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  موجز

 الوالية املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، اليت         ١٩٩٢/٥٨أنشأت جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها         
  .٥/١قراره  و١/١٠٢مبوجب مقرره قام فيما بعد جملس حقوق اإلنسان بتمديدها 

مـارس  / آذار ٢٦ويف  . الوالية لسنة واحدة  هذه   ٧/٣٢، مّدد اجمللس مبوجب قراره      ٢٠٠٨مارس  /آذارويف    
  .٢٠٠٨مايو / أيار١مقرراً خاصاً جديداً وتوىل رمسّيا هذه املهمة يف ) األرجنتني(ينتانا و، عّين توماس أوخيا ك٢٠٠٨

، على النحو الذي طلبـه      ٦/٣٣ و ٥/١ -  إي اجمللس د  متابعة حالة تنفيذ قرار   بشأن  والتقرير احلايل هو تقرير       
لعملية الدستورية اجلارية   املتعلقة با ويركز املقرر اخلاص يف التقرير على قضايا حقوق اإلنسان          . ٧/٣١قراره  يف  اجمللس  

ـ     ٢٠٠٧سبتمرب  /يف البلد، والتطورات املتعلقة بقمع التظاهرات اليت وقعت يف أيلول          ارجس ، وأثر اإلعصار االستوائي ن
ويستند التقرير إىل االستنتاجات األولية والتطورات األخرى الواردة يف التقرير السابق املقدم إىل             . على حقوق اإلنسان  

ومبا أن هذا التقرير هو التقرير األول الذي يقدمه املقرر اخلاص إىل اجمللس فإنه يقدم أيـضاً                 . (A/HCR/7/24)اجمللس  
  .بواليتهالضطالع يف معرض اوبرنامج العمل الذي يطبقه استعراضاً للمنهجية اليت يتبعها 

ضحايا إعصار نارجس ويقدم تعازيه إىل األسر يف هذا الوقت املفجـع            ذكرى  ويود املقرر اخلاص أن يشيد ب       
  .نعاش بعد هذه الكارثة الطبيعيةإلوينقل إىل شعب ميامنار رسالة تشجيع خالل مرحلة ا
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ٨- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــة  -  أوالً

  ٥  ٢٩- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان وعملية وضع الدستور  - ثانياً 
  ٥  ١٩- ١٠  . . . . . . التطورات يف عملية وضع الدستور، مبا يف ذلك االستفتاء  - ألف   
االشتراك يف اجلماعات واجلمعيات احلق يف حرية الرأي والتعبري، و    - باء   
  ٧  ٢٥- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . لسلمية، ودور املدافعني عن حقوق اإلنسانا      
  ٨  ٢٩- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . السجناء السياسيون والطريق إىل الدميقراطية  - جيم   

  ٩  ٤٨- ٣٠  . . . . . . . . . ٢٠٠٧سبتمرب /أغسطس وأيلول/التطورات املتعلقة بأحداث آب  - ثالثاً 
  ل واحملاكمات وإطالق السراح فيمـا     حاالت االحتجاز واالعتقا     - ألف   

  ٩  ٤٠- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧سبتمرب /تظاهرات أيلول بيتعلق
  ١١  ٤٢- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الصحة والعالج: تجازشروط االح    - باء   
  ١١  ٤٤- ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . إمكانية وصول املنظمات الدولية إىل السجناء  - جيم   
   شخصاً أبلغ عنها واإلعفاء    ٣١عمليات التحقيق يف حاالت قتل         - دال   

  ١٢  ٤٨- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من املسؤولية عن االستخدام املفرط للقوة  

  ١٢  ٦١- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أثر إعصار نارجس  - رابعاً 

  ١٥  ٦٨- ٦٢  . . . . . . . . . . . استعراض أويل: منهجية املقرر اخلاص وأنشطته وبرنامج عمله - خامساً 

  ١٦  ٧١- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات - سادساً 

  ١٦  ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - سابعاً 
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار يف          ١٩٩٢/٥٨أنشأت جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها         - ١

  . بتمديدها٥/١ وقراره ١/١٠٢قوق اإلنسان مبوجب مقرره ، وقام جملس ح١٩٩٢عام 

.  بتمديدها لسنة أخرى   ٧/٣٢، أعاد اجمللس النظر يف هذه الوالية وقام مبوجب قراره           ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   - ٢
سان رمسياً مهمة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلن) األرجنتني(ينتانا و، توىل توماس أوخيا ك    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ويف  

  .باولو سريجيو بينهريوليف ميامنار، خلفاً 

ويشمل تطورات حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ التقرير السابق        . ٧/٣١التقرير مبوجب قرار اجمللس     هذا  ويقدم    - ٣
 ٥/٣١- إتنفيذ قـراري اجمللـس د     ملستجدات يف    عن آخر ا   ٢٠٠٨مارس  / يف آذار  (A/HCR/7/24)املقدم إىل اجمللس    

 تقرير إىل اجمللس    ميقدتللمدة القصرية بني اضطالع املقرر اخلاص رمسياً بواليته والقيود الزمنية احملددة ل           ونظراً  . ٦/٣٣و
فيمـا يتعلـق    استرعت انتباهـه    املعلومات اليت   على   اجمللس   عالطهم إ يف الدورة احلالية، يرى املقرر اخلاص أن من امل        

 ومع ذلك، يود املقرر اخلاص أن يشري إىل أنه ينبغي اعتبار التقريـر              .باجملاالت املشمولة بالقرارين املشار إليهما أعاله     
  .احلايل مبثابة حتليل أويل يتطلب مزيداً من البحوث واملناقشات مع حكومة ميامنار

ضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان وحرياته      ) أ(ويف القرارين املشار إليهما أعاله، يطلب إىل حكومة ميامنار            - ٤
 ٢٠٠٧سـبتمرب   / والتحقيق مع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان للمتظاهرين السلميني خالل تظاهرات أيلول           األساسية

لقاء القبض عليهم واحتجازهم نتيجة إالقيام دون تأخري بإطالق سراح األشخاص الذين مت     و) ب(؛  تقديهم إىل العدالة  و
مـن أجـل     للرابطة الوطنيـة     ة العام ة األمين يهم ف ن، مب طالق سراح مجيع احملتجزين السياسيني يف ميامنار      إالتظاهرات و 

 سان سو كي، وضمان أن تفي شروط االحتجاز باملعايري الدولية وتضمينها إمكانية إجراء زيارة               نغلدميقراطية، دو أيو  ا
رفع مجيع القيود املفروضة على النشاط السياسي السلمي جلميع األشخاص من خالل أمور             و) ج(ألي شخص حمتجز؛    

ها ضمان حرية التجمع واالنضمام السلميني وحرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك وسائل إعالميـة حـرة ومـستقلة،            من
املشاركة بصورة عاجلة يف حوار     و) د(وضمان وصول شعب ميامنار بال قيود إىل املعلومات اليت تبثها وسائل اإلعالم؛             

، وتطبيق الدميقراطية واستعادة سيادة القانون،  حقيقيةطنيةوطين متجدد مع مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مصاحلة و
التعاون الكامل مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك من خالل ضمان الوصول الكامل واآلمن وبال قيود للمساعدة و) ه(

  .اإلنسانية جلميع األشخاص الذين هم حباجة إليها، يف البلد

وشجع حكومـة ميامنـار     . صد تنفيذ قراراته وبإجراء زيارات إىل البلد      كما رجا اجمللس املقرر اخلاص بأن ير        - ٥
حلقوق اإلنسان على مواصلة التحاور هبدف ضمان االحترام الكامل جلميع احلقـوق            السامية  ومفوضية األمم املتحدة    

  .واحلريات األساسية

، فهي أيـضاً ذات صـلة       ٢٠٠٧سبتمرب  /وقرارات اجمللس، وإن كانت تركز على األحداث املأساوية أليلول          - ٦
  وعمـالً . باألوضاع احلالية الرئيسية يف البلد فيما يتعلق بعملية وضع الدستور واآلثار املـدمرة إلعـصار نـارجس                

التقرير على قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالعمليـة احلاليـة لوضـع             هذا  ، يركز املقرر اخلاص يف      ٧/٣١بالقرار  
كما يستعرض التقرير أثر إعصار نارجس      . ٢٠٠٧سبتمرب  /لقة بقمع تظاهرات أيلول   الدستور يف البلد والتطورات املتع    
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وفضالً عن ذلـك،    . االستوائي على حالة حقوق اإلنسان لشعب ميامنار وعلى إمكانية الوصول إىل املساعدة اإلنسانية            
  .يستعرض التقرير منهجية وخطة عمل املقرر اخلاص لالضطالع بواليته

 ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٦وأعرب يف الرسالة األوىل املؤرخة      . خلاص رسالتني إىل حكومة ميامنار    املقرر ا وجه  وقد    - ٧
 ٢٠٠٨مايو / أيار٧عن حزنه وتعاطفه العميق مع شعب ميامنار بعد اإلعصار املخّرب؛ وركز يف الرسالة الثانية املؤرخة 

وردت حكومة ميامنار على رسالته األوىل،      . على إقامة عالقات رمسية من خالل تقدمي نفسه وتوجيه طلب لزيارة البلد           
أن دعـم   أشارت إىل   رسالته الرقيقة فيما يتعلق باحلادث املفجع، و      لعن شعب ميامنار    تقديرها البالغ بالنيابة     عن   ةعربم

 وحىت وضع الصيغة النهائية للتقرير احلايل، مل يكن. وتشجيع املقرر اخلاص يعكسان التعاون بني حكومة ميامنار واجمللس
ويأمل املقرر اخلاص بشّدة أن تقبل احلكومة طلبه، وفقاً . زيارة ميامنارخبصوص املقرر اخلاص قد تلقى أي رد على طلبه 

  . يف الرسالة املشار إليها أعالهاليت بدتلروح التعاون 

 الوطنيني  ويود املقرر اخلاص أن يستفيد من اخلربة اليت اكتسبها أسالفه وأن يستطلع مع السلطات، والشركاء                - ٨
ويود أيضاً أن يشكر مفوضية األمم      .  للتصدي للتحّديات الرئيسية حلقوق اإلنسان يف البلد       ةوشعب ميامنار سبالً إجيابي   

  .ه من دعم يف تنفيذ واليتهيقلاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتبها اإلقليمي جلنوب شرق آسيا على ما 

  ر حقوق اإلنسان وعملية وضع الدستو-  ثانياً
 ٥/١-إاملقرر اخلاص أن يقدم تقريراً إليه يف دورته الثامنة عن تنفيذ القرارين د            إىل   ٧/٣١اجمللس يف قراره    طلب    - ٩
وقد تناول اجمللس يف هذين القرارين عدداً من الطلبات املوجهة إىل حكومة ميامنار يف جمـاالت مواضـيعية                  . ٦/٣٣و

حكومة ميامنار إلغاء أية قيود علـى األنـشطة         إىل  اجمللس  طلب  لدستور،  وفيما يتعلق بالعملية الراهنة لوضع ا     . أساسية
السياسية السلمية جلميع األشخاص من خالل أمور منها ضمان حرية التجمع واالنضمام الـسلميني وحريـة الـرأي              

 تبثها وسائل والتعبري، مبا يف ذلك وسائل إعالم حرة ومستقلة، وضمان وصول شعب ميامنار بال قيود إىل املعلومات اليت
 والقيام بصورة عاجلة بتنشيط احلوار الوطين مع مجيع األطراف هبدف حتقيق املصاحلة الوطنية احلقيقية، وتطبيق        ،اإلعالم

  . تزويد اجمللس باملعلومات املدرجة أدناهالئمولذلك يرى املقرر اخلاص أن من امل.  سيادة القانونإقرار و،الدميقراطية

  لية وضع الدستور، مبا يف ذلك االستفتاء التطورات يف عم- ألف 

ـ           ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٩يف    - ١٠  اخلطـوة   ي، أُعلن عن االنتهاء من وضع الصيغة النهائية ملشروع الدستور، وه
أبريل، أُعلـن  / نيسان٩ويف . طة الطريق حنو الدميقراطية اليت وضعتها احلكومة واملؤلفة من سبع خطوات    ريالرابعة يف خ  

، وأن احلكومـة تنـوي إجـراء    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٠راء االستفتاء بشأن اعتماد دستور جديد، هو        عن أن تاريخ إج   
  .١٩٩٠منذ عام قد دعي للتصويت  شعب ميامنار كنومل ي. ٢٠١٠انتخابات دميقراطية متعددة األحزاب يف عام 

 اة، وتفيد التقارير بأهن    ماد ٤٥٧ رمسياً نشر نسخ ملشروع الدستور املؤلف من         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩مت يف   و  - ١١
 يسللنسخة الواحدة، وهو سعر ل) دوالر أمريكي واحد( كيات ١ ٠٠٠يف خمازن بيع الكتب بسعر قدره عرضت للبيع 

من قـصر   عميق على الصعيد احمللي والدويل      وكان هناك قلق    .  كما تقول التقارير   نسبة كبرية من السكان   يف مقدور   
ستفتاء، باالستعداد  المايو، تاريخ إجراء ا   / أيار ١٠ يومعالن الرمسي إلجراء االستفتاء و    فصل بني اإل  تالفترة الزمنية اليت    

وقد لوحظ على نطاق واسع أن اجلدول الزمين احملدد كان قصرياً إىل .  والتحضري هلا وتنظيمها وتنفيذهاعملية االستفتاءل



A/HRC/8/12 
Page 6 

  

مناقشة حرة  لتوعية اجلماهري وإجراء    مات، وبرامج    نشر املعلو  األثر تشمل تنظيم محلة إعالمية بعيدة     ال يضمن   درجة أنه   
  .اهتمصواإلدالء بأمن التوصل إىل قرار مستنري عند الناخبني لتمكني 

 احلكومة أبهومل ت. أن اجلو الالزم إلجراء استفتاء موثوق به ومقبول على نطاق واسع كان جواً كئيباًولألسف   - ١٢
، مبن فيهم األمني العام، إىل سلطان ميامنار جلعل عملية وضع الدسـتور             للنداءات اليت وجهها قادة العامل    شكل مالئم   ب

دو أيونغ سان   ن فيهم   عملية شاملة تقوم على املشاركة والشفافية وإقامة حوار حمدد زمنياً مع اآلخرين، دون تأخري، مب              
تفـسري ضـيق للـسيادة      وقد اعتمدت احلكومة علـى      .  للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية     ة العام ةسو كي األمين  

دعوة ب لعدم قبول توصية السيد إبراهيم غمباري املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار،              ذريعةواستخدمت ذلك ك  
ولو أنه مت دعوة مراقبني دوليني حلضور عملية االستفتاء التسمت العملية بالـشفافية       . مراقبني دوليني حلضور االستفتاء   

وقد أدى إعصار نرجس الذي أصاب ميامنار يف . استفتاء حر وعادلإجراء تقدمي املساعدة لضمان ولتمكن املراقبون من 
  . مايو إىل زيادة عرقلة مسرية االستفتاء/ أيار٣ و٢يومي 

 اللجنة املسؤولة عن تنظيم أعلنتهوعلى الرغم من اإلعصار، قررت احلكومة إجراء االستفتاء، على النحو الذي   - ١٣
مايو، يف  / أيار ١٠الذي جاء فيه أن االستفتاء سيعقد كما هو مقرر يف           و،  ٢٠٠٨أغسطس  / بياهنا يف آب   االستفتاء، يف 

 مدن يف قسم إيراوادي، اليت دمرها اإلعصار، حيـث  ٧ مدينة يف قسم ياجنون و     ٤٠مجيع الواليات واألقسام، باستثناء     
مايو أنه  / أيار ٨ على ذلك أن أشار األمني العام يف         وترتب. مايو/ أيار ٢٤بعد فترة وجيزة يف     فيها  سيتم عقد االستفتاء    

ة التركيز، بدالً من ذلك، على حشد مجيع املوارد والقدرات املتاحة جلهود االسـتجابة يف               ـقد يكون من األكثر حيط    
  .حالة الطوارئ

لدستور قد   توي رئيس جلنة االستفتاء، أن مشروع ا       غوأعلن أيون . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٠االستفتاء يف   أجري  و  - ١٤
نسبة املشاركني أن االنتخاب، مشرياً إىل له حق  مليون ناخب ٢٢ يف املائة من ٩٢,٤حصل على موافقة ساحقة بنسبة 

  .مايو/ أيار٢٤االستفتاء يف املدن السبع واألربعني املتبقية يف أجري و.  يف املائة٩٩يف التصويت جتاوزت 

اطية علنياً االستفتاء الوطين بشأن مشروع الدستور مشرية إىل أنـه           لدميقرمن أجل ا  وقد رفضت الرابطة الوطنية       - ١٥
مشروع الدستور اجلديد مع املمثلني املنتخبني     مل تناقش   كما أشارت إىل أن احلكومة      . ليس شامالً للجميع وأنه غري واضح     

، انتقاد االتفاقيـة الوطنيـة       يـحظر، وفقاً للتقارير   ٥/٩٦، وأن مرسوم القانون رقم      ١٩٩٠يف االنتخابات الربملانية لعام     
لدميقراطية ادعـاء   من أجل ا  مايو، رفضت الرابطة الوطنية     / أيار ١٧ويف  .  عاماً ٢٠ويسمح بسجن الناقدين ملدة تصل إىل       

  .الناخبني وافقوا على مشروع الدستور يف اجلولة األوىل من االستفتاء يف املائة من ٩٢أكثر من احلكومة بأن 

 مها خطوتان هامتـان للغايـة يف   ٢٠١٠، أعلنت احلكومة أن االستفتاء وانتخابات عام     ويف مناسبات عديدة    - ١٦
بصفة خاصة يف سياق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيث تنص وثيقة الصلة وهذه اإلعالنات . الدميقراطيةإىل طريق ال

ال جيوز إرغام أحد على "و" سلمية واجلمعيات الجلماعاتلكل شخص احلق يف حرية االشتراك يف ا" منه على  ٢٠املادة  
 يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة        يف االشتراك ق  احل فردلكل  " على   ٢١وتنص املادة   ".  إىل مجعية ما   نضماماال

إرادة " "تقلد الوظائف العامة يف بلده على قدم املساواة       يف  ق  احللكل شخص   "،  "اًحراختياراً  أو بواسطة ممثلني خيتارون     
ب هي أساس سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة ُتجرى دورياً مـن خـالل                    الشع

  ".االقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
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 حكومة منتخبة وإجياد فرصة ممتازة لوضع       ويف حال إتباع هذا الطريق بشكل صحيح، فإنه يؤدي إىل تشكيل            - ١٧
 امللحة من الناحيتني اإلنـسانية وحقـوق        بلدإلصالحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومعاجلة احتياجات ال      أساس  

اإلنسان، والتوصل إىل تدابري احتياطية فعالة لألوضاع الصحية والتعليمية املتدهورة بسرعة وإجياد السبل إلقامة حـوار                
  .املعارضةزعماء ع حقيقي م

وانعدام املشاركة يف عملية الصياغة، وشفافيتها، والتحديات املتعلقة مبعرفة اجلمهور مبحتواها، وآثار مشروع               - ١٨
فيها االستفتاء كلها أمور تثري شواغل هامة من أجري الدستور على شعب ميامنار قبل اختاذ قرار مستنري، والظروف اليت 

  .منظور حقوق اإلنسان

التمتع حبقوق اإلنسان املعترف هبـا يف اإلعـالن         نتقص من   ويقال إن مشروع الدستور يتضمن أحكاماً قد ت         - ١٩
وهلذا الغرض، يأمل املقـرر     . وسيتم يف تقارير مقبلة للمقرر اخلاص، التوسع يف هذا املوضوع         . العاملي حلقوق اإلنسان  

  . نكليزية ملشروع الدستوراخلاص أن يتلقى يف املستقبل القريب ترمجة رمسية باللغة اإل

االشـتراك يف اجلماعـات     احلق يف حرية الرأي والتعبري، و       - باء 
  ودور املدافعني عن حقوق اإلنسانواجلمعيات السلمية، 

ن خالل عدد من صكوك حقوق اإلنسان، وال سـيما          ـيكفل القانون الدويل احلق يف حرية الرأي والتعبري م          - ٢٠
  بالنـسبة لعمليـة   وثيق الصلة بشكل خاص     وهذا احلق العاملي    . املي حلقوق اإلنسان  ـالن الع ـن اإلع ـ م ١٩املادة  

  .تطبيق الدميقراطية

محلتها دعماً لالستفتاء وضـماناً     احلكومة  كثفت  بعد اإلعالن عن وضع الصيغة النهائية ملشروع الدستور،         و  - ٢١
محلة إعالمية واسعة النطاق    تنظيم  يع أرجاء البلد    وتفيد التقارير بأنه مت يف مج     . لقبول االستفتاء من جانب شعب ميامنار     

يعـد  و. هلذا الغرض عامة  وأنشطة  مسريات  لتشجيع املواطنني على التصويت لصاحل مشروع الدستور، ومت أيضاً تنظيم           
سان قاش سياسي عام واملشاركة اإلجيابية والتنظيم من القيم األساسية اليت يشجعها اإلعالن العاملي حلقوق اإلن              نإجراء  

اجملال لالستماع جلميع األصوات، مبـا يف ذلـك         تفسح  وينبغي هلذه األحكام أن     . ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ٢املواد  يف  
  . نابضة باحلياةدميقراطية يف تعددية المتفاوتة تثري مع منظورات آراء خمتلفة ، واليت تعرب عن صوات األ

ة على مشروع الدستور جلمهورية ميامنار املوحدة،       الوارد يف قانون االستفتاء للموافق     ١/٢٠٠٨رقم  واحلكم    - ٢٢
، هتدد أي اعتـراض علـى        يف الدولة   جمللس استعادة القانون والنظام    ٥/٩٦واألحكام املنصوص عليها يف القانون رقم       

 احلكموبدفع غرامة    األشخاص الذين يعترضون بصورة علنية على االستفتاء         عاقبووفقاً لقانون االستفتاء، ي   . االستفتاء
وعلـى  . جوهر الدميقراطية املعاصرة  هو  وقد أدى القانون إىل انتقاص حق السكان يف اإلعراب عن آرائهم و           . بالسجن

  .معادية لالستفتاءتنظيم مسريات الرغم من هذه األحكام، وردت تقارير تفيد بوضع ملصقات على اجلدران و

القبض على أفراد أعربوا عن آرائهم املعادية لالستفتاء        وتلقى املقرر اخلاص عدداً من االدعاءات املتعلقة بإلقاء           - ٢٣
ت معادية لالسـتفتاء يف     احتجاجات ومسريا ووردت تقارير عن    . ومشروع الدستور واحتجازهم وتوجيه التهم إليهم     

ن ون، جتمع عدد من املتظاهرين الذي     غمارس، يف يان  / آذار ٤ويف  .  البلد، وال سيما يف يانغون ومندايل      منأجزاء متعددة   
من أجـل   أكمام قصرية حتمل شعارات معادية لالستفتاء، بالقرب من مقر الرابطة الوطنية            ذات  كانوا يرتدون قمصان    
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أعـضاء يف الرابطـة     قيل إن   كما  . سرية من الناشطني الذين اشتركوا يف امل      ٧القبض على   يقال إنه ألقي    لدميقراطية، و ا
ـ هذه بعد أن شنت تعرضوا للتحرش )  كومينت سوي وأيونغ كو(لدميقراطية  من أجل ا  الوطنية   وان ـالرابطة محلةً بعن

كما تفيد التقارير بأنه مت إلقاء القبض على عدد من الناشطني يف ستيوا بعد مظاهرة سـلمية معاديـة                   ". ال لالستفتاء "
  .أبريل/ نيسان١٩لالستفتاء، يف 

االنتخـاب  مراكـز   تم احترام سرية الناخب يف      املقرر اخلاص إليها، مل ي    استرعي اهتمام   ووفقاً للتقارير اليت      - ٢٤
االقتـراع  مراكـز  عن تعليق ملصقات موالية للدستور، يف     روايات  دت  درتكما  . وخالل عملية مجع األصوات مسبقاً    

  .داً للدستورياالقتراع، مبمارسة الضغوط على الناخبني للتصويت تأياملسؤولني عن مراكز وقيام 

ملنظمات حقوق اإلنسان أن ينبغي و.  للدميقراطية يف أي بلد اً جيد مقياساًواملستقل  سخ  الر ا اجملتمع املدين   ويعد    - ٢٥
الدول األعضاء يف األمم املتحدة بأمهية املدافعني عن حقوق اإلنسان،          قد سلمت   و. ينبض باحلياة تكون جزءاً من جمتمع     

ق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات      اإلعالن املتعل توافق اآلراء    ب ١٩٩٩عندما اعتمدت اجلمعية العامة يف عام       
ـ و). ٥٣/١٤٤القرار  (اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً              ن عـن  دافعوامل

اإلعـالن إطـاراً لعملـهم، وحيـدد حقـوقهم          يضع  و،  حقوق اإلنسان هم أطراف أساسيون يف العملية الدميقراطية       
ووجود مدافعي حقوق اإلنسان وإمكانية قيامهم      . عطي التوجيهات بشأن كيفية دعم ومحاية أدوارهم      ومسؤولياهتم ويُ 

  .شرات على عملية الدميقراطيةمؤبعملهم دون إعاقة وحبرية كاملة هي 

   السجناء السياسيون والطريق إىل الدميقراطية- جيم 

وهلذه .  حالة السجناء السياسيني يف ميامنارعلى مر السننيشجبت جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان   - ٢٦
  .وقت يفترض فيه أن البلد ميهد الطريق حنو جمتمع دميقراطييف  مغزى خاصاحلالة 

املقـرر  علـم   وقد  .  احتجازهم مثرياً للرعب   ظروفولألسف، ال يزال عدد السجناء السياسيني املبلّغ عنه و          - ٢٧
  .سياسيةيقال ألسباب ن وسجشخص يف ال ١ ٩٠٠ ، كان هناك٢٠٠٨مايو / أيار٢٠حىت اخلاص أنه 

لدميقراطية وبصفة خاصة إقامتـها     من أجل ا   سان سو كي األمينة العامة للرابطة الوطنية         غوحالة السيدة أيون    - ٢٨
 الصادر عن الفريق العامل املعين ٢/٢٠٠٧فوفقاً للرأي رقم . اجلربية، هي من األمور اليت تثري قلقاً خاصاً يف هذا الصدد

، ٢٠٠٣ سان سو كي ألقي القبض عليها ألهنا ارتكبت، يف عام            غباالحتجاز التعسفي، تّدعي احلكومة أن السيدة أيون      
لسلم والنظام يف اجملتمعات احمللية، وألهنا ألقت خطبـاً         تضر با أثناء ممارستها ألنشطة سياسية يف مدن متعددة ، أفعاالً          

، طبقت  هلذه األسباب و. اف سيادة ميامنار وتضامن اجملتمعات اإلثنية     معادية للحكومة وألهنا نظمت محالت هبدف إضع      
احتجاز الشخص الذي يشكل هتديـداً      "، الذي ينص على     ١٩٧٥من قانون محاية الدولة لعام      ) ب(١٠احلكومة املادة   

". ل مرة لسيادة وأمن الدولة وسالمة الشعب ملدة ال تتجاوز مخس سنوات دون أن يتجاوز االحتجاز سنة واحدة يف ك                 
 سان سو كي إىل سنة أخرى، وبذلك بلغت احلـد           غ، مّددت احلكومة احتجاز السيدة أيون     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ويف  

ووفقاً ملعلومات موثوق هبا، فإن حكومـة ميامنـار جتـاوزت يف            . املنصوص عليه مبوجب القانون وهو مخس سنوات      
يكون لديها أن  سان سو كي دون غمرة أخرى احتجاز أيون املدة احملددة مبوجب القانون ألهنا مددت ٢٠٠٨مايو  /أيار
  .جديد وإدعاءات جديدة ضدها دليل
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ألساسية املعترف هبا اإلنسان احقوق جاهل  سان سو كي ألهنا تت     غويشعر املقرر اخلاص بقلق كبري إزاء حالة أيون         - ٢٩
 ١٩ن احلقوق لألشخاص احملتجـزين واملـواد       اليت متنح عدداً م    ١١ و ١٠ و ٩واملواد  . يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

 سان سـو    غدرجة خطرية يف حالة السيدة أيون     بمجيعها أحكاماً   تنتهك   اليت حتمي مبدأ احلقوق السياسية،       ٢١ و ٢٠و
لدميقراطية، فإن  من أجل ا   العامة للرابطة الوطنية     ةوفضالً عن ذلك، ونظراً ألن السيدة كي مسؤولة بصفتها األمين         . كي

لدميقراطيـة  من أجـل ا   الرابطة الوطنية   األعضاء اآلخرين يف    قبض عليها يؤثر على احلقوق السياسية للعديد من         إلقاء ال 
  .وشعب ميامنار

  ٢٠٠٧سبتمرب /أغسطس وأيلول/ التطورات املتعلقة بأحداث آب-  ثالثاً
ات حقوق اإلنـسان     حكومة ميامنار إىل التحقيق مع مرتكيب انتهاك       ٦/٣٣ و ٥/٣١- إدعا اجمللس يف قراريه د      - ٣٠

وإطالق سراح األشـخاص الـذين مت       تقدميهم إىل العدالة،     و ٢٠٠٧سبتمرب  /فيما يتعلق بالتظاهرات السلمية يف أيلول     
احتجازهم واعتقاهلم نتيجة التظاهرات، دون تأخري، وضمان أن تكون ظروف االحتجاز متمشية مع املعايري الدوليـة                

  .حتجازهوأن تتضمن إمكانية زيارة أي شخص يتم ا

انتباهه إليها فيما يتعلق باحلالة اليت مشلـها التقريـر          استرعي  ويود املقرر اخلاص أن يقدم آخر املعلومات اليت           - ٣١
  .(A/HRC/7/24)السابق 

طالق الـسراح  إ واالعتقال واحملاكمات و   زحاالت االحتجا   - ألف 
  ٢٠٠٧سبتمرب /فيما يتعلق بتظاهرات أيلول

 فرداً قد ألقي القبض عليهم يف الفترة بني         ٧١٨ أن   (A/HRC/7/24)التقرير السابق   الحظ املقرر اخلاص يف       - ٣٢
. هنم ال يزالون حمتجزين حىت وقت وضع الصيغة النهائية للتقرير         قيل إ  و ٢٠٠٨فرباير  / وشباط ٢٠٠٧أغسطس  /آب

املقرر اخلاص إىل ميامنار يف  فرداً أكدت احلكومة أهنم قيد االحتجاز، أثناء الزيارة اليت أجراها ٩٣ويتضمن هذا العدد 
احلكومة يتعني على وقد اعتمد املقرر اخلاص على معلومات وردت من مصادر خمتلفة و. ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

يقال وقد تلقى املقرر اخلاص معلومات تتعلق بأفراد . رواية دقيقةتقدمي تأكيدات لكي يتمكن املقرر اخلاص من تقدمي 
أو إيداعهم يف االحتجاز فيما يتعلق بعلميـات قمـع التظـاهرات الـيت وقعـت يف                 /ليهم و مت إلقاء القبض ع   إنه  
 من اإلعالن   ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١١ و ١٠ و ٩لقاء القبض هذه أحكام املواد      إعمليات  ختالف  و. ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

  .العاملي حلقوق اإلنسان

، تلقى املقرر اخلاص معلومات تؤكد أن كيهني        ٨٨وفيما يتعلق حبالة بعض أعضاء جمموعة طالب جيل           - ٣٣
، ومايات هسان، وزاو مني، وهتون هتون وين، ووين ماو          )املعروف أيضاً مبو أيونج سو    (موي أي، وأيونغ جي     

كما أن كياو سوي، وميو يان ناونغ تاين، ووين ماو ال يزالون . مجيعهم ال يزالون قيد االحتجاز يف سجن إنساين
وقيل أيضاً . من قانون العقوبات) ز(٥ سجن إنساين ويقال إنه مت توجيه اهتام إليهم مبوجب املادة قيد االحتجاز يف
، الذي ورد امسه يف التقرير كناشط سياسي معروف وكعضو )املعروف أيضاً باسم مني مني سو(إن مون مني سو     

  .، يزال يف سجن إنساين٨٨يف مجاعة طالب جيل 
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خاص الذين يعرفون بأهنم من الناشطني السياسيني، يسر املقرر اخلاص أن يعلن أنه، وفيما يتعلق حبالة األش  - ٣٤
وفقاً للمعلومات الواردة، مت إطالق سراح ماينت نينغ، والدكتور أويونغ موي نيو، وهيتيت هيتت أيونغ؛ ومـع                 

وقيل إنه مت . ة أراكانال يزال حمتجزاً يف سجن سيتوي، بوالي) املعروف باسم كو بو نونغ(ذلك يقال إن يي ثاين   
 إىل سجن بويت داونـغ، بواليـة        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨نقل يو كهني هال من سجن ثاندوي بوالية أراكان يف           

 من قانون العقوبات وصدر عليه حكم بالسجن ملـدة أربـع            ٤٢٧ و ٥٠٦ و ٢٩٤أراكان وأدين مبوجب املواد     
ن ثايات، يف حني أن ناي ميو كياو ال يزال حمتجزاً يف ويقال إن هيت ميانت ال يزال قيد االحتجاز يف سج. سنوات

 ٦ويقال إنه مت توجيه اهتام إىل كياو زين وين الذي ال يزال يف سجن أينساين، مبوجـب املـواد   . سجن أينساين 
  . من قانون العقوبات١٣/١و) ب(٣٢و

انشاونغ، الذي قيل إنه ألقي ويقال إن يو ثيت ويا، رئيس الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية يف بلدة س         - ٣٥
 حلوزته معلومات عن السخرة واألطفال يف الرتاع املسلح، والذي مت فيما بعد ٢٠٠٧سبتمرب /القبض عليه يف أيلول

  .، ال يزال طليقاً بكفالة٢٠٠٨يناير /إطالق سراحه بكفالة يف كانون الثاين

، وسني وين، اللذين قيل (Myo Myanmar) وفيما يتعلق حبالة ثيت زي رئيس حترير صحيفة أمة ميامنار  - ٣٦
إنه ألقي القبض عليهما حلوزهتما تقرير املقرر اخلاص السابق، فإن ثيت زي ال يزال حمتجزاً يف سجن أينساين ومت                   

وفيما يتعلق بالفنانني احملتجزين املشار إليهما يف تقرير        .  من قانون الطباعة   ١٧/٢٠توجيه اهتام إليه مبوجب املادة      
  . اخلاص، تفيد املصادر املوثوق هبا أهنم ال يزالون حمتجزين يف سجن أينسايناملقرر

ويقال إن أيونغ زاو أو، املدافع عن حقوق اإلنسان، ال يزال حمتجزاً يف سجن أينساين ويقال إنه وجهت                    - ٣٧
 العضو يف احتاد نقابات ويقال إنه مت توجيه اهتام إىل يو تن هال       . من قانون العقوبات  ) ز(٥إليه اهتام مبوجب املادة     

وأنه صدر عليه   ، من قانون العقوبات  ) أ(١٩، مبوجب املادة    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١١ بورما، يف    - العمال  
نوفمرب / تشرين الثاين  ٧ويقال إنه وجه يف     . حكم بالسجن ملدة سبع سنوات وهو اآلن موجود يف سجن أينساين          

من قانون العقوبات وصدر عليه حكم بالسجن ملدة سنتني يف          ) ب(٥٠٥ اهتام إىل ثيت أو، مبوجب املادة        ٢٠٠٧
، مبوجب املادة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧ويقال إنه وجه اهتام زو تون يف . سجن تونغو، وهو اآلن موجود فيه

 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٨يف   ويقال إنه مت  . من قانون العقوبات؛ وهو اآلن يف سجن برومي       ) ب(٥٠٥
من قانون العقوبات وصدر عليه حكم بالسجن ملدة سنتني وهو        ) ب(٥٠٥بني مبوجب املادة     ه اهتام إىل شاو   توجي

وال يزال شوي ثـوي  . وال يزال يا زار، وزو كيي حمتجزين يف سجن كيل. اآلن يف سجن كاثا، مبقاطعة ساغينغ   
ال أيونغ نينغ سوي حمتجـزاً يف       وال يز . حمتجزاً يف سجن كيل وقد صدر عليه حكم بالسجن ملدة سنتني ونصف           

  .  رفع أمر حبسه يف زنزانة منفردة٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣سجن ثاندوي؛ وقد مت يف 

ووفقـاً  .  معلومات تتعلق بإلقاء القبض علـى طـالبني        (A/HRC/7/24)وقد قّدمت يف التقرير السابق        - ٣٨
   إحضار يه مايات هاين، الطالب البـالغ مـن      ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاين  ٢ملعلومات وردت حديثاً، مت أخرياً يف       

 كـانون   ٢ عاماً، والذي قيل إنه أدين دون أن ميثل مطلقاً أمام احملاكم، إىل حمكمة مدينة باهـان يف                   ١٧العمر  
مـن  ) أ(٢٩٥ و ٢٩٥ و ١٤٥ و ١٤٤ و ١٤٣و) ب(٥٠٥ ومت توجيه التهمة إليه مبوجب املواد        ٢٠٠٨يناير  /الثاين

وفيما يتعلق بالطالب اآلخر    . يزال حمتجزاً يف سجن أينساين، وقد مسح له باالتصال مبحاميه         وال  . قانون العقوبات 
تفيد املعلومات الواردة، بأنه حمتجز أيضاً يف سجن أينـساين ومت           ) واملعروف باسم با بيات   (وامسه سيثو مايونج    
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ومت نقله  . نون العقوبات من قا ) أ(٢٩٥ و ٢٩٥ و ١٤٥ و ١٤٤ و ١٤٣و) ب(٥٠٥توجيه اهتام إليه مبوجب املواد      
  .إىل حمكمة مدينة باهان، إىل جانب يي مايات هاين ومسح له باالتصال مبحاميه أيضاً

وفيما يتعلق بالرهبان الذين يقال إهنم حمتجزون، فإن كاو فيدا ال يزال حمتجزاًً يف امللحق بسجن أينساين                   - ٣٩
ويقال إن غامبريل ال يزال     . من قانون العقوبات  ) ب(٥٠٥ و ١٣٥ و ١٣٤وأنه مت توجيه اهتام إليه مبوجب املواد        

بيانار ثيال، ونارا بايت، وفيال ثيكتـا،       : ويقال أيضاً إنه مت إحضار مثانية رهبان هم       . حمتجزاً مبوجب نفس االهتام   
قـرر  وعلم امل .  أمام احملكمة إىل جانب كاو فيدا      - وساندا فانا، وايندريا، وكاهاميار فانثا، وزاثي ال، وزارا نايا          

وتفيد املصادر . ال تزال حمتجزة يف سجن أينساين) املعروفة أيضاً باسم أيا أيا(اخلاص بأن الراهبة داو ثي ال ناندي 
 من قانون العقوبات بعد أن قيل إهنا مثلت أمام حمكمة مدينة أوكا باال يف ٢٩٥بأنه وجه اهتام إليها مبوجب املادة 

  .خريات مع سبع راهبات أ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٧

ويود املقرر اخلاص يف تقريره املقبل إىل اجمللس تقدمي حتليل عن مدى تطابق احلكم املنصوص عليه يف قانون   - ٤٠
ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص أن يقترح علـى  . العقوبات احلايل وأطره اإلجرائية مع معايري حقوق اإلنسان       

د مؤمتر وطين للخرباء ليطلعه على إجراءات البلد وليكون مبثابة حمفل حكومة ميامنار، أثناء زيارة مقبلة، إمكانية عق
  .مفتوح ومستمر للحوار بشأن هذه القضايا

  احلق يف الصحة والعالج:  شروط االحتجاز- باء 

، العضو يف جمموعة طالب     )املعروف باسم من كو ناينج    (وردت معلومات تتعلق حبالة صحة باو يو تون           - ٤١
؛ وتفيد املصادر ٢٠٠٧أغسطس /يف التظاهرات ضد االرتفاع احلاد يف أسعار الوقود يف آب اليت نشطت ٨٨جيل 

وكان قد طلب زيارة أخصائي يف جراحة . أن باو يو تون كان يعاين وهو يف االحتجاز من التهاب حاد يف العينني
ى موعد مع طبيـب     العينني، لكن يقال إن سلطات السجن رفضت هذا الطلب مّدعية بأنه ال ميكن احلصول عل              

  .ويقال إن حالة عيين باو يو تون وآالمه احلادة أدت إىل منعه من األكل والنوم. ٢٠٠٨مايو /للعينني قبل أيار

. كما وردت معلومات تتعلق حبالة أحد أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية املشار إليه يف التقرير             - ٤٢
  .غط الدم ومن مشاكل يف القلب وحالته تتطلب املساعدةويقال إن آيو شاو يعاين من ارتفاع يف ض

   إمكانية وصول املنظمات الدولية إىل السجناء- جيم 

وال يزال . تشري التقارير الواردة إىل أن حالة احتجاز احملتجزين يف سجن أنساين يف ياجنون ال تزال مفزعة  - ٤٣
 متعددة، قبل التمكن من زيارة احملتجزين يف السجن،         أفراد أسر احملتجزين وأقارهبم يبلغون عن مواجهتهم لعراقيل       

وعلى الرغم من أن بعض السجناء متكنوا من الوصول إىل حمامٍ قانوين خالل احملاكمات              . منها اإلجراءات املطولة  
  املبلغ عنها، ال ميكن، حىت اآلن، احلصول على تقارير عن حالة معظـم احملتجـزين إالّ مـن خـالل االتـصال                 

  .ءبأسر السجنا
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ووفقاً ألحدث املعلومات، مل حتدث تطورات ملموسة يف متكن جلنة الصليب األمحر الدولية من الوصول                 - ٤٤
ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص أن يؤكد دعوته املوجهة إىل السلطات إلعـادة              . إىل احملتجزين وفقاً لواليتها   

  . ملراكز االحتجازاالتصال بلجنة الصليب األمحر الدولية وإتاحة الوصول احلر

 شخصاً أبلغ عنها واإلعفـاء مـن        ٣١عمليات التحقيق يف حاالت قتل        - دال 
  املسؤولية عن االستخدام املفرط للقوة

يود املقرر اخلاص، عمالً بالوالية اليت أسندها إليه اجمللس، أن يواصل متابعة اخلطوات اليت اختذها سلفه يف   - ٤٥
 ٣١املعنية هبدف توضيح حاالت الوفاة املأساوية املبلغ عنها ملا ال يقل عـن       إجراء مناقشات مثمرة مع السلطات      

فاالستخدام املفرط للقـوة خيـالف      . ٢٠٠٧سبتمرب  /أو نتيجة قمع التظاهرات السلمية يف أيلول      /شخصاً أثناء و  
  .من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) ٣(و) ٢(٢٩أحكام املادة 

ية هلذا التقرير، مل يكن املقرر اخلاص قد حصل على أية معلومات جديدة             وحىت وقت وضع الصيغة النهائ      - ٤٦
من السلطات املعنية بشأن ما وصلت إليه عمليات التحقيق يف وفاة األشخاص املشار إليهم وعمليات التحقيـق                 

  .التعليق بشأنه من قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني و٣املتعلقة باملسؤولية يف ضوء أحكام املادة 

ويود املقرر اخلاص   . وتفيد املصادر عن مواصلة اإلبالغ عن فقدان عدد من األفراد منذ قمع التظاهرات              - ٤٧
وهو يالحظ الصعوبات يف تقييم أماكن وجود أولئك األفراد يف ضوء الظروف الراهنة، أن يعرب عن قلقه وأمله                  

  .د أولئك األفراديف أن تضع احلكومة آلية بغية الكشف عن أماكن وجو

ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص أن يركز يف حواره مع احلكومة على أمهية الوصول إىل معلومـات                    - ٤٨
  .رمسية ونتائج عمليات التحقيق؛ فذلك سيسمح له مبتابعة عملية حتديد وتوضيح احلاالت املبلّغ عنها

   أثر إعصار نارجس- رابعاً 
، مسبباً دماراً يف مقاطعة أيراوادي      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣ و ٢ميامنار يومي   ضرب إعصار نارجس املداري       - ٤٩

 مدينة يف مقاطعة يانغون وسبع بلدات       ٤٠وال يزال ما جمموعه     . وضرب مباشرة أكرب مدينة يف البلد وهي يانغون       
 عـدد الرمسـي   مايو ارتفع ال  / أيار ١٦وحىت  . يف مقاطعة أيراوادي مدرجة يف قائمة احلكومة عن املناطق املنكوبة         

 شـخص يف    ٥٦ ٠٠٠ووفقاً لوسائل اإلعالم احلكومية، ال يزال هناك        .  شخص ٧٧ ٠٠٠للوفيات إىل أكثر من     
  . شخص تقريبا١٩ً ٤٠٠حكم املفقودين يف حني أن العدد الرمسي للمصابني يبلغ 

يما يف منطقة الدلتا    وقد أبلغت أفرقة التقييم يف البلد عن وقوع أضرار كبرية يف املناطق املنكوبة، وال س                - ٥٠
ووقت وضع الصيغة النهائية    . أسفل أيراوادي حيث ضاعف من أثر اإلعصار هبوب عاصفة إعصارية         ) أيراوادي(

 ٢,٤هلذا التقرير، أبلغ مكتب منسق الشؤون اإلنسانية أن من بني األشخاص املتأثرين باإلعصار البالغ عـددهم                 
 مناطق منكوبة بشكل كبري يف مقاطعة أيراوادي، مبا يف ذلك  مليون متواجدون يف١,٤مليون شخص، هناك قرابة 

  وفضالً عـن ذلـك، يقـدر املكتـب        . بوجايل ولوبوتا ونغابوتاو وديدي وبيابون وكايكالت وماوالمينجيون      
  . شخص يقيمون يف مناطق متأثرة بشّدة يف مقاطعة يانغون٦٨٠ ٠٠٠أن 
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 التعاون بالكامل مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك من          وقد اعتاد اجمللس يف قراراته دعوة احلكومة إىل         - ٥١
خالل ضمان وصول املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص الذين هم حباجة إليها يف البلد، وذلك بشكل عملي                 

ولألسف، أنه بسبب اآلثار املدمرة لإلعصار، ال تزال التوصيات اليت قدمها اجمللس يف تشرين . وآمن ودون عقبات
   على التوايل ذات أمهية بالغة يف تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             ٢٠٠٧ديسمرب  /أكتوبر وكانون األول  /ولاأل

  .لشعب ميامنار

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف األزمات اإلنسانية نتيجة الكوارث الطبيعية

 وقد تأكد .اة أو موت يف حاالت الكوارث الطبيعية مسألة حيوتقدمي املعونة توقيت املساعدة الطارئة يعد  - ٥٢
ومل حتظ حقوق اإلنسان لضحايا     . ذلك يف عدد من احلاالت خالل السنوات املاضية يف مجيع مناطق العامل تقريباً            

  .الكوارث باالهتمام الكايف يف أوقات كثرية

 أن تـويل األولويـة حلقـوق       الكوارث الطبيعية تنشأ عن   األوضاع اليت    احلكومة املعنية يف  يتعني على   و  - ٥٣
يف تلقي املساعدة واحلماية وتلبية ، وغريهم من اجملموعات املستضعفةواملسنني  وال سيما األطفال والنساء ،الضحايا

لطوارئ والكوارث اوضحايا حاالت . احتياجاهتم األساسية وأن تكون مسئوليتها النهائية هي محاية حقوق شعبها
أيـضاً   ، بل ميكن أن يكون مـن بينـهم        رث الطبيعية فحسب  ن مباشرة بالكوا  املتأثرياملعقدة ليسوا هم    الطبيعية  

نتيجة األثر املترتب على هذه األحـداث        ن تكون حياهتم قد توقفت بصورة غري مباشرة       ون آخر وأشخاص عديد 
املساعدة كان من الضخامة حبيث جعل      طبيعية  الكوارث  الولألسف، فإن حجم آخر     . ويكونون حباجة للمساعدة  

ومع ذلك، فإن اآلثار املترتبة على هذه الكوارث قد تـستغرق  .  وسريعلقيام بعمل فعال  ا حامسة من أجل  الدولية  
  . قبل أن تتالشىوقتاً طويالً 

إعـادة  وفرص الوصول إىل املساعدة اإلنسانية، والعنف القائم على نوع اجلـنس،             يف   ةاملساوا مسألةو  - ٥٤
قاتلة يف مناطق تتواجد    لرتاع املسلح أو يف القوات امل     وف من استخدام األطفال يف ا     خل ا ازدياد، و اإلسكان اجلربي 

، املمتلكاتفيها هذه الظاهرة، وإعادة التوطني غري الطوعي، إىل جانب قضايا تتعلق بفقدان الوثائق الشخصية و              
لتصدي هلا كجزء   ويلزم ا غالباً ما يتم حتديدها يف حاالت الكوارث الطبيعية         وكلها قضايا تتعلق حبقوق اإلنسان،      

  .  يف األجلني القصري والطويلواإلنعاشاإلغاثة الفورية، .: ن العملية اإلنسانيةم

عـن  املنفـصلني   مت اإلعراب عن أوجه القلق فيما يتعلق حبالة األطفال           مباشرة،   إعصار نارجس وعقب    - ٥٥
اء الصاحل للشرب، ، وأوضاع مرافق اإليواء املؤقت وإدارهتا، واحلق يف الغذاء واملالسخرةوازدياد حاالت  والديهم،

  . ، وعرقلة الوصول إىل املناطق املتأثرةومحاية احلق يف الصحة ويف النهاية احلق يف احلياة

ثناء وقوع أزمة إنسانية نامجة عن كارثة طبيعية،        أقوق اإلنسان   حلولذلك فإن احتمال وقوع انتهاكات        - ٥٦
حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتمييز فيما فيما يتعلق بانتهاكات اسيما  هو احتمال كبري يف الواقع، ال

فـإن  ،  جراءاتاإللسياسات و لوعلى الرغم من احتمال وقوع انتهاكات كنتيجة مباشرة         . يتعلق بتقدمي املساعدة  
وهلذا السبب، فإن املقرر اخلاص يرى أن من اهلام بغية جتنب وقـوع             . الرقابةنتيجة   تقع انتهاكات عديدة أخرى  

جلميـع   النتهاكات أن حتترم السلطات الوطنية املسؤولة ومجيع اجلهات الفاعلة الوطنية حقـوق اإلنـسان             هذه ا 
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مرحلة مبكرة من عملية التخطيط لتقـدمي املـساعدة          يف   آليات الرصد الالزمة  وضع  وأن يتم    الضحايا وغريهم، 
  .  واإلنعاشاإلنسانية

مايو، / أيار ٢عندما ضرب إعصار نارجس ميامنار يف       إليها،  انتباه املقرر اخلاص    استرعى  ووفقاً ملعلومات     - ٥٧
وبسبب تدمري منطقة   . ونإينساين يف يانغ  الزنك يف سجن    يف منتصف الليل، اهنارت سقوف عديدة مصنوعة من         

 قفاهلاإعلى التجمع داخل قاعة السجن األساسي، اليت مت          سجني أجربوا    ١ ٠٠٠قرابة  قيل إن   واحدة يف السجن،    
وبغية السيطرة على .  أصيبوا باهللع وأن ذلك أدى إىل الفوضى داخل القاعة         ءن السجنا أتفيد املصادر   و. بعد ذلك 

وأطلقوا النريان على السجناء     السجنإىل  اجلنود وشرطة مكافحة الشغب     استدعاء  هذا الوضع، مت وفقاً للمصادر      
ويتعني على احلكومة أن جتـري      . لعمليةخالل هذه ا   قُتل عدد من السجناء   وقيل إنه   . يف تلك املنطقة من السجن    

  .حتقيقاً شامالً وشفافاً لتوضيح الوقائع وحتديد هوية مرتكيب عمليات القتل التعسفية هذه

وحكومة البلـد   . مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف عدم التمييز واملساءلة أساسية يف هذه العملية           وتعد    - ٥٨
ملنع األثر الـسليب    يف وسعها   من واجبها القيام بكل ما      و،  عدة واحلماية ألول عن تقدمي املسا   ل ا ؤواملساملتأثر هي   

ـ    ، الذي   س، مثل تلك النامجة عن إعصار نارج       واحلد منها  الناجم عن الكوارث الطبيعية     دشريتسبب يف وفاة وت
لدويل من مثل هذه الكوارث الطبيعية دعم اجملتمع اواإلنعاش مساعدة الضحايا قد تتطلب  و .األشخاصمن  الكثري  

  . جهود سلطات البلد املنكوبالستكمال 

وترد مبادئ املساواة وعدم التمييز يف صكوك عديدة حلقوق اإلنسان تعد ميامنار دولة طرفاً فيها، مثـل                   - ٥٩
وهذه املبادئ هي الـسبيل لـضمان       . اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

ومثة مبدأ أساسي آخر هو مشاركة اجملتمعات       . لكوارث الطبيعية على أساس حقوق اإلنسان     االستجابة حلاالت ا  
كما ينبغي احترام احلق يف الوصول إىل معلومات بشكل حـر وغـري        . املتأثرة يف القرارات اليت تؤثر على حياهتم      

  . ق اإلنسانمتحيز واحلق يف حرية التعبري وإعمال هذه احلقوق، على النحو الذي يكفله قانون حقو

ويف هذا السياق، يدعو املقرر اخلاص مجيع األطراف الفاعلة إىل إيالء اهتمام خاص حلالة املرأة والطفـل                - ٦٠
وال سيما حالة األيتام أو األطفال املنفصلني عن والديهم، واألشخاص املشردين داخلياً، واملسنني، واألشـخاص               

ومـن  . اإليدز وجمموعات األقليـات اإلثنيـة     /ملناعة البشرية ذوي اإلعاقة، واألشخاص املصابني بفريوس نقص ا      
  . الضروري أن يتم إنشاء آلية للحماية والتنسيق الكاملني يف البلد وذلك بالتنسيق الوثيق مع احلكومة

ولتعزيز وتيسري النهج القائم على احلقوق إزاء اإلغاثة يف حالة الكوارث، اعتمـدت اللجنـة الدائمـة                   - ٦١
  /الوكاالت مبادئها التوجيهية التشغيلية املتعلقة حبقوق اإلنسان والكوارث الطبيعيـة يف حزيـران            املشتركة بني   

وحيدو املقرر اخلاص أمل كبري يف أن تويل حكومة ميامنار واملنظمات الدولية واإلقليمية والوطنيـة               . ٢٠٠٦يونيه  
ويف حني أن . تماماً خاصاً هبذه املبادئ التوجيهيةاملعنية بتقدمي املساعدة لتلبية االحتياجات الناشئة عن اإلعصار، اه

املبادئ التوجيهية التشغيلية موجهة أساساً إىل اجلهات الفاعلة اإلنسانية من املنظمات احلكومية الدوليـة وغـري                
  احلكومية، فإهنا بالتأكيد أداة مفيدة للغاية لتوجيه جهود احلكومة من أجل املساعدة يف إعادة حيـاة شـعبها إىل        

  . حلالة الطبيعيةا
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  استعراض أويل:  منهجية املقرر اخلاص وأنشطته وبرنامج عمله- خامساً 
يود املقرر اخلاص أن يؤكد على أن مهمته األوىل هي أنه يود أن يتعاون مع حكومة ميامنار وأن يساعدها   - ٦٢

 نقص متبعاً هنجاً إجيابياً     وسيسلط املقرر اخلاص الضوء على أية أوجه      . يف جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
  . بغية مساعدة السلطات على التصدي هلا

وسيقوم املقرر اخلاص، بعد مراعاة أهم قضايا حقوق اإلنسان املشار إليها أعاله، واليت تقع ضمن واليته،   - ٦٣
  . ىل اجمللسبتحديد مواضيع حمددةً تستحق أيضاً إيالء اهتمام خاص هبا وسيقدم برنامج عمله يف تقريره املقبل إ

ويرى املقرر اخلاص أنه بغية تقدمي تقرير بشأن التقدم الذي حترزه ميامنار يف تنفيذ قرارات اجمللس والقيام                   - ٦٤
بصورة صحيحة مبراقبة التطورات يف األوضاع الشاملة حلقوق اإلنسان لشعب ميامنار، فإن إجراء حبوث متعمقة               

وباإلضافة إىل تلقي معلومات من منظمات حقوق اإلنسان . راً أساسياًتتضمن مناقشات مع اخلرباء يف البلد، يعد أم
وخرباء أكادمييني دوليني، يود املقرر اخلاص أن يتحاور مع اخلرباء يف البلد نفسه بغية النهوض بتعزيز ومحاية حقوق 

تند إىل  وسيتم إعداد ملخص عن كل دراسة مواضيعية بعد إجراء فحص أويل للموضوع يـس             . اإلنسان يف البلد  
وسيتم فيما بعد التوسع يف الدراسة باستخدام طائفة متنوعة من املدخالت واملصادر، تتـضمن          . الوثائق املوجودة 

مواد وتقارير تقوم بأعدادها وكاالت حكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، والفريق القطري التابع لألمم املتحـدة               
  . واملؤسسات األكادميية

ومبا أن الوقت . ص من احلكومة أن توافق على طلباته بإجراء زيارة للبلد بصورة منتظمةويتوقع املقرر اخلا  - ٦٥
كما يرى املقـرر    . واملوارد حمدودين، فسوف يتم اإلعداد هلذه الزيارات بعناية بغية حتقيق أقصى قدر من النتائج             

شات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلاص أن من اهلام مواصلة إشراك البلدان يف املنطقة وكذلك إشراكها يف املناق
  . ونظراً للدور اهلام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، فإنه سيجري أيضاً زيارات إىل البلدان اجملاورة. القرارات

ويرحب املقرر اخلاص بالتعاون الكامل املقدم من الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان لالضـطالع                 - ٦٦
ساع محيدة من جانب البلدان اجملاورة مليامنار وغريها من الدول لضمان إقامة حوار             ويتضمن ذلك بذل م   . مبهمته

ذي معىن والتعاون بني واليات املقرر اخلاص وحكومة ميامنار لتحقيق التقدم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال 
  .ميقراطيةسيما يف هذا الوقت احلساس حيث حددت احلكومة خارطة الطريق من سبع خطوات حنو الد

ومبساعدة مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وغريه من املؤسسات، يأمل املقرر اخلاص   - ٦٧
ومن شأن قاعدة البيانـات هـذه       . وضع قاعدة بيانات حاسوبية ملزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترد إليه          

  . مواصلة تعزيز دقة املعلومات الواردة

ويف هذا السياق، يعتزم املقرر اخلاص التعاون بشكل . ق الفعال من األولويات يف األمم املتحدةويعد التنسي  - ٦٨
وثيق مع آخرين منهم املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار واملمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال                  

عنية بالسخرة وغريها من اإلجراءات اخلاصة وآليات       والرتاع املسلح، وآلية التنسيق التابعة ملنظمة العمل الدولية امل        
املراقبة، وكذلك التعاون من أجل تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد ميامنار دولة طرفاً فيها مثـل                  

  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل
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   االستنتاجات- سادساً 
، مل تتحسن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار اليت أبلغ ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦ومات الواردة منذ وفقاً للمعل  - ٦٩

ويساور املقرر اخلاص احلايل قلق كبري ألنه مل حيدث أي حتسن يذكر وأنه ال يـزال                . عنها املقرر اخلاص السابق   
  . ينبغي معاجلة قضايا حساسة

 تعاوناً وثيقاً مع حكومة ميامنار، بغية حتسني متتع شـعب           ويتطلب التوسع بصورة أكرب يف هذا التقرير،        - ٧٠
  . ميامنار حبقوق اإلنسان

ويف هذا الصدد، يأسف املقرر اخلاص ألنه كان يتحتم عليه، بسبب القيود الزمنيـة واجلـدول الـزمين                 - ٧١
ن مع حكومـة    للمجلس، تقدمي هذا التقرير دون أن تتاح له فرصة القيام بشكل كامل باستطالع جماالت التعاو              

  . ميامنار وتبادل املعلومات معها

   التوصيات- سابعاً 
  :يوصي املقرر اخلاص حكومة ميامنار مبا يلي  - ٧٢

اإلفراج الفوري عن األمني العام للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية أيونغ سان سو كـي،               )أ(  
  سجناء السياسيني اآلخرين؛كخطوة أولية يف عملية املصاحلة، وأن يتلو ذلك إطالق سراح مجيع ال

إنشاء آلية فعالة لتحديد أماكن وجود األشخاص الذين أبلغ عن اختفائهم خالل وبعد عملية   )ب(  
  ، وتقدمي معلومات عن تقدم عملها؛٢٠٠٧سبتمرب /قمع التظاهرات السلمية يف أيلول

العالج الطيب ملن هم ضمان السالمة البدنية جلميع السجناء السياسيني وال سيما الوصول إىل   )ج(  
  حباجة إليه؛

  إعداد تقرير عام عن كيفية إجراء االستفتاء والدروس املستخلصة منه؛  )د(  

االحترام الكامل حلرية التعبري واالشتراك يف اجلماعات واجلمعيات السلمية، وال سيما يف هذا   )ه(  
  الوقت احلساس الذي يتم فيه وضع أسس متينة لدميقراطية سليمة؛

مواصلة التمسك باالتفاقات املربمة مع األمني العام للسماح للعاملني اإلنسانيني الـدوليني              )و(  
واإلمدادات بالوصول دون عراقيل إىل البلد وال سيما إىل املناطق املتأثرة بإعصار نارجس، والتعاون مع اجملتمع 

  قدمة؛الدويل يف رصد مسائل الوصول ويف تقييم احلاجة إىل فعالية املساعدة امل

  .تقدمي التعاون الكامل لوالية املقرر اخلاص، واملوافقة على طلباته بإجراء الزيارات  )ز(  

 -  - - -  -  


