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  جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة السابعة

  مال من جدول األع٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
  الة حقوق اإلنسان تقرير املقرِّر اخلاص املعين حب

  ∗باولو سريجيو بينهريويف ميامنار، 

  موجز

 ،١٩٩٢/٥٨ يف قرارها    والية املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار        أنشأت جلنة حقوق اإلنسان       
ـ وسيستعرض . ٥/١ وقراره ١/١٠٢ومدَّد جملس حقوق اإلنسان هذه الوالية يف مقرره      اص اجمللس والية املقرِّر اخل

  .  عند انتهاء مدهتا وهي سبع سنوات٢٠٠٨مارس /يف آذار

ويركِّز هذا التقرير على األمناط الرئيسية النتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف ميامنـار خـالل الفتـرة مـن                   
بعد  (A/HRC/7/24) عن بعثة املتابعةتقريراً وقد قدَّم املقرِّر اخلاص . ٢٠٠٨فرباير / إىل شباط٢٠٠٧فرباير /شباط

  .٦/٣٣اعتماد اجمللس قراره 

                                                      

 .ي يتضمن أحدث املعلوماتر كذا التقريتأخر تقدمي ه  ∗
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدِّمة  - أوالً 
  ٣  ٩- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرِّر اخلاص  - ثانياً 
  ٤  ٢٣- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات األخرية  - ثالثاً 

  ٤  ١٨- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماًاملؤمتر الوطين وطريق املضي قد  - ألف   
  ٦  ٢٠- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان  - باء   
  ٦  ٢٣- ٢١  . . . السياسية األخرى ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا واجلهود  - جيم   

  ٧  ٣٩- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - رابعاً 
  ٧  ٣٠- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الصحة والتعليم والغذاء  - ألف   
  ٨  ٣٣- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السُّخرة  - باء   
  ٩  ٣٩- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية التعبري، والتنقل، والتجمُّع السلمي  - جيم   

  ١٠  ٤٩- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيادة القانون  - خامساً 
  ١٠  ٤٢- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقامة العدل واحملاكمات العادلة  - ألف   
  ١١  ٤٨- ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السجناء السياسيون وأحوال االحتجاز  - باء   
  ١٢  ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ قوانني مكافحة اإلرهاب  - جيم   

  ١٢  ٨٧- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين  - سادساً 
  ١٣  ٥٧- ٥١  . . . . وباجلوانب اإلنسانية اإلنسانااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق   - ألف   
   االنتهاكات املنهجيـة حلقـوق اإلنـسان، واإلفـالت مـن            - باء   
  ١٤  ٦٢- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقاب، واملساءلة    
   مصادرة األراضي، واملـوارد الطبيعيـة، وحـاالت التـشريد           - جيم   
  ١٥  ٧١- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القسري، واهلجرة    
  ١٧  ٨٠- ٧٢  . . . . . . . ضد األقليات تمييزالعمليات العسكرية يف املناطق اإلثنية وال  - دال   
  ١٩  ٨٣- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة األطفال  - هاء   
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A/HRC/7/18 
Page 3 

  مقدِّمة -  أوالً
   يف  ١٩٩٢ عـام    والية املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار          أنشأت جلنة حقوق اإلنسان       - ١

  .٢٠٠٥/١٠ومدَّدهتا يف قرارها  ١٩٩٢/٥٨١قرارها 

ويـشمل هـذا    . ومن املتوقع أن يستعرض جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة والية املقرِّر اخلاص              - ٢
  .٢٠٠٨فرباير / إىل شباط٢٠٠٧فرباير /، الفترة من شباط٥/١التقرير، املقدَّم وفقاً لقرار اجمللس 

، بزيارة البلـد    ٢٠٠٠ديسمرب  /، منذ أن ُعيِّن يف كانون األول      منار للمقرر اخلاص  اميوقد أِذنت حكومة      - ٣
 إىل  ٢٠٠٣نـوفمرب   /منار يف الفترة من تشرين الثاين     اإال أن احلكومة مل تسمح له بإيفاد بعثات إىل مي         . سبع مرات 
احلكومة دعت ، ٢٠٠٧بر أكتو/ تشرين األول٢وعقب عقد اجمللس دورته اخلاصة يف . ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

وقُـدِّم  . ٢٠٠٧نوفمرب  /مدهتا مخسة أيام إىل ميامنار يف تشرين الثاين       لتقصي احلقائق   إيفاد بعثة   إىل   اخلاص   املقرَِّر
  .(A/HRC/6/14)تقرير إىل اجمللس عما َخلُص إليه املقرِّر من نتائج 

  . يف بعثة متابعة، كما طلب إليه اجمللسمنار ااملقرِّر اخلاص ألنه مل ُيسمح له بالعودة إىل ميويأسف   - ٤

وواصل املقرِّر اخلاص بذل أفضل ما يف ُوسِعه ألداء مهام واليته استناداً إىل معلوماٍت عـن انتـهاكاٍت                    - ٥
املقرِّر اخلاص بتلقيه الردود وُيقر . متنوعة من املصادر املستقلِّة املوثوق هباطائفة خطرية حلقوق اإلنسان ُجمعت من 

أي التـزامٍ    أنه يتعذَّر عليه أن يلمس    توضيح  عن رغبته يف    ويود أيضاً أن ُيعرب     . قة حبالة عدٍد من احملتجزين    املتعلِّ
 تتـضمن   ،لتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان هذه نظراً لعدم تلقيه ردوداً منـها          باحقيقي من جانب احلكومة     

  . املوجَّهة إليها،اليات اإلجراءات اخلاصة ورسائل غريه من املكلفني بو، على معظم رسائله،معلوماٍت جوهرية

   أنشطة املقرِّر اخلاص-  ثانياً
  كلٍّ منيفالدائمة لدى مكتب األمم املتحدة  منتظمة مع بعثة ميامنار إجراء اتصاالٍتواصل املقرِّر اخلاص   - ٦

تحدة وبراجمها،  أجرى مشاوراٍت مع ممثلني للدول األعضاء، ومسؤولني من وكاالت األمم امل          و.  ونيويورك جنيف
   إىل اجلمعية العامـة يف نيويـورك        (A/62/223)وقدَّم تقريره السنوي    . وأكادميينيوممثلي منظمات اجملتمع املدين،     

ـ   كلٍّ من  ما انتهى إليه من نتائج على      أيضاً    املقرِّر اخلاص  عرضو. ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٤يف    ة مفوض
  وإدارة الشؤون السياسية باألمم املتحدة،     واملكتب التنفيذي لألمني العام،    حلقوق اإلنسان،    ةاألمم املتحدة السامي  

واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال      املستشار اخلاص لألمني العام بشأن ميامنار، السيد إبراهيم مجباري،          و
أيـضاً  املقرِّر اخلاص    ويرحب . معهم ، وأجرى اتصاالت منتظمة   والصراع املسلح، السيدة راديكا كوماراسوامي    

  .  تعيينهبتعيني املبعوث اخلاص مليامنار التابع لالحتاد األورويب، السيد بيريو فاسينو، الذي التقى به بعد

، ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥ إىل   ١١وزار املقرِّر اخلاص ميامنار بدعوٍة من احلكومة يف الفترة من             - ٧
 إىل اجمللـس يف تـشرين   (A/HRC/6/14)م تقريره عن هذه الزيارة منفصالً       وقد قُدِّ . ٥/١-  دإ عمالً بقرار اجمللس  

 مع  يف بانكوك مشاوراٍت٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٧ و١٦وأجرى املقرِّر اخلاص يومي . ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
يامنار وتايلند يف متعمل شؤون اخلارجية التايلندي، وممثلني من السلك الدبلوماسي، ومنظمات غري حكومية الوزير 

  . ، وأجرى كذلك مشاورات مع غريهموعلى احلدود بينهما
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إيفاد بعثـة   يف  ، برغبته   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣٠وبلَّغ املقرِّر اخلاص احلكومةَ، يف رسالته املؤرخة          - ٨
 اخلاص ألنه قرِّرأسف امليو. ٦/٣٣مارس، وذلك عمالً بقرار اجمللس /متابعة قبل عقد اجمللس دورته السابعة يف آذار

  . بدخول البلد يف بعثة متابعة كما طلب إليه اجمللسمل ُيسمح له

سيما ملكتبها  عن امتنانه ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والأن ُيعرب املقرِّر اخلاص ويود   - ٩
الذي أبداه   على التعاون اً أن ُيثين    ويود أيض .  إليه من دعم يف تنفيذ واليته      اهنوب شرق آسيا، ملا قدَّم    جلاإلقليمي  

األمم املتحدة  ، السيد تشارلز بيتريي، وفريق      اإلنسانيةاألمم املتحدة املقيم للشؤون     كلٌّ من املنسِّق املقيم ومنسِّق      
 .القطري يف ميامنار بأكمله

  التطورات األخرية -  ثالثاً
سيعيد يف املستقبل اعتماد دستورٍ جديد ، منها السياسية واالقتصاديةيشهد البلد تغريات نتيجة للتطورات   - ١٠
على إجيابية هذه التغريات    وستتوقف  .  اجلارية تنموية اهلياكل السياسية للبلد فضالً عن عدٍد من املشاريع ال         عريفت

تعذُّر إمكانية وصول آليات األمم املتحـدة حلقـوق         ويؤدي  . سهولة التحول السياسي ومشاركة اجملتمع الدويل     
  . أصالًتفاقم حالة حقوق اإلنسان السيئة  إىل غريها من الوكاالت الدولية ذات الصلة إىل مناطق الرتاعاإلنسان و

 كانون  ١٩دت اجتماعها غري الرمسي األول يف        أصدقاء ميامنار، اليت عقَ    ماعة إنشاء األمني العام جل    ثِّلومي  - ١١
واصلة الدعوة إىل اختاذ إجراءاٍت عاجلة من       الدويل مل اجملتمع   اجلهود املهمة اليت يبذهلا      ، أحد ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان لشعب ميامنار

بني القطاع التواصل فيما املقرِّر اخلاص مع االرتياح أن منظومة األمم املتحدة قد أنشأت آلياٍت لتيسري والحظ   - ١٢
املقرر اخلاص عن   ُيعرب  ويف هذا السياق،    . لة يف ميامنار  اإلنساين وقطاع حقوق اإلنسان ملعاجلة احلا     القطاع  السياسي و 
 ٢١بـاإلعالن يف  ويرحـب   املستشار اخلاص لألمني العام بشأن ميامنار       املساعي احلميدة اليت كُلِّف هبا      ملهمة   مساندته
املقـرِّر   وحيث   .٢٠٠٨مارس  /يف بداية شهر آذار   عن زيارته املقبلة إىل ميامنار اليت من املقرر أن يقوم هبا            فرباير  /شباط

مواصلة تعاوهنا مع املستشار اخلاص      على   املصاحلة الوطنية عملية  اخلاص حكومة ميامنار ومجيع األطراف ذات الصلة يف         
  .القيام مبساعيه احلميدةيف 

  ماًطريق املضي قد املؤمتر الوطين و-  ألف

وتستهدف حتقيق املصاحلة   خطوات  بع  من س املؤلَّفة  لقد شهدت عملية اإلصالح املقترحة يف خريطة الطريق           - ١٣
يف لالنفتاح    بوادر أولية   بضع الحتقد  الوطنية والتحوُّل إىل الدميقراطية مزيداً من التقييد والتحديد، بعد أن كانت            

املاضية مـن  قليلة وإضافةً إىل ذلك، فقد تسبَّب ما لوِحظ يف السنوات ال      . تلك العملية ومشوهلا مجيع األطراف املعنية     
 تـأخري وعقبات حتول دون مشاركة كل القطاعات يف إبطاء خطـى اإلصـالحات الالزمـة لتحقيـق                  حاالت

  .  عاماً وأهنا غري حمددة األجل١٤قد مضى عليها حىت اآلن املقرِّر اخلاص أن هذه العملية ويالحظ . الدميقراطية
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 عضواً من أجل ٥٤ةً تتألف من أكتوبر جلن/ تشرين األول١٨شكَّل جملس الدولة للسالم والتنمية يف قد و  - ١٤
الدستور االنتهاء من إعداد مشروع     وأعلنت احلكومة عن    . ٢/٢٠٠٧صياغة دستور الدولة مبوجب اإلعالن رقم       

  .فرباير/ شباط١٩يف 

ـ ، بوزير اإلعالم، العميد كياو      ٢٠٠٧نوفمرب  /والتقى املقرِّر اخلاص، إّبان بعثته يف تشرين الثاين         - ١٥ ن، اسه
 املصاحلة الوطنية، الـيت  تحقيقلاخلطوة الثالثة يف خريطة الطريق    وهي  شكيل جلنة صياغة الدستور،     الذي أعلمه بت  

وافـق  توصرَّح الوزير بأن اخلطوة الرابعة سوف ُتستكمل عنـدما       . الدستورباالنتهاء من إعداد مشروع     ُتوِّجت  
ر اخلاص بأنه خالل اخلطوة اخلامـسة،       وأعلم الوزيُر املقرِّ  . استفتاٍء وطين من خالل   على الدستور   أغلبية الشعب   

وصـفهم  أن ُينتخبوا، مبن فيهم أولئك       إجراء انتخاباٍت عامة، سيكون للجميع احلق يف التصويت ويف           املتمثِّلة يف 
وشّن  سياسية وسوف حيق هلم أيضاً إنشاء أحزابٍ.  خطواتبأهنم معارضون خلريطة الطريق املؤلفة من سبعالوزير 
 )حكومـة ( (Hluttaw)هلوتـاو   ل فيها   ُتشكَّوف  أما املرحلة السادسة فس   .  الوقت املناسب   يف يةانتخاب محالت
  . بأهنا عملية مستمرة لبناء دولٍة دميقراطيٍة جديدة السابعٍةخلطوةووصف الوزير ا. جديدة

دئ اجلوهريـة   وأعلم الوزيُر املقرِّر اخلاص بأن املؤمتر الوطين قد جنح يف اعتماد املبادئ األساسية واملبـا                - ١٦
به الوزير، تضمن هذه املبادئ العـدل،       صرَّح  ووفقاً ملا   . ُيسَترشد هبا يف صياغة الدستور مستقبالً     ساملفصَّلة اليت   

 متساوية أمام القانون؛ وباحلق يف عـدم التمييـز          واحلرية، واملساواة جلميع املواطنني يف البلد كي يتمتعوا حبقوقٍ        
يكون لكل مواطن، وفقاً للقـانون،  س الوزير أيضاً أنه    وضحوأ.  وحبرية العقيدة  بسبب العرق أو النوع أو الثروة؛     

أفـراد  حقوق  أيضاً  تضمن هذه املبادئ    و. قول، والتعبري، والتجمع السلمي، وتكوين اجلمعيات     احلق يف حرية ال   
ولة يف ظـل الدسـتور      وتتكوَّن الد .  وثقافاهتم وتطويرها   وفنوهنم اإلثنية يف احلفاظ على لغاهتم وآداهبم     القوميات  

، وقطاع يتمتَّع )كاشني، وكاياه، وكايني، وشان، وتشني، ومون، وراخني(اجلديد من سبعة أقاليم، وسبع واليات 
وكوكانغ،  ، ومخس مناطق تتمتَّع باحلكم الذايت خاصة برعايا باو، ودانو، وبالونغ،  واباحلكم الذايت خاص برعايا     

األقليات ممن ال ينتمون إىل قطاع أومنطقٍة تتمتَّع باحلكم         أفراد  ية تكفل متتع    وسوف تتَُّخذ إجراءاٍت إضاف   . وناغا
عدد سكان الدولة يف املائة على األقل من إمجايل  ٠,٠١وستحصل األقليات اليت ميثل عدد أفرادها . الذايت حبقوقهم

  .اإلقليم أو الوالية التابعني هلا (Hluttaw)على مقعٍد واحٍد يف حكومة 

  /الدسـتور اجلديـد يف أيـار      بشأن  استفتاًء  سُتجري   أهنا   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٩نت احلكومة يف    وأعل  - ١٧
إىل األمني العام  أن ينضم   املقرِّر اخلاص   ويود  . ٢٠١٠ وانتخاباٍت دميقراطية متعددة األحزاب يف عام        ٢٠٠٨مايو  

 زمنياً مع حزب داو أونغ سان سووكيي يف دعوته سلطات ميامنار إىل أن ُتجري دون تأخري حواراً جوهرياً حمدَّداً        
(Daw Aung San Suu Kyi)املقرِّر اخلاص ويكرر .  وغريه من األحزاب ذات الصلة لصاحل عملية املصاحلة الوطنية
. واسـعاً أن ميثِّل أي مشروع دستورٍ وجهات نظر شعب ميامنار كله متثـيالً             حتتِّم  تأكيد أن استدامة الدميقراطية     

الستمرار احتجاز زعماء املعارضة السياسيني، على الرغم من إعالن حـسن           أسفاً عميقاً   اص  املقرر اخل ويأسف  
فرباير بأن اإلقامة اجلربية املفروضة    / شباط ١٣لدى علمه يف    باجلزع  املقرر اخلاص   وقد شعر   . أعالهاملذكور  النوايا  

عاماً  عاماً، قد امتدَّت     ٨٠لبالغ من العمر    على تني أو، نائب األمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية ا           
آخر وبأن األحكام القانونية يف الدستور اجلديد قد متنع األمينة العامة للرابطة من ترشيح نفسها يف االنتخابـات                  

ادعاءاٍت باستخدام القوة ضد املواطنني إلجبارهم على املـشاركة يف          املقرر اخلاص أيضاً    تلقَّى  و. العامة املقترحة 
 .عات مناِصرة للحكومة تأييداً للعملية الدستوريةجتمُّ



A/HRC/7/18 
Page 6 

 

ـ              قد  و  - ١٨ س الدولـة  أعرب املقرِّر اخلاص عن قلقه حيال دور رابطة االحتاد للتضامن والتنمية، اليت أنشأها جمل
ر فقد تلقَّى املقـرِّ   .  بوصفها أحد األحزاب السياسية املرشَّحة يف االنتخابات املقبلة        ١٩٩٣ للسالم والتنمية يف عام   

آخرها قمع املتظاهرين   كان  ادعاءاٍت تفيد باشتراك الرابطة يف أعمال عنٍف سياسي وجنائي،          مر السنني   اخلاص على   
ويعتقد كثٌري من   . يف تقرير املقرِّر اخلاص إىل اجمللس يف دورته السادسة        املوثق  نحو  العقب اندالع أزمة الوقود، على      

  .لشرعية على عملية حتوِّل من نظام عسكري إىل حكومة مدنيةاملراقبني أن الرابطة قد ُتستخدم إلضفاء ا

   إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان-  باء

بأنه قد أُنشئ ، ٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاينأعلم وزير الشؤون الداخلية، اللواء مونغ أو، املقرَِّر اخلاص   - ١٩
ممثلني لـوزارة   ق، برئاسة وزير الشؤون الداخلية،      ويضم الفري .  عضواً ٢٠فريٌق وطين حلقوق اإلنسان يتألََّّف من       

على وتوزِّع هذه اهليئة أعماهلا     . الشؤون اخلارجية، ومكتب املسؤول القانوين العسكري، ومكتب رئيس القضاة        
وقد أُعلم املقرِّر اخلاص، . فرعية مواضيعية تركِّز على طائفة عريضة من املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان أفرقة تسعة

نوفمرب، بأنه يؤمل / الثاينيف تشرينمن االعضاء الذكور واثنني من األعضاء اإلناث      ثناء لقائه بثمانية عشر عضواً      أ
  .أن يصبح هذا الفريق يف املستقبل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

فإنه يود أن ُيقر ، املقرِّر اخلاص عن قلقه إزاء تكوُّن الفريق بأكمله تقريباً من ممثلني للحكومةومع إعراب   - ٢٠
فمن وجهة نظره، تعد املؤسسات الوطنيـة       . حالة حقوق اإلنسان يف البلد    لتعاجل  بأمهية إنشاء هيئة وطنية حمدَّدة      

غري أن فعالية هـذه  . حلقوق اإلنسان أفضل آلية على الصعيد القطري تكفل تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان       
  .سيما مبدأ استقالهلا بادئ باريس، والملا امتثاالً كامالً املؤسسات مرهونةٌ حبتمية امتثاهل

  خرىاألسياسية الهود اجل ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا و-  جيم

وقَّع رؤساء الدول على ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر قمة رابطة أمم                    - ٢١
  . يف سنغافورة٢٠٠٧نوفمرب /اين تشرين الث٢٠جنوب شرق آسيا الذي ُعقد يف 

سيما بااللتزام بإنشاء هيئة حلقوق  ورحَّب املقرِّر اخلاص باعتماد ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وال  - ٢٢
 من امليثاق، وهو ما من شأنه أن يتيح ١٤اإلنسان تابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، على النحو الوارد يف املادة 

ويعتقد املقرِّر اخلاص أن . أقوى ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء، مبا فيها ميامناروجود إطارٍ إقليميٍّ 
وسيلةً ألعضاء الرابطة وشركائهم ملواصلة تشجيع حكومة ميامنار على التعجيل باإلصـالحات            هذه العملية توفر    

  .الدميقراطية مع إيالء االحترام الواجب حلقوق اإلنسان

 ٢٠٠٧سبتمرب  /قرِّر اخلاص بالبيان الذي أدىل به رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف أيلول             املويرحب    - ٢٣
إحراز أي تقـدم يف مـسأليت       عدم  الضوء على   ألقت  الدول األعضاء فيها من بياناٍت      عقب ذلك   ومبا أدلت به    

ن الصني تدعم ما تبذله حكومة مع االرتياح أأيضاً املقرِّر اخلاص ويالحظ . الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ميامنار
يشمالن مجيع األطراف املعنية، ويشيد بأحدث إقامة حوار وحتقيق مصاحلٍة وطنية هبدف ميامنار من جهوٍد متواصلة 

  .اهلند، لكفالة استمرار تعاون ميامنار مع األمم املتحدةمن قبيل اليت بذلتها بلدان أخرى، اجلهود 
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  تماعية والثقافية احلقوق االقتصادية واالج-  رابعاً
   احلق يف الصحة والتعليم والغذاء-  ألف

مثة أدلة واضحة على تدهور القطاعني االقتصادي واالجتماعي، مما قد يفضي إىل تفاقم أفادت تقارير بأن   - ٢٤
النفقات على   أن   ٢٠٠٧يونيه  /الفقر نشرته احلكومة يف حزيران    موجز عن مشكلة    ورد يف   فقد   .الوضع اإلنساين 

 يف البلدالعاملة وكاالت األمم املتحدة وتفيد .  يف املائة من إمجايل النفقات االستهالكية٧٣قدرها نسبة متثل  الغذاء
من الذين يتمكنون األطفال وتقل نسبة من سوء التغذية،  يعاين  من كل ثالثة أطفال دون سن اخلامسة        بأن واحداً   

  . يف املائة٥٠إمتام مرحلة التعليم االبتدائي عن 

وكاالت من  زالت ميامنار تنوء إىل حدٍّ بالغ بأعباء مكافحة األمراض املعدية، ولكن بفضل مساعدة               وما  - ٢٥
برنامج األمم املتحدة املـشترك      األمم املتحدة للطفولة، و    منظمةمنظمة الصحة العاملية، و   ، من قبيل    األمم املتحدة 

قطاع شهد ، ، واملنظمات غري احلكومية)اإليدز(كتسب  امل نقص املناعةمتالزمة/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
بْيد أن تقدمي  . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   تقدماً يف جمال مكافحة أمراض املالريا، والسل، و       الصحة العامة   

 مبـا   النائية اليت يصعب الوصول إليها،    البلدات  سيما يف    والكبرياً،  حتدياً  ميثل  خدمات مكافحة األمراض ال يزال      
فيها تلك الواقعة يف املناطق احلدودية، وُيعزى ذلك إىل عوامل عديدة من قبيل عدم كفاية املـوارد املخصَّـصة                   

  . الوصول إىل هذه املناطق، وارتفاع معدل دوران املوظفنيوتعذُّر للصحة، 

ملتحدة املشترك املعين برنامج األمم ا منظمة الصحة العاملية و كلٍّ منالتقديرات الصادرة عنأحدث  ارتشوأ  - ٢٦
 ٢٠٠٧يف عام   كانوا مصابني    شخصٍ يف ميامنار     ٢٤٢ ٠٠٠إىل أن ما جمموعه     اإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  ووفقاً لتقديرات األمـم املتحـدة،      . ، وهو أحد أسوأ األوبئة املتفشِّية يف آسيا       اإليدز/ نقص املناعة البشرية   فريوسب
بأنه وأُفيد .  طفل، إىل عالجٍ مضاد للفريوسات الرجعية٢ ٠٠٠، من بينهم ٢٠٠٧ شخصٍ يف عام ٧٥ ٠٠٠ احتاج

بـأن  أيـضاً   أُفيـد   و.  حالة فقط قد بدأت تتلقَّى هذا العالج       ١٠ ٥٠٠ كانت   ٢٠٠٧ديسمرب  /حىت كانون األول  
 مستشفى يـانغون    املقرِّر اخلاص عن قلقه إزاء إعالن     وُيعرب  .  يف املائة من العالج    ٨٥املنظمات غري احلكومية توفر     

 ٢٠٠٨ينـاير   /أن اللوائح اجلديدة اليت أُقرَّت يف كانون الثاين       ) واي بار جي  (احلكومة  الذي تديره   لألمراض املعدية   
فريوس ، إىل األشخاص املصابني ب    واملختربيةتقضي بوقف تقدمي اخلدمات الطبية اجملانية، من قبيل اخلدمات السريرية           

كومية ومل احلغري إحدى املنظمات وقد كانت هذه اخلدمات تقدَّم يف السابق بدعمٍ من . اإليدز/البشرية ةنقص املناع
الذين يترددون وليس مبقدور معظم األشخاص . تواصل احلكومة تقدميها بعد أن استلزمت الظروف وقف هذا الدعم     

، والغذاء، والتكـاليف  املستشفى من أجل إجراء فحوصاٍت أو التماساً للعالج سوى حتمُّل تكاليف املواصالت  على  
الدعم أن تقدم التابعة للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية الرعاية االجتماعية  مجاعةوقد اعتادت . األساسية للمعيشة

اإليدز ممن لن تتاح هلم إمكانية احلصول على خدمات العالج لوال /إىل عدٍد من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
ف عدداً غري معلوم من     خلَّاملظاهرات، مما   قمع  كبري من هذه املساعدة، عقب       د أيضاً بتوقف جزء   وأُفي. هذا الدعم 

  .اإليدز دون خدمات/ناعة البشريةاألشخاص املصابني بفريوس نقص امل
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بالعمل املهم الذي يضطلع به مركز ماي تاو الصحي يف ماي سوت، ليشيد املقرِّر اخلاص الفرصة   ويغتنم    - ٢٧
عربون ممن ي  رعايةً صحيةً جمانية للالجئني، والعمال املهاجرين، وأفراد آخرين          ١٩٨٨الذي يوفر منذ عام     بتايلند،  

  .احلدود إىل تايلند

، معلوماٍت تفيد بأن مسؤولني يف وزارة الـصحة       ٢٠٠٨يناير  /تلقَّى املقرِّر اخلاص، يف كانون الثاين     قد  و  - ٢٨
ت الدولية غري احلكومية إىل العاصمة اجلديدة نايبْيداو منذرين إيـاهم    استدعْوا موظفي اإلغاثة الدولية من املنظما     

السفر الـيت   وأصبحت تصاريح   . احلكومة بتفاصيل رحالهتم امليدانية   وإبالغ  بضرورة اتِّباع القواعد اتباعاً صارماً      
تـصدر اآلن  يف امليدان ُتصَدر ملوظفي اإلغاثة الدولية العاملني يف املنظمات الدولية غري احلكومية من أجل عملهم  

وُتلزم القواعد املشدَّدة اجلديدة األجانَب العـاملني  . ثالثة شهوربعد أن كانت تصدر ملدة ملدة شهرٍ واحٍد فقط،    
وحتظر القواعد اجلديدة مجع . لدى هذه املنظمات بأن يصحبهم موظف اتصال تابع للوزارة أثناء سفرهم عرب البلد

  . لة بالصحة العامةتلك املتَّصخبالف أي معلومات 

. انتباهه هلا منذ إنشاء واليتهُوجِّه االنتهاكات اخلطرية ملبدأ احلياد الطيب اليت أيضاً املقرِّر اخلاص ويستنكر   - ٢٩
، وردت بالغات بأن جملس الدولة للسالم والتنمية قد حتفَّظ على عاملْين يف جمال الصحة               ٢٠٠٧عام  أواخر  ففي  

بقيام ادعاءات  ووردت  . هماحسرا ُيطلَق    كي  تتلقَّى خدمات الطبيبني إىل دفع مال      واضطرت اجلماعة اليت كانت   
طبيب مـسؤول عـن إحـدى       بقتل   ٢٠٠٧أكتوبر  /جنود تابعني جمللس الدولة للسالم والتنمية يف تشرين األول        

  . ١٩٩٨وقد تويف سبعة عاملني يف جمال الصحة منذ عام . العيادات قُرب عيادة بو تاو بالو

  /يط املقرِّر اخلاص علماً باخلرب اإلجيايب الذي أصدره برنامج األغذيـة العـاملي يف كـانون الثـاين                 وحي  - ٣٠
وقـد انتفـع    . ٢٠٠٨ يف جمال تقدمي املساعدات الغذائية يف عام         تهأنشطيوسِّع نطاق   سه   ومفاده أن  ٢٠٠٨يناير  

ثة أعوام، مما أتاح تغلُّب اجملتمعات      هناية العام األول من مدته وهي ثال      يف   شخصٍ   ٥٠٠ ٠٠٠مبساعدات الربنامج   
كذلك أحاط املقرِّر اخلاص علماً مع االرتياح بأن احلكومةَ         . الضعيفة على حاالت النقص املزمن يف الغذاء      احمللية  

وقد عمدت السلطات . تيسِّر عمل الربنامج بإتاحتها إمكانية الوصول إىل العديد من املناطق األكثر هتميشاً يف البلد
. العائدةية لاحملللجماعات اإلسراع بعملية تقدمي الغذاء على  يف مشال راخني إىل تيسري اإلجراءات للمساعدة مؤخراً

القيود املفروضة على بعض فئات السكان مسألة  احلكومة عاجلوُيؤمل أن ُتكرَّر هذه املبادرة يف مناطق أخرى وأن ت
 حدود قريتهم، األمر الذي يؤثر على األمن الغذائي يف املنطقة حرية تنقُّلهم خارجل تقييد يف والية راخني، من قبي

  .ويشكِّل كذلك انتهاكاً حلقوق اإلنسان األساسية

   السُّخرة-  باء

  اتفاقية إلغـاء الـسخرة،      بينها انضمت حكومة ميامنار إىل عدٍد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، من            - ٣١
   ١٩٤٨عـام   الـصادرة   ية النقابية ومحاية احلق يف التنظيم النقايب،        واتفاقية احلر ) ٢٩رقم   (١٩٣٠ عامالصادرة  

بفعالية إنفاذه   جيرِّم ممارسة السُّخرة، فقد واجه       راً أم ٢٠٠٠وعلى الرغم من إصدار احلكومة يف عام        . )٨٧رقم  (
 . كبريةعجزٍنواحي 
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 بني منظمة العمل الدولية ٢٠٠٧فرباير /تكميلي بشأن السخرة يف شباطبإبرام تفاهم املقرِّر اخلاص ويرحب   - ٣٢
بعـض  أن  املقرِّر اخلـاص    والحظ  . ل االنتصاف ُبإنشاء آلية متكِّن ضحايا السخرة من التماس سُ       هبدف  واحلكومة  

نواحي القصور   يعي املقرِّر اخلاصلئن كانو. احلاالت قد متَّ حلها بنجاح، مما يربهن على أمهية آلية تقدمي الشكاوى         
بقوة حكومة ميامنار على التعاون مع موظف االتصال لتعزيز         فإنه يشجع   اآللية يف السياق احلايل،     املوجودة حالياً يف    

 لتمديـد   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦املقرِّر اخلاص مع االرتياح االتفاق الذي جرى التوصل إليه يف           ويالحظ   .فعاليتها
اجتماعه إىل جملس إدارة منظمة العمل الدولية يف ه رهناً بتقدمي شهراً ١٢التفاهم التكميلي لفترة جتريبية إضافية تدوم       

  .مارس/الذي ُيعقد يف آذار

مل تعد تطلب على ما يبدو عمالة لتنفيذ املشاريع الوطنية يف           أحد أبرز التطورات يف أن احلكومة       ويتمثل    - ٣٣
العامـة يف   األشغال  أن السلطات احمللية ما برحت تستخدم السخرة على نطاق واسع يف             غري. البنية التحتية جمال  
 حيث يواصل اجليش استخدام ؛يف املناطق احلدوديةشديد اخلطورة وال يزال الوضع   . واخلدماتالبنية التحية   جمايل  

ويشمل ذلك بالنية التحتية، يف جمموعة من األغراض العسكرية واملتصلة واسع النطاق السخرة على أساس منهجي 
ومن بني العقبات الرئيسية اليت      .يش خالل الدوريات والعمليات العسكرية    لصاحل اجل   كحماَّلني استخدام املدنيني 

إجياد لتعامل مع املشكلة بصورة جادة أو       لإلرادة السياسية   إىل ا حتول دون القضاء على السخرة االفتقار الواضح        
مشكلة أخرى  إىل ذلك   وُتضاف  . اجليش من العقاب  وضباط  بدائل مقبولة، واستمرار إفالت املوظفني احلكوميني       

التمـاس االنتـصاف   وعن آليات احلكومة اليت حتظر استخدام السخرة هي عدم وجود معلومات عامة عن أوامر  
  . ، وانعدام الوعي بتلك األوامرالقائمة

   حرية التعبري، والتنقل، والتجمُّع السلمي-  جيم

وتلقَّى املقرِّر . معيات والتجمُّعواصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية التنقل والتعبري وتكوين اجل  - ٣٤
من  هلا أي أغراض سياسية،      تفردية، حىت تلك اليت ليس    البادرات  امل قمعاخلاص عدة تقارير تدعي بأن احلكومة ت      

 معلوماٍتبنقل قاموا  تلقَّى أيضاً ادعاءاٍت بشأن مقاضاة أفراد       و .اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    قبيل  
القيود الصارمة املفروضة على حرية ويظل املقرِّر اخلاص قلقاً إزاء .  وأفراد داخل البلد وخارجهاىل منظماتإ عامة

  . على مجاعاٍت حمدَّدة من األقلياتسيما إزاء تلك املفروضة اليت تسود البلد بوجٍه عام، والوالتنقل 

بة فحص الصحافة وتـسجيلها     وتتوىل شع . أصوات املعارضة ُيستخدم إلسكات    ملُنشأواإلطار القانوين ا    - ٣٥
ومتارس جمالس  . لنظامل التابعة لوزارة اإلعالم فحص كل منشور للتأكد من خلوه من أي شيء ُيظن أنه مناهضٌ              

ويتعيَّن على مجيع   . رقابية مشاهبة رقابةً صارمة على الفن واملوسيقى واألفالم ومجيع أشكال التعبري الفين األخرى            
وُيجري .  إىل جملس الرقابة على األعمال األدبيةذاتيةوالشعراء أن يقدموا سريهتم الالكتاب والناشرين والصحفيني  

اجمللس بعد ذلك حترياٍت عما إذا كان هؤالء األشخاص أعضاًء يف أي أحزاب سياسية معارضة أو هلم صالت بأي 
صالت غري مرغوب وأي شخص يثبت أنه له . النظام أهنم يشكلون هتديداًيرى أشخاص آخرين أو مجاعات أخرى 

  .شتبه يف ذلك ُيدرج امسه يف قائمة سوداء وال يسمح له بنشر أعمالهفيها أو ُي
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قيـاس  حسب دليل الرابع والستني بعد املائة املركز  ميامنار يف " بال حدودمراسلون"وضعت منظمة وقد    - ٣٦
 ةالثاين يف قائم الترتيب  الصحفيني يف    جلنة محاية    هاصنَّفت، و الدليلآخر  يف  حرية الصحافة، أي يف الترتيب اخلامس       

ويف حني ُمنح عدد من تراخيص النـشر اجلديـدة يف الـسنوات    . اليت تعدها"  للرقابةأكثر عشرة بلدان ممارسةً   "
سفر سوى قلة قليلة منها عن إعداد منشورات صاحلة للنشر بـالنظر إىل مـا     يتفيد التقارير، مل     األخرية، حسبما 

ويضطر كثري من املواطنني، من أجل احلصول على معلوماٍت . مفرطة ومطالَب بريوقراطية تفرضه احلكومة من قيوٍد
عما جيري فعالً داخل البلد ويف سائر العامل، إىل االعتماد على مصادر معلومات حتظرها السلطات الوطنية، مـن                  

أشكال االتصال  قمع   احلكومة   ويف الوقت نفسه، تواصل   . قبيل احملطات اإلذاعية اليت تبث بلغة ميامنار من اخلارج        
ميامنار يف إطار محلٍة    وُيدَّعى أن القوات العسكرية أغارت على عدٍد من املناطق يف مجيع أحناء             . اخلارجي األخرى 

وتتواصل أيضاً ممارسة الرقابة على     . ملصادرة اهلواتف احملمولة الرخيصة املهربة إىل داخل البلد من البلدان اجملاورة          
  .ذل جهوٌد واسعة النطاق حلجب خدمات الربيد اإللكترويناإلنترنت وُتب

وينفَّذ بصورٍة انتقائية قانون . وحتد احلكومة بدرجٍة كبرية أيضاً من حرية التجمُّع وحرية تكوين اجلمعيات  - ٣٧
اهلواء الذي حيظر التجمعات غري املصرح هبا يف ) املعدَّل يف وقت الحق (١٩٠٨الرابطات غري القانونية الصادر عام 

وبالرغم من أن كالًّ من القانون احمللي واملعاهدات الدوليـة يقـضيان           . الطلق اليت تضم أكثر من مخسة أشخاص      
  .بالتزاماٍت باالعتراف حبقوق العمال واحترامها، فإن السلطات حتظر عمل النقابات واملنظمات العمالية يف ميامنار

 ٨٧ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         ١٩٥٥يف عام   ويالحظ املقرِّر اخلاص أن احلكومة صدَّقت         - ٣٨
. إال أن احلكومة مل تِف بالتزاماهتا مبوجب تلك االتفاقيـة         . املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية احلق يف التنظيم النقايب       

حلكومة بشأن سـتة  وتنظر حالياً اللجنة املعنية حبرية التجمُّع التابعة ملنظمة العمل الدولية يف شكوى قُدِّمت ضد ا           
ويالحظ املقرر اخلاص أيضاً أن منظمة      . أشخاص ُحكم عليهم بالسَّجن ملُدد طويلة بتهمة تنظيم اجتماع للعمال         

  . العمل الدولية قد طلبت إىل احلكومة بالفعل أن تعيد النظر يف اإلدانات وُتسقطها وأن ُتطلق سراح احملتجزين

وقد اسـتهدف   . ظمات االجتماعية من القدرة على العمل حبرية ويف أمان        وقد ُحرِمت األحزاب السياسية واملن      -٣٩
وواصلت احلكومة ممارسة الضغط على أعضاء الرابطة الوطنيـة مـن أجـل             . النظام، بصفٍة خاصة، معارضيه السياسيني    

 اإلقامة اجلربيـة    الدميقراطية وأعضاء عصبة قوميات شان من أجل الدميقراطية لتقدمي استقالتهم وجدَّدت على حنوٍ تعسفي             
 عدا يف حرية تكوين اجلمعياتوبوجٍه عام، تنعدم .  الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية أونغ سان سوكي وتني أو          لزعيمّي

حالة املنظمات اليت تعتمدها احلكومة، مبا يف ذلك الرابطات التجارية واهليئات املهنية واجلماعات اليت تنظمها احلكومة من                 
 .حتاد للتضامن والتنمية، اليت تعتمد القسر أسلوباً لالنضمام إىل عضويتهاقبيل رابطة اال

   سيادة القانون-  خامساً
  إقامة العدل واحملاكمات العادلة-  ألف

يساور املقرِّر اخلاص قلق بالغ حيال ترسُّخ ثقافة انعدام املساءلة يف كثريٍ من حاالت انتهاكات حقوق اإلنـسان                    -٤٠
  . هياكل النظام واملؤسسات الوطنية، معرقلةً بذلك على حنوٍ خطري سيادة القانون وإقامة العدلالضاربة اجلذور يف
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ويأسف املقرِّر اخلاص ألن اهليئة القضائية تفتقر إىل االستقالل ووفرت أساساً قانونياً يربِّر سوء استخدام                 - ٤١
ويتعيَّن على احلكومة أن    . ت حقوق اإلنسان   املسؤولني عن انتهاكا    ساحة السلطة، واختاذ قرارات تعسفية، وتربئة    

فقد أفضى الوضع   . تتعامل عاجالً مع مسأليت قدرات مؤسسات إنفاذ القانون واستقالل اهليئة القضائية وحيادها           
  .إىل تعزيز عدم اإلنصاف وتوسيع الفجوة بني الفقراء واألغنياء

  .زى إىل قصور القدرات املؤسسية وحدهاإلفالت من العقاب متأصِّلٌ يف النظام وال ميكن أن ُيعو  - ٤٢

   السجناء السياسيون وأحوال االحتجاز-  باء

. ٢٠٠٨يناير  /سجيناً سياسياً يف كانون الثاين    ١ ٨٥٠يشعر املقرِّر اخلاص باجلزع إزاء ما أُبلغ عنه من وجود             - ٤٣
 وما زال املقرِّر اخلاص يتلقى تقارير .والحظ أن احلكومة تعجِّل بعمليات إلقاء القبض غري املشروعة بدالً من أن توقفها    

هلا مصداقية عن عمليات إلقاء قبض على ناشطني سياسيني وناشطني يف جمال حقوق اإلنسان وعلى صحفيني ومدنيني                 
 تقريره، واليت تطرَّق إليها املقرِّر اخلاص يف        ٢٠٠٧سبتمرب  /أغسطس وأيلول / اندلعت يف آب   يت ال اتشاركوا يف املظاهر  

  لقي القبض على مـا ال يقـل        ، فقد أُ  لمعلومات الواردة ووفقاً ل . )A/HRC/7/24 ( اجمللس يف دورته السابعة     إىل املقدَّم
  .٢٠٠٧نوفمرب / منهم منذ بدء بعثة املقرِّر اخلاص يف تشرين الثاين٦٢ فرداً، واحُتجز حنو ٧٠عن 

 يف احلبس، وعـدم كفايـة       وفاةحاالت  ى املقرِّر اخلاص أيضاً ادعاءاٍت بسوء أحوال االحتجاز، وحدوث          وتلقَّ  -٤٤
غة، وكذلك االحتجاز بـدون االتـصال       وبدون أوامر قضائية مسوِ   الغذاء والعالج الطيب، وعمليات إلقاء قبضٍ تعسفية        

 املقرِّر ثَّحيو. ستعانة مبستشار قانوينوإساءة معاملة احملتجزين قبل احملاكمة، وحرمان املدَّعى عليهم من حقهم يف االبأحد، 
  .يف هذه االدعاءات اخلطريةإجراء حتقيقات فورية ووافية ومستقلة وحمايدة اص احلكومة على اخل

يعتقـد  ، يف اختاذ خطوات جديدة ترد يف خريطة الطريق حنو الدميقراطيـة ويف الوقت الذي تشرع فيه ميامنار       - ٤٥
ة قصوى؛ ألن إطالق سراحهم سـُيعترب        ذات أمهي  عاجلوجٍه  السجناء السياسيني على     مسألة   معاجلة أن   املقرِّر اخلاص 

واصل املقرِّر يويف حني .  واملصاحلة الدميقراطية حتقيقمتهيد الطريق حنوعلى  من شأهنا أن تساعد واياعلى حسن النبادرة 
يف  حكومة ميامنار    رمبا ترغب   باعتبار أن ذلك مسألة مبدأ،     الدعوة إىل إطالق سراح مجيع السجناء السياسيني،       اخلاص

 يف وجهها إىل احلكومـة      نظر يف معاجلة هذه املسألة على مراحل، على النحو الذي اقترحه املقرِّر اخلاص يف رسالةٍ              أن ت 
وحيث املقرِّر اخلـاص احلكومـة،      . (A/62/223) ويف تقريره األخري الذي قدَّمه إىل اجلمعية العامة          ٢٠٠٧يوليه  /متوز

 .سيني املعرضني للخطر، مبن فيهم النساء وكبار السن واملرضىلسجناء السياكخطوة أوىل، على إطالق سراح مجيع ا

 عامـاً ال يـزال   ٧٨ويأسف املقرِّر اخلاص عميق األسف ألن الشاعر والصحفي أو وين تني البالغ من العمر                 - ٤٦
شن دعاية ضد احلكومة والتـورط يف       " عاماً صدر عليه بتهمة      ٢٠ تنفيذاً حلكمٍ مدته     ١٩٨٩حبيس السجن منذ عام     

؛ إذ أُدخل مستشفى يانغون العام       بشأن احلالة الصحية ألو وين تني      ، ويعرب املقرِّر اخلاص عن بالغ قلقه      "رائم أخرى ج
ويناشد املقرِّر اخلاص احلكومةَ مرةً أخرى أن       .  إلجراء عملية جراحية له لعالج فتاق      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٢يف  

  /دة عقوبة يف البلد، والذي كان ينبغي إطـالق سـراحه يف متـوز   تطلق سراح السجني السياسي الذي قضى أطول م 
 حمتجزاً، على األقل، يف ميامنار يتجاوزون الستني من العمر، من بينـهم أعـضاء               ٣٦وتفيد تقارير بأن    . ٢٠٠٥يوليه  

ـ        -  الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية هال مينت تان، وكياو سان، وماج           سالم غني ساو هسو تني، رئيس جملس ال
  .٢٠٠٦ومل يستقبل السجناء حىت اآلن أي زيارات من ممثلني للجنة الصليب األمحر الدولية منذ بداية عام . لوالية شان



A/HRC/7/18 
Page 12 

 

ويشعر املقرِّر اخلاص باألسى الستمرار احتجاز زعماء الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطيـة وزعمـاء                 - ٤٧
إلقامة اجلربية، منهم على سبيل املثال األمينة العامة للرابطة، داو آخرين ما زالوا ينفِّذون أحكاماً شديدة القسوة با

ويود املقـرِّر   . أونغ سان سو كيي، رهن اإلقامة اجلربية، ويكرر تأكيد طلبه إطالق سراحها فوراً ودون شروط              
 هتون اخلاص أن يعرب عن قلقه إزاء تدهور احلالة الصحية لزعيم عصبة قوميات شان من أجل الدميقراطية، خون             

 عاماً، وهو مصاب بااللتهاب الكبدي ٩٦ وُحكم عليه بالسجن ملدة ٢٠٠٣أوو، الذي أُلقي القبض عليه يف عام      
وُيسمح .  وليس متاحاً له احلصول على أي عالجٍ طيب كما ينبغي     ٢٠٠٧ديسمرب  /منذ كانون األول  ) ب(الوبائي  

ر اخلاص بالسلطات أن تطلق سراحه، وأن تقدم له،  ويهيب املقرِّ . ألسرته بزيارته كل ثالثة شهور يف سجن بوتاو       
  . ريثما حيدث ذلك، العالج الطيب يف املستشفى، وأن ُتحيله إىل سجن يانغون حيث تعيش أسرته يف هذه املدينة

وُمدِّدت أيضاً فترة احتجاز زعماء بارزين آخرين يف الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، منهم تن أو،                  - ٤٨
واحُتجز العديد من زعماء األحزاب السياسية اإلثنية، وُحكم عليهم ُمبدد سـجنٍ            . ني، وماي وين منت   وتان نيِّ 

  . عام أو أكثر١٠٠قاسية إىل حدٍّ غري معقول بلغت 

   تنفيذ قوانني مكافحة اإلرهاب-  جيم

ميني وربـات   لقد برَّرت السلطات لسنواٍت كثرية سجن املئات من الطالب والسياسيني واألطباء واحملا             - ٤٩
وقد أمكن تنفيذ عمليات إلقاء القبض واألحكام هذه يف ". قالقل"املنازل واملزارعني وغريهم بتهمة سعيهم إلثارة       

ظل قوانني أمنية يكتنف صياغتها الغموض، إذ تسمح للسلطات باستخدام تفسرياٍت فضفاضة إىل حدٍّ مبالغ فيه ملا 
شريعاٍت جترِّم تداول أي معلوماٍت مكتوبة، سواء ُنشرت أو مل تنـشر،       قد يشكِّل هتديداً أمنياً، وكذلك يف ظل ت       

ويساور املقرِّر اخلاص قلق من أن قانون تسجيل املطبوعات واملنشورات الصادر           . دون إذن اهليئة الرقابية الرمسية    
اً أكـرب   ، الذي اسُتخدم الحتجاز كثري من السجناء السياسيني، يفرض على احلقوق واحلريات قيود            ١٩٦٢عام  

ويقتضى القانون موافقة اهليئـات  . بكثري مما قد يلزم للوفاء مبتطلبات األمن الوطين والنظام العام أو اآلداب العامة   
الرقابية على كل الكتب واجملالت واملنشورات الدورية وكلمات األغاين وسيناريوهات األفالم قبـل نـشرها أو              

  .قه بالسجن ملدٍة تصل إىل سبعة أعوام وبدفع غرامةتوزيعها؛ وُيجيز معاقبة أي شخص يعمد إىل خر

   حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين-  سادساً
جع املقرِّر اخلاص احلكومةَ على أن تكفل لوكاالت املساعدة اإلنسانية بيئة عملٍ يوافق عليها الطرفان، يش  - ٥٠

كذلك يـشجع   . ٢٠٠٦مارس  /وذلك وطبقاً للمبادئ التوجيهية اليت قدمها فريق األمم املتحدة القطري يف آذار           
أن من الواجب توخي الشفافية واملساءلة يف رصد        املقرِّر اخلاص على تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ميامنار ويعتقد          

وفضالً عن ذلك، يتعـيَّن تقـدمي       . تقدمي هذه املساعدة لضمان عدم إساءة استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية         
احلماية لرعايا ميامنار الذين توظفهم الوكاالت العاملة يف البلد من مجيع أشكال التهديد أو الترهيب بسبب عملهم 

  .اعدة اإلنسانية والربامج اإلمنائيةيف جمال املس
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   االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وباجلوانب اإلنسانية-  ألف
االحترام العـاملي حلقـوق   "ينص على تعزيز  املتحدة األمميقع على حكومة ميامنار التزام مبوجب ميثاق    - ٥١

 ويقـع عليهـا،     ".اجلنس أو اللغة أو الدين    نوع  و  ريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أ       احلاإلنسان و 
، ومقاضـاة    حتقيقاً وافياً  قوق اإلنسان حلسيمة  ج  انتهاكاتٍ ما يقع من  مبوجب القانون الدويل، التزام بالتحقيق في     

انتهاكات حقوق اإلنسان أمـام      حدوث    عن نياملسؤول مثول   بد من فال  . تت إدانتهم  ثبُ ذاعاقبتهم إ مب، و مرتكبيها
  . حصول ضحاياها على تعويضال بد منالقضاء و

، وكذلك يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية        ١٩٤٩عام  الصادرة  وميامنار طرف يف اتفاقيات جنيف األربع         - ٥٢
واملعاقبة عليها، واالتفاقية اخلاصة بالرق، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،                

 ومل توقّـع . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واتفاقية محاية التراث الثقايف والطبيعي العـاملي  املتحدة  األممة  واتفاقي
 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والعهد الدويل اخلاص                 ميامنار

الربوتوكـول  علـى  د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال     باحلقوق املدنية والسياسية، والعه   
ة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  املسلحرتاعاتبإشراك األطفال يف ال تفاقية حقوق الطفل املتعلقالاالختياري 

  .ملكافحة الفساد املتحدة األمم، واتفاقية باحيةيف املواد اإلواستغالل األطفال  بغاء األطفالبيع األطفال والطفل املتعلق ب
 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ومل توقع ميامنار على أيٍّ من الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف املؤرخة   - ٥٣

، وحبماية ضحايا الرتاعات املـسلحة غـري        )الربوتوكول األول (حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية      املتعلِّقة  
  ).الربوتوكول الثالث(، وباعتماد رمز مميز إضايف )لربوتوكول الثاينا(الدولية 

، أصدرت جلنة الصليب األمحر الدولية بياناً عاماً شجبت فيه االنتهاكات           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩ويف    - ٥٤
. دانني كحّمالني اجلسيمة واملتكررة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة ضد املدنيني واحملتجزين، مبا فيها استخدام املُ            

ويعرب املقرِّر اخلاص عن قلقه حيال تلك االنتهاكات وعن خيبة أمله إزاء القيود املفروضة على تنقل موظفي جلنة 
. الصليب األمحر الدولية يف املناطق املتضررة وعلى دخوهلم أماكن االحتجاز حسبما تقتضيه إجراءاهتم املعياريـة              

بية طلب أفراد أسر السجناء السياسيني مواصلة زياراهتم هلم يف السجن، إذ مل ونتيجة لذلك مل تتمكن اللجنة من تل
  .تسفر مفاوضات اللجنة مع احلكومة عن أي تقدم ملموس، على الرغم مما أبدته من استعداٍد للتحاور

 والثالث إىل  خاص أن يشري إىل أن ميامنار قدمت تقريرها اجلامع للتقريرين الثاينويسرُّ املقرِّر اخلاص بوجٍه  - ٥٥
، وسوف تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثانية        ٢٠٠٧ يونيه/اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف حزيران        

وقد اجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنة يف          . ٢٠٠٨أكتوبر  /واألربعني اليت ستعقد يف تشرين األول     
ويعتقد املقرِّر اخلاص أن    .  أولياً للتقرير ويعتمد قائمة مسائل متعلِّقة بالبلد        لُيجري استعراضاً  ٢٠٠٨فرباير  /شباط

هذه اجلهود كان من املمكن أن تفيد من عملية مشاوراٍت ُتجرى داخل البلد على نطاقٍ أوسع كـي يـنعكس                    
خلـرباء يف  بصورٍة أفضل ما أحرزه البلد من تقدم وما يواجهه من حتديات، مبا يف ذلك عن طريـق دعـم آراء ا                 

ستـستفيد مـن    ويعتقد املقرِّر اخلاص أيضاً أن حكومة ميامنار        . وكاالت األمم املتحدة وبراجمها القائمة يف البلد      
وهو يشجع . العنف اجلنسي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات يف البلد    يف ضوء انتشار    خربات أعضاء اللجنة    

 مبا تبذله الرابطـات   توصيات اللجنة بصورة جمدية ويشيد كذلك  يف تنفيذ الدولية  ساعدة  املكومة على التماس    احل
  .النسائية من جهوٍد داخل البلد وخارجه إلعداد وثائق من أجل اللجنة
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 وحيـني   ،الثاين مبوجب اتفاقية حقوق الطفل    و  األويل ان الدوريان وقد قُدِّم إىل جلنة حقوق الطفل التقرير        - ٥٦
 حلكومة ميامناريتيح ذلك و. ٢٠٠٨أغسطس /ن الدوريني الثالث والرابع يف آبموعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريري

  مـسأليت   بشأن اٍت اجملتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة وجلنة حقوق الطفل للدخول يف مناقش            العمل مع  فرصة
  . ممكنة ضد الفتيات وجتنيد األطفال هبدف تقدمي تقريرها يف أفضل ظروٍف املمارسالعنف اجلنسي

 هبذا الشأن توفر    ميامنار واعتمدتا توصيات ومالحظات ختامية    املقدمة من   تقارير  الاللجنتان  درست  وقد    - ٥٧
 أن  هأكيدتويكرر املقرِّر اخلاص    . كيفية وفائها بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      إرشاداً للحكومة بشأن    
.  األنشطة التنموية  وواضعو السياسات وممارس  يفيد منها   ة   مهم يئات املعاهدات متثل أداةً   هالتوصيات املقدمة من    

اإلرادة يف قيـاس     ستـساعد    يهف. حكومة ميامنار ويتابع شركاؤها تنفيذ هذه التوصيات      تتابع  أن  لذا، من املهم    
االجتاهات اجلديدة واستكمال اجلهود    التعرُّف على   السياسية، والعقبات املصادفة، والتقدم احملرز، وذلك من أجل         
  .اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

  ، واملساءلة واإلفالت من العقاب، االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان-  باء

 ضمان احترام حقوق اإلنسان اليت تقف حائالً أمامثقافة اإلفالت من العقاب متثل العقبة الرئيسية ال تزال   - ٥٨
 منهجيـة   ى املقرِّر اخلاص خالل فترة واليته تقارير عن انتهاكاتٍ        تلقَّقد   و . إلعماهلا واتيٍة م يف ميامنار وإجياد بيئةٍ   

 السخرة، والعنف ممارسات و، والتعذيب،حاالت إعدام بإجراءات موجزةتشمل  حلقوق اإلنسان، واسعة االنتشار
يكـن   فلـم    ،أمـا الـضحايا   . امرتكبوهاضى  قق يف هذه االنتهاكات ومل يُ     حقَّ يُ ومل. اجلنسي، وجتنيد األطفال  

  .باستطاعتهم التمسك حبقوقهم واحلصول على انتصاف عادل وفعال

واسعةَ  يف تقاريره السابقة، ظلت انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية املذكورة أعاله         ذكر املقرِّر اخلاص    وكما    - ٥٩
وك مسؤولني برتبٍ متوسطة أو دنيا، بل  سوء سلأعمال منعزلة نابعة منجمرد ليست  االنتشار ومنهجية، مما يوحي بأهنا      

  . إخضاعهم للمساءلة خبرق القانون وانتهاك حقوق اإلنسان دوناجلماعاتناجتة باألحرى عن نظام يسمح لألفراد و

األسباب الرئيسية الكامنة وراء مها من   وانعدام املساءلةويعتقد املقرِّر اخلاص أيضاً أن اإلفالت من العقاب  - ٦٠
فقد أسهم حتويل .  سكان ميامنارغلبيةل االقتصادية واالجتماعية للمزارعني يف األرياف الذين ميثِّلون أتدهور األحوا
على العمالة احمللية بسبب عجز ة العسكري إذ تعتمد املؤسسة إفقار القرويني؛يف   إىل مناطق عسكريةاملناطق الريفية

بأن القرويني قد تعرَّضوا لعقوبة شـديدة        اخلاص ادعاءات    ى املقرِّر  وقد تلقَّ  .احلكومة عن تقدمي الدعم ألنشطتها    
 وحماصيلهم وممتلكاهتم   اشيتهمأراضيهم وم على   غري املشروع    لالستيالءالسخرة أو تعرضوا    بعمل  البسبب رفضهم   

وا وأعلم عدٌد من املشردين داخلياً من عدة قرى يف قطاع باغو ووالية كارين املقرِّر اخلاص بأهنم قد فرُّ                 . األخرى
هاربني من قُراهم بسبب تعرُّضهم للمضايقات اليت استهدفت دفعهم إىل العمل بالسخرة جماناًُ من أجل شق طرق                 

، ١٩٨٨عدد كتائبها العسكرية يف مجيع أرجاء البلد منذ عـام    وقد زادت ميامنار    . إىل معسكرات أنشئت حديثاً   
العقد املاضي يف تقويض سيادة القانون طوال لى الذات سياسات االعتماد عة  احملليةالعسكريالقوات   تنفيذتسبَّبو

  .تمعات احملليةواإلضرار بسبل كسب العيش اخلاصة باجمل



A/HRC/7/18 
Page 15 

وقد أعرب املقرِّر اخلاص عن قلقه أيضاً يف مناسباٍت خمتلفة حيال اإلفراط يف استخدام القوة يف البلد فيما   - ٦١
ميليشيات أخرى، يف شن هجمات عنيفة وان آه شني وات، من قبيل مجاعة سيتصل بادعاءات تفيد مبشاركة مجاع

 .على املدنيني

ال حيقق سـيادة    على حنوٍ    املقرِّر اخلاص قلق شديد إزاء استمرار إساءة استخدام النظام القانوين            ويساور  - ٦٢
خلـاص  ويأسف املقرِّر ا  .  وجدواها ممارسة احلريات األساسية   فعالية   ضمانتعترض   رئيسية    عقبةً شكِّلالقانون وي 

ساءة استعمال السلطة، واختاذ القـرارات      إل" اًقانوني " هيأ أساساً   قد لسلطة القضائية ملالحظته أن عدم استقالل ا    
  .بطريقة تعسفية، وتربئة ساحة املسؤولني عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان

  اهلجرةوحاالت التشريد القسري، واملوارد الطبيعية، و مصادرة األراضي، -  جيم

ا  احلصول على األراضي واملوارد الطبيعية والسيطرة عليها      قد كان   ل  - ٦٣ االقتـصاد  من عناصر     عنصراً حمورًي
تكرار حـوادث التـشريد    إثنية بات ويف العديد من املناطق املأهولة بأقليات    . السياسي يف ميامنار منذ أمد طويل     

مبا يف ذلك مصائد ( السكان يف قطاع الزراعة  يف املائة من٧٥ويعمل حنو . القسري واقعاً حياتياً على مدى أجيال
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤٠، الذي ميثل نسبة قدرها )اشيةاألمساك واحلراجة وتربية امل

 املعنيـة باملـساعدة     ماعات املعنية حبقوق اإلنسان واجلماعات     تنامي اعتراف اجل   ويالحظ املقرِّر اخلاص    - ٦٤
. بإدارة األراضي واملوارد الطبيعية يف ميامنـار      املتَّصلة  ضرورة توثيق القضايا    ب ملعنية بالتنمية اجلماعات ا اإلنسانية و 

ثقافـة   تفـشي     يف مجيع أحناء البلد مثاالً آخر على        بشكل تعسفي اليت ُتمارس    وتعد عمليات مصادرة األراضي   
قـانون تـأميم    ، استناداً إىل    "ولةملك للد "احلكومة أن األرض      تدعي يف حني و. اإلفالت من العقاب يف ميامنار    

عمليات املصادرة  لن  ، يبدو أ  ملكية األراضي الدولة    الذي مينح  ١٩٥٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦األراضي املؤرخ   
السكان املدنيني الذين ُيعتربون متعاطفني مع املعارضة املسلحة؛ وترسيخ وجود           من بينها نقل     هذه عدة أهداف،  

  .تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتيةحنو  الطريق متهيدو؛  عليهاعسكري يف املناطق املتنازع

 بأن سبعة مشاريع لتوليد الطاقة الكهرمائية       ٢٠٠٧مايو  / يف أيار  النور اجلديد يف ميامنار   وأفادت جريدة     - ٦٥
تنفيـذ  واملشاريع يف طـور ال    . ٢٠٠٩على هنر الراوادي قد ُصمِّمت ملضاعفة إنتاج الكهرباء يف البلد حبلول عام             

وقد أُبلغ عن حدوث .  مع الشركة الصينية احلكومية الستثمارات الطاقة٢٠٠٦مبوجب اتفاق ُوقِّع يف أواخر عام    
 ١٢١عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان يف املناطق احمللية خالل عمليات التشييد عقب وصول كتيبة النور للمشاة 

د الطرق، ويبتز املال من التجار احملليني، ويأخذ مواد من احملال           فقد أُفيد بأن اجليش جيرب القرويني على تعبي       . إليها
وتفيد إحدى منظمات البيئة بأن التراث الطبيعي لشعب كاشـني يف           . التجارية واملزارع دون دفع مال يف املقابل      

 قرية واقعة قرب موقع التشييد سـوف تغمرهـا          ٤٠منطقة ميتسون سوف يؤول إىل الدمار وبأن ما يربو على           
  .فيضانات ببناء السدال

ف مجاعـات   جتارية ملختلاًفرص،  البحريةلاستخراج املوارد الطبيعية، وخصوصاً استخراج الغاز من احلقو       ويتيح    -٦٦
قطع  بعضها جمايل     مشل ، امتيازات اقتصادية  كذلك ُمنحت . ، منها املؤسسة العسكرية والشركات األجنبية     احلاملصأصحاب  

 ونقلهم وإعـادة     للسكان من حاالت اإلخالء القسري     العديد يف حدوث هذه السياسة   بت  قد تسبَّ  و .األشجار والتعدين 
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 نـاي   نقل العاصمة من يانغون إىل    ال سيما ارتباطاً ب   يف املناطق احلضرية أيضاً، و    بل و  ، يف املناطق الريفية   خاصةً، و همتوطين
واسعة النطاق مسألةً تدعو إىل قلقٍ بالغ ستظل تؤثر         ويعترب املقرِّر اخلاص عمليات مصادرة األراضي املستمرة وال       . بيي تاو 

  .تأثرياً فادحاً على االستقرار البيئي والسياسي واالقتصادي للبلد إن مل تعاجل

وليس للمقرر اخلاص علم بأي أحكام يف مشروع الدستور تنص على تأمني حقوق املواطنني يف األراضي                  - ٦٧
  عند مصادرة أراضيهم أو ممتلكاهتم بطريقـة        وعادلٍ ض منصفٍ حتمي حقهم يف احلصول على تعوي      وأ ،والسكن
اإلثنية فيما يتعلق بإدارة األراضي واملوارد  املمارسات التقليدية لألقليات استمرار ضمنت، أو قانونية أو غري قانونية

ستراتيجيات  ااملهمة يفالعناصر أحد وهي ،  بعد حرقهايحقوق امللكية اجلماعية وزراعة األراض من قبيل الطبيعية،
  .كسب العيشسبل استدامة 

 غـري أن  . كثر من نصف قرن   ألبالبلد  عصفت  وتتوقف احلماية من مصادرة األراضي على تسوية الرتاعات اليت            - ٦٨
وتبيِّن هذه األمثلة عدم احلاجـة إىل انتظـار حـدوث    . فِّزة نفَّذت بعض املشاريع احمل  قد  يف ميامنار  مجاعات اجملتمع املدين  

  . املرحلة االنتقاليةإقامة العدل يف  دميقراطية جوهرية قبل الشروع يف معاجلة مسألة مصادرة األراضي وإصالحات

وتركَّزت معظم الوقائع اجلديدة املتصلة حباالت التشريد الداخلي واهلجرة القسرية يف مشال شرق والية كـارين                  - ٦٩
قـدَّرت   ٢٠٠٧أكتـوبر   /ويف تشرين األول  . ان للرتاعات املسلحة  ويف املناطق املتامخة لقطاع بيغو، اللتني ما زالتا تتعرض        

 شـخصٍ   ٢٩٥ ٠٠٠واشتمل هؤالء على    .  شخصٍ ٥٠٣ ٠٠٠مصادر إمجايل عدد املشردين داخلياً شرق ميامنار بنحو         
 شخصٍ تفرَّقـوا يف     ١٠٩ ٠٠٠ شخصٍ عمدوا إىل االختباء يف الغابات، و       ٩٩ ٠٠٠قصدوا مناطق وقف إطالق النار، و     

ومساعدة البلدان اجملاورة للمشردين غري قانونية حبكـم        . أخرى من ميامنار، مبا فيها األماكن اليت ُينقل إليها السكان         أحناء  
وتشمل األنشطة عرب احلدودية ما يقدمه موظفو املنظمات احمللية غري احلكومية من            . تعريفها، إذ متثِّل طعناً يف سيادة ميامنار      

لصاحل املشردين داخلياً الذين أُعيد توطينهم ولصاحل اجملتمعات احمللية األخرى يف منـاطق             مساعدة وتدريب طبيني ضئيلْين     
  .وقف إطالق النار يف كلٍّ من كاشني ووا على طول احلدود مع الصني

وال تعترف حكومة ميامنار بوجود مشردين داخلياً ضمن حدود البلد، وال تعترف مبسؤوليتها عـن درء                  - ٧٠
ه طبقاً للمعايري الدولية املعترف هبا، وتقيِّد إمكانية وصول وكاالت األمم املتحدة وغريها من              هذا الوضع ومعاجلت  

وتقدم املنظمـات   . اجلهات الفاعلة املعنية بتقدمي املساعدة اإلنسانية إليهم، وخاصةً يف املناطق احلدودية الشرقية           
ويرحب املقرِّر اخلاص باملبادرة األخرية اليت      .  داخلياً احمللية غري احلكومية معظم املساعدات اليت يتلقَّاها املشردون       

اختذها مكتب تنسيق املساعدة اإلنسانية واملتمثلِّة يف ختطيط أنشطة املساعدة والتشجيع على انتهاج طرائق منسَّقة               
  . وفعَّالة لتقدمي املعونة اإلنسانية إىل املشردين داخلياً شرق ميامنار

ارتباطاً ) اهلجرة اخلارجية(وخارج حدودها ) اهلجرة الداخلية(ان داخل ميامنار وترتبط أسباب تنقل السك  - ٧١
فأسباب . وثيقاً باالنتهاكات اخلطرية واملنهجية حلقوقهم األساسية، لذا فهي تعدُّ شكالً من أشكال اهلجرة القسرية

خلياً أو الالجئون، يف حالة املهاجرين تنقل هؤالء السكان اليت يصرِّحون هبا مشاهبة لتلك اليت يربِّر هبا املشردون دا
حماوالهتا للحد من السفر الدويل وتنظيمه عن طريق        واصلت  احلكومة  أُفيد بأن   و. عرب احلدود، اضطرارهم للتنقل   

ومع ذلك، ظلت حدود .  بانتظامفرض تدابري عقابية على املهاجرين غري القانونيني وإغالق املعابر احلدودية الرمسية
ال تزال مستمرة بصفة منتظمة عمليـات       ني وتايلند وبنغالديش واهلند قابلة لالختراق طوال العام و        البلد مع الص  
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مبن فيهم موظفـو    ،   شديدة على حرية تنقلهم     قيوداً  أيضاً األجانبيواجه  و. اهلجرة والسفر التجاري بدون وثائق    
 إليصال إمدادات املعونة اليت هق معينة في اإلنسانية الذين حياولون دخول البلد والوصول إىل مناط املساعدةوكاالت

  .تشتد احلاجة إليها

   العمليات العسكرية يف املناطق اإلثنية والتمييز ضد األقليات-  دال

يف املناطق اإلثنية وآثارها على الوضـع        املكثَّفة    العسكرية ت شديد إزاء احلمال   قلقٍباملقرِّر اخلاص   شعر    - ٧٢
 سواًء كانوا ضحايا أضرارٍ جانبية أو كانوا أهدافاً مباشرة           على املدنيني  خاصةًاإلنساين وحالة حقوق اإلنسان، و    

  ، اليت تـستهدف علـى      انتشار ممارسة مصادرة األراضي يف مجيع أحناء البلد       ويرتبط هذا الوضع ب   . هلذه احلمالت 
 عمليات إخالٍءحدوث  جنم عن هذه املمارسةقد و. يف املناطق اإلثنية، وخاصةً  ترسيخ السيطرة العسكرية  ما يبدو   
 وعقب نصف قرن من اندالع حربٍ  أهلية . وتشريد داخلي، ونقل وإعادة توطني، وحاالت هجرة قسرية،قسري

غري مكثَّفة، أصبح كثري من األقليات اإلثنية يف ميامنار املتركزة على شريط املناطق احلدودية مع تايلنـد شـديد                   
املسلحة على وقف عمليات إطالق النار بينها وبني احلكومة خشية          الضعف؛ فقد وافقت معظم اجلماعات اإلثنية       

ويقع على كلٍّ من حكومة ميامنـار واجلماعـات         . أن يكون مآهلا الشتات يف الغابة كبقايا توشك على االندثار         
املدنيني من  مبوجب القانون اإلنساين الدويل باختاذ تدابري مناسبة حلماية السكان           املسلحة غري التابعة للدولة التزام    

ويود املقرِّر اخلاص أن يشري إىل أن قواعد القانون العريف الدويل تنص، بصفٍة خاصة، على وجوب أالّ . الرتاع آثار
  . تستهدف اهلجمات املدنيني

 اً يـوفر  إشراك القطاع املعين باملساعدة اإلنسانية يف األمم املتحدة إشراكاً رمسي         ويؤمن املقرر اخلاص بأن       - ٧٣
ولذا فهو يرحب مبشاركة مكتب تنـسيق       .  واستقالهلا  اجلارية  املساعدة ساسياً أقوى لكفالة نزاهة جهود    دعماً أ 

الشؤون اإلنسانية، الذي عيَّن منسِّقاً للشؤون اإلنسانية يف ميامنار ونفَّذ عدداً من التدابري التنفيذية والسياساتية اليت 
  . ٢٠٠٧أبريل /العام املساعد يف نيسانجرى االتفاق عليها إبَّان بعثٍة قام هبا األمني 

ويتواصل اإلبالغ عن حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان اخلاصة بالقوميات اإلثنية يف والية كايني، شرق                - ٧٤
وقد ارتكَب هذه االنتـهاكات عمـالٌء عـسكريون        . ، ويف والية راخني الشمالية    )مون، وشان، وكايا  (ميامنار  

وتفرض احلكومة قيوداً صارمة على إمكانية وصول وكاالت األمم املتحـدة           . ةومجاعات مسلحة غري تابعة للدول    
  .واجلهات الفاعلة األخرى املعنية بتقدمي املساعدة اإلنسانية إليهم

وال ينجم التشريد الداخلي عما تصدره السلطات العسكرية واملدنية فحسب من أوامر مباشرة بالطرد أو       - ٧٥
ن التدابري القسرية من قبيل السخرة، واالبتزاز، ومصادرة األراضـي، تـؤدي إىل             النقل، بل أيضاً عن جمموعٍة م     

. ُيترك للناس أي خيار سوى هجر بيـوهتم        اخنفاض الدخل إىل درجة تنهار عندها اقتصادات األسر املعيشية وال         
ماس اللجـوء يف البلـدان      ويدفع الرتاع واالنتهاكات املبلَّغ عنها أعداداً كبرية من األفراد وأسراً بكاملها إىل الت            

  .اجملاورة بعد تشرُّدهم داخلياً

وقد قدَّرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عدد السكان الالجئني من ميامنار إىل تايلند                 - ٧٦
 شخص، من بينهم السكان املسجلون، وملتمسو اللجوء الذين         ١٣٠ ٢٤١ مبا يبلغ    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥حىت  
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 ١٤ ١٨٢وُيستثىن من هذا التقدير قرابة   . رار اجمللس التايلندي لقبول الالجئني يف املقاطعات، والطالب       ينتظرون ق 
 الجئاً من ميامنـار مـن       ١٢٣ ٦٦٣ووفقاً لتقديرات املفوضية، فقد ُسجِّل      . الجئاً أُعيد توطينهم يف بلدان ثالثة     

 فـرداً  ٢٢٨وُسجِّل كذلك ما جمموعه . لند وميامناراملقيمني بصفة مؤقتة يف تسعة خميمات مبحاذاة احلدود بني تاي  
  . ٢٠٠٧سبتمرب /أغسطس وأيلول/ُيدَّعى هروهبم من ميامنار نتيجة قمع املظاهرات اليت قامت يف آب

وُيذكر أنه قد قُتل ما ال يقل       .  قروي ٤٠ ٠٠٠وأفادت تقارير بأنه قد ُشرِّد داخلياً يف والية كارين أكثر من              - ٧٧
 يف والية كارين وُخلِّف اآلالف منهم بال مأوى نظراً لتزايد وجود قوات اجليش طـوال الـشهور                  عن عشرة قرويني  

 كتيبة للجيش يف والية كارين، مبا فيهـا         ١٨٧ بأن مثة    ٢٠٠٧ديسمرب  /وأفادت تقارير أيضاً يف كانون األول     . املاضية
  . جندياً على األقل١٥٠ و١٢٠املناطق الثالث، يضم كلُّ منها ما بني 

ُتخضع املسلمني السنَّة العائدين إىل ) أركان(ويالحظ املقرِّر اخلاص أن السلطات يف والية راخني الشمالية   - ٧٨
عدميي /وتقدِّر مصادر غري حكومية إمجايل عدد املسلمني املقيمني. ميامنار لقمعٍ سياسي واقتصادي وديين واجتماعي

ُحرم هؤالء من احلصول على املواطنة مبوجـب قـانون          وقد  .  شخصٍ ٧٢٨ ٠٠٠مبا يبلغ   ) الروهينجا(اجلنسية  
ويتعرَّض هؤالء املسلمون للتمييز واإلساءة     . ، مما جيعلهم عدميي اجلنسية حبكم الواقع      ١٩٨٢املواطنة الصادر عام    

املنهجيني اللذين تفاقما بوجٍه خاص، حسبما أفادت به مصادر خمتلفة، يف جوانب متعلِّقة بتقييد تنقُّلهم، وفرض                
لضرائب عليهم تعسفاً، وإخضاعهم للُسخرة، ولعمليات املصادرة، واإلخالء القسري، وبإلقاء القـبض علـيهم         ا

مبا يف ذلك تعرُّضهم للمضايقات وأعمال العنف من جانب قوات الشرطة، وللموت يف احلبس، وللعنف               (تعسفاً  
أو ) ل تفتيش منازهلم، ومصادرة أصوهلممن قبي(وعالوةً على ذلك، يتعرَّض األشخاص عادةً للمضايقات ). اجلنسي

وقد أُبلغ عن . للضرب من جانب قوات الشرطة، وحيدث ذلك أساساً خالل دوريات املراقبة أو عند نقاط التفتيش
  .طفال ارتكبها خمتلف قوات الشرطةجرائم اغتصاب فتيات وأ

ن يف برناجمها الوطين ملنح وثائق اهلوية       املقرِّر اخلاص على حكومة ميامنار إلدراجها املسلمني العائدي       ويثين    - ٧٩
شـهادات  ( شخصٍ يف والية أركان الشمالية بوثائق هوية         ٣٥ ٠٠٠ بوصفهم جزءاً منه ولتزويدها بصورة أولية     

ومع مالحظة املقرِّر اخلاص أمهية هذه العملية، اليت ميكن اعتبارها خطوةً أوىل ملنح هؤالء السكان ). تسجيل مؤقتة
الئقاً، ومع أمله يف التعجيل بسري العملية كي يتم إدراج مجيع املقيمني يف الربنامج يف إطار زمـين                  وضعاً قانونياً   

معقول، فإنه يود أيضاً أن يعرب عن قلقه من أن شهادات التسجيل املؤقتة ال ميكن أن تستخدم للمطالبة باملواطنة    
رِّر اخلاص حكومة ميامنار على إلغاء قانون املواطنة ويف هذا السياق يشجع املق. وال ميكن اعتبارها حالً طويل األمد

  . أو تعديله وعلى كفالة امتثال تشريعاهتا اللتزامات ميامنار الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان١٩٨٢الصادر عام 

الية ويساور املقرِّر اخلاص القلق أيضاً إزاء ما ورد مؤخراً من تقارير عن حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان يف و                   -٨٠
وقـد حـدثت هـذه      . كايني، تشمل أعمال قتل خارج نطاق القضاء، واعتداء على مدنيني، وعمليات تشريد قسري            
وحيـث  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦االنتهاكات يف أعقاب اهلجمات العسكرية اليت شنَّتها القوات املسلحة على املدنيني يف الفترة              

دَّعى ارتكابه من جرائم وأن متارس الضغط على مجيع األطراف   املقرِّر اخلاص السلطات على أن تقدم تفاصيل كاملة عما يُ         
 يف املناطق اجلبلية الواقعة خارج السيطرة       ٢٠٠٧وقد تصاعد العنف الواسع االنتشار يف عام        . من أجل وقف أعمال القتال    

هذا هو أسوأ وضع    ويرى مراقبون موثوق هبم أن      . العسكرية يف مناطق تونغو ونيونغالبن وبابون ويف قطاع باغو الشرقية         
  .١٩٩٧-١٩٩٦إنساين شهده البلد منذ بداية احلملة العسكرية يف الفترة 
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   حالة األطفال-  هاء

يف ) اليونيسيف(يساور املقرِّر اخلاص قلق بالغ حيال األرقام اليت أفادت هبا منظمة األمم املتحدة للطفولة                 - ٨١
تشري إىل موت املئات من األطفال دون سن اخلامسة كل يوم           ، واليت   ‘حالة أطفال العامل  ’تقريرها السنوي املعنَون    

. فمعدل الوفيات مؤشٌر حاسم على سـالمة األطفـال        . يف ميامنار من جراء إصابتهم بأمراضٍ ميكن الوقاية منها        
ويتمثَّل السبب الرئيسي يف وفيات األطفال يف إصابتهم بالتهاب حاد يف اجلهاز التنفسي، فالتهاب رئوي، وإسهال، 

   يف املائة سنوياً يف الفتـرة مـن         ١,٦ويفيد التقرير باخنفاض معدل وفيات األطفال يف البلد بنسبة          . تسمم الدم و
  .٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٠عام 

وقد الحظ املقرِّر اخلاص مع االرتياح زيارة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والـصراع املـسلح إىل                    -٨٢
وأشاد املقرِّر اخلاص بتقرير األمني     . ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران )) ٢٠٠٥(١٦١٢قرار جملس األمن    (ها  ر واليت ميامنار يف إطا  

العام عن األطفال والصراع املسلح يف ميامنار الذي قدَّمه إىل الفريق العامل التابع جمللس األمن واملعين باألطفال والـصراع                   
طفال واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة ال تزال متثِّـل مـشكلةً يف      ، مشرياً إىل أن مسألة جتنيد األ      (S/2007/666)املسلح  

ميامنار على مستوى احلكومة وخمتلف اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة على حدٍّ سواء، ومن بينها االحتاد الوطين لكارين،       
عمل الفريق العامل واآللية اليت     وقد أمثر   . واحلزب الكاريين التقدمي الوطين، وجيش والية وا، وجيش اجلنوب لوالية شان          

وحييط املقرِّر اخلاص علماً    . التزام بعض األطراف بوقف هذه املمارسة     ) ٢٠٠٥(١٦١٢نشئت مبوجب قرار جملس األمن      أ
، اليت سلطت فيها احلكومة الضوَء على ما اختذته من تدابري           ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٤برسالة احلكومة املوجهة إليه بتاريخ      

  .ع يف البلد من حيث جتنيد األطفالللتصدي للوض

 ٩٦٨ ٠٠٠ووفقاً ملا جاء يف تقريرٍ ورد مؤخراً، يبلغ عدد األطفال غري امللتحقني مبرحلة التعليم االبتدائي   - ٨٣
ووفقـاً  . ويشمل هذا العدد األطفال يف عدٍد من املناطق، وُيفترض أنه يشمل كذلك األطفال املـشردين              . طفلٍ

  . يف املائة من األطفال ممن هم يف سن املرحلة االبتدائية٩٧,٥٨حق باملدرسة إلحصاءات احلكومة، يلت

   حالة النساء-  واو

 على الظروف القاسية أصـالً      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥لقد برهن االرتفاع املفاجئ يف سعر الوقود يف           - ٨٤
فعلى سبيل املثـال،    . اسيةوعلى كفاح ماليني النساء والفتيات يف البلد كل يوم من أجل تلبية االحتياجات األس             

أبلغت نساء بالونغ املقرِّر اخلاص بأن قدرهتن الشرائية قد اخنفضت إىل أدىن معدالهتا على اإلطالق بعد غالء سعر                  
الوقود، إذ ختصِّص األسر املعيشية ميزانياهتا أساساً لشراء املواد الغذائية األساسية من قبيل األرز، ال لشراء منتجات 

  . رن أنه ميثِّل إنتاجهن الرئيسياي، الذي ذكأخرى، مثل الش

وقد أتيحت للمقرر اخلاص، لـدى زيارتـه       . واألحوال الصحية للسجينات مسألةً تدعو إىل القلق أيضاً         - ٨٥
نوفمرب، فرصة أن يلتقي على انفراد، بناًء على طلبه، بسو سو نواي، اليت كان قد               /سجن إنسْين يف تشرين الثاين    

وأُفيد بأن سو سو نواي تلقَّت عالجاً طبياً أثناء الشهر الذي أعقب            . خالل زيارته إىل ميامنار   أُلقي القبض عليها    
بْيد أنه أُفيد أيضاً بأنه مل ُيتح هلا، منذ ذلك احلني، احلصول على دوائها اليومي، مما تسبَّب . زيارة املقرِّر اخلاص هلا

  .يف تدهور صحتها
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فقد تلقَّى املقرِّر اخلـاص     . أثناء الرتاع يف املناطق اإلثنية فوضعهنَّ مروِّع      أما النساء اللوايت قُبض عليهن        - ٨٦
. تقارير واستمع إىل شهادات من نساٍء اضطررن للهروب من قُراهن بعد أن ُحرقت منازهلن وُسرقت ماشـيتهن                

  . سةوعلى الرغم من التماس بعضهن اللجوء يف البلدان اجملاورة، فإن ظروفهن املعيشية ما زالت بائ

واملقرِّر اخلاص ليس على علمٍ بأي مبادرة اختذهتا احلكومة من أجل التصدي للنمط الـدائم واملـستمر                   - ٨٧
إلفالت األفراد العسكريني الذين ذُكروا يف االدعاءات الكبرية بشأن ممارسة العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات               

ل االغتصاب والعنف اجلنـسي وعـدم مقاضـاهتم     وقد أسهم عدم التحقيق مع املسؤولني عن أعما       . من العقاب 
 .ومعاقبتهم يف إجياد بيئٍة مفضية إىل استمرار ممارسة هذه األعمال ضد النساء والفتيات يف ميامنار

   مالحظات ختامية-  سابعاً
ـ                  -٨٨ رِّر اخلـاص   إن معظم الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان املعدَّدة يف هذا التقرير هي الشواغل ذاهتا اليت سلَّط املق

املظـاهرات الـيت انـدلعت يف    قمـع  غري أنه تنبغي اإلشارة إىل أن . ٢٠٠١الضوء عليها فيما قدِّمه من تقارير منذ عام   
، وزيادة انتشار اجليش يف مناطق إثنية معينة، وتنفيذ مشاريع تنموية كربى، تفـتح              ٢٠٠٧سبتمرب  /أغسطس وأيلول /آب

  .كات حقوق اإلنسان امللحوظة منذ إنشاء والية املقرِّر اخلاصكلها جبهات جديدة يف إطار أمناط انتها

ويأسى املقرِّر اخلاص لتالشي ما كانت قد أبدته احلكومة من استعداد ملعاجلة هذه املشاكل عندما تسلَّم                  - ٨٩
 الواردة يف   وآخرها تلك (فلألسف، مل تنفَّذ التوصيات اليت قدَّمها كلٌّ من اجلمعية العامة           . واليته منذ سبعة أعوام   

، الذي اختذه يف دورته     ٥/١- وخصوصاً يف قراريه دإ   (، وجملس األمن، وجملس حقوق اإلنسان       )٦٢/٢٢٢قرارها  
، وجلنة حقوق اإلنسان، واألمني العام ومستشاره )٦/٣٣، و٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢االستثنائية املعقودة يف 

 فضالً عن تلك اليت دعا إىل تنفيذها املقرِّر اخلاص وهيئات اخلاص، واملكلفني بواليات إجراءات خاصة مواضيعية،    
  . معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة

وهو يصر على أن واجبـه      . واملقرِّر اخلاص مقتنٌع بأن ميامنار ستفيد من زيادة تنشيط التعاون مع واليته             - ٩٠
إالّ أن ذلك ال مينع إجـراء حـوار بنَّـاء         حيتِّم عليه أن يعلن عن االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان،           

سني حالة   جديدة لتح  ةوميكن أن يسهم هذان العنصران من عناصر واليته يف إجياد دينامي          . ومتواصل مع احلكومة  
  .حقوق اإلنسان يف البلد

 حبالـة  ويود املقرِّر اخلاص، يف هذه الفرصة األخرية اليت خياطب فيها اجمللس بصفته املقرِّر اخلاص املعـين               - ٩١
  .حقوق اإلنسان يف ميامنار، أن ُيطلع اجمللس على بعض تأمالته بشأن خرباته خالل السنوات السبع املاضية

لقد بذل املقرِّر اخلاص قصارى جهده يف سبيل إقناع حكومة ميامنار بالعمل على محاية وتعزيز حقـوق                   - ٩٢
وعلى الرغم من تعامل ممثلي ميامنار بطريقـة        . إلنساناإلنسان والوفاء بالتزامها الدويل بالتعاون يف جمال حقوق ا        

مهذبة مع املقرِّر اخلاص، فقد جنحوا إىل التنديد بالنتائج اليت انتهى إليها على أهنا غري دقيقة أو متحاملة، بدالً من 
ي من أجـل    فالتحقيق يف االنتهاكات املبلَّغ عنها ومعاقبة مرتكبيها أمٌر ضرور        . التحقيق فيما أورده من ادعاءات    

  .استعادة الدميقراطية وسيادة القانون
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ويؤكد املقرِّر اخلاص من جديد أنه قد توخَّى االستقاللية واحلياد واملوضوعية عند تقييمـه املعلومـات                  - ٩٣
فقد حترَّى الصدق يف إعداد تقاريره عما أحرزته احلكومة من تقدم وما واجهته مـن      . الواردة من خمتلف املصادر   

ويشعر املقرِّر اخلاص باألسى الستخالصه أن حكومة ميامنار . يها إيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاعقبات يف سع
  .لس حقوق اإلنسان على حدٍّ سواءترفض التعاون مع واليته ومع جم

 ويوجه املقرِّر اخلاص الشكر اجلزيل إىل مجيع الدول األعضاء، واملنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة،               - ٩٤
وإىل األفرقة القطرية لألمم املتحدة، وخصوصاً إىل زمالئه يف ميامنار، واملنظمات الدولية واإلقليمية، وكذلك إىل               

  . منظمات اجملتمع املدين والباحثني األكادمييني الذين قدموا الدعم لواليته

آسيا، إن أُنشئت وفقاً واألمل معقود على أن تساعد آلية حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق   - ٩٥
  .للمعايري والقواعد الدولية، ميامنار يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ويود املقرِّر اخلاص أن يؤكد من جديد ما كان قد ذكره سابقاً جمللس حقـوق اإلنـسان، ومفـاده أن                - ٩٦
ي قرار يتعلق باملساعدة اإلنسانية جيب أالَّ يوجهه سوى         فأ. املساعدة اإلنسانية ال ميكن أن تكون رهينةً للسياسة       

فمن اخلطأ اجلسيم انتظار تطبيع الوضع . املصاحل الفضلى لألطفال والنساء واجلماعات الضعيفة ومجاعات األقليات
  .السياسي يف ميامنار من أجل تقدمي املساعدة للسكان ومتكني اجملتمعات احمللية وممثليها

 اخلاص أن خيتم مالحظاته بالثناء على املدافعني عن حقوق اإلنسان كافة داخل البلد وخارجه ويود املقرِّر  - ٩٧
  .ملا أبدْوه من شجاعٍة والتزام يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان لشعب ميامنار ومحايتها

الـشواغل  ويعتقد املقرِّر اخلاص أن من املهم أن تدعم الدول األعضاء اختاذ مبادراٍت فعالة للتعامل مع                  - ٩٨
وينبغي استقصاء إمكانية القيام مببادرات مشتركة بشأن املسائل اليت تثري          . العامة للمجتمع يف ميامنار ويف املنطقة     

اهتماماً مشتركاً واليت قد ُتثبت أهنا سبلٌ حنو التقدم، من قبيل البيئة، والنمو االقتصادي والتنمية، وحتديث التعليم، 
وال بد من أن هتدف هذه املبادرات كلها إىل تشجيع التحول الدميقراطي            . كنولوجياوالبحث الطيب، واهلندسة والت   

  .شعب ميامنار ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بهلالفعَّال والعمل على حتقيق مستوى معيشي أفضل 

   التوصيات-  ثامناً
ظر إىل احلالة السائدة يف ميامنار بالنقائمة ال تزال توصيات املقرِّر اخلاص اليت أعدَّها يف تقاريره السابقة   - ٩٩

  .وإىل عدم تنفيذ احلكومة هلا

 :ويدعو املقرِّر اخلاص حكومة ميامنار إىل ما يلي  - ١٠٠

 سراح مجيع السجناء السياسيني املعرضني للخطر مبن فـيهم          ، بإطالق على حنوٍ عاجل  القيام،    )أ(  
  ىل حنـو إطـالق سـراح مجيـع         أوبوصف ذلـك خطـوةً      السياسيات وكبار السن واملرضى،      السجينات

 السجناء السياسيني؛
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 فيهااحلوار مع األطراف السياسة الفاعلة كافةً، مبا        باستئناف   من التأخري،    ، دون مزيدٍ  القيام  )ب(  
أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية وممثلو اجلماعات اإلثنية، هبدف تضمني صيغة الدستور وجهـات             

 ؛ضعهااالنتهاء من ونظرها قبل 

 السلمي  لتجمُّع حرية ا  اكل اخلطوات الالزمة لتأمني احلق يف حرية الرأي والتعبري وكذ         اختاذ    )ج(  
 ذلك جزءاً مـن خريطـة       اعتبارجلميع األشخاص وإللغاء وتعديل القوانني اليت حتد من احلريات األساسية، ب          

 الطريق حنو إجراء االنتخابات؛

 الةيف جمال حقوق اإلنسان وكف    اشطني السياسيني وللناشطني    وضع هناية للمقاضاة اجلارية للن      )د(  
  حرة وعادلة وفقاً للمعايري الدولية املعتَرف هبا وملتطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة؛إجراء حماكماٍت

 وضمانيزية ضد اجلماعات اإلثنية     التميتدابري عاجلة من أجل القضاء على املمارسات        اختاذ    )ه(  
  يد من التمييز؛وقف ممارسة مز

القيود املفروضة على ممارسة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وضحايا انتهاكات حقـوق            إهناء    )و(  
  السلمية؛ اإلنسان، وممثليهم، للحريات األساسية بالوسائل

 الصعيد احمللي تضمن تنسيق املسائل الصحية عرب احلدود وتنفيذ األعمـال            إنشاء آلية على    )ز(  
  فق عليها؛ الثنائية املتَّ

 مـع   تماشىاملساعدة التقنية الدولية هبدف إنشاء هيئة قضائية مستقلة وحمايدة مبا ي          التماس    )ح(  
  املعايري واملبادئ الدولية؛

 تقدمي العالج الطيب العاجل إىل الـسجناء،        ةلاخطوات لتحسني أحوال االحتجاز وكف    اختاذ    )ط(  
  على إتاحة الوصول حبرية إىل مراكز االحتجاز؛  العمل مع جلنة الصليب األمحر الدولية ةعاودمو

 عن موظفي منظمات املـساعدة      ملوظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، فضالً      السماح    )ي(  
   سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم؛ةلااإلنسانية، بالوصول إىل املناطق املتضررة من الرتاعات، وكف

ن الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف املناطق         م التزاماهتا مبوجب القانو   احترا  )ك(  
ن كفاءة عمل مقدِّمي اخلدمات الصحية يف منـاطق         اجتنيد األطفال، وضم  إهناء   و ،املتضررة من الرتاع املسلح   

  يف املضايقات وأعمال اإلساءة اليت ُتمارس ضد موظفي الصحة؛جبدية الرتاع، مبا يف ذلك التحقيق 

تنفيذ التوصيات واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا كلٌّ من اللجنة املعنية بالقضاء على  متابعة  )ل(  
  التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل؛ 



A/HRC/7/18 
Page 23 

 آليةً فعَّالة تضمن إخضاع كل املسؤولني الذين يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنـسان             اءنشإ  )م(  
 أساسية حنو وضع هناية لثقافة اإلفالت مـن العقـاب           صارمتني بوصف ذلك خطوةً     تأديبيتني  وعقوبةٍ ملراقبٍة

  السائدة يف مجيع أحناء البلد؛ 

سأليت م الدستور ناولوضع هناية لعمليات املصادرة غري القانونية لألراضي يف ميامنار وكفالة ت  )ن(  
  استخدام األراضي وامللكية؛

  .عي احلميدة اليت يضطلع هباتنفيذ بعثة املسادعماً ل التعاون مع األمني العام ةواصلم  )ص(  

 :ويدعو املقرِّر اخلاص اجملتمع الدويل واألمم املتحدة إىل ما يلي  - ١٠١

 جمموعـة مـن      انتـهاج   من املبادئ بشأن ميامنار لتمكني الدول األعضاء مـن         إطارٍوضع    )أ(  
   ملواطن قوهتا وقدراهتا اخلاصة هبا؛ االستراتيجيات ومواصلة التعاون وفقاً

الربامج القائمة لتقدمي املساعدة والدعم اإلنسانيني يف جماالت الصحة والتعليم وحقوق           تعزيز  )ب(  
  املدين؛ سيما بدعم تنمية اجملتمع اإلنسان، وال

التصدي بشكل كاف حلالـة الـرتاع   كيفية دخول يف حوار جاد مع حكومة ميامنار بشأن    ال  )ج(  
  .القائمة يف شرق ميامنار

 -  -  -  -  -  


