضا والتعــبري الــرأي حريــة إن  - ٤٤  أساســية حقــوق معيــاتاجل وتكــوين التجمــع حري
 فيهـا  مبـا  الدوليـة،  اإلنسان حقوق معاهدات وتضمنها اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يكّرسها

 علـى  القـضاء  واتفاقيـة  ،لالطفـ  حقـوق  اتفاقيـة هـي   و فيهـا،  طـرف  دولـة  ميامنـار  اليتاملعاهدات  
 حـق  ومحايـة  النقابيـة  احلريـة ب املتعلقـة  ٨٧ رقم الدولية العمل منظمة واتفاقية ،املرأة ضد التمييز
 الديباجـة  تـنص و .والتجمع والرأي التعبري حرية على اجلديد ميامنار دستور ينص كما .التنظيم

ــرة( ــى )٨ الفقـ ــة علـ ــة العدالـ ــساواة واحلريـ ــن و .واملـ ــادةتعلـ ــادئ أن )د( ٦ املـ ــية املبـ  األساسـ
 )أ(( ٤٠٦ املـادة  وتنص .األحزاب ومتعدد منضبطحقيقي و  دميقراطي نظام عن منبثقة لالحتاد

 االنتخابـــات يف واالشـــتراك حبريـــة التنظـــيم سياســـي حـــزب أي حـــق مـــن أنـــه لـــىع ))ب( و
 عــاهتماقتنا عــن التعــبري يف أحــرار املــواطنني كافــة أن لــىع ٣٤٥ املــادة نصوتــ .فيهــا والتنــافس

 تــــــشكيل ويف أســــــلحة بــــــدون الــــــسِّلمي التجّمــــــع ويف حبريــــــة، نــــــشرها ويف رائهــــــمآو
  .نظماتوامل معياتاجل
 قيـود  فـرض  اسـتمرار  إزاء قلقها بالغ عن ٦٣/٢٥٤ قرارها يف العامة اجلمعية وأعربت  - ٤٥

 والتجمـع،  اجلمعيـات  وتكوين والتعبري التنقل حرية مثل األساسية احلريات ممارسة على صارمة
 ميامنـار  حبكومـة  بقـوة  وأهابـت  الرقابـة؛  وممارسـة  مـستقل  قضائي جهاز وجود عدم وخصوصا

 منـها  بطـرق  األشـخاص،  جلميـع  السلمي السياسي النشاط على املفروضة القيود مجيع ترفع أن
 حريـة  منـها  ألغـراض  والتعـبري،  الـرأي  وحرية اجلمعيات وتكوين السلمي التجمع حرية ضمان
 توفرهــا الــيت املعلومــات علــى ميامنــار شــعب حــصول تكفــل وأن الهلا،واســتق اإلعــالم وســائط
  .عائق دون اإلعالم وسائط
 الـصحافة  فحـص  جملس ميارسها اليت للرقابة ميامنار يف املنشورات مجيع ختضع ا،وعملّي  - ٤٦

 .والثقافـة  اآلداب ميـدان  مبراقبـة  أخـرى  رقابـة  جمـالس  قـوم وت .اإلعـالم  لوزارة التابع وتسجيلها
 ُتـــسَحب بـــأن جيـــازفون فـــإهنم وإال الذاتيـــة الرقابـــة مـــن عـــال مـــستوى الـــصحفيون رسوميـــا
 حماكمـــة تغطيـــة وتـــربهن .واجملـــالت الـــصحف مـــن للعديـــد حـــدث كمـــا رخـــصهم، منـــهم
 .ومهـين  مـستقل  بـشكل  لتعمـل  اإلعـالم  وسـائط  أمـام  املتـاح  اجملـال  ضـيق  كـي  سـو  سـان  أونغ

 بالوصـول  آخـرين  لـصحفيني  ُسـمح  بينمـا  يالرمسـ  اخلـط  الرمسيـة  الدولـة  إعـالم  وسـائط  ونقلت
 معلومــات اخلــاص املقــرر وتلقــى .ذلــك الــسلطات قــررت عنــدما انتقــائي بــشكل احلــدث إىل

ــا ــس أن مفادهـ ــص جملـ ــصحافة فحـ ــسجيلها الـ ــتدعى وتـ ــررين اسـ ــوظفني حمـ ــار ومـ ــن كبـ  مـ
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True News Journal )ســجن يف منــها عــدد توزيــع بعــد يــانغون يف )احلقيقيــة األخبــار صــحيفة 
 علـــى قيـــود وفُرضـــت .الـــصحيفة يف ظهـــر الـــذي العنـــوان علـــى اجمللـــس واعتـــرض .نـــساينأي

  .اهلاتفو اإلنترنت مقاهي خطوط قطع بسبب احملاكمة أثناء االتصاالت
هنتـهم  مل ممارسـتهم  بـسبب  احالي حمتجزون وإعالميا صحفيا ٥١ أن إىل التقارير وتشري  - ٤٧
 وقـانون  لكترونيـات  اإل قـانون  إىل اسـتنادا  لـرأي ا سـجناء  إدانة جتري ،عديدة أحيان ويف .حبرية

 سـجينني  مـع  خاصا اجتماعا اخلاص املقرر عقد ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ويف .والفيديو التلفزيون
 قـانون  أسـاس  على أمور، مجلة يف أُدينا، ذيناللّ بو، ونيي هتوت مني تني مها الرأي سجناء من
  .العام لألمني مفتوحا خطابا كتبا ألهنما لكترونياتاإل
 إرسـال  جـرى  بأنـه أُبلغ   فرباير،/شباط يف العام النائب مع املقرر اخلاص     اجتماع وأثناء  - ٤٨

ـــ القائمــة احملليــة القــوانني ــة الــوزارات إىل ٣٨٠ ال  الدســتور ألحكــام امتثاهلــا مــن للتثبــت املعني
 بـإيالء  صـي ويو اهلـام  اإلجـراء  اهبـذ  اخلـاص  املقـرر  ويرحـب  .الدولية ميامنار واللتزامات اجلديد

 وتكـوين  التعـبري  حريـة  ممارسـة  علـى  تـؤثر  الـيت  واألوامر للقوانني األولوية، وجه على االهتمام،
 فـضفاضة  أحكامـا  التـشريعات  بعض وتتضمن .املقبلة لالنتخابات التحضري ضوء يف معياتاجل

ــسمح ــالتطبيق االســتخدام بإســاءة ت ــؤدي أن ميكــن األحكــام، هــذه ومبوجــب .التعــسفي وب  ت
 قـانون  وميـنح  .سـنة  ٢٠ إىل تـصل  قـد  ملـدة  الـسجن  إىل معيـات اجل وتكـوين  التعبري حق ممارسة
 إلعـــالن حـــصرية ســـلطة االحتـــاد لـــرئيس )١٩٠٨لعـــام ( املـــشروعة غـــري اجلمعيـــات تكـــوين
 حيـــضرون الـــذين أولئـــك أو املـــشروعة غـــري اجلمعيـــات وأعـــضاء .مـــشروعة غـــري مـــا مجعيـــة

 أغـراض  خلدمـة  تربعـات  يلتمـسون  أو يتلقّـون  أو يقـّدمون  الذين أو اجلمعيات تلك اجتماعات
 ُيحكَـم  قـد  اجلمعيـات،  تلـك  عمليـات ل بـأي شـكل      املـساعدة  يقدمون الذين أو اجلمعيات تلك
  .السجن ملدة سنتني أو ثالث سنواتب عليهم
 حالــة يف ســنة ١٥ إىل تــصل مــدة إىل بالــسجن ونيــةلكتراإل املعــامالت قــانون ويقــضي  - ٤٩

ــةر إلكتمعــامالت اســتخدام ــأمن اإلضــرار هناأشــ مــن وني ــة ب  والنظــام القــانون بــسيادة أو الدول
 وفـضال  .الوطنيـة  الثقافة أو الوطين االقتصاد أو الوطين بالتضامن أو وطمأنينته اجملتمع بسالم أو

ــك، عــن ــزال  ميكــن ذل ــةإن ــسجن عقوب ــدة بال ــصاها مل ــىجــزاء  ســنوات مخــس أق  اخــتالق عل
 مغيَّـــرة أو معدَّلـــة أو خَتلَقَـــةُم معلومـــات توزيـــع سبببـــ أو تغيريهـــا أو تعديلـــها أو معلومـــات

ــا ــة اإلبالتكنولوجي ــد لكتروني ــضّر ق ــ مبــصلحة ت  أي شــخص أو حتــط مــن شــأهنا   أو منظمــة ةأي
  .شأنه أو
لعــام ( الطــوارئ أحكــام قــانون وتعــديل تنقــيح جيــري أن أيــضا اخلــاص املقــرر ويرجــو  - ٥٠

 )١٩٩٦لعـام   ( املتحركـة  الـصور  وقـانون  )١٩٨٥لعـام   ( والفيديو التلفزيون وقانون ،)١٩٧٥
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ــانون ــوم تطــوير وق ــانونو )١٩٩٦لعــام ( احلاســوب عل لعــام ( والناشــرين الطــابعني تــسجيل ق
  .لذلك وفقا )١٩٦٢

 .٢٠١٠عـام    انتخابـات  يـنظم  الذي االنتخابات قانون عن اإلعالن جير مل اليوم، وإىل  - ٥١
ــي ــل وينبغ ــسجيل بكفالــة التعجي ــسياسية األحــزاب ت ــشكلبا ال ــسماح املناســب ل  بالقيــام وال
 أيــضا نزيهــةو حــرة انتخابــات إجــراء ويتطلــب .البلــد أحنــاء مجيــع يف كافيــة انتخابيــة حبمــالت
ــاء ــة يف دروس إعط ــة التربي ــونل الوطني ــاخبون يك ــستنريين الن ــثقفني م ــه خاصــة وم ــرِ مل وأن  جت

ــد يف انتخابــات ــذ البل ــةالحظــات امل ويف .١٩٩٠ ســنة من ــة اخلتامي ــةاملعن للجن  علــى بالقــضاء ي
 االنتخابـات  قـانون  سـن  فرصـة  مـن  اإلفـادة  إىل ميامنار حكومة ، دعت اللجنة  املرأة ضد التمييز
 بعـدم  املتعلقـة  دسـتورها  أحكـام  مـع  يتفـق  مبـا  وذلـك  املـرأة،  مـسألة  إلدراج هبـا  اخلـاص  اجلديد
  .السياسية احلياة يف املرأة مشاركة مستوى رفع وإىل التمييز،
 باســتقالل ،“لالحتــاد األساســية املبــادئ” املعنــَون ،الدســتور مــن األول الفــصل ويقــّر  - ٥٢

 ُمــنِح الــذي الــدور هيمنــة فــرط أن غــري .لالحتــاد القانونيــة األصــول ومبراعــاة القــضائية الــسلطة
 تحتـديا  ميثّلأمر   فعالة ورقابية ةنمواز آليات إقامة بدون الدستور أجزاء خمتلف يف نيعسكريلل

  .اإلنسان قوقح محاية أمام ةكبري
 وردت اسـتثنائية  أحكـام  عـدة نتيجـة ل   اإلنسان حبقوق التمتعيعاق   قد ذلك، إىل إضافة  - ٥٣
 تربيـــرات بإجيـــاد تــسمح  وغامـــضة فــضفاضة  بعبـــارات صـــياغاهتا ومتــت  اجلديـــد الدســتور  يف

 سـالم  أو والنظـام  القـانون  سـيادة  أو االحتـاد  أمـن  ستخدميُـ  األحيـان،  مـن  الكـثري  ويف .بسهولة
 يف الـــشأن هـــو كمـــا احلقـــوق، تقييـــد لتربيـــر واألخـــالق العـــام النظـــام أو وطمأنينتـــه تمـــعاجمل

 احلـق  وأيـضا  معيـات اجل وتكوين والتجمع والتعبري الرأي حرية يفباحلقوق   املتعلقة ٣٥٤ املادة
  .باالحتجاز املتعلقة ٣٧٦ املادة ويف ،والدين الثقافة يف
 قابلـة  غـري  األساسـية  احلقـوق  بعـض  ُتعتـرب  ،اإلنـسان  حلقـوق  الـدويل  القـانون  ومبوجب  - ٥٤

 ذلـك،  إىل إضـافة  .بوضـوح  حدَّدُم املعلَنة، الطوارئحاالت   يف احلقوق، بعض وتقييُد ،للتقييد
 املفروضـة  بـالقيود  يتعلـق  فيمـا  بإجياز هلا أشار اليت املبادئ على جمددا التأكيد اخلاص املقرريود  
 أن )ب( و بالقــانون؛ دةحمــدَّ )أ( القيــودتلــك  تكــون أن وجيــب .اإلنــسان حبقــوق التمتــع علــى
 لغـرض  ضـرورية  تكـون  أن )ج( و ؛غـرض  مـن  أكثـر  أو ومـشروع  دحمـدّ  واحـد  لغرض ُتفرض

 هبـذه  يلتـزم  ال يديقت وأي .التناسب ذلك يف مبا دميقراطي، جمتمع يف األغراض هذه من أكثر أو
 خمالفـا يكـون    شـاملة،  أو/وفـضفاضة    أو غامـضة، بـصيغ   للخطـر    احلق جوهر ويعّرض الشروط

  .الدويل اإلنسان حقوق وقانون ةيالشرعملبدأ 
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 ميكــن “االنتقاليــة األحكــام ”بــشأن الدســتور مــن عــشر الرابــع الفــصل يف مــادة وتــرد  - ٥٥
 علـى  ٤٤٥ املـادة  وتـنص  .التوضـيح  تتطلـب  هيو العقاب من لإلفالت مفتوحة دعوة اعتبارها

 والنظـام  القـانون  عادةسـت ال الدولـة  جملـس ( ريناملـذكو  اجمللـسني  ضـد  دعـوى  رفع ميكن ال” أنه
 أي عـن  احلكومـة  أعـضاء  مـن  عضو أي أوأو أي عضو فيهما       )والتنمية للسالم الدولة وجملس
 حمـدودة  غـري  حـصانة  تـوفري  يعين وهذا .“منهم بكل املناطة املهام أداء إطار يف به يقومون فعل

 .اإلنسان حقوق اكاتانته عن اذاهت املساءلة جوهر عكس على الدولة ملوظفي
 

  التمييز من املدنيني ومحاية الدويل اإلنساين القانون - جيم 
 قلقهـا  بـالغ  عـن  اجلمعيـة  أعربـت  ،٦٣/٢٤٥ اجلمعية العامـة     قرار من )د( ٢ الفقرة يف  - ٥٦
 ميامنـار  يف عرقيـة  قوميـات  إىل ينتمـون  الذين األشخاص ضد واالنتهاكات التمييز استمرار إزاء

 يف قـرى  علـى  للدولـة  تابعـة  غـري  مـسلحة  ومجاعـات  العـسكرية  القـوات  شـنتها  اليت واهلجمات
 النطـاق  واسـع  قـسري  تشريد إىل أدت واليت ميامنار يف أخرى عرقية واليات ويف كارين والية

  .املتضررين للسكان اإلنسان حلقوق أخرى وجتاوزات جسيمة وانتهاكات
 العرقيـة  القوميـات  مـن  خاصـة  دنينياملـ  للسكان النطاق واسع اتشريد ميامنار وشهدت  - ٥٧
 كـارين  واحتـاد  احلكومـة  بـني  اجلاريـة  املعـارك  وبـسبب  .احلدوديـة  املناطق امتداد على تقيم اليت

 شـرق  يف راهمقُـ  تـرك  على أُجربوا شخص ٥٠٠ ٠٠٠ حوايل أن إىل التقديرات تشري الوطين،
 ذلــك وكــان املنطقــة يف أخــرى بلــدان إىل اآلخــرين الــسكان مــن العديــد هــرب بينمــا ميامنــار،
  .حياهتم على خطرا متثل ظروف يف أحياًنا
ــن األول األســبوع ويف  - ٥٨ ــران م ــه/حزي ــع ،٢٠٠٩ يوني ــدام وم ــارك احت ــني املع  جــيش ب

ــار ــوذي اجلــيش/ميامن ــة لكــارين الب ــاد الدميقراطي ــوطين كــارين واحت ــر جــيش/ال ــوطين التحري  ال
 تركـوا  واألطفـال،  النـساء  من بهمأغل شخص، ٣ ٥٠٠ حوايل أن إىل تقارير أشارت لكارين،
 احبثـ  ،كـايني  والية يف بان قاطعة مب غريه دتا بلدة يف داخلّيا للمشردين هير بير لير مخيم منطقة
 يف يعيــشون وكــانوا قــراهم مــن األشــخاص هــؤالء فــّر ســابق وقــت ويف .تايلنــد يف مــالذ عــن

 لكـارين  البـوذي  اجلـيش  أن إىل تقـارير  وأشـارت  .نـد تايل مـع  احلـدود  قـرب  تقع مؤقتة خميمات
 مثـل  لكـارين  الـوطين  التحريـر  جـيش  تركهـا  الـيت  املنـاطق  يف متـشددة  تـدابري  ميارس الدميقراطية

 املــدنيني علــى تعــسفية ضــرائب وفــرض واملمتلكــات الطعــام ابتــزاز مــن خمتلفــة أشــكال فــرض
  .أجر بدون وخطرة قسرية أعمال وفرض
 متعـاطفون  الـسكان  أن يف الـشك  سببب هلجمات عرضتت قرىال أن التقارير وذكرت  - ٥٩
 املنـازل  وحيرقـون  األغذيـة خمزونـات    ويـسرقون  املنازل اجلنود ويقتحم .الوطين كارين احتاد مع
 الــذين وأولئــك ،كحّمــالني قــسرية بأعمــال للقيــام الرجــاليأخــذون  األحيــان مــن الكــثري ويف
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 يكـون  عنـدما  النـهار  ءأثنـا  أنـه  تقـارير  أفـادت  كمـا  .بالرصـاص رميـا    للقتـل  يتعرضون يقاومون
 القريـة  حـول  لألفـراد  مـضادة  أرضـية  ألغامـا  ويزرعـون  اجلنـود  يـأيت  األرز، حقـول  يف القرويون

 للجـوء  يـضطرون  وهلـذا  .بيوهتم إىل العودة من القرويني لدى وباخلوف باخلطر شعورا ولّدي مما
 العــسكريني بــني الــسلطة علــى صــراعا أن رامــؤّخ تقــارير وذكــرت .هــافي واالختبــاء الغابــة إىل

 حــادثتني يف قــرى زعمــاء أربعــة إعــدام إىل ىأد مــون ةواليــ يف مــسلحة متمــردة وجمموعــة
  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣ و ٢ يومي وقعتا منفصلتني

ــارير وأشــارت  - ٦٠ ــه إىل تق ــوز ١٥ يف أن ــه/مت ــاجم ،٢٠٠٩ يولي ــة جــيش ه  - شــان والي
 إن وقيـل  .ميامنـار  جـيش  مـن  ندياج ١١ قتلو الخيا يف ٥١٥ رقم فيفةاخل شاةامل كتيبة اجلنوب
 قـام  ها،ضد العسكرية عملياته من وكجزء املسلّحة املتمردة اجملموعة من اانتقام ميامنار، جيش

 املـدنيني  إلجـالء  كتائـب  سـبع  نـشر ب ،٢٠٠٩ أغـسطس /آب ١ و يوليه/متوز ٢٧ بنييف الفترة   
 ،شــان واليــة وســط يف الواقعــة كرنــغ مونــغ بلــدة مــن أجــزاء ويف الخيــا بلــدة يف قريــة ٣٩ مــن
  .مرتل ٥٠٠ من أكثر وإحراق شخص ١٠ ٠٠٠ من أكثر تشريد إىل أدى مما
 الـسكان  حركـة  لتقييـد  لألفـراد  املـضادة  األرضـية  األلغـام  اجلانبـان  يـستخدم  مـا  وكثريا  - ٦١
ــ األســرى املــدنيني إن وُيقــال .اجلنــود وأ  يف للجــيش حمــالنيك أو ألغــاملكــشف  ستخَدمونُي

 املزروعـة  املناطق يف األلغام لكشف املدنيني حبياة اجملازفة أن إىل اإلشارة وجتدر .امللّغمة املناطق
 مـن  عـدد  اعتمـدها  ممارسـة  هـي  وإمنـا  كومـة احل سياسـة  إطـار  ضمن تندرج ال األرضية باأللغام

 لغـام األ انفجـار  بـسبب  املـدنيني  مـن  الـضحايا  وعـدد  .القـادة  على باألساس توقفوت الكتائب،
 ذههلــ ضــحايا أيــضا الغابــات يف يلعبــون الــذين األطفــال يقــع األحيــان، مــن ريالكــث ويف .مرتفــع

 الــسنوات خــالل الــضحايا عــدد ارتفــع التقــديرات، سبحبــو .قيــل مــا حــسب ،االنفجــارات
 يف األرضــية لأللغــام ضـحايا  إىل التقــارير أشـارت  كــايني، واليــة إىل وإضـافة  .األخــرية اخلمـس 
  .وشان وراخني كاياه واليات

 بوقــف الــدول غــري مــن واجلهــات احلكومــة مــن كــل إىل نــداءه اخلــاص املقــرر رركــيو  - ٦٢
 .األلغـام  حظـر  معاهـدة  إىل االنـضمام  علـى  الـسلطات  ثحيـ و .هنائيـا  األرضـية  األلغام استخدام

 للحكومـة  الالزمـة  املـساعدة  تـوفري  علـى  الـدويل  اجملتمـعَ  اخلاص املقرر شجعي الصدد، هذا ويف
  .للضحايا الكايف الدعم ولتقدمي فعاليةب األرضية األلغام إلزالة
علـى   ن أ - وهبا نيأينس سجين يف صدفة اخلاص املقرر عثر ،٢٠٠٩ فرباير/شباط يفو  - ٦٣

 ظــروف قــسوة وبــسبب .كــايني واليــة يف اجلــيش لفائــدة محَّــالني العمــل علــى أُرِغمــا ســجينني
 هـذا  ويف .الـسجن  عـا وِدوأُ عليهمـا  القـبض  مت ولكـن  الفـرار الـسجينان    حاول القسري، العمل
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ــصدد، ــذ أن إىل احلاجــة اخلــاص املقــرر ركــرِّي ال ــة تنفّ ــر بالكامــل احلكوم ــشريعي األم ــم الت  رق
  .القسري العملبالقضاء على  املتعلق ١/١٩٩٩

 احلكومــة بذلتــها الــيت اجلهــود رغــم قائمــة تــزال ال للقلــق مــثرية أخــرى قــضية وهنــاك  - ٦٤
 يقـوم  هبـا،  موثـوق  لتقـارير  ووفقـا  .عـشرة  الثامنـة  سـن  دون األطفـال  جتنيد وهيللقضاء عليها    

يف  واملـستهدفني  املتـضررين  وأكثـر  .األطفـال  بتجنيـد غـري احلكوميـة      واجلهـات  اجلـيش  من كل
 كـانون  يف أنـه  مفادهـا  معلومـات  وهنـاك  .الريفيـة  املـدارس  تالميـذ و الـشوارع أطفال   هم ذلك
بالتجنيد القـسري    ٣٠٤رقم   املشاة ةلكتيب التابع ليسني جيش معسكر قام ،٢٠٠٩ يناير/الثاين

 الـذين  األوالد إن ويقال .شني والية يف باليتيوابلدة   يف تقريبا عشرة الثالثة سن يف أوالد ثالثةل
  .واملضايقات للتهديد يتعرضون العسكريني إىل االنضمام يرفضون

 لدوليـة ا العمـل  منظمـة  مـع  تكميليـا  تفامهـا  احلكومـة  عتوقّ ،٢٠٠٧ فرباير/شباط يفو  - ٦٥
 اآلليـة،  هـذه  وبفـضل  .اجلنـود  األطفال وجتنيد القسري العمل بشأن شكاوى تقدمي آلية إلنشاء

 يف أطفـاال  دواجنّـ  الـذين  لـضباط جتـر أي حماكمـات ل      مل أنـه  غـري  .طفـال  ٢٨ مـن  أكثر إنقاذ مت
ــسابق ــر ،ال ــذي األم ــه علــى تفــسريه ميكــن ال ــسامح عالمــة أن ــلِق مــن ت ــسلطات ب  هــذه إزاء ال
  .والضباط القادة مستوى على تاملمارسا

 واليتـها  فإن الشكاوى، على تعتمد الدولية العمل منظمة أنشأهتا اليت اآللية ألن ونظرا  - ٦٦
 احلقـائق  تقـصي  هلـا  لختـوّ  سـلطة  تـشمل  وال هلـا  انتباهها وّجهُي اليت القضايا معاجلةتقتصر على   

 .القـسري  العمـل  قـضايا  نمـ  وغريهـا  هـي  فيهـا  والتحقيق اجلنود األطفال حاالت عن للكشف
ــذين األشــخاص وقــع احلــاالت، بعــض ويف ــّد ال ــدويل العمــل ملكتــب شــكاوى مواق  ضــحية ال

ــال ــة ألعم ــرية انتقامي ــل خط ــت مث ــذي واي ثي ــول ١٦ يف عليــه ُحكــم ال ــبتمرب/أيل  ٢٠٠٨ س
  .الشاقة األشغال مع لسنتني بالسجن

 باألعمـال  توعيـة لل ارناجمـ ب الدولية العمل منظمةنفذت   ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٧ ويف  - ٦٧
 كـايني  واليـة  مـن  مـسؤولون  املـشاركني  بـني  مـن  وكـان  .كـايني  واليـة ب ن، ا - هبا يف القسرية
ــار إطــالق وقــف جمموعــات عــن وممثلــون ــر فيهــا شــارك أخــرى دورة وأجريــت .الن  مــن أكث
  .شان والية يف ٢٠٠٩ مايو/أيار ٧ يف شخصا ١٣٦
 التفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول إىل نــضماماال علــى احلكومــة اخلــاص املقــرر وحيــث  - ٦٨

 ىعلــ الــدويل اجملتمــع عشّجيــو .املــسلحة املنازعــات يف األطفــال اشــتراك بــشأن الطفــل حقــوق
 لألطفـال  والنفـسي  البدين للتكييف الكافية الوسائل لتكفل ميامنار يف للسلطات املساعدة توفري
  .كمدنيني اجملتمع يف إدماجهم وإلعادة السابقني اجلنود
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كما تلقى املقرر اخلاص معلومات عن حاالت مشلت ادعاءات باالغتـصاب واالعتـداء       - ٦٩
وكمــا هــي احلــال يف مــا يتعلــق جبميــع االدعــاءات بانتــهاكات    . ارتكبــها عــسكريوناجلنــسي 

تأخـذ العدالـة جمراهـا    أن خطرية حلقوق اإلنسان، ال بد من إجراء حتقيقات مناسبة وال بـد مـن      
  . لعيانومن أن يتضح ذلك ل

آخـر شـديد األمهيـة يف تقـاريره ومداخالتـه الـشفوية              ولطاملا أثار املقرر اخلاص شـاغالً       - ٧٠
) ١٩٨٢لعـام   (ووفقـاً لقـانون اجلنـسية       . هو وضع السكان املسلمني يف والية راخـني الـشمالية         

بـالرغم  قوميـة    ١٣٥البـالغ عـددها     مليامنـار   الوطنية  القوميات اإلثنية   ال يعترب هؤالء السكان من      
ــل       ــد جي ــشمالية جــيالً بع ــة راخــني ال ــم عاشــوا يف والي ــن أهن ــسية   . م ــايل، مل مينحــوا اجلن وبالت

لــسماح هلــم باملــشاركة يف االســتفتاء علــى الدســتور   بغيــة ا ،لكــن. ويعتــربون عــدميي اجلنــسية 
بطاقـــات تـــسجيل مؤقتـــة ال ميكـــن   ، أصـــدرت احلكومـــة هلـــم٢٠٠٨مـــايو /اجلديـــد يف أيـــار

  .ة باجلنسيةاستخدامها للمطالب
ويف الكلمة اليت ألقاها املقرر اخلـاص خـالل الـدورة العاشـرة جمللـس حقـوق اإلنـسان،                     - ٧١

ؤقتـة هبـدف املـشاركة يف االسـتفتاء علـى الدسـتور             املتـسجيل   الإىل إصدار بطاقات    املقرر  أشار  
 ال مـواطين ومن الناحية القانونية، ال يتمتـع حبـق التعـبري عـن رأيـه يف اعتمـاد الدسـتور إ                . اجلديد

وبالتـايل، أوضـح املقـرر اخلـاص أن مـا مـن شـيء أكثـر داللـة                   . والية سيحكمها هـذا الدسـتور     
  . على املواطنية من التمتع حبق املشاركة يف االستفتاء املتعلق باعتماد الدستور اجلديد

مشكلة انعدام اجلنسية السبب الرئيسي لآلفات املزمنة الـيت يعـاين منـها الـسكان               ومتثل    - ٧٢
فهؤالء السكان الذين ال حيملون أي مستندات تثبـت هويتـهم حيتـاجون إىل التقـدم                . املسلمون

. مكلفـة وال ميكـن للجميـع احلـصول عليهـا     أذون  بطلبات للحصول على أذون بالـسفر، وهـي         
 تـصبح إمكانيـة حـصوهلم علـى         ،حركة هـؤالء الـسكان حمـصورة يف قـراهم اخلاصـة           ونظرا ألن   

  .م والعمل وعلى أساسيات العيش يف كرامة حمدودةالرعاية الصحية والتعلي
وعلى أساس أمر حملي صـادر يف أواخـر التـسعينات يف واليـة راخـني، يلـزم املـسلمون                      - ٧٣

ومبـا أن احلـصول علـى هـذه األذون مكلـف            . باحلصول على إذن بالزواج من السلطات احملليـة       
ومـع أن هـذا     . جـون وفقـاً لتقاليـدهم     ويتطلب وقتاً طويالً، غالباً ما يتجاوزهـا املـسلمون ويتزو         

  .الذين خالفوه وحكم عليهم بالسجناألمر احمللي ال يستند إىل أي قانون وطين، فقد حوكم 
ويرحب املقـرر اخلـاص باألحكـام الـيت صـدرت مـؤخراً عـن احملكمـة العليـا يف ميامنـار                        - ٧٤

دانــة رجــال مــسلمني  والــيت أبطلــت عــدداً مــن القــرارات الــيت اختــذهتا حمكمــة واليــة راخــني بإ   
  . مبعاشرة نساء مسلمات من دون الزواج منهن بشكل قانوين
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 مـن  ٤٩٣املـادة  واليـة راخـني قـد اهتمـت الرجـال املـسلمني مبوجـب        حمكمـة  وكانـت    - ٧٥
يعاقـب بالـسجن مـع األشـغال الـشاقة أو بـدوهنا ملـدة قـد                 ”علـى أنـه     اليت تنص   القانون اجلنائي   

 كـل رجـل يلجـأ إىل اخلـداع إلقنـاع أي امـرأة تزوجهـا        تصل إىل عـشر سـنوات وبـدفع غرامـة         
بشكل غـري قـانوين بأنـه تزوجهـا أمـام القـانون، وبـأن تعاشـره وتقـيم عالقـة جنـسية معـه علـى                          

) ١٩٨املـــادة  مـــن ١الفقـــرة (ووفقـــاً لقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة  . “أســـاس هـــذا االعتقـــاد
 والعـشرين مـن القـانون    يدااحلـ اب البـ أو البـاب  تراعي احملكمة أي جـرم ينـدرج يف إطـار      ال”

، مـن القـانون نفـسه، إال بنـاًء     )يشمل هـاتني املـادتني  مبا  (٤٩٦ إىل ٤٩٣من املواد اجلنائي، أو   
وبالتـايل، ال ميكـن رفـع الـدعوى         . “ اجلـرم  ذلـك على شكوى مقدمة من شـخص متـضرر مـن           

وى، وهـو يف هـذه       من القانون اجلنائي إال إذا قدم الشخص املتضرر الـشك          ٤٩٣املادة  مبوجب  
ــرأة املــضللة  ــة امل ــة    . احلال ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــاً لق ــرة (لكــن وفق ــادة  مــن ٢الفق ، )١٩٨امل

حيث يكون الشخص املتـضرر امـرأة ال ينبغـي إكراههـا، وفقـاً لعـادات وتقاليـد البلـد، علـى                       ”
نـاً،  الظهور يف العلن، أو حيث يكون هذا الـشخص دون سـن الثامنـة عـشر أو معتوهـاً أو جمنو                    

شخص آخـر، بـإذن مـن    جيـوز لـ  أو غري قـادر علـى تقـدمي شـكوى بـسبب مـرض أو عجـز مـا،                  
ا أن املــرأة املتــضررة مــسلمة ويف هــذا الــصدد، ومبــ. “احملكمــة أن يقــدم الــشكوى بالنيابــة عنــه 

تسمح تقاليدها بإكراهها على الظهور أمام احملكمـة، قـضت حمكمـة واليـة راخـني يف كـل              وال
الشكوى املقدمة من املوظف احلكومي بالنيابة عنها، وبنـاًء علـى ذلـك كـان      مرة باملوافقة على    

  . من القانون اجلنائي٤٩٣املادة م مبوجب حاكَم وُيتَهاملدعى عليه ُي
وقد أبطلت احملكمة العليا هذه األحكام وقـررت أنـه كـان بإمكـان املـرأة املتـضررة أن                     - ٧٦

احلكـومي للتـصرف    املوظـف   كمة الذي حـصل عليـه       وبالنظر إىل أن إذن احمل    . متثل أمام احملكمة  
ــانون اإلجــراءات اجلنائيــة     ــها مل يــستوف أحكــام ق ــة عن ، فــإن املقتــضيات  )١٩٨ املــادة(بالنياب

 القــانون اجلنــائي مل تــستوَف،   مــن٤٩٣ املــادةاإلجرائيــة لرفــع دعــوى أمــام القــانون مبوجــب   
وتلقـى املقـرر   . املـدعى عليـه وإدانتـه   جيعل الدعوى باطلة من أساسها وجيعل من احملال اهتـام    مما

ــد      ــة العه ــضية حديث ــن ق ــات ع ــة راخــني    ســارت اخلــاص معلوم ــة والي ــا حمكم ــج  فيه ــى هن عل
  .العليا احملكمة
ــة، ال يــسجل مو     - ٧٧ ــلاومبــا أن هــؤالء الــسكان ال حيملــون أي بطاقــات هوي هم اجلــدد دي
 الطفــل الــيت تقــضي بــأن   مــن اتفاقيــة حقــوق٧يطــرح ســؤاالً يف مــا يتعلــق بالتقيــد باملــادة   ممــا
يــسجل الطفــل بعــد والدتــه فــورا ويكــون لــه احلــق منــذ والدتــه يف اســم واحلــق يف اكتــساب ”

  .بالزواج حيدد عدد أوالده بإثننين من حيصل على إذن إويقال . “جنسية
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 مــن ٤٣وحتــث اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف الفقــرة            - ٧٨
على التعجيل بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف والتمييـز ضـد                ”حلكومة  مالحظاهتا اخلتامية ا  

النساء يف والية راخني الشمالية، وخصوصا على التخفيف من القيود املـشددة املفروضـة علـى                
وحتـث اللجنـة كـذلك      . سيما النساء والفتيات   حركة السكان داخل والية راخني الشمالية، ال      

ملتعلقــة باحلــصول علــى إذن للــزواج وتقييــد احلمــل، الــيت  الدولــة الطــرف علــى إلغــاء األوامــر ا 
وينبغــي للدولــة الطــرف أيــضا أن تتخــذ تــدابري فعالــة  . تنتــهك حقــوق اإلنــسان هلــؤالء النــسوة

والدولة الطرف مـدعوة إىل     . لتحسني حصوهلن على الرعاية الصحية األولية والتعليم األساسي       
فوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني     ســيما م مواصــلة التعــاون مــع اجملتمــع الــدويل، ال    

  .“وصندوق األمم املتحدة للسكان، يف تلك اجلهود
ولقد ازداد عـدد حـاالت االدعـاء بالعمـل القـسري املفـروض علـى الـسكان املـسلمني              - ٧٩

ــام    ــبري ع ــشكل ك ــال . ٢٠٠٩ب ــذ آذار  إويق ــبين من ــة ت ــارس /ن احلكوم ــن  ٢٠٠٩م  حــاجزاً م
وهلـذه الغايـة، يلـزم الـسكان املـسلمون          . شيا مـع بـنغالد    األسالك الشائكة على طـول حـدوده      

، وتــصنيع أعمــدة خرســانية ونقلــها يف   حــاجز تــرايبلعمــل دون أجــر يف حفــر األرض وبنــاء با
ويقـال إن قـوات اجلـيش تـدخل        . احلـاجز قوارب صيد األمسـاك اخلاصـة هبـم إىل خمتلـف أجـزاء              

 القــسري، ومــن يــرفض منــهم  بيــوت النــاس يف منتــصف الليــل جلمعهــم وإرســاهلم إىل العمــل   
  .يتعرض للضرب

 الــشمالية بالعمــل راخــنيوباإلضــافة إىل بنــاء حــاجز األســالك الــشائكة، يلــزم مــسلمو   - ٨٠
  . اآلجرمالة وصنع القسري لصاحل اجليش يف صيانة املخيمات، والقيام مبهمة احلراسة، واحل

ق بـإغالق كنـائس يف واليـة     وتلقى املقرر اخلاص أيضاً معلومات موثوق هبا يف ما يتعلـ            - ٨١
تشني، مما مينع املسيحيني من ممارسة دينهم، وهو يطلب إىل احلكومة ضمان حصول األقليـات               
العرقية على احلقوق األساسية املكرسة يف إعالن حقوق األشخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـة                

وعلــى ضــوء . لطفــل مــن اتفاقيــة حقــوق ا ٣٠أو إثنيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة، ويف املــادة  
الدســتور اجلديــد وخاصــةً املــادة خارطــة الطريــق إىل الدميقراطيــة املكونــة مــن ســبع خطــوات و 

ــدين ( ٣٤ ــة ال ــادة ) حري ــني اجل   (٣٤٧وامل ــوق ب ــساواة يف احلق ــانون  امل ــام الق ــع أم ــادة )مي ، وامل
لثقافـة،  ، والـدين، واملوقـع الرمسـي، واملكانـة، وا         يالد، وامل العرقعدم التمييز على أساس     ( ٣٤٨

حيـث احلكومـة علـى تنفيـذ العنـصر األساسـي األول حلقـوق اإلنـسان                 ) ونوع اجلـنس، والثـروة    
ــه     ب ــع شــعب ميامنــار بكامل ــضمان متت ــة ل ــا  تعــديل القــوانني احمللي ــا تام ــسان مــن  متتع حبقــوق اإلن

  .متييز دون
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ية يف  وحيث املقرر اخلاص احلكومة على اختاذ تدابري عاجلـة للمـساءلة وحتديـد املـسؤول                - ٨٢
. مــا يتعلــق باالنتــهاكات الواســعة االنتــشار واملنهجيــة حلقــوق اإلنــسان املبلــغ عنــها يف ميامنــار   

أن االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان         علـى   سيؤدي ذلك إىل وقـف التجـاوزات وسـيربهن          
. ليست من سياسة احلكومة أو ممارسة واسـعة االنتـشار تـسمح هبـا احلكومـة أو تتغاضـى عنـها          

خاصـةً مـن   ، املنظمات غري احلكومية األمم املتحدة إىل اختـاذ املزيـد مـن اإلجـراءات           وقد دعت   
خالل إنشاء فريق خرباء للتحقيق يف االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين             

  .الرتاعات الداخليةالدويل اليت قام هبا كافة األطراف يف 
  

  اإلنسانية والقوت، واملساعدة ،أحوال املعيشة  -دال   
تعيـــق الظـــروف االجتماعيـــة واالقتـــصادية واإلمنائيـــة يف البلـــد بـــشكل خطـــري التمتـــع   - ٨٣

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وتـؤثر سـلباً علـى الفئـات الـسكانية األكثـر ضـعفاً                   
ذه إن هـ . سجفيها الفئات اليت تعيش يف الواليات النائيـة وتلـك الـيت تتعـاىف مـن إعـصار نـر                امب

الظروف هي نتيجة سوء إدارة احلكومة للسياسات الـيت تـزداد سـوءاً بفعـل األزمـة االقتـصادية                   
  .العاملية، وانعدام األمن الغذائي، وتغري املناخ

مــن التــدابري لتحــسني أحــوال  جمموعــة ومــن الــضروري بــذل جهــود متــضافرة واختــاذ    - ٨٤
وسيــساهم . ر مبواردهــا الطبيعيــة الغنيــةوتتميــز ميامنــا. النــاس املعيــشية، وخاصــةً أكثــرهم ضــعفاً

ختفـيض النفقــات العــسكرية املرتفعــة وزيــادة امليزانيــة املتدنيــة حاليــاً للخــدمات العامــة يف تــوفري  
  . الرعاية الصحية والتعليم وتغطية الضمان االجتماعي بشكل معقول وميسر للناس

صـةً يف تلبيـة احلاجـات       والدعم الذي قدمـه اجملتمـع الـدويل قـيم وجيـب أن يـستمر، خا                 - ٨٥
 البلـدان األقـل منـواً وتتلقـى أحـد أدىن           أحـد وميامنار هـي    . إعصار نرجس امللحة يف فترة ما بعد      

وجيب أن يعاجل اجملتمع الدويل املانح التناقض الشديد بـني املؤشـرات      . مستويات املعونة اإلمنائية  
 اإلمنائيـة املقدمـة إىل       مـن املـساعدة    االجتماعية واالقتـصادية واإلمنائيـة املقلقـة واملـستوى املتـدين          

  .ميامنار
، يقـدر عـدد األسـر الـيت ال تـزال دون             نـرجس   ويف املناطق املتضررة من جراء إعصار         - ٨٦

أمـا املالجـئ فهـي رديئـة النوعيـة يف العديـد مـن          .  أسـرة  ١٣٠ ٠٠٠منازل مالئمـة مبـا يقـارب        
وتتـضمن التحـديات   . رة واملطـر  وتـوفر محايـة حمـدودة مـن احلـرا          احلاالت ومكتظـة يف الغالـب،     

ويقــدر عــدد . األساســية األخــرى زيــادة البطالــة، وفــخ الــديون العميــق، ونــدرة امليــاه النظيفــة   
ــة         ــشرب العذب ــاه ال ــدلتا غــري احلاصــلني علــى مي ــة مــن ال ــة الغربي ــة اجلنوبي األشــخاص يف املنطق

  .  نسمة٢٤٠ ٠٠٠ بـ
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ركتهم يف جهـود الغـوث األوليـة،     متطوعاً ال يزالون يف الـسجن بـسبب مـشا          ٢٠ومثة    - ٨٧
وأوقـف صـحفيان مهـا مـا إينـت خينـغ أو وكيـاو كيـاو ثانـت             . منهم زارغانـار وهتيـت هتـوي      

زيـارة مكتـب منظمـة دوليـة        لوحكم عليهما ألهنما تطوعا ملساعدة مجاعة من ضحايا اإلعصار          
دخـول  ت   طلـب تأشـريا    ٢٠٠وتـشري التقـارير إىل أن أكثـر مـن           . طلباً للمساعدة بعد اإلعصار   

  .لعمال يف جمال تقدمي املعونة مل يبت هبا بعد
ويؤكد املقرر اخلاص ضرورة وضـع هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان بـشأن املـساعدة                       - ٨٨

اجملتمعـات املتـضررة يف    هتـدف حتديـدا إىل إشـراك    اإلنسانية واإلمنائيـة، ويـدعو إىل بـذل جهـود        
 وتنفيـذ خطـط وقـرارات إمنائيـة تـؤثر علـى        ومشاركة اجملتمعات املعنيـة يف صـياغة      . هذا املسعى 

ويشري املقرر اخلـاص إىل أن برنـامج        . لشديدة األمهية يف ضمان فعالية املساعدة املقدمة      احياهتم  
األمــم املتحــدة اإلمنــائي يــوفر، عــرب إطــار اإلنعــاش املبكــر واملتكامــل واملــستند إىل اجملتمــع،           

  .جملتمعات اليت تضررت من جراء اإلعصاراستراتيجية وبنية إنعاش يقودمها اجملتمع لدعم ا
 راخــنيوأشــارت التقــارير إىل أن نــدرة الغــذاء هــي مــشكلة حــادة يف كــل مــن واليــة     - ٨٩

الشمالية، ووالية كايني، ووالية شان الشمالية والـشرقية، وواليـة تـشني، وبعـض املنـاطق الـيت                  
ــصدر األرز      ــار تـ ــن أن ميامنـ ــالرغم مـ ــراراً، بـ ــصار أضـ ــا اإلعـ ــق هبـ ــني  . أحلـ ــدر بـ  إىل ٧٠وتقـ

ووفقـاً  . املائة نسبة دخل األسر املخصص لشراء الغذاء اليومي األساسي وحتديـداً األرز            يف ٩٠
  . شخص تقريباً إىل معونة غذائيةملصادر موثوقة، حيتاج مخسة ماليني

وتؤدي القيود اليت فرضتها السلطات على املـزارعني والـيت تلـزمهم بالزراعـة واحلـصاد                  - ٩٠
م أزمة الغذاء، تضاف إليها املصادرة التعـسفية لألراضـي هبـدف زراعـة حماصـيل نقديـة                  إىل تفاق 

 أجرب املزارعون على شـراء بـذور الـشاي     ،عالوةً على ذلك  . الوقود احليوي حماصيل  كالشاي و 
وأشــارت التقــارير أيــضاً إىل أن أفــراداً مــن . واجلثروبــا حتــت وطــأة هتديــدهم مبــصادرة أرضــهم

  .ه املعونة الغذائية يف العديد من املناطقاجليش يعيدون توجي
وتشري التقارير إىل أن التوقف عن الدراسة قد تضاعف يف والية تشني خـالل الـسنتني       - ٩١

ويـضطر األطفـال إىل     . األخريتني ألن األسر ما عادت تتحمل أعباء إرسال أطفاهلا إىل املدارس          
لغــذاء األساســي، ن مــن شــراء االعمــل ملــساعدة أســرهم علــى كــسب املزيــد مــن املــال لتــتمك   

  .وحتديداً األرز
ــران٤ويف   - ٩٢ ــار الغزيــرة إىل      ٢٠٠٩ هيونيــ/ حزي ــسببت بــه األمط ــار أرضــي ت ، أدى اهني

الكــرمي علــى امتــداد هنــر أورو يف بلــدة     اليــشب جــرف قريــة صــغرية لعمــال منــاجم حجــر      
اهنيـار   بعـد    كذلك حصلت فيضانات كبرية يف بلدة هباكانـت       . هباكانت، مشايل والية كاشني   

ــة   . مــاء بــسبب املطــر الغزيــر مــستودع  وذكــرت التقــارير أن الفيــضانات أحلقــت الــضرر مبدين
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وأشـارت تقـارير أعـدهتا وكـاالت        . هي سانغ توانغ وبـالقرى احمليطـة هبـا        يشب  تتضمن مناجم   
وال تـزال ميـاه     . غـري رمسيـة   نزوح   من األشخاص يف مواقع      ١ ٣٥١معونة إىل إيواء ما جمموعه      

لـسكان املتـضررين، يـضاف إليهـا احلـصول        لالنظيفـة والنظافـة الـصحية تـشكل أولويـة           الشرب  
  .الكافيةعلى الغذاء والتغذية 

.  الشمالية مـشكلة نقـص فـرص العمـل واألنـشطة املـدرة للـدخل               راخنيوتواجه والية     - ٩٣
صدر املائة من السكان املسلمني ال يستفيدون من األراضـي، وأن مـ         يف   ٦٨وتذكر التقارير أن    

الدخل هو بشكل أساسي العمل الكادح على أساس يـومي وهـو عمـل غـري آمـن وغـري متـوفر           
  .وخالل موسم األمطار يصبح العثور على عمل أكثر صعوبةً. دوماً

  
  تطوير التعاون يف إطار حقوق اإلنسان   -هاء   

ن يرحب املقرر اخلاص بااللتزام الـذي أعربـت عنـه احلكومـة يف جملـس حقـوق اإلنـسا                  - ٩٤
مع املقرر اخلـاص وجملـس حقـوق اإلنـسان،     التعاون بأن تتعاون مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك        

  .ليكون ذلك مبثابة حجر الزاوية يف سياستها اخلارجية
يرحـب املقــرر اخلــاص بعالقــة العمــل الــيت أقيمـت بــني فريــق األمــم املتحــدة القُطــري   و  - ٩٥

أيــضاً بالتمديــد ملــدة عــام للتفــاهم  املقــرر ب ويرحــ. وهيئــة حقــوق اإلنــسان التابعــة للحكومــة 
وتقــوم . ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٦ع يف التكميلــي بــني احلكومــة ومنظمــة العمــل الدوليــة املوقَّــ 

العمـل  املتعلقـة ب  لـشكاوى   لمنظمة العمـل الدوليـة، باالتفـاق مـع حكومـة ميامنـار، بتفعيـل آليـة                  
 الـسجناء علـى   عمـل ، واسـتخدام  رلقصَّ اليت تشتمل على شكاوى التجنيد العسكري ل القسري

 تعزيــزويــشجع املقــرر اخلــاص حكومــة ميامنــار ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى . مالئــمحنــو غــري 
، وخباصة من جهة كفالة وعي مجيع املواطنني بالقانون، وبوجـود آليـة الـشكاوى،              آلليةا تطبيق

 حقهـم يف الـشكوى   فمـن األمهيـة مبكـان أن يـتمكن النـاس مـن ممارسـة         . وحبقوقهم املتعلقـة هبـا    
أيــضاً بــأن تــستعرض احلكومــة  املقــرر اخلــاص ويوصــي .  أو االنتقــامتجــرميدون خــوف مــن ال
ويطلـب  . وتـشغيل الـسجناء    الذي تطبقـه اجلهـات العـسكرية         القسريعمل  السياساهتا املتعلقة ب  

  .لتقنية الالزمة يف هذا الصددمن منظمة العمل الدولية أن توفِّر مجيع املساعدات ااملقرر 
يرحب املقرر اخلاص أيضاً بتمديد وجـود مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني                 و  - ٩٦

ــة را ــارة    خــيف والي ــاء زي ــه الطرفــان أثن ــشمالية الــذي وافــق علي ــشؤون  املني ال ــسامي ل فــوض ال
  .٢٠٠٩مارس /والية يف آذارالالالجئني إىل 

أبريـل  / نيـسان  ٢٤ وتايلنـد يف     يثين املقرر اخلاص على توقيع اتفـاق ثنـائي بـني ميامنـار            و  - ٩٧
االجتـار  غطـي جمـاالت مثـل منـع       يجتار بالبشر، وخباصـة النـساء واألطفـال،         ال، ملكافحة ا  ٢٠٠٩
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 والعدالـة اجلنائيـة، باإلضـافة إىل        ،وتعـافيهم وإعـادة إدمـاجهم، وإنفـاذ القـانون         ة الضحايا   ومحاي
باملوافقـــة علـــى  املقـــرر اخلـــاصويرحـــب . وضـــع إجـــراءات مـــشتركة بـــني البلـــدين وتنفيـــذها

 حكومية دولية تابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا معنيـة                 يت ُوضعت للجنة  االختصاصات ال 
 الــدول األعــضاء اللجنــة متكِّــنأن املقــرر ويأمــل . ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢٠حبقــوق اإلنــسان يف 

إلنـسان  تعزيـز ومحايـة حقـوق ا    املتمثلة يف   احلكومية الدولية من القيام بكفاءة مبهمتها األساسية        
  .، مبا فيها ميامناررابطةالواحلريات األساسية لشعوب بلدان 

وأبـــرز املقـــرر اخلـــاص أيـــضاً التحـــديات القائمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاحلقوق االقتـــصادية     - ٩٨
 أن يـوفِّر املـوارد الالزمـة        ، يف هـذا الـصدد     ،واالجتماعية والثقافيـة، ويطلـب إىل اجملتمـع الـدويل         

اليــة مــن أجــل مــساعدة حكومــة ميامنــار علــى حتــسني مــستوى   لألمــم املتحــدة واملؤســسات امل
ــار، ال ســيما    ــشة شــعب ميامن ــسكان معي ــل    ال ــشون خــارج التجمعــات احلــضرية مث ــذين يعي ال

  . العاصمة ويانغون
توسيع والية الفريق األساسي الثالثي لتشمل مجيـع الـدول   على ع املقرر اخلاص   يشجِّو  - ٩٩

  . اليت حتتاج إىل املساعدة اإلنسانية
  

  الستنتاجاتا  - رابعا  
 ويأمـل أن  .زيـارة ميامنـار  ليأسف املقرر اخلـاص لعـدم قبـول حكومـة ميامنـار طلبـه              - ١٠٠

  . ٢٠٠٩ قبل هناية عام البلديعود إىل 
العناصـر األربعـة    حيث إن الفرصة مل ُتَتح للمقرر اخلاص ملناقشة التقدم يف تنفيذ            و - ١٠١

يت أوصى هبا احلكومـة بعـد زيارتـه األوىل إىل ميامنـار يف          ال األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان   
يكــرر التأكيــد عليهــا ويــذكِّر احلكومــة بــأن هــذه العناصــر    فهــو ، ٢٠٠٩أغــسطس /آب

 ضـروري للغايـة   إجنازهـا حبقـوق اإلنـسان، وبـأن    املتعلقـة   األربعة جزء من التزاماهتا الدولية      
 ذات مـصداقية ومبنيـة      دميقراطيةخارطة الطريق املؤلفة من سبع خطوات إىل ال       حىت تكون   

 بـاألمم   ادولـة عـضو   م الدميقراطية املعترف هبا دولياً اليت التزمت هبا ميامنار بصفتها           على قي 
  .املتحدة
حتـسني  ل املقرر اخلـاص ملتزمـاً بالتعـاون مـع حكومـة ميامنـار ملـساعدهتا يف             ا يز وال - ١٠٢

ني خــ يف واليــة رانياملــسلميــشمل الــسكان يف البلــد، مبــا حالــة حقــوق اإلنــسان للــشعب  
. بيد أن التعاون، حبكم طبيعته، يتطلب التزام الطرف اآلخر باملشروع املـشترك           . الشمالية

حتقيـق اهلـدف    إىل   بأهنـا تـسعى جبديـة         واضـحة  لذلك ما مل تعط احلكومـة إشـارات وبـراهني         
ك املقـرر   تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان جلميع الناس يف إقليمها، قد يش         األمسى املتمثل يف    
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 شعبحقـوق الـ   إلعمـال   اخلاص يف استعداد احلكومـة للتعـاون يف هـذا املـشروع املـشترك               
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةفضال عن حقوقه السياسية واملدنية 

  
  توصياتال  - خامسا 

، بـأن تنفِّـذ     )A/63/341(أوصى املقرر اخلاص يف تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة               - ١٠٣
قوق اإلنسان قبل إجـراء االنتخابـات يف عـام          املتعلقة حب مة العناصر األربعة األساسية     احلكو

 ٢٠٠٩فربايـر  /ميامنـار يف شـباط  إىل  املقـرر اخلـاص      بعثـة وأعربت احلكومة أثنـاء     . ٢٠١٠
وإجنازهـا  عن استعدادها لتنفيـذ العناصـر األربعـة األساسـية، إال أنـه مل ُيـشهد بعـد تنفيـذها                     

قوق اإلنسان مرة أخرى    املتعلقة حب أُدرجت العناصر األربعة األساسية     لذلك  . بشكل فعال 
  . كتوصيات، مع أخذ التطورات املشهودة أثناء البعثة يف االعتبار

  : يوصي املقرر اخلاص بأن تقوم حكومة ميامنار مبا يليو - ١٠٤
 املتعلقــة حبقــوق  علــى الــصكوك الدوليــة األساســية املتبقيــة التوقيــع والتــصديق  )أ(  

  اإلنسان؛ 
توسيع والية الفريق األساسي الثالثي ليشمل مجيع املناطق األخرى يف ميامنـار              )ب(  

  اليت حتتاج إىل مساعدة إنسانية؛ 
 املساءلة عن االنتهاكات املنتشرة واملنتظمـة حلقـوق         لتمكني تدابري فورية    اختاذ  )ج(  

  ع هبا اجلناة؛ اليت يتمتفالت من العقاب السائدةاإل ةاإلنسان، ومكافحة حال
ــسان    إجنــاز  )د(   ــوق اإلن ــية حلق ــة األساس ــا  العناصــر األربع ــشار إليه ــل  امل ــاه قب  أدن

  ؛٢٠١٠انتخابات عام 
  

العناصـــر األربعـــة األساســـية حلقـــوق اإلنـــسان الـــالزم تنفيـــذها قبـــل انتخابـــات     
  ٢٠١٠ عام
  

ور ا للدسـت  استعراض التـشريعات الوطنيـة وفقـ      : العنصر األساسي األول حلقوق اإلنسان      -  ١  
  اجلديد وااللتزامات الدولية

أوصى املقرر اخلاص بأن تبدأ حكومة ميامنار يف استعراض وتعديل القوانني احملليـة        - ١٠٥
 مـن احلقـوق األساسـية والـيت تتنـاقض مـع الدسـتور اجلديـد ومـع املعـايري الدوليـة                       اليت حتدّ 

عـت علـى ميثـاق      م املتحدة وقَّ   يف األم  ادولة عضو بوصفها  وال بد مليامنار،    . حلقوق اإلنسان 
 بوقـت قـصري، مـن أن حتتـرم          ١٩٤٨األمم املتحدة بعد حـصوهلا علـى االسـتقالل يف عـام             
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التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال ميكنها التذرع بأحكام قوانينها احمللية كمربر  
   ).، اتفاقية فيينا٢٧املادة (لتقاعسها عن التقيد هبا 

 حيــدده القــانون؛ )أ(ي قــانون حملــي حيــّد مــن التمتــع حبقــوق اإلنــسان أن ألينبغــي  - ١٠٦
 مـن أجـل      يكـون ضـرورياً    )ج( لغرض واحد مشروع حمدد أو أكثر؛        يكون مفروضاً  )ب(

يـد  يقتوأي  . غرض من هذه األغراض أو أكثر يف جمتمع دميقراطـي، مبـا يف ذلـك التناسـب                
، شـاملة أو  / و فضفاضةر بصيغ غامضة و   ويعرِّض جوهر احلق للخط   شروط  هبذه ال زم  تلي ال

  . بدأ الشرعية والقانون الدويل حلقوق اإلنسانيكون خمالفا مل
 من األحكام القانونية اليت ال تفي باملقتـضيات املـذكورة           اًحدَّد املقرر اخلاص عدد    - ١٠٧

 أن ُتوِقف عملية استعراض، ويف الوقت نفسه،      إجراء  أعاله، وأوصى بأن تبدأ احلكومة يف       
لعـام  (قانون محاية الدولـة     : األحكام القانونية، وهي  تلك   االعتقال واإلدانة مبوجب     عمالأ

؛ وقـانون تـسجيل الطـابعني والناشـرين         )١٩٥٠لعام  (؛ وقانون أحكام الطوارئ     )١٩٧٥
؛ وقانون محاية النقل السلمي املنظم ملسؤولية الدولـة واألداء النـاجح ملهـام              )١٩٦٢لعام  (

؛ )١٩٩٦لعـــام ) (٥رقـــم (اهـــضة االضـــطرابات وحركـــات املعارضـــة املـــؤمتر الـــوطين ملن
؛ وقــــانون التلفزيــــون والفيــــديو )١٩٨٨لعــــام (والقــــانون املتعلــــق بتكــــوين املنظمــــات 

؛ وقانون علم احلاسوب وتطويره     )١٩٩٦لعام  (؛ وقانون الصور املتحركة     )١٩٨٥ لعام(
االتصاالت اإللكترونية؛  ؛ وقانون تكوين اجلمعيات غري املشروعة؛ وقانون        )١٩٩٦لعام  (

قـــانون  المـــن ) ألـــف (٢٩٥و ) ب (٥٠٥ و ٥٠٥ و ١٥٢ و ١٤٥ و ١٤٣واملـــواد 
  .نائياجل
  

  رأيفراج تدرجييا عن سجناء الاإل: العنصر األساسي الثاين حلقوق اإلنسان  -  ٢  
يف رأي حمتجزين    من سجناء ال   ا سجين ٢ ١٦٠يف الوقت الراهن، يوجد أكثر من        - ١٠٨
تهم أو سبقت إدانتـه بـاإلخالل بالتـشريع          يُ )أ(:  هو الشخص الذي   رأي ال وسجني. ميامنار

 يعيق التمتع حبرية التعبري أو الرأي أو التجمع السلمي أو تكوين اجلمعيـات أو              مماالوطين،  
 ال ميكنه الوصول إىل حمكمة، أو جتـري حماكمتـه يف        )ب(أي من حقوق اإلنسان األخرى؛      

فهذان .  الواجبة مراعاة األصول القانونية  أو ُيحرم من    / و ادواحليحماكم يعوزها االستقالل    
الظرفــان يتعارضــان مــع حقــوق اإلنــسان األساســية املعتــرف هبــا يف الدســتور اجلديــد ويف    

 هم أساساً أفـراد حيرمـون مـن         رأيولذلك، فإن سجناء ال   . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
  . حقوق اإلنسان بشكل منظم

قوق األساسـية، كاحلريـة والـسالمة الشخـصية، تـضار باالحتجـاز،             ن احل نظراً أل و - ١٠٩
وال بد  . ينبغي أن يبدأ إطالق سراح سجناء الضمري، ولو بشكل تدرجيي، بأسرع ما ميكن            
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أن يتم إطالق السراح بدون فرض أي شروط قد تسفر عن أشكال جديدة لالنتقاص من               
ن احلـق يف املـشاركة أو احلمـالت         التمتع حبقـوق اإلنـسان، كاإلفـادات اخلطيـة بالتنـازل عـ            

ومن ناحية أخرى، وبشكل مـواز إلطـالق الـسراح، ينبغـي اختـاذ تـدابري فوريـة                  . السياسية
  . لتجنب أي معاملة قاسية، ولتحسني أحوال االحتجاز، وضمان املعاجلة الطبية العاجلة

  : ايليوصي املقرر اخلاص باإلفراج عن السجناء وفقا لترتيب األولويات التو - ١١٠
  ؛كبار السنمن السجناء   )أ(  
  ؛ ذين يعانون مشاكل صحيةالسجناء ال  )ب(  
  األعضاء البارزون يف املنظمات السياسية والزعماء اإلثنيون؛    )ج(   
  منذ أمد طويل؛ احملتجزون السجناء   )د(  
  الدينية؛طوائف أعضاء ال  )هـ(  
  النساء اللوايت لديهن أطفال؛   )و(  
  ؛عمل القسري نقلوا إىل معسكرات الالسجناء الذين  )ز(  
  السجناء الذين مل يدانوا؛   )ح(  
  السجناء الذين ليسوا من أصحاب السوابق اجلنائية؛   )ط(  
  . يف سجون بعيدة عن ديارهمتجزون السجناء احمل  )ى(  

  
  القوات املسلحة :  األساسي الثالث حلقوق اإلنسانالعنصر  -  ٣  

ني والشرطة باختاذ عدد من التـدابري لتحـسني حالـة           يوصي املقرر اخلاص العسكري    - ١١١
  : ويف هذا الصدد، ينبغي للعسكريني القيام مبا يلي. حقوق اإلنسان يف البلد

، ال سـيما     اليت تنطوي علـى التمييـز      إلغاء القوانني التمييزية وجتنب املمارسات      )أ(  
 مــن للحرمــان فيهــا ةمطائفــة املــسلالض جــزء كــبري مــن  تعــرَّحيــثيف واليــة راخــني الــشمالية، 

   اجلنسية ومنع حركتهم وغريها من احلقوق األساسية لسنوات عديدة؛
االمتناع عن جتنيد األطفال اجلنود، ومواصـلة سياسـاهتم املطبقـة لتفـادي هـذه                 )ب(  

  املمارسة؛ 
ويف هــذا الــصدد، يوصــي . حظــر اســتخدام األلغــام األرضــية املــضادة لألفــراد    )ج(   

مة بالتصديق على اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام                 املقرر اخلاص احلكو  
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وتفيد التقـارير بـأن احلكومـة بـررت عـدم تـصديقها علـى               . املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام    
فـإن انتـهاكات   . زالوا يستخدمون األلغام املضادة لألفـراد  االتفاقية بأن أفادت بأن املتمردين ما 

دويل الــيت يرتكبــها أحــد أطــراف نــزاع مــا ال تــربر عــدم امتثــال األطــراف  القــانون اإلنــساين الــ
  .  لهاألخرى
احتــرام قــانون حقــوق اإلنــسان الــدويل والقــانون اإلنــساين الــدويل يف املنــاطق   )د(  

ــالرتاع  ــأثرة ب ــداخلياملت ــة كــايني ال ــه هجمــات مباشــرة ضــد   . ، وخباصــة يف والي ــر توجي وُيحظَ
ل القتالية أو إطالق هجمات عـشوائية ضـد أهـداف عـسكرية             مدنيني غري مشاركني يف األعما    

وجيب اختاذ مجيـع االحتياطـات لتجنيـب املـدنيني وممتلكـاهتم آثـار              . مدنيني أو أهداف مدنية    وأ
 واملستــشفيات  الطبــيني ومــوظفي اإلغاثــة اإلنــسانية وجيــب احتــرام العــاملني. األعمــال القتاليــة

مقــدمي اخلــدمات الــصحية لعملــهم يف منــاطق   ضــمان كفــاءة أداء ذلــكويــشمل . والعيــادات
   .الرتاعات
ــدنيني يف العمــل      )هـ(   ــاع عــن اســتخدام امل ــسرياالمتن ــةماحل (الق ، وخباصــة يف )ال

 احلكومـة مـع ممثلـي منظمـة         تـدخل ويف هـذا الـصدد، يوصـي املقـرر اخلـاص بـأن              . والية كايني 
 سجون اللتزامـات االتفاقيـة    كفالة امتثال سياسـات العمـل بالـ       من أجل    حوارالعمل الدولية يف    

  ؛ املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي٢٩رقم 
ــة اخلاضــعة       ) و(   االمتنــاع عــن احتجــاز األفــراد بــدعوى خمالفتــهم للقــوانني الوطني

ــة        ــاع عــن إســاءة معامل ــسان، واالمتن ــصر األساســي األول حلقــوق اإلن ــاً للعن لالســتعراض وفق
  احملتجزين؛ 

 بــشأن حقــوق اإلنــسان ألفــراد القــوات  ٍدْجــ وُمائــمٍإنــشاء برنــامج تــدريب د   )ز(  
ويف هـذا الـصدد، يوصـي    . املسلحة والشرطة وقـوات الـسجون، باالسـتناد إىل التعـاون الـدويل            

  . املقرر اخلاص بطلب املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
  

  يةالسلطة القضائ:  اإلنسانالعنصر األساسي الرابع حلقوق  -  ٤  
، واحليـاد  يف ميامنـار لالسـتقالل       سلطة القـضائية  يؤكد املقرر اخلاص على افتقار الـ       - ١١٢

مئــات األحكــام وقــد أصــدرت الــسلطات القــضائية . مــن التــدابريجمموعــة ويوصــي باختــاذ 
، بتطبيق تشريع وطين قد يكون مناقضاً ملعايري حقوق اإلنـسان،           رأيالقاسية ضد سجناء ال   

 وعدم سلطة القضائيةزالت مسألة عدم استقاللية ال وما.  القضائيةلضماناتل دون مراعاة
ــا،    .  مــسألة معلقــة يف ميامنــار احيادهــ ــة بتعــيني أعــضاء احملكمــة العلي إذ يقــوم رئــيس الدول

واملراعاة الكاملة لألصول القانونية ال ُتحَترم، وحق االستئناف، إن ُسِمح به، يتواله قضاة     
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ــرون  ونخاضــع ــة ويفتق ــود مماثل ــتقاللية لقي ــده    .  لالس ــرر اخلــاص تأكي ــايل، يكــرر املق وبالت
  :  مبا يلية القضائيسلطةقوم التلتوصياته بأن 

  ؛رأيالتام، وخباصة فيما يتعلق بقضايا سجناء ال ممارسة االستقالل واحلياد  )أ(  
 سـجناء   ، مبـا يف ذلـك عقـد حماكمـات          الواجبة كفالة مراعاة األصول القانونية     )ب(  
  علنية؛ يف جلسات الرأي

ــدعوى خمالفــة       )ج(   ــيهم ب ــراد واحلكــم عل ــه االهتامــات إىل األف ــاع عــن توجي االمتن
حيـث  و. القوانني الوطنية اخلاضعة لالستعراض مبوجب العنصر األساسي األول حلقوق اإلنسان         

 إن مل ُتكفـل  رأي على االمتناع عن إجراء حماكمـات لـسجناء الـ   سلطة القضائية املقرر اخلاص ال  
، ومل ُيعدَّل القـانون الـوطين علـى حنـو            الواجبة  ومل ُتضَمن مراعاة األصول القانونية     االستقاللية،

   ؛مئمال
 قــضائية فعالــة للتحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، بغــرض اتإنــشاء آليــ  )د(  

  مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
 ةقــضائيســلطة الــسعي إىل احلــصول علــى مــساعدة تقنيــة دوليــة هبــدف إقامــة    )هـ(  

ويف هــذا الــصدد، قبــل رئــيس .  علــى حنــو يتــسق مــع املعــايري واملبــادئ الدوليــةة وحمايــدةقلمــست
 القـضاة واحملـامني، وهـو قـرار         ية مع املقرر اخلـاص بـشأن اسـتقالل        بإجراء حوار القضاة التوصية   

  .يتعني متابعة تنفيذه
  


