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  جملس حقوق اإلنسان 
  العاشرةالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 ميامنـار، تومـاس    تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف           
  *أوخيا كوينتانا

  موجز    
ليغطـي  ،  ٨/١٤ هذا التقرير، املقدم مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان رقم           إن  

 يف جمال حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ أن قدم املقـرر             احلاصلة التطوراتبشكل أساسي   
  ).A/63/341الوثيقة (اخلاص تقريره املرحلي إىل اجلمعية العامة 

سافر املقرر اخلاص مرتني إىل ميامنار وأقام عالقـات عمـل بنـاءة مـع               ولقد    
ويود أن يعرب عن شكره للحكومة على ضيافتها له وتعاوهنا معه أثناء قيامـه              . حكومتها

  . بالبعثتني إىل البلد واضطالعه بواليته
. ويتناول املقرر اخلاص يف التقرير بالتفصيل قضايا تتعلق حبماية حقوق اإلنـسان             

يركز بصفة خاصة على وضع سجناء الرأي وحقهم يف حماكمة عادلة وتطبيق اإلجراءات             و
القانونية حسب األصول وظروف احتجازهم فضالً عن حرية التعبري والتجمع وتكـوين            

ويستعرض املقرر اخلاص الرتاعـات     . ٢٠١٠مجعيات يف سياق االنتخابات املقبلة يف عام        
 ومحاية املدنيني وقضايا التمييز واحلاجـة إىل  نساين الدويل يف ما يتعلق بالقانون اإل    الداخلية  

  .املساعدة اإلنسانية

__________ 

 املعلومات اليت مجعها املقرر اخلاص أثناء البعثة الـيت          بغية تضمينه قُدم هذا التقرير بعد انقضاء املوعد النهائي          *  
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٩ إىل ١٤قام هبا إىل ميامنار من 
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جيدد املقرر اخلاص توصيته خبصوص العناصر األربعة األساسية املتعلقة حبقـوق           و  
استعراض التشريعات الوطنية وفقاً للدستور اجلديد وااللتزامـات        :  وهي كالتايل  اإلنسان

؛ وتدريب القوات املسلحة لضمان احتـرام       ي عن سجناء الرأي   الدولية؛ واإلفراج التدرجي  
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ وإنشاء جهاز قضائي مـستقل            

واتفاقية القضاء علـى    ومبا أن ميامنار ليست طرفاً سوى يف اتفاقية حقوق الطفل           . وحمايد
خلاص بإحلاح بأن تنـضم إىل الـصكوك        ، يوصي املقرر ا   مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

  .الدولية األساسية األخرى حلقوق اإلنسان
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  مقدمة    - أوالً  
التطورات  ويغطي ٨/١٤هذا التقرير مقدم مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان رقم            -١

دمي تقريري املقرر اخلاص إىل جملس حقوق       يف جمال حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ تق       احلاصلة  
 ).A/63/341الوثيقة (اجلمعية العامة وإىل ) A/HRC/7/24الوثيقة (اإلنسان 

أعيـد  و  من سجناء الرأي، أطلق سراح سبعة سجناء   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف    -٢
آمال ورحب املقرر اخلاص بإطالق سراح السجناء       .  أحدهم يف اليوم املوايل    إلقاء القبض على  

 ٢١ويف  . أن تكون العملية األوىل يف سلسلة من عمليات إطالق سراح سجناء رأي آخرين            
 . آخرين من سجناء الرأي٢٩، أطلق سراح ٢٠٠٩فرباير /شباط

، صدرت  ٢٠٠٨ديسمرب  /سبتمرب إىل كانون األول   /وخالل الفترة املمتدة من أيلول      -٣
 حكم علـيهم بالـسجن   تقالً مع١٢ سجني رأي ومن ضمنهم     ٣٠٠ حنوأحكام قاسية ضد    

واملقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة       علناً، ومعه   وأدان املقرر اخلاص    .  سنة ٦٥دة  ـمل
املقـررة اخلاصـة   واحملامني واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري و      

 األحكـام   ،ية الدين أو املعتقد   املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان واملقررة اخلاصة املعنية حبر        
، حكم على طالـب يف  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤ويف  . القاسية واحملاكمات غري املنصفة   

 .سنوات ١٠٤العشرين من عمره بالسجن ملدة 

على النتائج اليت خلص إليها املقرر اخلاص أثناء زيارتـه مليامنـار       ويركز هذا التقرير      -٤
ويود املقرر اخلاص أن يعرب عن شكره حلكومـة         . ٢٠٠٩ فرباير/ شباط ١٩ إىل   ١٤ن  ـم

وكانت األهـداف  . كرمي ضيافتها والتعاون الذي وجده منها خالل بعثته إىل البلد     ميامنار على   
 ،٢٠٠٨أغسطس  /من البعثة تقييم تطور وضع حقوق اإلنسان منذ زيارة املقرر اخلاص يف آب            

 . مع السلطات املعنية اإلنسانأربعة عناصر أساسية تتعلق حبقوقومناقشة تنفيذ 

وظل على اتصال    ٢٠٠٨أكتوبر  /والتقى املقرر اخلاص باألمني العام يف تشرين األول         -٥
، يود املقرر اخلاص    وأخرياً .إبراهيم غمباري  دائم مبستشاره اخلاص املعين مبيامنار، الربوفيسور     

تبـها يف   اإىل مك  سـيما    التقدم خبالص شكره إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ال         
 .واليتهب االضطالعبانكوك ونيويورك، على مساعدته يف جنيف، و

 منهجية املقرر اخلاص وأنشطته  - ثانياً  

 وتـسلم مهامـه رمسيـا يف األول مـن           ٢٠٠٨مارس  /ُعني املقرر اخلاص يف آذار      -٦
 (A/HRC/7/24) ٢٠٠٨يونيه  /وقدم تقريره األول إىل اجمللس يف حزيران      . ٢٠٠٨و  ـماي/أيار

الذي أعلن فيه أن مهمته األساسية تتمثل يف التعاون مع حكومـة ميامنـار ومـساعدهتا يف                 
يف بياناته  ،  أكد املقرر اخلاص جمدداً   و. مساعيها املبذولة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
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احلكومـة   مع   على رغبته يف التعاون   ،  (A/63/341) ويف تقريره وإىل اجلمعية العامة    اجمللس  إىل  
وذكر يف التقرير األخري أنه سـينظر يف        .  يف إعمال حقوق اإلنسان لشعب ميامنار      هتاملساعد

 .بعد مرور فترة من الزمنما تغيري استراتيجيته إذا مل تظهر يف األفق أية إشارة بتحقق نتيجة 

 ٣من  بعثتني إىل البلد    ب قامو. واستجابت احلكومة لطليب املقرر اخلاص بزيارة ميامنار        -٧
عتـرب أن البعثـتني     وي. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩ إىل   ١٤ن   وم ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧إىل  

 وهي إقامة عالقة تعاون مع احلكومـة        ،األهداف احملددة حتققت  ما دامت   اتسمتا بطابع بناء    
وغريها من اجلهات ذات املصاحل أثناء زيارته األوىل وإجراء حوار مع السلطات املعنية بشأن              

 ، حبقوق اإلنسان اليت أوصى هبا املقرر اخلـاص        ةتعلقاملساسية  األ  األربعة عناصرلاعملية تنفيذ   
 .٢٠١٠يتعني استكماهلا قبل انتخابات هي العملية اليت و

الفريق احلكـومي املعـين حبقـوق     وكان للمقرر اخلاص ثالثة اجتماعات بناءة مع          -٨
. ربعة املتعلقة حبقوق اإلنـسان    العناصر األساسية األ   يف البداية    الفريقعلى  وعرض  . اإلنسان

 .العناصرهذه  مساعدة احلكومة على تنفيذ الفريقفرباير طلب من /ويف شباط

 تناولت مسألة وأجرى املقرر اخلاص مباحثات جوهرية ومثمرة مع السلطات املعنية            -٩
األول، وفيما يتعلق بالعنصر األساسي . العناصر األساسية األربعة املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ 

 إىل الـوزارات املعنيـة       حمليـاً   قانوناً ٣٨٠أحاط املدعي العام املقرر اخلاص علما بإرسال        
وفيما يتعلق  .  ألحكام حقوق اإلنسان الواردة يف الدستور      مطابقتهاالستعراضها والتأكد من    

بالعنصر األساسي الثاين وإطالق سراح سجناء الرأي بشكل تدرجيي، أكد وزير الـشؤون             
 ناقشوفيما يتصل بالعنصر األساسي الثالث،      . ة للمقرر اخلاص أنه سينظر يف توصيته      الداخلي

 بوزارة الدفاع إمكانيـة تنظـيم       القاضي املدعي العام  املقرر اخلاص مع قائد جهاز الشرطة و      
 لفائدة القوات    الدويل دورات تدريبية حول القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين        

ومبا أن تلك الدورات قد سبق تنظيمها لفائدة كل منهما، فقد مت االتفاق             . رطةاملسلحة والش 
 للمعايري الدوليـة    مطابقتهاعلى أن يتم اطالع املقرر اخلاص على براجمهما التدريبية لضمان           

ورغم التأكيد علـى  وبالنسبة إىل العنصر األساسي الرابع،    . وعلى التعاون يف الدورات املقبلة    
ء يف ميامنار، وافق وزير العدل على استقبال املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل              استقالل القضا 

 .القضاة واحملامني والتباحث معه يف املوضوع

فريـق  والتقى املقرر اخلاص أيضا وزير العمل ووزير الشؤون اخلارجية ورئـيس ال             -١٠
ورابطـة احتـاد     مناراحتاد شؤون املرأة يف ميا     احملامني و   نقابة أعضاء جملس  و األساسي الثالثي 
ومل يتم االستجابة لطلب املقرر اخلاص باالجتماع بقادة خمتلف األحزاب          . التضامن والتنمية 

 .السياسية مبا أهنم حمتجزون سواء رهن اإلقامة اجلربية أو يف السجون الواقعة يف مناطق نائية

 ٢٠٠٨أغـسطس   /وزار املقرر اخلاص املناطق املتضررة من إعصار نرجس يف آب           -١١
والية كايني  وانتقل املقرر اخلاص إىل     . وأدرج استنتاجاته يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة       

ـ      حيث التقى بفصيلني من احتاد كارين الوطين       ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط   اً اللذين أبرمـا اتفاق



A/HRC/10/19 

GE.09-12026 6 

جملـس الـسالم التـابع الحتـاد كـارين          وأشار إىل أن    . نار مع احلكومة  الوقف إطالق   ل
جيش التحرير الوطين لكارين أبقى على قواته املسلحة وله دستور وقوانني وسـجن             /الوطين
؛ وأعلم جيش كارين البوذي الدميقراطي املقرر اخلاص بأنه أبقى على قـوة              تابعني له  وقضاة
 على السماح لفرقة عمل     وأنكر الفصيالن جتنيد قصر ووافقاً    .  مقاتل ٥ ٠٠٠  قوامها مسلحة

جملس األمن يف   طلبه  حسب ما   التحقق من قواهتما    تابعة لألمم املتحدة     ال آلية الرصد واإلبالغ  
 .املعين باألطفال يف الرتاعات املسلحة) ٢٠٠٥(١٦١٢ قراره

جمموعة فادو أونغ سـان     /مبجموعة إقليم فاياغون للسالم    والتقى املقرر اخلاص أيضاً     -١٢
 .احتاد كارين الوطينعليها ومل يكن بوسعه الذهاب إىل املناطق اليت يسيطر . اليت استسلمت

الـذي سـيقدم إىل     ويعتزم املقرر اخلاص الرجوع إىل ميامنار قبل استكمال تقريره            -١٣
 .جلمعية العامةا

 قضايا حقوق اإلنسان  -ثالثاً   

 واتفاقية  إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         سوى   ميامنار مل تنضم   -١٤
باإلعالن العاملي حلقوق    يف األمم املتحدة،     بوصفها دولة عضواً   ،زمةملبيد أهنا   . حقوق الطفل 

 .واإلعالنات الالحقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامةاإلنسان 

تقدميها تقريرها إىل اللجنة املعنية بالقضاء على       لويشيد املقرر اخلاص حبكومة ميامنار        -١٥
ويـشجع املقـرر    . ٢٠٠٨نوفمرب  /ثاين أمام اللجنة يف تشرين ال     حلضورهاالتمييز ضد املرأة    

 حتسن يف التوازن بـني      حتقيقاخلاص احلكومة على تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة لضمان         
 . مبا فيها والية راخني الشمالية،اجلنسني ووضع املرأة يف ميامنار

طفل وقد حلّ موعد تقدمي التقريرين الثالث والرابع مليامنار بناء على اتفاقية حقوق ال              -١٦
تفي بالتزاماهتا مـن    ويشجع املقرر اخلاص احلكومة على أن       . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٣يف  

 . وأن تقدم تقاريرها يف أقرب وقت ممكنحيث تقدمي التقارير

 ومن  تنطوي على صعوبات،  وضع حقوق اإلنسان يف ميامنار      مهمة حتسني   زال  ال ت و  -١٧
 احلقـوق    الـصعوبات جمـال    هـذه وتشمل  .  بسرعة وفعالية  العمل على حتسينه  الضروري  

وهلذا السبب، روج املقرر اخلاص لفكرة توسـيع واليـة          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 لتتعدى املناطق املتضررة بإعصار نرجس وتلبية االحتياجات اإلنسانية         فريق األساسي الثالثي  ال

 .يف الواليات األخرى مثل كاشني وراخني وشني

، يعد الفقر السبب الرئيسي لعدد  بلد آخر من أقل البلدان منواً  أيوكما هو احلال يف       -١٨
وأثناء زيارة سـجن إنـساين يف       .  أمام إعمال حقوق اإلنسان للجميع     من املشاكل وعائقاً  
 إىل بعض السجناء، حتدث املقرر اخلاص مع فتاة ادعت بأن           بشكل عفوي يانغون، والتحدث   
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 قد حكم عليها    وكانت)  سنة ١٩ بلغت   وادعت سلطات السجن بأهنا   ( سنة   ١٧ هوعمرها  
وعندما طلب منها كتابة امسها، .  دوالرات أمريكية١٠ لسرقتها ما قيمتهبالسجن ملدة عامني    

 على تعليق املقرر اخلاص الذي قال بأنه مسع من كل السلطات املعنية             ورداً. أجابت بأهنا أمية  
 نظراً ألهنـا   حالة استثنائية    تاة تشكل  بأن تلك الف   املسؤولونبأن التعليم جماين وإجباري، قال      

ومثة العديـد   . سن مبكرة إلعالة أسرهتا   تنحدر من أسرة فقرية وكان يتعني عليها العمل منذ          
ستغالل وال حيصلون على التعليم     ، مثل هذه الفتاة، الذين يتعرضون لال      اآلخريناألطفال  من  

 . هلملضمان مستقبل أفضل

وجتدر . آن وإنساين  -امنار، زار املقرر اخلاص سجين هبا       وأثناء بعثته األخرية إىل مي      -١٩
. وقام املقرر اخلاص جبولة يف املطبخ واملرافق الطبية       . اإلشارة إىل أن الزيارتني قد أعلن عنهما      

 احتجـازهم  للتأكد من سنهم وسبب       عفوية  حتدث إىل السجناء بصورة    ،ويف كال السجنني  
تيح هلم احلصول على املشورة القانونية وغريها مـن         وإذا ما مت تقدميهم للمحاكمة وإذا ما أ       

 استجوب املقرر اخلاص سجينني عمال كحمالني بدون مقابـل          ،ويف كال السجنني  . املسائل
وكان أحـدمها حيمـل     . لفائدة اجليش يف والية كايني وحاوال اهلرب ألن العمل كان قاسياً          

مـن  عدد كبري آخر    ري على وجود    ومثة احتمال كب  . الذخائر بينما كان اآلخر حيمل األغذية     
ـ  من احملتمل جداً أيضاً أن      و. ضحايا السخرة يف السجن    .  مل حيـاولوا اهلـرب     همالعديد من

 ملدة عـام    لتفاهم التكميلي بني ميامنار ومنظمة العمل الدولية      ابتمديد  ويرحب املقرر اخلاص    
ما الوثيق هبـدف    ويوصي بإحلاح بأن تواصل احلكومة ومنظمة العمل الدولية تعاوهن        . واحد

 السياسة املتبعة   مراجعةالقضاء على العمل القسري يف ميامنار وعلى وجه اخلصوص من أجل            
إدارة اجلـيش و  لفائـدة   استخدام السجناء للعمل     يتوخى   الذييف الداخل ودليل السجون     

وحـسب   .ضحية العمل القسري مكبالً   الشخص الواقع    كان   ،ويف سجن إنساين  . السجون
واعترفـت  . ع العـسكري  ي، فقد كبل يف السجن ألنه حاول اهلرب من اجملمّ          الرمس التفسري

.  سجيناً ٤٠ إىل   ٣٠ بأن عدد السجناء املكبلني يف سجن إنساين يتراوح بني            أيضاً السلطات
 أن تـستخدم  ، ال جيوز أبداً)١(لنموذجية الدنيا ملعاملة السجناءالقواعد ا من ٣٣ للمادة  ووفقاً

وال  التكبيل كوسائل للعقـاب    كاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب   أدوات تقييد احلرية،    
  .جيوز استخدام السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد احلرية

ومل يكن بوسع أي من السجناء الذين حتدث إليهم املقرر اخلاص االستعانة مبحـام                -٢٠
 ".يحمام"كلمة معىن حىت وكان العديد منهم ال يعرف . لتمثيله لدى مثوله أمام احملكمة

__________ 

 ).٦٢- د (٢٠٧٦و) ٢٤- د( جيم ٦٦٣قراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١(
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: وتطبيق القانون حسب األصـول     وضع سجناء الرأي واحلق يف حماكمة عادلة        -ألف   
 االحتجازظروف 

 وأثناء الفترة قيد النظر، ارتبط.  سجني رأي يف ميامنار٢ ١٠٠ ما يربو على مثة حالياً  -٢١
 . األحداث بسجناء الرأيعدد كبري من

الذي التقى بـه    (راح كل من أو وين تني       ، أُطلق س  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣ففي    -٢٢
والدكتور ماي وين ماينت ويـو      ) ٢٠٠٨أغسطس  /املقرر اخلاص يف سجن إنساين يف آب      

. يو خني ماوونغ سوي ووين هتاين والدكتور تان نيان ويو ثـاين نـاينغ             آونغ سو ماينت و   
 أن تكـون    ملـه وأعرب عن أ   هبذه املبادرة اليت اختذهتا احلكومة       ورحب املقرر اخلاص علنياً   

أفيد عن إلقـاء القـبض     غري أنه   . األوىل يف سلسلة املبادرات إلطالق سجناء الرأي اآلخرين       
وكتـب املقـرر اخلـاص إىل       .  قصرية من إطالق سـراحه     فترة وين هتاين بعد     جمدداً على 

وردت احلكومة  . التوقيف هذه  عن عملية     مستفسراً ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦يف  ومة  ـاحلك
 .راح وين هتاين من السجن كان خطأًبأن إطالق س

يف الفترة املمتدة مـن  أمام حماكم السجون،  سجني رأي للمحاكمة ٤٠٠حنو وقُدم    -٢٣
 وصدرت ضدهم أحكـام قاسـية       ،٢٠٠٨ديسمرب  /أكتوبر إىل كانون األول   /تشرين األول 

حمكمة سجن إنـساين   ت، حكم٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ويف  .  جداً طويلةولفترات  
.  سنة ٦٥ بالسجن ملدة    ، نساء ٥ ومن ضمنهم    ،"٨٨طلبة جيل   "مجعية   من    عضواً ٢٣لى  ع

 سـنة ومت ختفيـف احلكـم يف         ٥٩مثل الكوميدي زارغانار، بالسجن ملدة      وحكم على امل  
 رهبـان   ٥ ومن بينهم     شخصاً ٢٥ أكثر من وحكم على   .  سنة ٣٥ إىل   ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 الذي التقاه املقرر اخلاص يف سجن إنساين يف ريا،وحكم على يو غامب.  سنة٢٤بالسجن ملدة 
 مت نقله إىل    ٢٠٠٨ديسمرب  / سنة؛ ويف كانون األول    ٦٨ بالسجن ملدة    ٢٠٠٨أغسطس  /آب

إىل سجن وفقاً آلخر املعلومات،  ،٢٠٠٩ يناير/ يف كانون الثاين نقل جمدداًمث ،سجن ماندالي
 بسو سو   ،٢٠٠٨أغسطس  /آب يف   ،والتقى املقرر اخلاص أيضا   . مقاطعة ساغينغ هكاميت يف   

 سـنة وسـتة     ١٢ بالسجن ملدة    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١نواي اليت حكم عليها يف      
 نقلت إىل   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ إىل سجن ماندالي؛ ويف      وقد نقلت الحقاً  . أشهر

صـابتها  إوبالنظر إىل   . من يانغون تقريباً   ميال   ٦٨٠ على بعد    مقاطعة ساغينغ سجن كايل يف    
علم املقرر اخلاص   و .مبرض القلب، كانت السجينة تعتمد على األدوية اليت تقدمها هلا أسرهتا          

أن حمكمة مقاطعة يانغون خففت احلكم الصادر ضد سو سو نواي بأربع سنوات يف              بعدئذ  
 . ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠

رة كـانوا مجـيعهم     وأُبلغ املقرر اخلاص بأن املدعني العامني أثناء احملاكمات املذكو          -٢٤
وقد أدين سـجناء الـرأي      .  رجال الشرطة كشهود   تستدعيوكانت احملاكم   . ضباط شرطة 

أحكـام قـانون    حاالهتم وهي اجلرائم اليت تندرج أساساً يف إطار         متت بصلة إىل    جبرائم ال   
 ،)١٩٧٠( وقانون محايـة الدولـة       ،)١٩٥٠(قانون أحكام الطوارئ     و ،اإلجراءات اجلنائية 
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 ٢٩(ستعادة القانون والنظـام     الدولة ال جلس   املتعلق مب  ٨/٩٦رقم  قانون  اليديو و وقانون الف 
 الدولة واألداء الناجح    ملسؤوليةوقانون محاية االنتقال السلمي واملنهجي      ) ١٩٩٦يوليه  /متوز

  املتعلـق  ٥/٩٦ رقم   قانونال و حركات املعارضة،  الوطين ملناهضة االضطرابات و    ملؤمترملهام ا 
 غـري   اجلمعيات وقانون   ،)١٩٩٦يونيه  / حزيران ٧(ستعادة القانون والنظام    الدولة ال جلس  مب

 ،)١٩٤٧( وقانون محاية األمالك العامة      ، وقانون املعامالت اإللكترونية   ،)١٩٠٨ (ةاملشروع
ـ    ،)وارئـأحكام الط (يامنار  ـجرة يف م  ـوالقانون املعدل لقانون اهل    رار ـ وقـانون األس

 ).١٩٤٨(ية ـالرمس

سار الذي يؤدي إىل إصدار األحكام املذكورة أعاله ما يشوب نظـام إدارة             ويوضح امل   -٢٥
ويشري .  بذل جهود جادة إلصالحه    األمر الذي يستدعي   ،العدالة احلايل من عيوب بالغة اخلطورة     

ـ        ١ من الفصل    ١٩املقرر اخلاص إىل أن الفقرة       : يـ من الدستور ترسخ مبادئ قضائية هامة وه
 حيظرإقامة العدل يف حماكمات علنية ما مل        ) ب( للقانون؛ و   مستقلة وفقاً   العدالة بصورة  تطبيق) أ(

 يف   احلق يف الدفاع واحلق يف الطعن يف احلكـم مبوجـب القـانون              ضمان )ج(القانون ذلك؛ و  
؛ ولكن يف واقع األمر، متت حماكمة العديد من سجناء الرأي يف جلـسات مغلقـة         احلاالت كافة 

 وبدون حضور أو علم أفراد أسرهم وبدون دليـل أو بواسـطة     داخل السجون دون متثيل قانوين    
 عـدم   وهي تـشمل   ،ويف الواقع، يواجه حمامو الدفاع صعوبات كبرية      . إثباتات مشوبة بالعيوب  

ـ         وتواريخ وأماكن احملاكمات    بإعالمهم   ة ـعدم متكنهم من االلتقاء بالسجناء يف جلـسة خاص
 .بل احملاكمةـق

 من العديد من املـصادر املوثوقـة         للقلق  معلومات مثرية  وتلقى املقرر اخلاص أيضاً     -٢٦
األحكام الصادرة يف    خالل موجة    بتهمة انتهاك حرمة احملكمة   أدينوا   حمامي الدفاع    مفادها أن 

نقابـة  وناقش هذه املسألة مـع جملـس   . ٢٠٠٨نوفمرب / سجناء الرأي يف تشرين الثاين   حق
الذي ينص على حكم بالسجن     ) ١٩٢٦(كمة  قانون انتهاك حرمة احمل   ب احملامني وأُحيط علماً  

 ، حرمـة احملكمـة  ه يف الواقع انتهاك ولكنه ال حيدد ما الذي يشكل،صل إىل ستة أشهر  ملدة ت 
حكـم علـى    قد  و.  أمام أي تفسري أو قرار تتخذه اهليئات العليا         بذلك اجملال مفتوحاً   تاركاً
 غامبريا، بالسجن ملدة أربعة أشهر       مثّال يو  ، وخني ماونغ شاين   أونغ ثيني  كبريين مها    نيحمامي

مـن   ٣ املادةأدينا مبوجب   ، و ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧بتهمة انتهاك حرمة احملكمة يف      
 .قانون انتهاك حرمة احملكمة

 للمبادئ األساسية بشأن    ، وفقاً  إىل أن احلكومات ملزمة    ويود املقرر اخلاص أن يشري      -٢٧
القدرة على أداء مجيع وظائفهم املهنية بـدون        ) أ: ( يلي تكفل للمحامني ما  دور احملامني، أن    

القدرة على االنتقال إىل مـوكليهم      ) ب(ختويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غري الئق؛ و         
عدم تعريضهم وال التهديـد     ) ج(والتشاور معهم حبرية داخل البلد وخارجه على السواء؛ و        

غريها نتيجة قيـامهم     وأاالقتصادية   وأارية  بتعريضهم، للمالحقة القانونية أو العقوبات اإلد     
وباإلضافة إىل ذلك،   ). ١٦املادة   (بعمل يتفق مع واجبات ومعايري وآداب املهنة املعترف هبا        
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يتمتع احملامون باحلصانة املدنية واجلنائية بالنسبة للتصرحيات اليت يدلون هبـا بنيـة             ينبغي أن   
أو الشفهية أو لدى مثوهلم أمـام احملـاكم أو          حسنة، سواء كان ذلك يف مرافعاهتم املكتوبة        

 ).٢٠املادة (غريها من السلطات القانونية أو اإلدارية 

 وإذا مل يكـن     ، يف ميامنار بـاالحترام الكامـل      وال حيظى احلق يف االستعانة مبحام       -٢٨
 .بتعيني حمام للدفاع عنهتوكيل حمام، فإن احلكومة غري ملزمة باستطاعة متهم 

 سجني حمكوم عليه إىل سجون بعيدة عن مدهنم األصـلية           ٦٠٠يفوق عن   وُنقل ما     -٢٩
قد و. تقع يف مناطق نائية يف كامل أحناء البلد مما جيعل من الصعب على األسر زيارهتم بانتظام           

وعدم قدرة أعـضاء    .  بالنسبة إىل األسر    طويالً أصبحت تلك الزيارات مكلفة وتستغرق وقتاً     
.  نفسية على الـسجناء وأسـرهم      لف آثاراً إمنا خي  بانتظام   رؤية بعضهم البعض  على  األسرة  

 . ما يعتمد السجناء على األغذية واألدوية اليت توفرها هلم أسرهموزيادة على ذلك، كثرياً

 من السجناء نقلوا بانتظام إىل سجون أخرى دون إعالم أسرهم الذين       وأُبلغ أن عدداً    -٣٠
 .اءيفقدون أي أثر يدهلم على مكان وجود السجن

 عضو فرع ماندالي يف     ، حكم على بو مني يو كو      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣ويف    -٣١
 سنة يف حمكمة سجن أوبو مبقاطعة       ١٠٤ بالسجن ملدة    ،احتاد عموم بورما للرابطات الطالبية    

يف بداية العشرينات مـن      وهو   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦يف  قبض عليه   قد  كان  و،  ماندالي
 ست  كانتو.  مادة من القانون ومل يسمح له باالستعانة مبحام        ٤٠  حنو واهتم بانتهاك . عمره
 . وحدها من قانون اهلجرة ١٣/١املادة منها تتعلق بهتم 

 االستجواب أن سجناء الرأي يتعرضون إىل سوء املعاملة البدنية أثناء فترة            وأُبلغ أيضاً   -٣٢
ويطلب إىل بعضهم البقاء يف     . يةالذي تقوم به قوات األمن اخلاصة التابعة للمخابرات العسكر        

 تقارير عن سجناء تعرضوا للضرب خـالل        ومثة أيضاً . وضع معني لساعات طويلة كل يوم     
 من سجناء الرأي يوضـعون يف الـسجن          كبرياً وأُبلغ املقرر اخلاص بأن عدداً    . االستجواب
يف جون  وهو بالتايل جيدد دعوته إىل ضرورة تدريب أفراد اجليش وموظفي الـس           . االنفرادي

 .إلذكاء وعيهم باملعايري الدولية والقواعد املتصلة مبعاملة السجناءجمال حقوق اإلنسان 

، أثناء البعثـة الـيت قـام هبـا إىل ميامنـار يف              والتقى املقرر اخلاص بشكل منفرد      -٣٣
والتقى بالدكتور تني مني هتـوت      . اختارهم بنفسه  خبمسة سجناء    ،٢٠٠٩فربايـر  /شباط

ن يف  ـالرابطة الوطنية من أجل الدميقراطيـة انتخبـا عـضوي         ومها مرشحا   والسيد نيي بو    
 رسالة موجهة إىل األمني العام للتعبري عـن القلـق إزاء            وقد وقعا معاً  . ١٩٩٠يف   انـالربمل

 ١٣ويف  . ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١٢على إثـر ذلـك يف       الدستور اجلديد مليامنار وأوقفا     
ويرى املقرر اخلاص أنه ينبغـي      .  سنة ١٥دة  ، حكم عليهما بالسجن مل    ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 من الكتابة إىل األمني العام أو االتصال به          يف األمم املتحدة   متكني أي مواطن من دولة طرف     
 .ال انتقاميةـدون خوف من التعرض ألي أعم
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احتاد عمـوم بورمـا للرابطـات        زعيم   ،كياو كو كو  ب والتقى املقرر اخلاص أيضاً     -٣٤
 وحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات يف        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧قل يف   اعتالذي  الطالبية،  

كياو كو كو نقل إىل سجن آخر وأنه مل         وأبلغ املقرر اخلاص بأن     . ٢٠٠٩فرباير  /بداية شباط 
 .يكشف بعد ألسرته عن مكان وجوده

نيي نيي هتوي، وهو حمام يدافع عن سجناء الرأي وجهت له           بوالتقى املقرر اخلاص      -٣٥
كان من  و.  من قانون العقوبات وحكم عليه بالسجن ملدة ستة أشهر         ٢٢٨وجب املادة   هتم مب 

داو بون  ب والتقى املقرر اخلاص أيضاً   . ٢٠٠٩أبريل  /سراحه يف شهر نيسان   املفروض أن يطلق    
وقـد  .  سنة ٤٥راهبة منذ أن بلغت      سنة، وهي    ٨٤البالغة من العمر    ) دا ميا نيانت  (نا مي   

لراهبات األخريات والرهبان الكبار يف السن يف ديـر يف تـشرين            صحبة عدد من ا   باعتقلت  
جتـد صـعوبة    ووكان جـسمها ضـعيفاً   .  ومل تعرف سبب اعتقاهلا    ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
 .وف واملشيـللوق

وتلقى املقرر اخلاص تقارير بشأن الظروف الصحية املتدهورة لعدد مـن سـجناء               -٣٦
 املقرر  تلقى ،٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . ية حىت األدوية األساس   يتلقى بعضهم ال    ،الرأي

اخلاص تقارير بشأن إجهاض كاي يت أونغ بسبب انعدام الرعاية الطبية املناسبة يف سجن أو               
بسبب انعدام الرعايـة    توفوا   سجناء   ء احلظ أن  وقد بلغه أيضاً لسو   . بو يف مقاطعة ماندالي   

كان يعـاين  الذي  سنة، ٤٦ الغ من العمر   الب ، أو  آخر حالة تتعلق هبتاي لوين     كانتو. الطبية
وكان . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨بتاريخ    وتويف من مرض السل يف سجن ماندالي     

 وقـد  ؛ يف الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية يف مدينة أمرابـورا مبنـدالي         وعضواً مدرساً
ـ        ٢٠٠٣ ديسمرب/ كانون األول  ٢١ل يف   ـاعتق نوات  وحكم عليه بالسجن ملـدة سـبع س

 سـراحه يف  وكان من املفروض أن يطلق. من قانون أحكام الطوارئ   ) ي(٥ادة  ـمبوجب امل 
 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 يف معسكر فـور     ، احملتجز  املقرر اخلاص تقارير بشأن وضع زاو ناينغ هتوي        وتلقى  -٣٧
وذُكر بأنـه  . تفيد بأن حياته يف خطر    ،مايل للعمل الواقع قرب مدينة تاونغو يف مقاطعة بيغو        

 .  كما أنه ال يعطى كمية كافية من الغذاء واملاء، على أداء أعمال شاقةأثناء إجبارهمكبل 

 رهـن   داو أونغ سان سـوكي    وكرر املقرر اخلاص دعوته إىل وضع حد الحتجاز           -٣٨
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي       ١٩ و ١٠ و ٩اإلقامة اجلربية مبا يتعارض مع املواد       

لكـل   وأن   ، أنه ال ينبغي إخضاع أي شخص لالعتقال أو االحتجاز التعـسفي           ى عل ينص
احلق يف  شخص احلق يف حماكمة نزيهة وعلنية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة، وأن لكل شخص              

 الـذي   ١٩٧٥ لقانون محاية الدولة لعـام       وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً   . حرية الرأي والتعبري  
السالم لسيادة وأمن الدولة و   ميثل هتديدا   "كن احتجاز شخص    استخدم لتربير احتجازها، ال مي    

وقد انقضت اآلن مـدة الـسنوات اخلمـس         .  مخس سنوات  تزيد على ملدة  " يف ربوع البلد  
 عن اخلطوات اليت اختذت إزاء    املقرر اخلاص    استفسر   ،وزير العدل ويف اجتماع له مع     . احملددة
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أكتوبر احتجاجاً / تشرين األول٨لطات يف إىل الس داو أونغ سان سوكي   الدعوى اليت رفعتها    
هـذا   علـى    ورداً. متر هبا ظروف االحتجاز اليت    على   احتجازها رهن اإلقامة اجلربية و     على

  يتعلقاالحتجازهذا ن ألاالستفسار، ذكرت السلطات أن الدعوى مل ترسل إىل احملكمة العليا 
شـبه  "رهـن االعتقـال      يأن سان سوك  أكد املدعي العام    فضالً عن ذلك،    و. أمر إداري ب

 من ذلك، أثار املقرر اخلاص املسألة مع وزير الشؤون الداخليـة الـذي              وانطالقاً". القضائي
 ووزيـر   وزير العـدل  القضية وأصدر تعليمات إىل كل من       أخطر ب شرح بأن رئيس الوزراء     

ية على  ويدعو املقرر اخلاص إىل استعراض هذه القض      . الشؤون الداخلية بالنظر يف هذه املسألة     
 .وجه السرعة وبصورة حمايدة ومستقلة

بأي من قـادة    ، رغم طلبه ذلك،      االلتقاء عن أسفه لعدم متكنه من     املقرر اخلاص    ويعرب  -٣٩
طلبـة  "مجعيـة    ومني كو ناينغ، زعيم      داو أونغ سان سوكي   ومن ضمنهم   (األحزاب السياسية   

ميقراطية ويو مينت آيـي،     رابطة قوميات شان من أجل الد      زعيم   ،وهكون هتون أو  " ٨٨يل  ـج
 رهن اإلقامة اجلربيـة     إما مجيعاًألهنم كانوا   ) زعيم فريق املدافعني عن حقوق اإلنسان والداعني هلا       

 سـنة يف تـشرين      ٩٣ أو بالـسجن ملـدة       هكون هتـون  وحكم على   . أو يف سجون بعيدة   
عنه  يقال   ذيالأو يف والية كاشني      -  يف سجن بوتا   وهو موجود حالياً  . ٢٠٠٥رب  ـنوفم/الثاين
يعاين مـن مـرض الـسكري    هلذا السجني الذي  قاسية للغاية وال سيما بالنسبة      فيه الظروفإن  

تشرين  سنة يف    ٦٥مني كو ناينغ بالسجن ملدة      وحكم على   . ومشاكل يف الربوستاتا  وضغط الدم   
شـان   للمعلومات األخرية، فإنه يتواجد يف سجن كنغ تنغ يف والية             ووفقاً ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

يو مينت آيـي    وُنقل  . حيث أفيد أنه رهن السجن االنفرادي ويعاين من مشاكل حادة يف العينني           
 ٢٨ويف  . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦و بوالية كاياه يف     امن سجن إنساين إىل سجن لويك     

 غري  اجلمعياتقانون   أدين مبوجب قانون املتفجرات وقانون اهلجرة و       ،٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
 .ثماين سنواتإضافة إىل حكم ب وحكم عليه بالسجن مدى احلياة ملشروعةا

ملبيـة  خريطة الطريق ذات اخلطوات السبع املفضية إىل الدميقراطيـة           ولكي تكون   -٤٠
ينبغي إطالق سراح زعماء تلـك      للمعايري واملقتضيات الدولية الالزمة لبناء جمتمع دميقراطي،        

 . خارطة الطريقإجناز الرأي للمشاركة حبرية يف األحزاب السياسية وغريهم من سجناء

 ومـن    سجيناً ٦ ٣١٣  حنو ، أطلقت احلكومة سراح   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢١ويف    -٤١
 فأهنـا ،   كانت عملية اإلفراج قد القت ترحيبـاً       وإذا. رأي من سجناء ال    سجني ٢٩ضمنهم  

 . سجني٢ ١٠٠وز تفتقر إىل التناسب إذا ما قورنت بالعدد الكلي لسجناء الرأي الذي جتا

 جمموعة من املعايري واملبـادئ      وجودويلفت املقرر اخلاص انتباه سلطات ميامنار إىل          -٤٢
 يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل بإقامة العدل ومن ضمنها معاملـة             املتعارف عليها دولياً  

فـاذ  تصرف املسؤولني عن إن   السجناء ودور احملامني ودور املدعي العام واستقالل القضاء و        
، اليت جيب على السلطات أن تسترشد هبا لضمان حماكمات حرة وتطبيـق القـانون          القانون

 ملراجعـة وشدد املقرر اخلاص على ضرورة إجراء إصـالحات قانونيـة           . حسب األصول 
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 ملعايري حقوق اإلنسان واحترامهـا للمبـادئ        مطابقتهاضمان  بغية  التشريعات واإلجراءات   
 .تطبيق القانون حسب األصول واستقالل القضاء والفتراض الرباءةاألساسية 

 ، عن ضمان احلماية واملعاملة السليمة لألشخاص املسجونني   املسؤولة الدولة   وتتحمل  -٤٣
 للمعايري املتعارف عليها عامليا واملبادئ    وفقاً  هلم مبا يف ذلك توفري الغذاء الكايف والرعاية الطبية       

ان مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والقواعـد        الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنس     
جمموعة املبادئ املتعلقة ، واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، و    

 إعالن، واالحتجاز أو السجن حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
القاسية أو   غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة     محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب و      

سـيما   وال  آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني       مبادئ، و نسانية أو املهينة  إالال
وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة     األطباء يف محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب

 .نسانية أو املهينةإالقاسية أو الال

املقرر اخلاص إىل أمهية الدعم املايل الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب األمحر             ويشري  -٤٤
ويدعو السلطات إىل التعامل من جديد مـع        . إىل األسر من أجل زيارة أقربائها من السجناء       

 بزيـارة  والـسماح هلـا   ،٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول بعد أن توقف منذ   اللجنة املذكورة 
 .ملقررةا لواليتها السجون وفقاً

وقف ب ،١٩٩٨بدأ العمل به منذ عام      ،  ويشيد املقرر اخلاص باحلكومة الختاذها قراراً       -٤٥
   .استخدام عقوبة اإلعدام

  ٢٠١٠حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات والطريق حنو انتخابات عام   -باء   
اصـر  تشكل حرية الرأي والتعبري إضافة إىل حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات عن             -٤٦

. ، وهي متأصلة يف دستور ميامنـار اجلديـد        ٢٠١٠أساسية لتحقيق خارطة الطريق حنو عام       
 ٦من املـادة    ) د(وتنص الفقرة   .  من الديباجة تنص على العدالة واحلرية واملساواة       ٨فالفقرة  

على أن املبادئ األساسية للدولة هي ازدهار نظام دميقراطـي حقيقـي منـضبط ومتعـدد                
 على أنه ينبغي أن يتمتـع أي حـزب          ٤٠٦من املادة   ) ب(و) أ(فقرتان  وتنص ال . األحزاب

 ٣٥٤وأخرياً تنص املادة    . سياسي باحلق يف تنظيم االنتخابات حبرية واملشاركة والتنافس فيها        
على أنه ينبغي أن يتمتع كل مواطن حبرية التعبري عن معتقداته وآرائه ونشرها حبرية، والتجمع               

ومع ذلك، يقبع يف السجن حاليـاً،        . ين اجلمعيات واملنظمات  السلمي بدون أسلحة، وتكو   
  . صحفياً ومدوناً على الشبكة١٦حنو 
 عن بالغ قلقها إزاء استمرار فـرض  ٦٣/٢٤٥وقد أعربت اجلمعية العامة يف قرارها       -٤٧

قيود صارمة على ممارسة احلريات األساسية، وال سيما حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات              
 إىل عدة   (A/63/341)ار املقرر اخلاص يف تقريره الذي قدمه إىل اجلمعية العامة           وأش. والتجمع
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قوانني حملية حتد من مبادئ حرية تكوين اجلمعيات والتجمع، وأمهها هو قانون اجلمعيات غري          
، )ب(٥٠٥، و ٥٠٥، و ١٥٢، و ١٤٥، و ١٤٣املشروعة، وقانون محايـة الدولـة واملـواد         

وال تزال هذه القوانني ُتستخَدم للحد من حريـة التعـبري           . ، من قانون العقوبات   )أ(٢٩٥و
وتكوين اجلمعيات، وعلى األخص يف احلكم على مئات من الناشـطني الـسياسيني منـذ               

.           ٢٠٠٧ ملشاركتهم يف املظاهرات الـسلمية الـيت جـرت يف عـام     ٢٠٠٨أغسطس  /آب
على وسائط اإلعالم بقانون التلفزيـون      وفيما يتعلق حبرية الرأي والتعبري، ُيحتج لتربير الرقابة         

، وقانون تطوير علـوم احلاسـوب       )١٩٩٦(، وقانون الصور املتحركة     )١٩٨٥(والفيديو  
  ).١٩٦٢(، وقانون االتصال اإللكتروين وقانون تسجيل املطابع ودور النشر )١٩٩٦(

 يف  وإضافة إىل ذلك، تلقى املقرر اخلاص معلومات تفيد بأن فرض القيود على احلق              -٤٨
وقد احُتجز عدة أفراد هلم عالقة بنقابات العمال، مبا يف ذلك احتاد            . تكوين النقابات مستمر  

  .نقابات عمال بورما احملظور، وأُدينوا وُحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة
وتلقى املقرر اخلاص أيضاً معلومات تفيد أن عدة صحفيني قد أُدينوا على أسـاس                -٤٩

رر اخلـاص يـشعر     قوإضافة إىل ذلك ال يزال امل     . وين وقانون الفيديو  قانون االتصال اإللكتر  
بالقلق إزاء القيود املفروضة على وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك الرقابة على الصحف واإلنترنت           
وغريها من مصادر املعلومات، وإزاء هتديد الصحفيني بتعرضهم ألحكام سـجن مـشددة             

  .مبوجب القوانني املذكورة أعاله
جتدر اإلشارة إىل أن هذه القوانني تتناىف مع القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك                              و  -٥٠

 من اتفاقية حقوق    ١٥ و ١٣ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادتان        ٢٠ و ١٩املادتان  
الطفل، إضافة إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حـق التنظـيم               

واليت أصبحت ميامنار طرفاً فيها واليت تدعو احلكومـات صـراحة إىل            ) ٨٧االتفاقية رقم   (
وينبغي مليامنار، بوصفها دولة طرفاً يف      . ضمان التمتع الكامل حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات      

  .يةهذه االتفاقيات وعضواً يف األمم املتحدة، أن تكفل مواءمة قوانينها احمللية اللتزاماهتا الدول
وعلى أساس املناقشة اليت دارت مع النائب العام فيما يتعلق بتنفيذ العنصر األساسي               -٥١

األول حلقوق اإلنسان، يشجع املقرر اخلاص احلكومة بشدة على إهناء عملية مراجعة وتعديل             
القوانني احمللية اليت ال تتفق مع املعايري الدولية وأحكام الدستور اجلديـد املتعلقـة حبقـوق                

وذلك إلتاحة إمكانية التمتع الكامل حبرية الرأي والتعبري، فضالً عن حرية تكـوين             اإلنسان،  
  .اجلمعيات والتجمع، مبا يف ذلك ضمان توفر وسائط إعالم حرة ومستقلة

، تشمل احلقوق األساسية أيضاً حريات اعتنـاق        ٢٠١٠ويف سياق انتخابات عام       -٥٢
تلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنـا  اآلراء دون مضايقة والتماس األنباء واألفكار و   

ولكي تكون هناك انتخابات حقيقية متعددة األحزاب يفترض وجود ناخبني          . اعتبار للحدود 
متنورين ومتعلمني، وتشكيل أحزاب سياسية وتسجيلها على النحو املناسب، وإتاحة القدرة           

الستعانة جبميع وسائط اإلعالم لألحزاب السياسية لالضطالع بأنشطة احلمالت، مبا يف ذلك ا     



A/HRC/10/19 

15 GE.09-12026 

املتاحة وفتح مكاتب يف املناطق يف مجيع أحناء البلد، ووجود وسائط إعالم مستقلة ومجاعات              
ولن يكون باإلمكان حتقيق أي من هذه العناصر دون إعمال احلقوق األساسية            . غري حكومية 

  .املتمثلة يف حرية الرأي والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات
 هذا الصدد، من األمهية القصوى عرض قانون االنتخابات علـى اجلمهـور يف              ويف  -٥٣

  .أسرع وقت ممكن
 متسقة مع القـيم     تكون خارطة الطريق ذات اخلطوات السبع حنو الدميقراطية       ولكي    -٥٤

مثـل املظـاهرات العامـة      (الدميقراطية، ينبغي احترام احلق يف التجمع احترامـاً كـامالً           
ويف أعقاب عملية قمع املظاهرات الـسلمية الـيت خرجـت يف            ). ةواالجتماعات السياسي 

 شخـصاً مـن   ١٥ شخصاً حتفهم وأكدت احلكومة موت  ٣١، لقي   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
وُتظهر عمليات قمع املظاهرات والتجمعات الـسلمية       .  شخصاً ٧٤بينهم، وأُفيد عن اختفاء     

  .هشاشة حرية التجمع املتاحة والعملية الدميقراطية

   من التمييز ضد املدنينيمبوجب القانون اإلنساين الدويلاملكفولة  احلماية  -جيم   
، حبكومة ميامنار، يف مجلة أمور، أن ٦٣/٢٤٥أهابت اجلمعية العامة بقوة، يف قرارها     -٥٥

فال يزال األطفال ُيجندون    . تكثف التدابري الرامية إىل كفالة محاية األطفال من الرتاع املسلح         
عداد كبرية كجنود على الرغم من وجود قوانني وسياسات حتظـر جتنيـد             وُيستخدمون بأ 

ويف هذا اخلصوص يشجع املقرر اخلـاص احلكومـة علـى         .  عاماً ١٨األشخاص دون سن    
ويرحب املقرر اخلـاص    . تكثيف جهودها للتصدي ملشكلة جتنيد األطفال يف قواهتا املسلحة        

نع التجنيد العـسكري لألطفـال دون الـسن         باجلهود اليت بذلتها اللجنة احلكومية املعنية مب      
 والرامية إىل زيادة الوعي بني ضباط اجليش والرتب         ٢٠٠٨نوفمرب  /القانونية يف تشرين الثاين   

ويالحظ أيضاً تعاون احلكومة مع الفريق العامل املعين باألطفال         . األخرى يف القيادة الشمالية   
ة تنفيذ خطة عمل اللجنة، وحيث علـى  وهو يدعو احلكومة إىل مواصل    . يف الرتاعات املسلحة  

ويوصي املقرر اخلاص احلكومـة     . تقدمي األشخاص الذين يواصلون جتنيد األطفال إىل العدالة       
بأن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف              

  .الرتاعات املسلحة
اع املسلح الدائر يف والية كاين بني احتـاد         ويشعر املقرر اخلاص ببالغ القلق إزاء الرت        -٥٦

قال إن كـال    وُي. جيش ميامنار واحتاد كاين الوطين الذي يؤثر تأثرياً بالغاً يف السكان املدنيني           
الطرفني مسؤوالن عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واالختفاء القـسري،     

  .أللغام املضادة لألفراد، وتدمري القرى، والتشريد القسري، واستخدام اواالحتجاز التعسفي
، ُزعم أن جنوداً أطلقوا الرصاص على قرويني كـانوا يف           ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   -٥٧

وأفيد أيضاً عن وجـود حـوادث لعمـل         . حقوهلم لألرز غرب بلدة بابوان فأردوهم قتلى      
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. يـدة السخرة، مبا يف ذلك بناء وصيانة مثانية طرق ومحل املؤن إىل مراكـز عـسكرية جد               
واجتمع املقرر اخلاص يف السجن، خالل زيارته األخرية، بإثنني من ضحايا عمل السخرة يف              

ووفقاً للمعلومات الواردة، ال تزال الدوريات العسكرية لوالية كاين         . اجليش يف والية كاين   
  . الوسطى حتد من حرية تنقل القرويني

ية شـان اجلنوبيـة، ُزعـم أن        ويف بلدات اليكا، ونام زارنغ، ومونغ كونغ يف وال          -٥٨
 التابعـة   ٧٥٨انتهاكات حلقوق اإلنسان قد ارتكبت على أيدي مجاعة منشقة عن الكتيبـة             

كما أُفيد عن وجود حاالت لعمل السخرة ومصادرة األراضـي        . جليش والية شان للجنوب   
  .واإلكراه على إنشاء املزارع وارتفاع أسعار السلع األساسية بشكل حاد

 كايا، وعلى الرغم من اخنفاض عدد القوات، فإن القتال ال يزال يدور بني              ويف والية   -٥٩
وقد أُفيد عن وجود حاالت ملـصادرة األراضـي         . اجليش واحلزب التقدمي الوطين الكاريين    

  .والعمل بدون أجر يف قطاع الزراعة
وخـالل  . ويف والية مون، ظل القتال مستمراً بني حزب املقاومة مون الند واجليش        -٦٠

 يف بلدة يـه     ٢٠٠٨أغسطس  /يونيه إىل آب  /األشهر الثالثة هلجوم اجليش املمتدة من حزيران      
ويف . اجلنوبية، ُزعم أن املدنيني تعرضوا للتعذيب ولتجنيدهم قسراً يف قوات امليليشيات احمللية           

بلدة تانبيوزيات، أُفيد أن أراضٍ صودرت إلنشاء مزارع املطاط وزيت اخلـروع وتفـرض              
وإضافة إىل ذلك ُزعم أن املدنيني جيـربون علـى          . ى املزارعني بطريقة تعسفية   الضرائب عل 

ويف بلديت تانبيوزيات وكايكمايو،    .  مينغكاليه يف مودون   -حراسة خط أنابيب الغاز كانبوك      
  .  متر٥٠٠قيل إن مدنيني أجربوا على بناء مراكز أمنية متقدمة كل 

للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       ، أعربت ا  ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٦١
املرأة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف اجلنساين وغريه من أشكال العنف، مبـا    
يف ذلك قيام أفراد يف القوات املسلحة باغتصاب نساء ريفيات من الفئات اإلثنية شان ومون               

إزاء اإلفالت الظاهر ملرتكيب هـذا      وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً      . وكارين وبالونغ وشني  
، وإزاء تقارير تفيد بـأن      )على الرغم من مقاضاة عدد قليل من احلاالت       (العنف من العقاب    

، عثر  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف  . الضحايا تعرضوا للتهديد والتخويف والعقاب    
مياً بالرصـاص   على جثة طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام بعد تعرضها لالغتصاب والقتل ر            

.          قرب مرتهلا يف قرية ما ووبني يف بلدة كيوك مبقاطعة نيونغليبني يف والية كـاين الـشمالية                
 ٣٥٠ومل يتخذ بعد أي إجراء ضد مرتكب اجلرمية الذي ُيدعى أنه من كتيبة املشاة اخلفيفـة       

يـع احلـاالت     كما يف مج   ،ويف هذه احلالة  . واليت رحلت منذ ذلك الوقت بعيداً عن املنطقة       
ويتعني محاية أسرة الضحية وأفراد اجملتمع احمللي اآلخرين        . األخرى، جيب إقامة العدل   السابقة  

 شـخص   ٤٥٠ ٠٠٠ويقال إن حنو    . من أي عملية انتقام ضدهم بسبب جلوئهم إىل العدالة        
  .دتعرض للتشريد الداخلي يف ميامنار بسبب الرتاعات املسلحة اليت تدور يف مجيع أحناء البل
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وحيث املقرر اخلاص احلكومة ومجيع اجلماعات املسلحة على ضمان محاية املدنيني،             -٦٢
ويناشد احلكومة أن تتقيـد بالقـانون       . وبوجه خاص األطفال والنساء خالل الرتاع املسلح      

ويلفـت  . اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقيات جنيف األربع اليت أصبحت ميامنار طرفاً فيها           
 من اتفاقيات جنيف اليت تنص على محاية املـدنيني مـن            ٣ه خاص إىل املادة     اهتمامها بوج 

  . املعاملة الالإنسانية واالعتداء على حياهتم وسالمتهم البدنية
ويشكل استخدام األلغام املضادة لألفراد على طول املنـاطق احلدوديـة مليامنـار،                           -٦٣

ويستخدم كل مـن اجلـيش      . رياً حلياة القرويني  وال سيما قرب احلدود الشرقية، هتديداً خط      
وقد أفيد أن األلغـام األرضـية       . واجلماعات املسلحة غري احلكومية األلغام املضادة لألفراد      

ُتستخدم عادة ألغراض مثل احلد من تنقل األشخاص، أو عرقلة حركة القوات أو لترسـيم               
ستخدام البـشر ككاسـحات     ومما يثري القلق بصفة خاصة هو ما أفيد عن ا         . مناطق خمصصة 

تنظيـف األدغـال يف     ألغام، وهي العملية اليت ُيجرب فيها العسكريون أشخاص مدنيني على           
يف أهنا حتتوي على األلغام أو العمل كحمالني للجيش يف املناطق اليت تنطـوي              املناطق املشتبه   

تلقيهم أي تدريب أو  وتفيد تقارير أنه طُلب من مدنيني إزالة األلغام دون          . على خماطر األلغام  
معدات واقية، أو القيام بإصالح األسيجة يف مناطق ملغومة؛ وقد أفيد عن وقـوع خـسائر                

ويدعو املقرر اخلاص إىل تنفيذ وقف اختياري الستخدام األلغـام األرضـية            . بشرية فادحة 
 أن  ويشجع املقرر اخلاص السلطات على    . واالنضمام إىل معاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد      

تسعى إىل احلصول على تعاون ودعم دوليني فعالني من أجل بدء اجلهود الراميـة إىل إزالـة               
  .األلغام وتوفري الدعم لضحايا األلغام األرضية

وال يزال املقرر اخلاص يشعر بالقلق إزاء ممارسة عمل السخرة دون تعويض أو أجر،                -٦٤
  . ريقة تعسفيةوإزاء األشكال املختلفة لالبتزاز وفرض الضرائب بط

 ١/١٩٩٩ويذكِّر املقرر اخلاص احلكومة بالتزاماهتا بتنفيذ لألمر التـشريعي رقـم              -٦٥
وقد وردت تقارير عديدة ومتواترة تتعلـق       . املتعلق بالقضاء على عمل السخرة تنفيذاً كامالً      

بإجبار املدنيني على العمل كحمالني ومرشدين للجيش وعلى بناء الطرق وصـيانتها وبنـاء         
وقد تلقى املقرر اخلاص تقـارير      . عسكرات للجيش والعمل يف مشاريع تتعلق بالبىن التحتية       م

تتعلق بانتهاكات حلقوق اإلنسان فيما خيص تنفيذ مشاريع للصناعات االستخراجية حبـضور        
عدد متزايد من أفراد اجليش ملراقبة عمليات التحضري، مثل بناء الطرق وإنشاء البىن التحتيـة،         

ويناشد املقرر اخلاص مجيع أولئك املعنيني      .  على عمل السخرة ومصادرة األراضي     باالعتماد
مبشاريع صناعات االستخراج إىل القيام بعمليات تقييم األثر يف جمال حقوق اإلنسان لتفادي             

  . هذا النوع من انتهاكات حقوق اإلنسان
السكان املـسلمني يف    وال يزال املقرر اخلاص يشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد             -٦٦

وقد أُفيد عن وجود انتهاكات متواصلة حلقوق اإلنسان مثل فرض قيود علـى             . والية راكني 
تشرين ويف  . ممارسة الدين والترحيل القسري واالستيالء على األراضي واحلد من حرية التنقل          
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 ميامنار على   ، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة حكومة         ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 الذي يفرض قيوداً غري معقولة على السكان املسلمني يف          ١٩٨٢مراجعة قانون املواطنة لعام     

فهم يتعرضون لقيـود  . والية راكني يف جمال متتعهم باحلقوق األساسية، وحيرمهم من املواطنة     
اب متعددة وألشكال شىت من التمييز، وُيشترط عليهم احلصول على إذن رمسي للزواج وإجن            

 يف املائـة           ٨٠وتصل نسبة األميـة بينـهم إىل        . األطفال، وجيرمون إن مل ميتثلوا هلذا الشرط      
يالد مما  امل، توقفت السلطات عن إصدار شهادات       ١٩٩٤ومنذ عام   . وال ميكنهم التنقل حبرية   

وبسبب عدم حصول النساء على املواطنة، مينعن مـن         . ترك ألوفاً من األطفال دون تسجيل     
وكان لوجود مكتب ملفوضـية     . ويتعرضن للعنف اجلنسي  . مل كمدرسات أو ممرضات   الع

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف املنطقة أثر يف حتقيق االستقرار، وهو مكتب أُنشئ              
ويكتسي استمرار وجود مفوضـية     .  إىل بنغالديش  ١٩٩٢يف أعقاب تدفق الالجئني يف عام       

  .ون الالجئني واملنظمات اإلنسانية األخرى يف املنطقة أمهية قصوىاألمم املتحدة السامية لشؤ
قليات اإلثنية حبقوقها األساسية كما     األويدعو املقرر اخلاص احلكومة إىل ضمان متتع          -٦٧

هي مكرسة يف اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثنيـة وإىل                
وعلى ضوء خارطة الطريق ذات .  من اتفاقية حقوق الطفل٣٠أقليات دينية ولغوية ويف املادة      

،           )حريـة الـدين    (٣٤اخلطوات السبع حنو الدميقراطية والدستور اجلديد ال سـيما املـادة            
حظر التمييز   (٣٤٨واملادة  ) تساوي مجيع األشخاص يف احلقوق أمام القانون       (٣٤٧واملادة  

 املركز الرمسي أو الوضع أو الثقافـة أو اجلـنس أو            على أساس العرق أو امليالد أو الدين أو       
، حيث املقرر اخلاص احلكومة على مواصلة وإكمال تعديل القوانني احمللية لضمان متتع             )الثروة

  .مجيع األشخاص يف ميامنار حبقوق اإلنسان متتعاً كامالً دون متييز

  ظروف املعيشة واإلعالة واملساعدة اإلنسانية  -دال   
، زار املقرر اخلاص املناطق املتأثرة باإلعصار، مبا يف ذلـك           ٢٠٠٨غسطس  أ/آبيف    -٦٨

منطقة البوتا يف مقاطعة آياوادي، وقرى كيوكـاالت وكـوجني وبينـسالو وكياتـشار                          
  ).A/63/341 من الوثيقة ٦٧الفقرة (

نشأته لذي أ الفريق األساسي الثالثي ا   ويرحب املقرر اخلاص باإلجنازات اليت حققها         -٦٩
 حكومة ميامنار ورابطة أمم جنوب شرق آسيا واألمم املتحدة من خالل            ٢٠٠٨مايو  /أياريف  

وأشار يف استعراضه الدوري، الـذي      . جهود اإلغاثة اليت بذلت يف أعقاب إعصار نارجيس       
، إىل إحراز تقـدم علـى       ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٩قدمه غداة إعصار نارجيس يف      

 ظهرت يف البداية، وإىل تلقي معظم السكان املتضررين شكالً ما من            الرغم من املشاكل اليت   
بيد أنه أُفيد أن ظروف املعيشة لفئة كبرية من الـسكان ال تـزال              . أشكال الدعم واملساعدة  

 يف املائة من األطفال يعانون من سوء التغذية وال تزال أُسٌر كـثرية              ١٥فال يزال حنو    . صعبة
  .تعيش يف مالجئ غري الئقة
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ويكرر املقرر اخلاص دعوته إىل احترام احلقوق األساسية للضحايا والنـاجني مـن               -٧٠
وينبغي إعـادة   . اإلعصار، وبصفة خاصة األطفال الذين فقدوا آباءهم، والنساء وكبار السن         

سندات امللكية إىل مالك األراضي وينبغي إعادة إصدار شهادات اهلوية، مثل شهادات امليالد             
  .وينبغي عدم ترحيل اجملتمعات احمللية دون موافقتها. ة، عند فقداهناوبطاقات املواطن

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، يالحظ املقرر اخلاص أن احلق يف الصحة بالنسبة لكثري               -٧١
ويلزم توفري عناية ومحاية خاصة للفئـات       . من الناس مهدد يف املناطق املتضررة من اإلعصار       

يتامى، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل، ويف          الضعيفة، مبن فيها األرامل وال    
وُيقّدر أن عدد األشخاص الذين حيتاجون      . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

  . مليون نسمة١إىل املعونة الغذائية يف منطقة دلتا إيراوادي يبلغ 
ميامنار هي من أدىن مستويات املعونـة       ومن املسلّم به عموماً أن املعونة اليت تتلقاها           -٧٢

وُيستلزم اختاذ  . وتستدعي مؤشرات التنمية االجتماعية للبلد عمالً ودعماً متضافرين       . الدولية
تدابري عاجلة لضمان متتع األشخاص األكثر ضعفاً بأبسط حقـوق اإلنـسان األساسـية،                           

ووفقاً لتقرير التنمية البشرية    .  احلدودية النائية  وال سيما اجملتمعات اإلثنية اليت تقيم يف املناطق       
 دولـة   ١٧٧ بـني    ١٣٢، فإن ميامنار واحداً من أقل البلدان منواً إذ حتتل املرتبة            ٢٠٠٧لعام  

 فيما يتعلق بالوفيات دون سن اخلامسة مـن         ٣٦وحتتل املرتبة   . حسب مؤشر التنمية البشرية   
ومعـدل  .  تقريباً ١٠ من   ١ن مخسة أعوام هو     العمر، مما يعين أن احتمال وفاة الطفل قبل س        

وال ُيكمل فترة   . الوفيات النفاسية يف ميامنار هو من بني أعلى املعدالت يف جنوب شرق آسيا            
وداخل .  يف املائة من األطفال املسجلني يف املدرسة       ٤٣ سنوات من التعليم االبتدائي سوى       ٥

أهولة باألقليات اإلثنية؛ فمثالً تفيد الدراسـة       البلد، يعيش أفقر الفقراء يف املناطق احلدودية امل       
االستقصائية املتكاملة للظروف املعيشية لألسر اليت أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف             

، أنه إذا كانت نسبة األشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الغذائي الرمسـي              ٢٠٠٧عام  
 يف املائة يف والية     ٢١ املائة يف والية شني، و      يف ٤٠ يف املائة يف عموم البلد فإهنا تبلغ         ١٠هي  

  . يف املائة يف والية شان الشرقية٢٠شان الشمالية، و
وهناك حاجة ملحة إىل االستثمار جدياً يف قطاع اخلدمات العامة وذلك لكي ُتتاح               -٧٣

للجميع بتكلفـة معقولـة وميـسورة خـدمات الرعايـة الـصحية والتعلـيم وتغطيـة                                
  .لضمان االجتماعيا

فوفقاً للمــعلومات   . ويف والية شني، ال يزال تفاقم األزمة الغذائية يثري قلقاً بالغاً            -٧٤
 قرية حيتـاجون إىل املعونـة       ٢٠٠شخص يف أكثر من      ١٠٠ ٠٠٠الواردة، هناك ما يناهز     

  .الغذائية، وتبدو احلاجة ماسة أكثر يف بلديت ماتويب وباليتوا يف اجلنوب
د أيضاً أن ندرة األغذية تعّم يف والية راكني الشمالية، ووالية كاين، وواليـة              وأُفي  -٧٥

 ٥ووفقاً ملصادر موثوقة، فإن قرابـة       . شان الشمالية والشرقية ويف املناطق املتأثرة باإلعصار      
  . ماليني شخص حيتاجون إىل املعونة الغذائية
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ر املعيشية قادرة علـى تلبيـة    يف املائة فقط من األس   ١٣ويف والية راكني، يقال إن        -٧٦
.  يف املائة من السكان تعاين من سوء التغذيـة       ٢٦احتياجاهتا من الغذاء للعام كله، وأن نسبة        

 يف  ٢٦، أن   ٢٠٠٧ديـسمرب   / طفالً أُجريت يف كانون األول     ٧٦٠وأشارت دراسة مشلت    
وقد . غذية الشديد  يف املائة من سوء الت     ١,٨املائة من األطفال يعانون من سوء التغذية احلاد و        

وختصص نسبة تتراوح   .  يف املائة خالل السنة املاضية     ٣٠ارتفعت أسعار الغذاء مبا يزيد على       
وقد ارتفـع سـعر األرز      .  يف املائة من دخل األسر املعيشية لشراء الغذاء        ٩٠ إىل ٧٠ما بني   
  . يف املائة خالل العام املاضي، وهو الغذاء الرئيسي لسكان ميامنار٧٥بنسبة 
ويشعر املقرر اخلاص بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن السلطات تفرض قيـوداً علـى        -٧٧

وقد تفاقمت األزمـة الغذائيـة بـسبب        . املزارعني يف جمايل الزراعة واحلصاد يف مناطق خمتلفة       
مصادرة األراضي على حنو تعسفي ألغراض زيادة احملاصيل النقدية، مثل الـشاي وحماصـيل              

وإضافة إىل ذلك، ُيجرب الفالحون على شراء الشاي وبذور اجلاثروبا حتـت            . ئيالوقود األحيا 
  . يقوم أفراد اجليش بإعادة توجيه املعونة الغذائية،وعالوة على ذلك. التهديد مبصادرة أراضيهم

 يف املائة فقط من السكان تتلقى الرعاية الصحية         ٣٠ويف والية راكني، قيل إن نسبة         -٧٨
وتعزى األسباب الرئيسية للوفيات إىل أمـراض       . م ال حيصل على مياه نظيفة     العامة، وأن ثلثه  

. املالريا واإلسهال وأمراض اجلهاز التنفسي واألمراض اجللدية والطفيليات املعوية والكـولريا          
 ١٠٠ ٠٠٠ امرأة لكل    ٣٨٠(ومعدل الوفيات النفاسية هو أعلى من بقية املناطق يف ميامنار           

ان ـ شخص يف مونغدو، واثن    ٤٣٠ ٠٠٠اء لكل   ـية يوجد ثالثة أطب   ويف هذه الوال  ). والدة
  . شخص٦٠ ٠٠٠ شخص يف بوتيدونغا، وممرضة واحدة يف املتوسط لكل ٢٨٠ ٠٠٠لكل 
ويرحب املقرر اخلاص مبا أعلن عنه مؤخراً من تقدمي صندوق األمراض الثالثة منحاً               -٧٩

 احتاد املاحنني الدوليني ملعاجلـة      جديدة إىل منظمات أهلية غري حكومية، وهو صندوق أنشأه        
اإليدز، بالتعاون الوثيـق مـع مجيـع        /أمراض السل واملالريا وفريوس نقص املناعة البشرية      

ويرحب املقرر اخلاص بوجه خاص بالنهج الذي يتبعـه         . األطراف الفاعلة الرئيسية يف البلد    
 السكان، وال سـيما     الصندوق يف دعم األنشطة اليت تستهدف الفئات الضعيفة واحملرومة من         

أولئك الذين يعيشون يف املنـاطق النائيـة واملتعـذر الوصـول إليهـا واألكثـر تعرضـاً                    
  .لألمراض الثالثة

ويواصل املقرر اخلاص تلقي معلومات موثوقة تفيد أن أفراداً يف اجلـيش يف واليـة                 -٨٠
ومـصادرة احملاصـيل   كاين ووالية شني يقومون بشكل تعسفي جبيب الضرائب من القرويني         

  . واملاشية، وجيربون القرويني على بناء الطرق والعمل كحمالني وعلى أداء مهام أخرى
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  تنمية التعاون يف سياق حقوق اإلنسان  -هاء   
يرحب املقرر اخلاص باالجتماع األخري الذي عقد بني فريق األمم املتحدة القطـري       -٨١

شجع املقرر اخلاص كال الطرفني على االجتماع       وي. والفريق احلكومي املعين حبقوق اإلنسان    
ويف هذا  . بصورة منتظمة إلقامة تعاون ناجع من أجل حتسني حقوق اإلنسان لسكان ميامنار           

السياق، يشجع املقرر اخلاص الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأسرة املاحنني علـى تـوفري               
 املتحدة واملؤسسات املاليـة ملـساعدة       املوارد الكافية وهتيئة البيئة الضرورية ملؤسسات األمم      
وينبغي أن حيصل أطفال ونساء ومجيـع  . حكومة ميامنار على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

سكان ميامنار على الفرص نفسها اليت حيصل عليها سكان أي دولة عضو أخرى من أجـل                
  .إعمال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اخلاص بتمديد التفاهم التكميلي بني احلكومة ومنظمة العمل الدولية          ويرحب املقرر   -٨٢
وباالتفاق مع حكومة ميامنـار، تقـوم       .  لفترة عام واحد   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦املوقع يف   

منظمة العمل الدولية بتنفيذ آلية للشكاوى املتعلقة بالعمل القسري تشمل شـكاوى تتعلـق              
 اجليش واستخدام عمل السجناء علـى حنـو غـري           بتجنيد أشخاص دون السن القانونية يف     

ويشجع املقرر اخلاص حكومة ميامنار ومنظمة العمل الدولية على تعزيز تطبيق هذه            . مناسب
قـوقهم  حباآللية، وال سيما بضمان وعي مجيع املواطنني بالقانون وبوجود آلية للـشكاوى و            

يف تقدمي الشكوى دون خوٍف     ومن املهم أن يتمكن الناس من ممارسة حقهم         . املتصلة بذلك 
كما يوصي املقرر اخلاص احلكومة مبراجعة سياساهتا املتعلقة بالعمـل         . من التجرمي أو االنتقام   

ويطلب إىل منظمة العمل الدولية أن تقدم       . القسري الذي يلجأ إليه اجليش وبتشغيل السجناء      
  .مجيع أنوع املساعدة التقنية الالزمة يف هذا الصدد

 ويطلب متديد   على إجنازات الفريق األساسي الثالثي    قرر اخلاص مرة أخرى     ويثين امل   -٨٣
واليته حبيث تتجاوز منطقة الدلتا لتشمل مجيع مناطق ميامنار اليت حتتاج إىل املعونة اإلنسانية               

وقد تطرق املقرر اخلاص إىل هذا املقترح يف كلمته أمام اجلمعيـة العامـة يف               . حاجة ماسة 
ولألمني العام لرابطـة    الثالثي  ، وذكره لرئيس الفريق األساسي      ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول 

  . أمم جنوب شرق آسيا فضالً عن األسرة الدبلوماسية يف ميامنار
ويأمل املقرر اخلاص أن تضطلع اآللية املستقبلية حلقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمـم               -٨٤

ن يف الدول األعـضاء، مبـا يف      جنوب شرق آسيا بوالية مراقبة تضمن احترام حقوق اإلنسا        
  . ذلك يف ميامنار
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  االستنتاجات  -رابعاً   
. بزيارتني إىل ميامنار  لقد قام املقرر اخلاص اجلديد بالفعل، يف أقل من عام واحد،              -٨٥

وقد أفرج خالل تلك الفترة عن عدد قليل جداً من سجناء الرأي، ويأمل املقرر اخلـاص           
وأجـرى املقـرر    .  آخرين تدرجيياً  ٢ ١٠٠أكثر من   أن تكون هذه بداية إلطالق سراح       

اخلاص حواراً بناًء مع سلطات ميامنار هبدف تلبية احلد األدىن من املتطلبات لضمان مطابقة 
 والفترة اليت تليها للمعايري الدولية جملتمع دميقراطي واسـتجابتها          ٢٠١٠انتخابات عام   

  .لتطلعات اجملتمع الدويل
فقد أوصى املقرر اخلاص . اإلنسان يف ميامنار تطرح حتدياتوال تزال حالة حقوق     -٨٦

، بأربعة عناصر أساسية حلقوق اإلنسان جيب أن        )A/63/341(يف تقريره إىل اجلمعية العامة      
وسيواصل املقرر اخلاص التوصية بتنفيذ هذه      . ٢٠١٠تستكمل قبل موعد انتخابات عام      
لك، سيتابع عن كثب عملية احلكومة      ويف غضون ذ  . العناصر بالكامل إىل أن تنفذ كاملة     

لتنفيذ كل عنصر من هذه العناصر األساسية وسيستوضح من احلكومة باستمرار آخـر             
ويبدي املقرر اخلاص استعداده لتقدمي     . املستجدات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ العملية      

 مساعدة مطلوبـة  كما يناشد أسرة املاحنني بتقدمي أي. أي مساعدة وخربة يف هذه العملية 
          لبناء جمتمع يقوم على احترام حقوق اإلنـسان األساسـية واملؤسـسات الدميقراطيـة             

  . لشعب ميامنار

  التوصيات -خامساً 
، بأن تنفـذ    )A/63/341(أوصى املقرر اخلاص يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة            -٨٧

                   قبـل إجـراء االنتخابـات يف       احلكومة العناصر األربعة األساسية حلقـوق اإلنـسان         
، ٢٠٠٩فرباير  /وأعربت احلكومة، لبعثة املقرر اخلاص إىل ميامنار يف شباط        . ٢٠١٠عام  

عن استعدادها لتنفيذ العناصر األساسية األربعة، ولكن مل ُيشهد بعد تنفيـذها وإجنازهـا              
ى كتوصيات مع مراعاة    لذلك أدرجت العناصر األربعة األساسية مرة أخر      . بشكل فعال 

  . التطورات امللحوظة أثناء البعثة
  : يوصي املقرر اخلاص حكومة ميامنار مبا يلي  -٨٨

            التوقيع والتصديق على ما تبقى مـن الـصكوك الدوليـة األساسـية              )أ(  
  حلقوق اإلنسان؛

توسيع والية الفريق األساسي الثالثي حبيث تشمل مجيع املناطق األخرى            )ب(  
  اليت حتتاج إىل املعونة اإلنسانية يف ميامنار؛
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 قبـل   دناهحلقوق اإلنسان املشار إليها أ    األساسية  العناصر األربعة   إجناز    )ج(  
  .٢٠١٠انتخابات عام 

مراجعة التشريعات الوطنية وفقـاً للدسـتور       : العنصر األساسي األول حلقوق اإلنسان      ‘١‘  
  اجلديد وااللتزامات الدولية

قرر اخلاص بأن تبدأ حكومة ميامنار مبراجعة وتعديل القوانني احمللية اليت           أوصى امل   -٨٩
. حتّد من احلقوق األساسية وتتناىف مع الدستور اجلديد ومع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          

وعلى ميامنار، بوصفها دولة عضواً يف األمم املتحدة وقَّعت على ميثاق األمم املتحدة بعد              
 بفترة وجيزة، أن تفي بالتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق            ١٩٤٨ عام   نيل استقالهلا يف  

 من  ٢٧املادة  (اإلنسان، وال ميكنها أن حتتج بأحكام قوانينها احمللية كمربر لعدم التقيد هبا             
  ).اتفاقية فيينا

حيدده القـانون؛   ) أ(وينبغي ألي قانون حملي حيّد من التمتع حبقوق اإلنسان أن             -٩٠
يكون ضـرورياً   ) ج(ض واحد أو أكثر من األغراض املشروعة احملددة؛         يكون لغر ) ب(

وأي تقييد ال . لغرض أو أكثر من هذه األغراض يف جمتمع دميقراطي، مبا يف ذلك التناسب    
أو شـاملة   /يلتزم هبذه الشروط ويعرِّض جوهر احلق للخطر بصيغ غامضة أو فضفاضة و           

  .يل حلقوق اإلنسانيكون انتهاكاً ملبدأ الشرعية والقانون الدو
 عدداً مـن    ،(A/63/341)وحدد املقرر اخلاص، يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة            -٩١

األحكام القانونية اليت ال تفي باملقتضيات املشار إليها أعاله، وأوصى بأن تبدأ احلكومة يف              
ه عملية املراجعة وأن توقف يف الوقت نفسه عمليات االعتقال واإلدانـة مبوجـب هـذ              

ـ  ـاألحكام القانونية أال وهي قان     ـ  ـون محاي ؛ وقـانون أحكـام     )١٩٧٥(ة  ـة الدول
؛ وقـانون محايـة النقـل       )١٩٦٢(؛ وقانون املطابع ودور النشر      )١٩٥٠(وارئ  ـالط

السلمي املنظم ملسؤولية الدولة واألداء الناجح ملهام املؤمتر الوطين ملناهضة االضـطرابات     
؛ )١٩٨٨(؛ والقانون املتعلق بتكوين املنظمـات       )١٩٩٦) (٥رقم  (وحركات املعارضة   

؛ وقانون علـم  )١٩٩٦(؛ وقانون الصور املتحركة  )١٩٨٥(وقانون التلفزيون والفيديو    
؛ وقانون تكوين اجلمعيـات غـري املـشروعة؛ وقـانون           )١٩٩٦(احلاسوب وتطويره   

) أ(٢٩٥و) ب(٥٠٥ و ٥٠٥ و ١٥٢ و ١٤٥ و ١٤٣االتصاالت اإللكترونية؛ واملـواد     
  .نون العقوباتقا من
، أبلغـه  ٢٠٠٩فرباير /شباطوأثناء البعثة اليت قام هبا املقرر اخلاص إىل ميامنار يف         -٩٢

 قانوناً حملياً قد أُرسل إىل الوزارات املعنية للمراجعة وللتحقق    ٣٨٠النائب العام بأن هناك     
         ون ذلـك  ويف غض . من تقيدها باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأحكام الدستور اجلديد        

ال يزال كثري من األشخاص حمتجزين يف ميامنار وصدرت أحكام قاسية كثرية حبق سجناء              
وحيث املقرر اخلاص احلكومة على إيالء      . الرأي يف إطار القوانني احمللية املُشار إليها أعاله       
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انني عند مراجعة هذه القـو    ) ٩١انظر الفقرة   (أولوية لألحكام القانونية املذكورة أعاله      
  . يف الدستور الواردة للتحقق من تقيدها بأحكام حقوق اإلنسان٣٨٠  لاحمللية ا

  الرأياإلفراج تدرجيياً عن سجناء : العنصر األساسي الثاين حلقوق اإلنسان  ‘٢‘  
 سجني من سـجناء الـرأي يف        ٢ ١٠٠ُيحتجز يف الوقت احلاضر ما يزيد على          -٩٣

ُيتـهم أو   ) أ: (وسجني الرأي هو الشخص الـذي     . خمتلف السجون يف مجيع أحناء ميامنار     
سبقت إدانته باإلخالل بالتشريع الوطين، مبا يعوق التمتع حبريـة التعـبري أو الـرأي أو                

ال ميكنـه  ) ب(التجمع السلمي أو تكوين اجلمعيات أو أي من حقوق اإلنسان األخرى؛      
أو ُيحـرم   /ية واحلياد و  الوصول إىل حمكمة أو جتري حماكمته يف حماكم تفتقر إىل االستقالل          

ويتعارض هذان الظرفان مع حقوق اإلنـسان األساسـية         . من احملاكمة حسب األصول   
ذلك، فإن سجناء   لو. املعترف هبا يف الدستور اجلديد ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         

  .الرأي هم يف األساس أفراد حيرمون من حقوق اإلنسان بصورة منهجية
ق األساسية، مثل احلق يف احلرية والسالمة الشخصية، تـضار          ونظراً ألن احلقو    -٩٤

باالحتجاز، ينبغي أن يبدأ إطالق سراح سجناء الرأي ولو بشكل تدرجيي يف أقرب وقت              
وجيب إطالق سراح السجناء دون شروط من شأهنا أن تؤدي إىل أشكال جديـدة           . ممكن

زل عن احلق يف املـشاركة أو       للحد من التمتع حبقوق اإلنسان، كالتصرحيات اخلطية بالتنا       
ومن ناحية أخرى، يف موازاة مع إطالق سراح السجناء، ينبغي اختاذ           . احلمالت السياسية 

تحسني ظروف السجناء، وضمان إتاحة العالج      لتدابري فورية لتفادي أي معاملة قاسية، و      
  . الطيب على الفور

ح الـسجناء حـسب     ، بإطالق سرا  (A/63/341)وأوصى املقرر اخلاص يف تقريره        -٩٥
  :ترتيب األولويات التايل

  السجناء من كبار السن؛  )أ(  
  السجناء الذين يعانون من مشاكل صحية؛  )ب(  
  األعضاء البارزون يف املنظمات السياسية والزعماء اإلثنيون؛  )ج(  
  السجناء احملتجزون منذ أمد طويل؛   )د(  
  أعضاء الطوائف الدينية؛  )ه(  
  يهن أطفال؛النساء اللوايت لد  )و(  
  السجناء الذين نقلوا إىل معسكرات العمل القسري؛  )ز(  
  السجناء الذين مل يدانوا؛  )ح(  
  السجناء الذين ليس هلم سوابق جنائية؛  )ط(  
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  .السجناء احملتجزون يف سجون بعيدة عن ديارهم  )ي(  
 سجني وإن مل يكن     ٩ ٠٠٠، أطلقت احلكومة سراح     ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   -٩٦

 من سجناء الرأي، وقد أُعيد واحد منهم إىل السجن يف اليوم التايل إلطالق ٧ى منهم سو 
 ٢٩ سجيناً، بينهم    ٦ ٣١٣، أطلقت احلكومة سراح     ٢٠٠٩فرباير  /شباطويف  . سراحه

ورغم أن عمليات اإلفراج هذه مشجعة، لكنها ال تتناسب     . سجيناً فقط من سجناء الرأي    
  .ال ميكن اعتبار هذه التدابري تطوراً إجيابياًولذلك . مع العدد الكلي لسجناء الرأي

  القوات املسلحة: ث حلقوق اإلنسانالعنصر األساسي الثال  ‘٣‘  
 بأن يعتمد العسكريون والشرطة عدداً     (A/63/341)أوصى املقرر اخلاص يف تقريره        -٩٧

 وتتعلق هـذه التوصـيات    . من التدابري الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد         
 ينبغي للعسكريني   ،ويف هذا اخلصوص  . بقضايا خطرية للغاية ينبغي التأكيد عليها مرة ثانية       

  : القيام مبا يلي
إلغاء التشريعات التمييزية وجتنب املمارسات التمييزية، ال سيما يف والية            )أ(  

راكني الشمالية، اليت تعرضت فيها جمموعة كبرية من طائفة املسلمني للحرمان من حقها             
   املواطنة واحلركة ومن حقوقها األساسية األخرى على مدى سنوات عديدة ؛يف

             االمتناع عن جتنيـد األطفـال واالسـتمرار يف سياسـاهتا لتفـادي              )ب(  
  هذه املمارسة؛

ويف هذا الصدد، يوصي    . حظر استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد       )ج(  
التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج       املقرر اخلاص احلكومة مرة أخرى ب     

وتفيد التقارير بأن احلكومة بررت عدم      . ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام      
تصديقها على االتفاقية بقوهلا إن املتمردين ال يزالون يستخدمون األلغام األرضية املضادة            

 الدويل من جانب طرف يف الرتاع ال تربر عدم بيد أن انتهاكات القانون اإلنساين    . لألفراد
  امتثال األطراف األخرى؛

احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل يف             )د(  
وُيمنع توجيه ضربات مباشرة    . املناطق املتأثرة بالرتاع العسكري، وال سيما يف والية كاين        

 األعمال العدائية أو شن هجمات عشوائية ضد ضد املدنيني الذين ال يشاركون مباشرة يف
وجيب اختاذ كل االحتياطات للحيلولـة دون  . أهداف عسكرية ومدنيني أو أهداف مدنية    
وجيب احترام املوظفني الطبيني والعـاملني يف       . تضرر املدنيني وممتلكاهتم باألعمال العدائية    

ة فعالية عمل مقدمي الرعاية     ويشمل ذلك كفال  . اجملال اإلنساين واملستشفيات والعيادات   
  الصحية يف املناطق املتأثرة بالرتاع؛

، وال سيما   )كحمالني(االمتناع عن استخدام املدنيني يف العمل القسري          )ه(  
ويف هذا اخلصوص، أوصى املقرر اخلاص احلكومة بأن تدخل مع ممثلـي            . يف والية كاين  
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العمل يف الـسجون اللتزامـات      منظمة العمل الدولية يف حوار لضمان امتثال سياسات         
  ؛)٢٩اتفاقية رقم (االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي 

االمتناع عن احتجاز األفراد بدعوى خمالفة القوانني الوطنية اخلاضـعة            )و(  
            للمراجعة وفقا للعنصر األساسي األول حلقـوق اإلنـسان، واالمتنـاع عـن إسـاءة               

  ؛معاملة احملتجزين
إنشاء برنامج تدريب دائم ومفيد بشأن حقوق اإلنسان ألفراد القـوات      )ز(  

ويف هـذا الـصدد،     . املسلحة والشرطة وقوات السجون، باالستناد إىل التعاون الدويل       
  .يوصي املقرر اخلاص بطلب املساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  ة القضائيالسلطة: اإلنسانالعنصر األساسي الرابع حلقوق   ‘٤‘  
، على افتقـار    (A/63/341)أكد املقرر اخلاص يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة            -٩٨

. السلطة القضائية يف ميامنار إىل االستقاللية واحلياد، وأوصى باختاذ جمموعة من التـدابري            
ناء الرأي ويف مرحلة الحقة، أصدرت السلطات القضائية مئات األحكام القاسية ضد سج        

              مطبقة تشريعات وطنية قـد تتنـاىف مـع معـايري حقـوق اإلنـسان ودون مراعـاة                  
  . الضمانات القضائية

فرئيس الدولة  . وال تزال مسألة استقاللية وحياد اجلهاز القضائي عالقة يف ميامنار           -٩٩
لكامـل، وحـق    هو الذي ُيعني أعضاء احملكمة العليا، وال ُتحترم األصول القانونيـة با           

. خاضعون لقيود مماثلة ويفتقرون إىل االسـتقاللية      قضاة  االستئناف، إن ُسمح به، يتواله      
  :ونتيجة لذلك يكرر املقرر اخلاص توصياته بأن تقوم السلطة القضائية مبا يلي

ممارسة االستقالل واحليـاد التـام، وخباصـة فيمـا يتعلـق بقـضايا                )أ(  
  الرأي؛ سجناء

 األصول القانونية، مبا يف ذلك عقد حماكمات سجناء الرأي          كفالة مراعاة   )ب(  
  يف جلسات علنية؛

االمتناع عن توجيه االهتامات إىل األفراد وإدانتهم بدعوى خمالفة القوانني   )ج(  
وحيث . الوطنية اخلاضعة للمراجعة مبا يتالءم مع العنصر األساسي األول حلقوق اإلنسان          

لى االمتناع عن إجراء حماكمات لـسجناء الـرأي، إن          املقرر اخلاص السلطة القضائية ع    
كانت االستقاللية غري مضمونة وإن مل ُتكفل مراعاة األصـول القانونيـة وإن مل خيـضع       

  القانون الوطين للمراجعة على النحو املناسب؛
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إنشاء آليات قضائية فعالة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان، بغرض            )د(  
  عقاب؛مكافحة اإلفالت من ال

السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية دولية هبدف إقامة سلطة قضائية             )ه(  
ويف هذا الصدد، قبل وزيـر      . مستقلة وحمايدة على حنو يتسق مع املعايري واملبادئ الدولية        

 وهو قرار   ،العدل التوصية بإجراء حوار مع املقرر اخلاص بشأن استقاللية القضاة واحملامني          
   . يلقى الترحيب

        
  


