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  الدورة اخلامسة والستون
  من جدول األعمال) ج( ٦٨البند 

حــاالت : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها 
ــن     ــة مـ ــارير املقدمـ ــسان والتقـ ــوق اإلنـ حقـ

        املقررين اخلاصني واملمثلني
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

    
  مذكرة من األمني العام    

العامة تقرير توماس أوخيا كوينتانـا،      يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية           
 مـن قـرار اجلمعيـة العامـة     ٣١املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، وفقا للفقـرة      

٦٤/٢٣٨.  
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  تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    
    

  موجز  
وقـرار اجلمعيـة العامـة       ١٣/٢٥يقدَّم هذا التقرير عمال بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان               

، وهو يغطي مستجدات حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ تقـدمي تقريـر املقـرر اخلـاص                 ٦٤/٢٨٣
  ).A/HRC/13/48 (٢٠١٠مارس /إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذار

، أعلنت حكومة ميامنار أن موعد االنتخابات الوطنيـة         ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣ويف    
ويركــز هــذا التقريــر علــى حقــوق  . ٢٠١٠نــوفمرب /اين تــشرين الثــ٧الــذي طــال انتظــاره هــو 

وتتــسم شــروط عقــد . اإلنــسان يف عالقتــها مــع االنتخابــات، وعلــى مــسألة العدالــة واملــساءلة 
انتخابات نزيهة باحملدودية يف ظل الظروف احلالية، ويظل احتمال أن حتدث هـذه االنتخابـات         

  .غري مؤكدأمرا ر تغيريا جمديا وأن حتّسن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنا
وفيما يتعلق مبسألة العدالة واملساءلة، يالحظ املقرر اخلاص أنه بينمـا تتحمـل حكومـة                 

ميامنـــار املـــسؤولية يف املقـــام األول عـــن التـــصدي ملـــشكلة االنتـــهاكات اجلـــسيمة واملنهجيـــة   
ع اإلنــسان الــيت ترتكبــها مجيــع األطــراف، فــإن هــذه املــسؤولية تقــع علــى عــاتق اجملتمــ   حلقــوق

  .مل تضطلع هبا احلكومة الدويل ما
ويوصي املقرر اخلاص بأن حتترم حكومة ميامنار حرية التعـبري والـرأي وحريـة التجمـع                  

يف ســياق االنتخابــات الوطنيــة؛ وتطلــق ســراح مجيــع ســجناء الــضمري؛ وتعــاجل مــسألة العدالــة   
حـو املفـصل يف تقـاريره       واملساءلة؛ وتنفّذ العناصر األساسية األربعـة حلقـوق اإلنـسان، علـى الن            

السابقة؛ وتسّهل وصول املـساعدات اإلنـسانية؛ وتواصـل تطـوير التعـاون مـع منظومـة حقـوق              
  .اإلنسان الدولية
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  احملتويات
الصفحة  الفصل
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٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستجدات يف سياق االنتخابات  -ألف     
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٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون يف سياق حقوق اإلنسانتطوير   -  هاء    

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  -  رابعا  
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - خامسا  
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  مقدمة  -أوال   
أنشئت والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار مبوجـب قـرار جلنـة                     - ١

ــسان   ــوق اإلن ــوق     ١٩٩٢/٥٨حق ــرار جملــس حق ــة األخــرية مبوجــب ق ــدها يف اآلون ، ومت متدي
، مهامـه   )األرجنتني(وقد تسلم املقرر اخلاص احلايل، توماس أوخيا كوينتانا         . ١٣/٢٥اإلنسان  

  .٢٠٠٨مايو / أيار١مسيا يف ر
 وقـرار اجلمعيـة العامـة    ١٣/٢٥ويقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملـس حقـوق اإلنـسان       - ٢

ــث       ٦٤/٢٣٨ ــر الثال ــدمي التقري ــذ تق ــار من ــسان يف ميامن ، وهــو يغطــي مــستجدات حقــوق اإلن
، وتقريـره   )A/HRC/13/48 (٢٠١٠مـارس   /للمقرر اخلاص إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف آذار          

  ).A/64/318 (٢٠٠٩أغسطس /املقدم إىل اجلمعية العامة يف آب
، أعلنت حكومة ميامنار أن موعد االنتخابـات الوطنيـة          ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣ويف    - ٣

الذي طال انتظاره، والذي يشكل خطوة يف إطار خريطـة طريقهـا املكّونـة مـن سـبع خطـوات          
، على أن تقـدم قـوائم املرشـحني        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧صوب إرساء الدميقراطية، هو     

تــزال تنتظــر  بيــد أن بعــض األحــزاب كانــت ال . أغــسطس/ آب٣٠ و ١٦بــني  يف الفتــرة مــا
  .املوافقة على طلبات تسجيلها وقت صدور اإلعالن

سـيما جملـس    وبرغم النداءات اليت وجهتها شىت هيئات األمم املتحدة ومسؤوليها، وال      - ٤
ــة، وجملــ   ــة العام ــن، واجلمعي ــين      األم ــل املع ــق العام ــام، والفري ــسان، واألمــني الع ــوق اإلن س حق

باالحتجاز التعسفي، وكذلك اهليئات اإلقليمية، وخباصة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، مـن                  
، مل تتخـذ    تـشيي أجل اإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني، وبوجه خاص داو أونغ سان سو             

ت لعقـد انتخابـات ذات مـصداقية وشـاملة          حكومة ميامنار هذه اخلطوة املهمـة لتهيئـة جـو مـؤا           
ويود املقرر اخلـاص أن يعـرب عـن الـشكر ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،                    . للجميع

ــن مــساعدة يف            وال ســيما موظفيهــا يف جنيــف وبــانكوك ونيويــورك، علــى مــا أمــدوه بــه م
  .بواليته االضطالع

  
  شطة اليت يضطلع هبااملنهجية اليت يّتبعها املقّرر اخلاص واألن  -ثانيا   

 هنجـاً منفتحـاً وواضـحاً يف عملـه الرامـي            ، منذ اضطالعه بواليتـه    ،اعتمد املقرر اخلاص    - ٥
زال يعتـزم أن يعمـل بالتعـاون مـع احلكومـة             وما. إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف ميامنار      

  .للمساعدة يف إعمال حقوق اإلنسان لشعب ميامنار
ويقـوم  . قارير سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعيـة العامـة         ويقدم املقرر اخلاص ت     - ٦

يف ال بزيارات قطريـة مـرتني يف الـسنة، وهـو يـسعى إىل عقـد اجتماعـات مـع سـلطات ميامنـار            
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وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، اجتمـع        . البلد فحسب، بل وأيضا يف نيويورك وجنيف      ذلك  
. ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١ و   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١١املقرر اخلاص بـسفري ميامنـار يف جنيـف، يف           

وبغيــة البقــاء علــى علــم حبالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار واحلفــاظ علــى هنــج حمايــد ومتــوازن، 
 أفــرادا، -يــدأب املقــرر اخلــاص أيــضا علــى إقامــة اتــصاالت مــع كــل العــاملني بــشأن ميامنــار     

مس املقـرر اخلـاص املـشورة       ويلـت . ومنظمات غري حكومية، وهيئات دولية، وبعثات دبلوماسية      
سيما األعضاء يف رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، نظـرا ملـا تـضطلع بـه                     من بلدان املنطقة، وال   

  .من دور مهم فيما يتصل مبيامنار
ويظــل املقــرر اخلــاص علــى اتــصال بانتظــام مــع احلكومــة طــوال الــسنة بــشأن مــسائل     - ٧

، وجـه املقـرر اخلـاص    ٢٠١٠أغـسطس  / آب٣٠فربايـر و  / شـباط ١ففي الفترة ما بـني     . حمددة
أربــع رســائل إىل حكومــة ميامنــار تتعلــق حبــاالت خاصــة مــن حــاالت ادعــاء وقــوع انتــهاكات  

وقد وجه تلك الرسائل اليت تتضمن االدعاءات والنداءات العاجلة باالشـتراك           . حلقوق اإلنسان 
 أربـع رسـائل،     ورّدت احلكومة علـى   . مع مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       

  .٢٠١٠فرباير / شباط٨مبا فيها النداء العاجل املتعلق بكياو زاو لوين، يف 
ففـي  . وعالوة على توجيه الرسائل، يصدر املقرر اخلاص بيانات عامة من حـني آلخـر               - ٨

، أصدر املقرر اخلاص بيانا حث فيه حكومة ميامنار علـى تلبيـة نـداء               ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧
لى داو أونـغ سـان سـو كيـي، الـذي وجهـه فريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين                        اإلفراج فورا ع  

ــرأي’باالحتجــاز التعــسفي يف   ــا  ‘ ال ــشأن احتجازه ــسادس ب ــرار  . ال ــى غ اخلمــسة ‘ اآلراء’وعل
األخرى، استنتج الفريق العامل أن مواصلة حرمان داو أونغ سان سو كيي من حريتها ضـرٌب                

 أن تنفّذ توصياته الـسابقة وتعـاجل الوضـع لكـي تتوافـق              من العسف، وطلب إىل حكومة ميامنار     
. إجــراءات ميامنــار مــع املعــايري واملبــادئ املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 

وأهاب املقرر اخلاص أيضا حبكومة ميامنار أن تفرج عن مجيع سجناء الـضمري لتهيئـة الظـروف                 
ى اعتزامها أن تعتمد هنجـا أكثـر جديـة وصـدقا يف             لعقد انتخابات شاملة للجميع، وللتدليل عل     

  .الوفاء بالتزاماهتا الدولية بدعم حقوق اإلنسان
، عــشية املوعــد النــهائي إلعــادة تــسجيل األحــزاب، أصــدر   ٢٠١٠مــايو / أيــار٥ويف   - ٩

املقرر اخلاص بيانا دعا فيه حكومة ميامنار إىل كفالة مصداقية االنتخابات املقبلـة، مالحظـا أنـه                 
زال باإلمكان تنفيذ عملية شاملة للجميع يف ظل القوانني احلالية، برغم مـا يعتريهـا مـن             ا ما رمب

  .عيوب متأصلة، إذا جرى اإلفراج عن مجيع سجناء الضمري فورا ودون شروط
ــران١١ويف   - ١٠ ــه / حزي ــة    ٢٠١٠يوني ــة رابع ــارة قطري ــام بزي ــرر اخلــاص القي ــب املق . ، طل

يوليه، مت إبالغه بأن الزيارة غري ممكنـة        / متوز ١ يف جنيف يوم     وخالل اجتماعه مع سفري ميامنار    
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ووجـه املقـرر اخلـاص      . نظرا ألن مجيع السلطات املختصة مشغولة حاليا بالتحضري لالنتخابـات         
أغسطس يطلـب فيهـا تزويـده مبعلومـات ألغـراض إعـداد             / آب ١٩بعدئذ رسالة إىل السفري يف      

  .٢٠١٠مرب سبت/ أيلول٢وتلقى الرد يف . هذا التقرير
وسعيا إىل استيعاب آخر مـستجدات حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار، ارتـأى املقـرر                     - ١١

وخـالل  . ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١١ إىل   ٣اخلاص أن يضطلع مبهمـة يف املنطقـة يف الفتـرة مـن              
. مهمته، سافر إىل بـانكوك ومـاي سـوت وشـيانغ مـاي يف تايلنـد، مث إىل جاكارتـا بإندونيـسيا                     

ت مع مسؤولني حكوميني، ومنظمات غري حكوميـة، وممثلـي وكـاالت دوليـة،              وعقد اجتماعا 
  .ودبلوماسيني، وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني

ــن        - ١٢ ــرات مــ ــسابقة يف الفتــ ــة الــ ــه القطريــ ــاص بزياراتــ ــرر اخلــ ــام املقــ ــد قــ  إىل ١٥وقــ
ــباط ١٩ ــر /شــــ ــباط١٩ إىل ١٤، ومــــــن ٢٠١٠فربايــــ ــر فربا/ شــــ  إىل ٣، ومــــــن ٢٠٠٩يــــ
  .٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧

  
   حقوق اإلنسانمسائل  -ثالثا   

يركز املقرر اخلاص يف هذا التقرير بوجه خاص علـى حقـوق اإلنـسان يف عالقتـها مـع                    - ١٣
يتعـرض جلميـع     وبسبب ضيق احليز املتاح، فهو ال     . االنتخابات، وعلى مسألة العدالة واملساءلة    

لغ، مبا فيها استمرار احلرمان من احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           املسائل اليت تظل مثار قلق با     
  .والثقافية، حيث سيجري تناوهلا يف املستقبل

  
  املستجدات يف سياق االنتخابات  -ألف   

ــى أن      - ١٤ ــسان عل ــاملي حلقــوق اإلن ــنص اإلعــالن الع ــاط ســلطة   إ”ي ــشعب هــي من رادة ال
تخابات نزيهة جتـري دوريـا بـاالقتراع العـام          احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل ان        

وعلــى قــدم املــساواة بــني النــاخبني وبالتــصويت الــسري أو بــإجراء مكــافئ مــن حيــث ضــمان   
وينبغي أن تكون االنتخابات الرتيهة وفقا للمعـايري الدوليـة، أو االنتخابـات             . “حرية التصويت 

 وشاملة للجميع وقائمة علـى      ذات املصداقية حسبما دأب عدة مراقبني على وصفها به، شفافة         
  .املشاركة وحرة ونزيهة

ــة         - ١٥ ــبري وحري ــةُ التع ــات ذات مــصداقية حري ــد انتخاب ــشروط األساســية لعق ومــن بــني ال
بيد أنـه علـى الـرغم مـن النـداءات املتكـررة املوجهـة إىل احلكومـة                  . التجمع وتكوين اجلمعيات  

 وقيـام الـسلطات بتنفيـذه زادا مـن     لكي تضمن إعمال هذه احلقوق، يبدو أن اإلطـار االنتخـايب     
  .التضييق على هذه احلريات األساسية
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، أصــدرت حكومــة ميامنــار القــوانني االنتخابيــة الــيت طــال  ٢٠١٠مــارس / آذار٨ويف   - ١٦
ويتعلــق األمــر بقــانون مفوضــية االنتخابــات يف االحتــاد، وقــانون تــسجيل األحــزاب   . انتظارهــا

س النـواب، وقـانون انتخـاب جملـس القوميـات، وقـانون             السياسية، وقانون انتخاب أعضاء جملـ     
ولوحظ أن قـانون تـسجيل األحـزاب الـسياسية خيـرج كـثريا              . انتخاب برملان اإلقليم أو الوالية    

ومـن األمـور املـثرية للخـالف بوجـه خـاص القيـد        . ١٩٨٨عن قـانون تـسجيل األحـزاب لعـام         
لـذين هـم بـصدد االنـضمام        وا“ األشخاص الذين يقضون حاليا عقوبـة سـجن       ”املفروض على   

يــزال العديــد مــن أقطــاب املعارضــة   زالــوا أعــضاء فيهــا، حيــث ال  إىل أحــزاب سياســية أو مــا 
فهذا احلكم حيّد بالفعل من حـق ممارسـة       . حماكمتهم يف حماكم معيبة   بعد  يف السجن   واملناضلني  

  .حرية التجمع السلمي وتكوين مجعيات
يدة أي مواعيد تـسجيل هنائيـة، أُلزمـت األحـزاب           وبينما مل ُتفرض على األحزاب اجلد       - ١٧

. ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٧القائمة بتقدمي طلب مواصـلة تـسجيلها إىل مفوضـية االنتخابـات حبلـول               
وأُلغي تلقائيا تسجيل كل من الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية اليت تقودها أونـغ سـان سـو                   

 مـن  ٣٩٢ (١٩٩٠ربملانية يف انتخابـات عـام   كيي، واليت فازت بالغالبية الساحقة من املقاعد ال       
، ورابطة قوميات شان مـن أجـل الدميقراطيـة، الـيت فـازت بثـاين أكـرب عـدد           ) مقعدا ٤٩٢أصل  

رئيس الرابطـة خـون تـون        -، واليت يوجد زعيماها الرئيسيان      ) مقعدا ٢٣(من املقاعد الربملانية    
ابطـة يف الـسجن أيـضا، وذلـك بعـد       مبعية العديد مـن أعـضاء الر  -أُو وأمينها ساي نيونت لوين    

  .رفض الرابطتني شرط خلع قيادتيهما ملواصلة تسجيلهما
وشدد املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة على أن سجناء الضمري الـذين أدانتـهم حمـاكم                  - ١٨

ميامنــار مل يتمتعــوا مبحاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام حمكمــة مــستقلة وحمايــدة وفقــا ملــا يــنص عليــه   
بل إن حماكمتـهم جـرت علـى حنـو يتعـارض حـىت مـع قـوانني                  . املي حلقوق اإلنسان  اإلعالن الع 

تــنص املبــادئ ”، ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢فحــسب رســالة احلكومــة املؤرخــة . ميامنــار نفــسها
 مـن دسـتور مجهوريـة    ١٩واملـادة  ) ٢٠٠٠( من القانون القضائي  ٢القضائية الواردة يف الفرع     

وإعمــال العدالــة يف  العــدل بــشكل مــستقل وفقــا للقــانون، علــى إقامــة) ٢٠٠٨(احتــاد ميامنــار 
حمــاكم مفتوحــة مــا مل يــنص القــانون علــى خــالف ذلــك، وضــمان احلــق يف الــدفاع واحلــق يف  

أجريـت احملاكمـات      بيد أنه يف حاالت سجناء الضمري، كثريا ما        .“االستئناف مبوجب القانون  
ي متثيــل قــانوين أو يف ظــروف خــالل جلــسات اســتماع مغلقــة داخــل مرافــق الــسجن، دومنــا أ

  .حتول دون وصول حمامي الدفاع إليهم
وأشــار املقــرر اخلــاص يف تقــاريره الــسابقة إىل عــدة قــوانني حمليــة تقّيــد مبــادئ حريــة      - ١٩

، وقـانون محايـة     )١٩٠٨(تكوين اجلمعيات والتجمـع، أمههـا قـانون اجلمعيـات غـري املـشروعة               
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ــة  ــروع )١٩٧٥(الدول ) أ (٢٩٥، و )ب (٥٠٥، و ٥٠٥، و ١٥٢ ، و١٤٥، و ١٤٣، والف
ــائي  ــديو     . مــن القــانون اجلن ــانون التلفــزة والفي ــرأي والتعــبري، اســتخدم ق ــة ال وفيمــا يتعلــق حبري

ــة   )١٩٨٥( ــصور املتحرك ــانون ال ــم احلاســوب    )١٩٩٦(، وق ــوير عل ــانون تط ، )١٩٩٦(، وق
) ١٩٦٢(ن ، وقـــانون تـــسجيل الطـــابعني والناشـــري)٢٠٠٤(وقـــانون املعـــامالت اإللكترونيـــة 

والحــظ املقــرر اخلــاص أن هــذه القــوانني تتعــارض مــع القــانون    . ألغــراض منــع حريــة التعــبري 
 مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، واملادتــان      ٢٠ و ١٩الــدويل، مبــا يف ذلــك املادتــان    

 ملنظمـة العمـل الدوليـة، الـيت هتيـب           ٨٧ من اتفاقيـة حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة رقـم             ١٥ و ١٣
وملا كانت ميامنـار دولـة      . لدول أن تكفل التمتع التام حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات        صراحة با 

طرفا يف هذه االتفاقيات ودولة عضوا يف األمم املتحدة، كـان ينبغـي أن تكفـل امتثـال قوانينـها           
  .الداخلية اللتزاماهتا الدولية، وفقا ملبادئ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات

 املوجهة إىل احلكومة، استفـسر املقـرر        ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٩ املؤرخة   ويف الرسالة   - ٢٠
احلكومـة عمـا أحرزتـه مـن تقـدم بـشأن توصـيته بتنفيـذ العناصـر األساسـية األربعـة                      من  اخلاص  

. حلقوق اإلنسان، مبا يشمل استعراض التشريعات الداخلية لكفالـة امتثاهلـا لاللتزامـات الدوليـة              
ــة، فــإن املــادة   فيمــ”وجــاء رد احلكومــة علــى أنــه    مــن ٤٤٦ا يتــصل بتنقــيح القــوانني الداخلي

القائمة تظـل سـارية مـا مل تتعـارض مـع الدسـتور، إىل حـني أو            الدستور تنص على أن القوانني      
مل يبــادر جملــس النــواب إىل إبطاهلــا أو تعديلــها، وأن القــوانني الــيت تتعــارض مــع الدســتور     مــا

ن على استعراض مجيع القوانني الداخليـة، مبـا فيهـا        وتعكف الوزارات املعنية اآل   . ستصبح الغية 
األحد عـشر قانونـا الـيت أوصـيتم هبـا يف التقريـر، وقـد أحـرزت تقـدما يف مـسعاها، وستواصـل                   

ويشيد املقرر اخلاص باحلكومة ملا أحرزتـه مـن تقـدم يف هـذه املهمـة                . “العمل على هذا املنوال   
حلكومــة علــى كفالــة أن يتماشــى تنقــيح  بيــد أنــه يــود أن يــشجع ا . اهلامــة حــسبما أفــادت بــه 

ويوصـي املقـرر اخلـاص أيـضا بـأن          . أن يتقيد بالدستور فحـسب     القوانني مع املعايري الدولية، ال    
  .تزال جارية متتنع احلكومة عن وضع هذه القوانني موضع التنفيذ ما دامت عملية التنقيح ال

ى حرية التعبري والتجمع وتكـوين      وباإلضافة إىل هذه القيود املفروضة منذ أمد بعيد عل          - ٢١
اجلمعيات، فإن اللوائح االنتخابيـة اجلديـدة تزيـد مـن عرقلـة التمتـع حبقـوق اإلنـسان األساسـية                     

ب على اجلـرائم االنتخابيـة بالـسجن        فوفقا للقوانني والتوجيهات االنتخابية اجلديدة، يعاقَ     . هذه
قــانون محايــة النقــل الــسلمي ”بــأن  وذُكِّــر املواطنــون مــؤخراً. ســنة واحــدة ودفــع غرامــة ماليــة

ــ ال ١٩٩٦لعــام “  ملــسؤولية الدولــةتلقــائيال   ملــدة علــى الــسجنويــنص القــانون. زال ســارياًي
بيانـات  ب يلد أو يـ   ات خطابـ  قـي ض أو يل  حيـرِّ ”لكـل مـن     سـنة    ٢٠ و مخس سنوات    تتراوح بني 

وسـيادة القـانون     سـالم اجملتمـع وطمأنينتـه     و اسـتقرار الدولـة      زعزعـة شفوية أو كتابية من شأهنا      
 . القانون هذانتهكت تعليق أي منظمة وزجي و.“والنظام
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ي تــديره ذ الــجملــس فحـص الــصحافة وتــسجيلها ، أصــدر ٢٠١٠يوليــه /متـوز  ٢٠يف و  - ٢٢
ا  وقواعـده يـة قـوانني االنتخاب ال مـن الدسـتور و  ساتبـ قاال”و إىل  يدعاًي توجيه أمراًوزارة اإلعالم 

  وورد أن هـذا األمـر      . فقـدان تـراخيص النـشر       سـتكون  عقوبةال ف ، وإال “صحيح وكامل بشكل  
ل املـــسائل واتنـــ خيـــشون اآلن  الـــذين الـــصحفينيب يف نفـــوسعـــرالتـــوجيهي كـــان لـــه أثـــر م

 .اتنتخابالالدستور وا بالصلة ذات

ــة،  إجــراءتطلــبوي  - ٢٣  اإلعــالن العــاملي النحــو املطلــوب مبوجــب  ىلــع انتخابــات حقيقي
يــة مــستقلة لإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة وضــمان ســلطة انتخابوجــود حلقــوق اإلنــسان، 

 عــضوا يف جلنــة االنتخابــات  ١٧احلكومــة ت نــومــع ذلــك، عّي. هيــدل ونزاعــشكل  بــئهــاإجرا
لجنـة  ال قـرارات     الطعـن يف   وعـالوة علـى ذلـك، ال ميكـن        .  النـاس   عامـة  ةتشاراس دون   يةالحتادا

 ات وفقا لقانون جلنة االنتخابـ     قها،ات يقع على عات   يف حني أن جلنة االنتخاب    و. أمام أي حمكمة  
 املنازعـات ذات الـصلة باالنتخابـات        ثحبـ  لـتمكني    يـة االحتادية، واجـب تـشكيل حمـاكم انتخاب       

 هـــاداءأقـــرارات اللجنـــة و”علـــى أن يـــنص  القـــانون نفـــسه فـــإن، ذلـــكســـلطة ُخولـــت هلـــا و
الطعـون  ) ب (؛خابـات االنتبل املتعلقـة    اعمـ األ) أ: (ة وقاطعـ  ةتعلـق باملـسائل التاليـة هنائيـ       ي ام يف

 يف إطـار  األداء  ) ج(واملراجعات املتعلقة بالقرارات واألوامـر الـصادرة عـن احملـاكم االنتخابيـة؛              
 .“قانون تسجيل األحزاب السياسية

ي يه التـوج   االحتاديـة األمـر    ، أصدرت جلنـة االنتخابـات     ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١  ويف  - ٢٤
أي جتمع خارج مقـره احلـصول علـى    د يسعى إىل عقمن كل حزب   ضيتق ي ، الذي ٢/٢٠١٠

  الـيت ١٩٩٠ يف عـام   الـصادرة  أكثـر تقييـدا مـن اللـوائح      و حكـم  هـ وسبعة أيام،   بذلك قبل   إذن  
 شخـصا يف األمـاكن   ٥٠ اليت يتعدى عـدد أفرادهـا   للتجمعات  فقط  احلصول على إذن   اقتضت
عقــد  زمــعاملكــان املباســم  يف طلبــه للحــصول علــى إذن ،احلــزبيقتــضي بــأن يــدرج  و؛العامــة

، وأمسـاء   ينضـر الحل يريتقـد العـدد   ال، و هتي وهنا ايته لبد يريتقدوالوقت ال ،  رخيهتاو،  التجمع فيه 
 إىل  مـشياً حيظـر علـى األحـزاب الـسري    و الوطنيـة؛    اهتمعناوينهم وأرقام تسجيل بطاق   واملتحدثني  

. ملوكــبد شــعارات يف ايــردتومــشياً  أو الــسري اًأعالمــحــاملني  نينتجمــع املعّيــومكــان النقطــة 
. هــاوتوزيع نــشر مــواد مكتوبــةب قعلــيت أمــر أخــرى، مــن بينــها يــة توجيه أوامــرصــدرتأ كمــا
ــيوح ــنعلــنا أُنم ــات   ع ــسجيل  وامل موعــد االنتخاب ــنيرشــحاملوعــد لت   طلبــهاًحزبــ ٤٧ دم، ق
 . منها٤١لتسجيل ومتت املوافقة على ل

د قـ ف. رمسية يبترهأعمال  وقد اشتكى العديد من األحزاب السياسية من مضايقات و          - ٢٥
  االحتاديـة  ىل جلنـة االنتخابـات    إرسـل خطابـات شـكوى       نـه أ   حزب تنمية قوميـات راخـني إ       قال

فـرع اخلـاص احمللـي      ال ا إن هـ قـال في   ٢٠١٠أغـسطس   /آب ٢٠ يـوم    كومي احل يفرعال هاومكتب
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كانـا   قـادة احلـزب و   أُسـر أغـسطس   /آب  أوائـل   منـذ   كانا قـد اسـتجوبا     وشرطة مكافحة اجلرمية  
 علـى    املكتوبـة  ات احلـزب وشـعاراته    خطابـ  التقاط صور مـن      بواسطة زب احل اتان حترك رصدي

، أفـادت األنبـاء أن احلـزب الـدميقراطي          يوليـه /متـوز  ٢٨يف  و. عالنـات يف مقـر احلـزب      لوحة اإل 
 بعـد ذلـك     هاتـ أحالجلنـة االنتخابـات الـيت       إىل   ائهعـض من أ  ١ ٤٠٠ أمساء    اليت تضم  قائمةالقدم  

بعـد  رمسيـة    ال ترهيـب أعمـال ال   احلـزب إىل جلنـة االنتخابـات         ىكتشاو. إىل فرع الشرطة اخلاصة   
 هالينــغ يــانغون  اخلــاص مكاتــب احلــزب ومنــازل األعــضاء يف بلــديت      فــرعال زار ضــباط أن

 .سري ذاتية وصور فوتوغرافيةوا احلصول على  وطلبوتشييْميِندانغ

ــى ســجناء الــ     و  - ٢٦ ــود عل ــرغم مــن عــدم وجــود أي قي ــى ال ــسابقني يف ضمريعل ــوانني  ال ق
 القــوة الوطنيــة ء مــن حــزباعــض أربعــة أهيوليــ/يف متــوز  جلنــة االنتخابــاتتاالنتخابــات، أمــر

ــة بتقــدمي   ــي ســتعطاف ائلارســالدميقراطي ــسببملــشاركة يف االنتخابــات  با اإلذن ون فيهــاطلب  ب
 ئلارســن إ، قيــل هلــم ٢٠١٠أغــسطس /آب ٧يف و.  صــدرت يف حقهــمخليانــةبا ةنــاإدأحكــام 

 مع تعهـدات    ة ثاني ستعطاف ا لةابعث رس سيكون من الضروري    و مكتملة،   هم مل تكن  ستعطافا
أي بـ  واتـصل ي ن احلكومـة ولـ   واعارضـ يلـن   و،  ٢٠٠٨بأهنم سـوف يقومـون حبمايـة دسـتور عـام            

ن اللجنـة قالـت    أا  مبـ ”: زعيم احلزب، خني مونغ سوي    وربعة  األحد  أقال  و. ةنيوقان غري   رابطة
 علــى أن اللجنــة نفــسها يــلهــذا دلفنا، ســتعطافائل ا رســعــن ‘الرؤســاء’هنــا ســتقدم تقريــرا إىل إ

نـه سينـسحب مـن       إ خـني مونـغ سـوي     قـال   ،  ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥ويف  . “ليست مستقلة 
 .االنتخابات

 داملرشـحني حتـ   تقـدمي   يبدو أن التكاليف الباهظة وضغط الوقـت لتـسجيل األعـضاء و           و  - ٢٧
  ُتـدفع  غـري قابلـة لالسـترداد     هناك تكاليف كبرية    و. خوض االنتخابات ى  لع قدرة األطراف    من

 دوالر ٥٠٠، و   حـزب  لكـل    من دوالرات الواليـات املتحـدة      دوالر   ٣٠٠ حوايل -للتسجيل  
رســوم تــشكل عائقــا  اه ليــست ودائــع ولكنــ-  لكــل مرشــحمــن دوالرات الواليــات املتحــدة

 ملــشاركة ومــشقة حقيقيــة نظــرا للحالــة الفقــرية ملعظــم النــاس يف ميامنــار حيــث ا ا أمــاماقتــصادي
.  يف الــسنةمــن دوالرات الواليــات املتحــدة ا دوالر٤٥٩ ســوى متوســط دخــل الفــرد يبلــغ ال
 ى حـق علـ  قيـد  هـا، مبثابـة   جوهر هـي، يف    النامجة عن اإلطار االنتخايب وتنفيـذها      طروشهذه ال و

ــاروهن  م يف املــشاركة يف حكومــة بلــده املــواطنني ــة حبّرم، إمــا مباشــرة أو بواســطة ممــثلني خيت  ،ي
 . املعايري الدولية حلقوق اإلنسانحسبما تقتضيه

تـسجيل  بسمح  تـ   الـيت  قـصرية اللفتـرة   ل، نظـرا    ا إهنـا  هلـ بقو األحزاب الـسياسية     تكتشاو  - ٢٨
  علـى عـدد حمـدود مـن مقاعـد      إالتكون قـادرة علـى التنـافس   لن  املرشحني وافتقارها للتمويل،    

. ليماقـ  أو األ يـات والعلـى مـستوى ال    مقعـدا    ٦٦٥ ومقعـدا    ٤٩٨ البالغ عددها الربملان الوطين   
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تـنص  و.  القائـد العـام    همنيعّي اجليش   فراد من اجملالس التشريعية حمجوزة أل   مجيع  ربع املقاعد يف    و
 يوجد سوى مرشح واحد لعضوية جملـس الـشعب يف دائـرة    إذا مل ”: هقوانني االنتخاب على أن   

ملنطقة أو اللجنة الفرعيـة     ن ا عِلتنتخابية، و الدائرة ا النتخابات عن هذه    ال ا  جترى الف،  ماانتخابية  
 .“ملان لعضوية الربهالرشح ممثِّهذا املة املعنية يواللل

أغـسطس  /آب ٥ يـوم  ، ثـني  ، فيـو مـني    وقد استقال رئيس احلزب الدميقراطي االحتادي       - ٢٩
خـني مونـغ سـوي مـن       ا قالـه    وفقا مل و. ى أن االنتخابات لن تكون حرة أو نزيهة       وعبد ٢٠١٠
  الـيت   خفـض عـدد الـدوائر االنتخابيـة         احلـزب  ان علـى  فقـد كـ   قراطية،   القوة الوطنية الدمي   حزب
 كــان ينــوي تقــدمي  يــة كــايني االحتاد عــصبة حــزب أنورده ع أنــومــ.  فيهــاقدم مبرشــحنييتســ

 ته البالغــة حــصة عــضويءايفتســ صــعوبة يف ازب احلــفقــد وجــدمرشــحني يف مجيــع أحنــاء البلــد، 
النتخابـــات قبـــل املوعـــد النـــهائي يف جلنـــة اإىل تقـــدمي توقيعـــاهتم عـــن طريـــق  و عـــض١ ٠٠٠
 قـدم يف    زب أن احلـ   وردو. تـسجيله ى   املوافقة عل  بعد يوما   ٩٠  أي ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢١
 يف نايبيـداو،    اتإىل مكتـب جلنـة االنتخابـ      عـضو    ١ ٥٠٠م   الـيت تـض    أغسطس قائمته /آب ١٠

  يـستطع  ملونتيجة لذلك،   . غري مكتملة كانت   م استماراهت  ألن ترفض لكن العديد من األمساء   
 عـضو، وبالتـايل     ٥٠٠ قلـيال علـى       عـدد األعـضاء فيهـا       إعـادة تقـدمي قائمـة يزيـد        سـوى احلزب  

 . إيراواديمقاطعةيف إال  خوض االنتخاباتال يستطيع  اًإقليمي اًحزبرب عُتا

  يف علــــى املرشــــحني وافق رمسيــــاًســــتعلــــى الــــرغم مــــن أن جلنــــة االنتخابــــات     و  - ٣٠
 ،٢٠١٠أغـسطس   /آب ٣٠  الـيت جـاءت بعـد      رير األوليـة   التقا إن، ف ٢٠١٠ستبمرب  /أيلول ١٠

 وحــزب يحتــادالا التــضامن والتنميــةحــزب ن أن املوعــد النــهائي لتــسجيل املرشــحني تبــيِّوهــو 
لحـزب  ف: ئـة مـن املرشـحني     ا يف امل  ٧٧ نحـو  ب ن معـاً  امدسيتق للحكومة   ْينالوحدة الوطنية املوالي  

.  مرشـحا ٩٩٠زب الوحـدة الوطنيـة   حل و، مرشح١ ٠٠٠ أكثر من يحتادالا التضامن والتنمية 
 مرشــحا فقــط، حــزب ١٦١ القــوة الوطنيــة الدميقراطيــة يف البدايــة  حــزبويف املقابــل، ســجل 

 مرشــحا ٥٠ ياالحتــاد زب الــدميقراطياحلــ مرشــحا فقــط، و١٥٧قوميــات شــان الــدميقراطي  
 .فقط

ؤالت  كانـت هنـاك تـسا      نلكـ .  عادلـة  أرضية تنـافس  انتخابات حقيقية   ويتطلب إجراء     - ٣١
بريـل،  أ/فـي نيـسان   ف. قوانني االنتخابـات  ب يحتادالا التضامن والتنمية حزب   حول التزام    تريأث

 حقائـب وزاريـة     ن يتولون  آخرين من كبار اجلنراالت مم     ٢٦استقال رئيس الوزراء ثني سني و       
سمح ملـوظفي اخلدمـة املدنيـة        ال يُـ    أنـه  اومبـ . لـدى احلـزب اجلديـد     أنفـسهم    وامن اجليش وسجل  

ن أ علــى الــرغم مــن  ا قانونيــأمــراذا كــان هــذا إشــكك الــبعض يف مــا  فقــد ن أحــزاب، تكــويب
 .ني مدنيوظفني يف الواقع مسوايلوزراء  قضت بأن الاحلكومة
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  اجتماعيــة كمنظمــة١٩٩٣ يف عــام ةيــحتادالا التــضامن والتنميــةرابطــة  تتأســسوقــد   - ٣٢
، فـإن   ءانبـ ألبعض ا ووفقا ل . ااستهرئ ، اجلنرال ثان شوي   ، اجمللس العسكري  قائد يتوىلمجاهريية  

ــضم   ــت ت ــة كان ــو الرابط ــضو  ٢٠ حن ــون ع ــضوية إلزاميــ ب ملي ــة  ةع ــة املدني ــوظفي اخلدم يف و.  مل
ــالرابطــة، مت حــل ٢٠١٠يوليــه /متــوز . يحتــادالا التــضامن والتنميــةحــزب  إىل ا أمواهلــت ونقل
 أنت سـابق    يف وق أيضا  ذكر  و. لحكومةليزعم بعض املراقبني أن هذه األصول هي ممتلكات         و

ــام يف  ي زباحلــ ــال الع ــدالنفــق امل ــةبل ــانغون  ات الواقع ــة ي ــهاوســائلب يف مقاطع ــاء الطــرق   من  بن
 تتحـدث عـن   وهنـاك أيـضا تقـارير       .  سياسـية  يـزة  م ليـ نواجلسور والعيادات الـصحية مـن أجـل         

حـوايل  ( كيات   ٥٠ ٠٠٠ مبعدل    كونغيانغون  للمزارعني يف بلدة    منحها احلزب  قروض زراعية 
مـشروط علـى مـا يبـدو      وهو مبلغ    ،للدومن الواحد ) من دوالرات الواليات املتحدة    دوالرا   ٥٠
زعم ، وهـي ممارسـة يُـ      هحلـزب والتـصويت لـ     ا نـضمام إىل  االب  فيه املوقِّع  تعهديالتوقيع على بيان    ب

 . يف مناطق أخرى كذلكهامااستخد

ان يعتـرف بـاحلق     أنه يف حني أن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـس           بر املقرر اخلاص    يذكِّو  - ٣٣
نص يف الوقـت نفـسه علـى أنـه ال جيـوز             يـ ه  فإنـ يف حرية التجمـع الـسلمي وتكـوين اجلمعيـات،           

 .ة مارابطإرغام أحد على االنتماء إىل 
  

 سجناء الضمري  -باء   
قد حث املقـرر اخلـاص باسـتمرار حكومـة ميامنـار علـى إطـالق سـراح مجيـع سـجناء                  ل  - ٣٤
ر حاليـا مبـا يزيـد علـى         قـدّ يي  ذ، ال ضمري من سجناء ال   هنفس العدد الكبري    نأسف أل وي. ضمريال

ويعتـرف املقـرر اخلـاص      . حنـاء الـبالد   أ متوزعة علـى   اليوم يف سجون     ون، يقبع  شخص ٢ ١٠٠
  أوضــحتميامنــار”: ســتبمرب وهــو أن/أيلــول ٢وقــف احلكومــة املتكــرر يف رســالتها املؤرخــة مب

األفـراد الـذين يقـضون عقوبـات        أن  د، و  يف البلـ   ضـمري  أنـه ال يوجـد أي سـجني           وتكراراً مراراً
يكـرر املقـرر اخلـاص موقفـه بـأن األفـراد            و. “ قـوانني قائمـة    وابالسجن هم أولئك الـذين انتـهك      

الذين سجنوا ملمارسة احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق               
ــوقــد قــضى  . ضــمريســجناء هــم اإلنــسان  ــهم بعض ال   يفعقــدين املاضــيني بالفعــل معظــم ال من

 يف الـدعوة إىل   مهشاركت ملـ  بـشكل مفـرط   لـة   ي طو هم أحكـام سـجن    قـى العديـد منـ     السجن، وال 
حاليا عقوبـة   ون  يقضالذين  ،  ٨٨التحول الدميقراطي يف ميامنار، مثل قادة جمموعة طالب جيل          

ــسجنب ــدةال ــذكّو.  ســنة٦٥  مل ــى    ي ــد التق ــه ق ــرر اخلــاص بأن ــر املق ــساء   ال ــؤالء الن ــن ه بعض م
 تـه  خالل زيار  -  ورهبان وزعماء أحزاب سياسية وزعماء أقليات عرقية       ةبل قادة ط  - جالوالر

إن . واستمروا يف الدعوة إىل التحول السلمي الدميقراطي واملصاحلة الوطنية لـبالدهم          . السجون
  لــذا، فــإن. يف هــذه االنتخابــات التارخييــةقيــام بــهلا  ينبغــي مــشروعهــؤالء النــاس لــديهم دوٌر
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النتخابـات  ا  هـذه  ضـروري لتكـون   أمٌرضمريفوري غري املشروط عن مجيع سجناء ال اإلفراج ال 
 .ذات مصداقية

 مــا إذا كانــت تعتــزم عت عنــدما ســئل،٢٠١٠ســتبمرب /أيلــول ٢ت احلكومــة، يف رّدو  - ٣٥
 التا خمتلف احلـ   لديها خطة ملنح العفو للسجناء بعد أخذ      ”ن  بأسجناء  ال  من إطالق سراح أي  

وحيــث املقــرر . “مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة ) ١ (٤٠١ مــع املــادة ىشــامتمبــا ييف االعتبــار 
 يف أقـرب وقـت ممكـن       ضمرياخلاص مرة أخرى احلكومـة علـى إطـالق سـراح مجيـع سـجناء الـ                

 . االنتخابات يفبالفعلاليت مت بلوغها بالنظر إىل املرحلة املتأخرة 

ــ  - ٣٦ ــاص شريويـ ــرر اخلـ ــالن إىل املقـ ــوم إعـ ــاين  ٧  يـ ــشرين الثـ ــ/تـ ــدا٢٠١٠ًوفمرب نـ   موعـ
عقوبـة اإلقامـة   ة لنهايـة املتوقعـ   موعد ال  منأسبوع واحد   يأيت قبل   ا يبدو أنه    ، وهو م  النتخاباتل

يف ،  اللـواء مونـغ أو   ،وقـال وزيـر الداخليـة     . ييتش داو أونغ سان سو      اجلربية اليت تقضيها حاليا   
 وحـضره ،  ٢٠١٠نـاير   ي/كـانون الثـاين    ٢١يف  كياوكبادونغ، عقد   اجتماع ملسؤولني حمليني يف     

ــخاص،     ــن األشـ ــات مـ ــدة مئـ ــو    نإعـ ــان سـ ــغ سـ ــشداو أونـ ــُييتـ ــي سـ ــشرين  يف هافرج عنـ تـ
 .نوفمرب/الثاين

وقد أعرب املقرر اخلـاص يف تقـاريره الـسابقة عـن قلقـه إزاء ظـروف احتجـاز سـجناء                 - ٣٧
اجــة إىل الرعايــة الطبيــة ممــن هــم حب ضمريمــن ســجناء الــســجينا  ١٣٨ حاليــا وهنــاك. ضمريالــ
. ىيآميـا     يـو تـني يـو وكـو        هم فـي  ن مبـ  ، حقهـم األساسـي يف الـصحة       مـن أساسا   نورمحيذين  الو

مـارس  /آذار ٣هـم يف  ، اتُّالوطنية من أجـل الدميقراطيـة  عضو يف الرابطة  وهو  ويعاين يو تني يو،     
احلـصول  ’ همحانـسني بعـد صـي     إعرقلـة مـسؤولني يف حمكمـة سـجن          ب مع تسعة آخـرين      ٢٠٠٩

.  التبــولعنــدمل األناســور وال  مــرض يف قاعــة احملكمــة، مــن‘يتناعلــى حقــوق اإلنــسان هــو قــض
. مـن قبـل الـشرطة     ا  رحماصـ  باب قاعة احملكمـة      إذ كان  حضور حماكمته    هتأسر أفراد   يستطع ملو

 سيلــ عــن أســرهم حيــث قــل معظــم هــؤالء الــسجناء إىل ســجون يف منــاطق نائيــة بعيــداً وقــد ُن
 .سية واألغذية التكميليةم األدوية األساُرز تلقي زيارات أو همروقدمب

 خـني خـني نـو       بـشأن مـا   ، ردت احلكومة علـى نـداء عاجـل          ٢٠١٠يوليه  /متوز ٨يف  و  - ٣٨
 بـاحلق يف الـصحة      ني املعنـي  ني اخلاصـ  ْينىي بعث به املقرر اخلاص باالشتراك مع املقـرر        آميا   وكو
هينغيـا،  روهـي مـن مجاعـة        يف ميامنـار و    ت ولـد  يتكم على ما خني خني نو، الـ       وُح. التعذيببو

ــدة   ــسجن مل ــانون ١٧بال ــ امل ســنة مبوجــب ق ــامواطن ــشأن عِ ١٩٨٢ ة لع ــا  بتهمــة الكــذب ب رقه
 أعـضاء   إىلانـضم والـدها يـو كيـاو مـني           أن   بعـد    ٢٠٠٥  عـام   يف واحلصول على املواطنـة زوراً    

 مـا خـني     وورد أن .  اجمللس التشريعي  انعقادح ب اسمال يف الربملان يف الدعوة إىل        آخرين منتخبني
 تتلـق  مل   ا ولكنـه   سـوءاً  ت حالتـها  دازيف سـجن إنـسني وأعطيـت أدويـة          أُصيبت مبرض    خني نو 
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 األطباء يف سـجن     إنحلكومة  ت ا وقال. اً هلا  باخلروج طلب  اسمح هل  يُ مل من الرعاية الطبية و    اًمزيد
زاعم هـذه املـ    أي حتقيـق يف       ُيجـر  ، ومل “باسـتمرار العـالج الطـيب املناسـب       هلـا    ونقدمي”نسني  إ

 .هاالضحية املزعومة أو نيابة عن من  أي شكاوىقدم ُتملحيث 

 ةصـابة بنوبـ   من ذحبة غري مستقرة مـع ارتفـاع خمـاطر اإل    يعاينهيبدو أن فىي  آكو ميا   أما    - ٣٩
  تـونغيي  إىل سـجن  لويكاوقل من سجنُنقد نه إوقالت احلكومة   . قلبية وكذلك قرحة هضمية   

 اًحمليـ  د بـأن طبيبـاً    ر و تـونغيي يف سـجن    ،  نلكـ . من أجل احلصول علـى الرعايـة الطبيـة املناسـبة          
ــ ــاً   وزي ــرة كــل شــهرين تقريب ــسجناء م ــيت    فحــص يحيــث ر ال ــة ال ــدم ويــصف األدوي  ضــغط ال
  يفلـيس و. ا للـسجناء هلـ مح أفراد األسرة شـراؤها و ىل ع يتعنييتلاتوفرها سلطات السجن و  ال

 شـعة الـيت    باأل  الالزمـة لفحـص القلـب      لـة القلـب وال اآل   يف أمـراض     أخـصائي     تونغيي أي  سجن
ي يف  يـ تعـيش عائلـة كـو ميـا آ        و. ة إليهـا  اجـ حبنـه   لويكاو إ   يف ىيآكو ميا   الذي زار   الطبيب   لاق

  أن تــسافر يف زوجتــهلــىبــدال مــن ذلــك، عو. ين معــاًمــرىل األإصــول ويــانغون حيــث ميكنــه ال
 مـرة   سوى تستطيع فعله   ال رته، وهو ما  الزي تكاليف باهظة    وتتحمل ساعة   ٢٤ستغرق  ترحلة  
  . أشهر كل شهرين أو ثالثةواحدة
قام املقرر اخلاص مرارا بتـذكري احلكومـة مبـسؤولياهتا املتعلقـة بتـأمني احلمايـة واملعاملـة                    - ٤٠

املالئمة للمحبوسني مبا يف ذلك تقدمي الغذاء وتوفري الرعاية الصحية املالئمة هلـم وفقـا للمعـايري                 
  . حلقوق اإلنساناملقبولة عامليا واملبادئ الواردة يف الصكوك الدولية

 عاما، وهو سياسي من إثنيـة       ٧٤وقال إن اجلنرال ساوهسو تني، الذي يبلغ من العمر            - ٤١
ــة ســجن تــصل إىل    ــا عقوب ــانون  ، إل ســنوات١٠٦شــان يقــضي حالي ــهاك ق ــة وانت ــه باخليان دانت

وهـو يعـاين   .  كبـار  سياسينيغري املشروعة، بعد مشاركته يف اجتماع خاص ملمثلنينظيمات  الت
ــراض الــسكري       حال ــن أع ــضال ع ــشاكل يف القلــب ف ــن م ــا م ــني  ي ــة الع ــام عدس وطبقــا . وإعت

حترمـه علـى حنـو متكـرر مـن          الـسجن   للمعلومات اليت تلقاها املقرر اخلاص فقد ظلت سـلطات          
سو تـني،   هـ أغسطس نقل اجلنرال    /ويف خالل األسبوع األول من آب     . الرعاية الصحية املالئمة  

 واحـد، حيـث نقـل مـن سـجن خـاميت إىل سـجن مانـدايل،                  إىل ثالثة سجون خمتلفة يف أسـبوع      
وعنـدما  . ومن سجن ماندايل إىل سجن أنسني، وأخريا، من سجن أنـسني إىل سـجن سـيتووي               

، علمـت أنـه كـان مقيـدا     ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١١ تونـغ، بزيارتـه يف       م،قامت إبنتـه نـانغ خـا      
ــه أثنــاء  ــه    نقل ــدايل، إىل ســجن أنــسني، ممــا نــتج عن أن اخنلعــت ذراعــه  بالقطــار مــن ســجن مان

وحيــث املقــرر اخلــاص احلكومــة علــى تــوفري . ، وال يــزال يعــاين مــن األملاطبيــعالجــا يتلــق  ملو
  .سو تنيهالرعاية الصحية املالئمة للجنرال 
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 عامـا، يف سـجن   ٣٩قرر اخلاص أن موت كو كواي سـو، البـالغ مـن العمـر               املالحظ    - ٤٢
 الــسجون منــذ عــام املتــوفني يفء الــضمري ، يرفــع عــدد ســجنا٢٠١٠مــايو / أيــار١٩منغيــان يف 
وكــان كــو كــواي ســو، عــضوا يف شــبكة املــدافعني عــن حقــوق     . ا شخــص١٤٤ إىل ١٩٨٨

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١١ سـنوات يف     ١٠ بالـسجن ملـدة      عليـه وحكـم   . املـروجني هلـا   اإلنسان  
املـادة  غـري املـشروعة، و  التنظيمات من قانون ) ١ (١٧املادة : مواد هيمبوجب ثالث   ،  ٢٠٠٨

ــ (٥٠٥قــانون اهلجــرة، واملــادة  مــن ) ١ (١٣ وقــد مت تعذيبــه أثنــاء  . مــن القــانون اجلنــائي ) اءب
.  وللـصعق الكهربـائي  تعرض للضرب املتكرر واحلرق بأعقاب الـسجائر ، وذكر أنه  التحقيقات

غـري أن سـلطات سـجن مينيـانغ     ، يف املعدة وآالم  مرض تنفسي   وكان كو كواي سو يعاين من       
قـرر اخلـاص مـن      املويطلـب   . األدويـة املالئمـة   اليت قدمتها أسرته لتزويده ب    طلبات  للتستجب  مل  

 يف السجون، وإخطـار أفـراد   اةالسلطات كفالة إجراء التحقيقات املالئمة يف مجيع حاالت الوف   
  .بالنتائج تبعا لذلكاملعنية األسر 
التعـذيب أثنـاء   اللجـوء إىل    قرر اخلاص، يعرب عن قلقه على حنـو متكـرر بـشأن             املظل    - ٤٣

ــاء احتجــازهم ســجناء الــضمري مــع التحقيقــات  وطبقــا . الــسجناء اآلخــرينمــع وكــذلك وأثن
والتعـذيب اجلـسدي والنفـسي      املعاملـة    هنالك أمناط منتظمـة لـسوء        ،مباشرةوشهادات  لتقارير  

يـو واي أونـغ،     ففعلى سبيل املثال، مت اعتقال      . حملتجزينمتارسها سلطات ميامنار حبق ا    واجلنسي  
الـيت وقعـت يف     بالقنابـل   ، لالشتباه يف اشتراكه يف تنفيذ اهلجمـات         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢يف  
.  شخــصا١٦٨ أشــخاص وإصــابة عــشرةأبريــل يف يــانغون، والــيت أدت إىل وفــاة  / نيــسان١٥

ــا للمعلومــات الــيت تلقاهــا    ــسيد   املوطبق ــقــرر اخلــاص، فقــد نقــل ال ــغ، إىل مركــز  في و واي أون
باي، وتعرض للتعذيب على مدى ستة أيـام، حـىت اعتـرف باجلرميـة الـيت             التحقيقات يف أيونغ تا   

تجـزا علـى انفـراد يف سـجن أنـسني، ومل يـسمح لـه                حممنذ ذلك احلني،    ظل  و. مل يقم بارتكاهبا  
ر ذكِّقرر اخلاص أن يُـ    املويود  . خلروج إىل اخلارج  باأثناء الشهرين األولني من حبسه اإلنفرادي       

 النحـو الـوارد   ىوالعقلية جلميع األشخاص علالبدنية احلق يف السالمة احلكومة بالتزامها حبماية    
  . يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

تفيـد  يف سـجن أنـسني،   خلـف أبـواب مغلقـة،    أثناء حماكمة فيو واي أونغ، اليت جرت       - ٤٤
 قـضيته، وأن الـشرطة كانـت تنتـهك باسـتمرار      ملـف أنه مل يـسمح لـه بـاالطالع علـى          التقارير  

، عقـد رئـيس   ٢٠١٠مـايو  / أيار٦وقبل شهرين من موعد حماكمته يف    . حاميهمبرية اجتماعه   س
قـرر اخلـاص اهتمـام      ويوجـه امل  ،  “إرهـايب وقاتـل   ”الشرطة مؤمترا صحفيا، وصـف املـشتبه بأنـه          

املقبولـة دوليـا يف جمـال       وجـود جمموعـة مـن املعـايري واملبـادئ           السلطات يف ميامنار مـرة أخـرى،        
معاملة السجناء ودور احملامني ودور املـدعني       تعلق بإقامة العدالة، مبا يف ذلك       ت حقوق اإلنسان، 
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وسلوك موظفي إنفاذ القانون الذي جيـب أن تـسترشد بـه الـسلطات           واستقالل القضاء   العامني  
  .القانونيةلضمان نزاهة احملاكمات، ومراعاة األصول 

رض لتعذيب وحـشي علـى مـدى    تلقى املقرر اخلاص معلومات بأن ثان منت أونغ، تع         - ٤٥
يـانغون يف   الـيت وقعـت يف      بـشأن اهلجمـات بالقنابـل       الـيت جـرت     شهر كامـل أثنـاء التحقيقـات        

إىل قيـام الـسلطات بنقـل تـان مينـغ أونـغ، إىل مركـز حملـي أُخـذ                    وبعـد   . ٢٠٠٩مارس  /أذار ٣
 .إصـابة تعـرض هلـا أثنـاء التعـذيب     مججمتـه وهـي   املستشفى حيث وجـدت بعـض الكـسور يف        

ومـن عـدم وجـود أدلـه        ائق حتـت اإلكـراه،       وقع، فيما يبدو، وث    سان مينغ أونغ  من أن   الرغم  بو
التنظيمـات  وجـب قـانون   فقـد مت اهتامـه بارتكـاب جـرائم أخـرى، مب     ربطه باهلجمات بالقنابل،   ت

، اســتنادا إىل اعتــراف مت احلــصول عليــه   وقــانون اإللكترونيــاتغــري املــشروعة وقــانون اهلجــرة 
  .دعاءأدلة داعمة أو أي شهود من جانب االون دمن التعذيب، ب

ــوز٢٧يف و  - ٤٦ ــه / مت ــال أحــد     ٢٠١٠يولي ــار باعتق ــسكرية يف ميامن ــسلطات الع ، قامــت ال
سارا، يف سيتوي، بناء علـى عـدة      آشون بينا يف والية راخني، وهو الراهب      املؤرخني املرموقني   

عــار للــدين، وهتديــد أمــن وجلــب ال ؛ جنــسية مــع إحــدى النــساءةعالقــإقامــة اهتامــات، مشلــت 
 واحلـصول علـى مكاسـب    ؛رائم سياسية كـامتالك وثـائق ختريبيـة     الدولة، ومن ذلك ارتكاب ج    
يبدو أنه قد ُعذب أثناء احتجازه لدى الشرطة، وفقـا ملـصدر            و. شخصية من املمتلكات الدينية   

سلطات مـن خطـة تـديرها الـ       ويرى كثري من السكان احملليني أن القضية جـزء          . قريب من الدير  
، نظـرا لالحتـرام الكـبري الـذي يلقـاه مـن جانـب اجملتمـع                 اسـار  احمللية لتقويض سلطة آشـن بينيـا      

  .احمللي
مــن قــرار جملــس حقــوق ) ب (٦يــود املقــرر اخلــاص أن يــسلط الــضوء علــى الفقــرة  و  - ٤٧

ــسان  ــام ٨/٨اإلن ــيت ٢٠٠٨ لع ــى  فيهــا اجمللــس  ث حيــ، ال ــدول عل ــدابري مــستمرة  أن تتخــذ ال ت
قيام السلطة الوطنية املختصة، على وجه السرعة وبرتاهة، بدراسـة مجيـع            الة تكفل   وحازمة وفع 

ــسانية     التعــذيب أو ادعــاءات ممارســة   ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب غــريه مــن ضــروب املعامل
 وحتميـــل املـــسؤولية لألشـــخاص الـــذين يـــشجعون علـــى ارتكـــاب هـــذه األفعـــال،  ،املهينـــة أو
 مبـن  ،عنها، أو يرتكبوهنـا، وإحالتـهم إىل القـضاء ومعاقبتـهم بـشدة         يأمرون هبا، أو يتغاضون      أو

 ،فيهم املوظفون املسؤولون عن أماكن االحتجاز اليت يتبني أن الفعل احملظـور قـد ارتكـب فيهـا                 
بفعاليــة بــشأن التعــذيب علمــا يف هــذا الــصدد، باملبــادئ املتعلقــة بالتقــصي والتوثيــق أن حتــيط و

، )بروتوكـول اسـطنبول   (لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة        من ضروب املعاملة أو ا    وغريه  
وفـضال عـن ذلـك، حيـث        . أداة مفيدة يف اجلهود الرامية إىل مكافحة التعـذيب        من حيث كوهنا    

زعـت حتـت التعـذيب      القرار نفسه الدول على عدم جـواز االحتجـاج بأيـة أقـوال يثبـت أهنـا انتُ                 
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اهتـم  ضـد شـخص   وإال إذا استخدمت تلك األقوال دلـيال      يف أية اجراءات قضائية      دلياللتكون  
  .التعذيبمبمارسة 

  
   اإلثنية ومحاية املدنينياألحزاب  -جيم   

 لعــدم إحــراز تقــدم حلـل الــرتاع يف هــذه اجملــاالت  ال املقــرر اخلــاص بقلــق عميـق  يـشعر   - ٤٨
ديـد مـن    قـام الع  فقـد   .  تـوترات متزايـدة علـى طـول احلـدود          أنـه ولكن ملـا يبـدو      فحسب  اإلثنية  

حيـث يـؤدي الوجـود      ميامنار  شرق  اجملموعات بتوثيق االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان يف        
ويف املناطق اليت يستمر الصراع فيهـا       . العسكري إىل تعرض السكان املدنيني لتلك االنتهاكات      

تستهدف الدوريات العسكرية املدنيني على األرجح كوسـيلة إلضـعاف املعارضـة يف حـني قـد            
 الـيت يعتمـدها   “االكتفـاء الـذايت  ” ة عمليات مصادرة األراضي واالبتزاز ناجتة عن سياسـ      تكون

  .العسكر واليت يستطيع القادة اإلقليميون مبوجبها تلبية احتياجاهتم اللوجيستية األساسية حمليا
ــة      - ٤٩ ــة الواســعة الــيت تــشرف عليهــا الدول ــادرات اإلمنائي ــها أدت املب اســتخراج الغــاز  ومن

وقامـت  .  ُسـبل الـرزق وانتـهاك حقـوق اإلنـسان     بناء السدود الكهرمائية إىل تقـويض  ي و الطبيع
أكثـر  الذي أصاب   تدمري  الإلنسان واجملموعات اإلنسانية بتوثيق     املدافعة عن حقوق    موعات  اجمل

أمـاكن االختبـاء يف شـرق ميامنـار منـذ عـام             فضال عـن    نقل سكاهنا قسرا،     قرية أو    ٣ ٥٠٠من  
ت حدوث عمليات التـدمري بـصور شـديدة الوضـوح لـسواتل جتاريـة تـبني                 وميكن إثبا . ١٩٩٦

  .القرى قبل حدوث عمليات التشريد وبعده
ا لسيطرة املتمـردين أو لـسيطرة احلكومـة أو إلدارة           ختضع املناطق إم  يف ميامنار الشرقية      - ٥٠

 مـن غـري     بني اجملموعات احلكوميـة واجملموعـات املـسلحة       خمتلفة حيث ال يزال الصراع مستمرا       
قيامهــا بقتــل ب ردت حكومــة ميامنــار علــى ادعــاء ســابق   ،٢٠١٠مــارس / آذار٥ويف . الدولــة

وذكـرت احلكومـة أن هـذين      . وين تني ودونـغ نيـون      مها سو و   ،شخصني خارج نطاق القانون   
جرت يف والية كني، موضحة أن املناطق الـيت ال يـزال يوجـد              “ مناوشة”الشخصني قُتال أثناء    

املنـاطق الـيت ُيـسيطر عليهـا        غري أن   . ُحددت بوصفها منطقة رمادية   والية كني   هبا متمردون يف    
 ألن العــسكريني إطــالق النــار نظــرامبــاح فيهــا أهنــا منــاطق باملتمــردون والــيت يــصفها املراقبــون 

علمهم املسبق بوجود مـدنيني مـن دون أن حيـاولوا التمييـز بـني احملـاربني                 يقومون هبجماهتم مع    
 ١١١ ٠٠٠ر كـثري مـن اجملموعـات أن         ويقـدّ . دنينياملـ أعـداداً كـبرية مـن       تؤوي  فإهنا  واملدنيني  

ولـن  . شخص على األقل ال يزالون خمتبئني هناك ومعرضـني خلطـر الـنريان لـو شـاهدهم اجلنـود             
  .يكون يف مقدورهم املشاركة يف االنتخابات

 تــشمل أن واجبــات وُســلطات جلنــة االنتخابــاتعلــى قــانون جلنــة االنتخابــات يــنص   - ٥١
جيل وإلغاء االنتخابات يف الدوائر الـيت ال ميكـن فيهـا إجـراء انتخابـات ُحـرة ونزيهـة بـسبب                      أت
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ويعطـي هـذا الـنص الـسلطة للجنـة االنتخابـات            . املنطقـة أمـن   متـس   الكوارث الطبيعية أو حالـة      
نـاطق  يف امل وفحسب بل   يف املناطق اليت ُيسيطر عليها املتمردون       ال  أو تأجيل االنتخابات     إللغاء
ش فيهـا أقليـات إثنيـة ترغـب يف           يف ذلك الوقـت والـيت تعـي        يسري فيها وقف إلطالق النار    اليت  

  .املشاركة يف االنتخابات
انتخابية لربملـان واليـة     الحظ املراقبون أن جلنة االنتخابات قررت عدم تعيني أي دائرة             - ٥٢

عــة بــاإلدارة الذاتيــة، املتمت“ وا”ُتــشكل مقاطعــة  مــن مجلــة ســت بلــدان تشــان يف أربــع بلــدا
وحددت بلدة هوبانغ مركزا للمقاطعة بدال من بانغسانغ الـيت تعتـرب املقـر احلـايل لقيـادة جـيش                   

البلـدات  االنتخابـات يف تلـك      ونظرا ألن مبقدور جلنـة االنتخابـات أن تؤجـل           . والية وا املوحد  
ختــضع  “ديــةمنــاطق احتا” تلــك البلــدات نمرجحــا أن تعلــ يبــدو ،مبوجــب قــانون االنتخابــات

، وبـذلك ُيحـال دون ممارسـة        األمن الـوطين  تتعلـق بـ   ألسباب  اجلمهورية  لإلدارة املباشرة لرئيس    
  .جيش والية وا املوحدة أي دور رمسي يف إدارة منطقته

ــة مــن األحــزاب الــسياسية املــسجلة هــي   ٦٠يالحــظ املقــرر اخلــاص أن حنــو  و  - ٥٣  يف املائ
يغلـب  أو منطقة جغرافيـة     احدة،   جمموعة أقلية إثنية و    تسعي إىل متثيل  ، أي أحزاب    أحزاب إثنية 

وقد سـبق أن مت يف هـذا التقريـر تنـاول العقبـات، العامـة الـيت                  . فيها وجود جمموعة إثنية واحدة    
وال تـزال هنـاك ثالثـة أحـزاب سياسـية مـن       . ال تؤيـد احلكومـة    مشاركة األحزاب الـيت     تعترض  

. فترة تسجيل مرشـحني   ء  وقت بد الذي قدمته   ل  لتسجياتنتظر قراراً بشأن طلبها     والية كاشني   
وأوضح حزب والية كاشني التقدمي أن التأخري املطول يف الرد على طلب احلـزب الـذي قُـدم               

ومجـع األمـوال وهـو    أنشطة احلزب، من قبيل تنظيم احلمالت االنتخابيـة  أبريل أعاق  /يف نيسان 
  .فعالإال إذا مت تسجيل احلزب ال ميكن أن يتم ما 
 ٢٠١٠قــانون تــسجيل األحــزاب الــسياسية لعــام  مــن التغــيريات الــيت أدخلــت علــى  و  - ٥٤
، إمكانيـة إلغـاء تـسجيل األحـزاب    ، ) أعـاله  ١٦انظـر الفقـرة      (١٩٨٨ما يتصل بنسخة عام      يف
ــر    ل ــري مباشـ ــرة أو غـ ــصاالت مباشـ ــا باتـ ــسلحة أو   مب ةقيامهـ ــردة مـ ــات متمـ ــابيني جموعـ بإرهـ
موعـات وقـف إطـالق النـار الـيت تـرفض التحـول        جمإعـالن  وميكن  . ري مشروعة بتنظيمات غ  أو

 حــزب سياســي لــه ارتباطــات  فكــل. منظمــات غــري شــرعيةبأهنــا راســة حدوديــة حإىل قــوات 
  .من مث ألن يلغى تسجيلهمعرض ، مباشرة أو غري مباشرة مع تلك املنظمات

التحـول إىل   حنـو    خطـوات    سـبع أشـادت احلكومـة خبطـة طريقهـا املكونـة مـن             حني  يف    - ٥٥
مـن جديـد    املقـرر اخلـاص     ملالئمة لتحقيق املصاحلة الوطنية، يؤكد      الوسيلة ا بوصفها  قراطية  الدمي

فاالنتخابـات  . اإلثنيةوجوب أن تشمل هذه العملية ال سجناء الضمري فحسب، بل واألقليات            
ويف ضــوء اســتمرار الــرتاع املــسلح والقــضايا   . تتطلــب املــشاركة علــى نطــاق واســع  احلقيقيــة 
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. أصبح محايـة املـدنيني واجبـا ال ميكـن جتاهلـه           املتعلقة بتصريف شؤون ميامنار     قة  السياسية العمي 
املقرر اخلاص احلكومة على إجراء حوار مثمر مع اجملموعـات اإلثنيـة ومـع الشخـصيات                وحيث  

تـدابري  ويـتعني أن تتخـذ احلكومـة        . السياسية املعارضة البـارزة لتحقيـق مـصاحلة وطنيـة حقيقيـة           
ات إقليميــة جديــدة لكفالــة حتقيــق مــشاركة  ملــشاركة يف انتخــاب برملانــفعالــة لتوســيع فــرص ا

  . فعلية
شتراك مع املقـرر اخلـاص املعـين       ، بعث املقرر اخلاص باال    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩ويف    - ٥٦

، برســالة إىل حكومــة ميامنــار اتعــسفبــإجراءات مــوجزة أو حبــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو 
و باو بو، وساو هتا بال هتو، على أيدي جنود مـن كتيبـة ميامنـار             تتعلق بقتل ناو ال بووي، ونا     

، كانـت   ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٢ويف  ). ١٠قيادة العمليات العـسكرية     ( للمشاة اخلفيفة    ٣٦٩
 ابنتـها نـاو بـاو بـاو، البالغـة مـن العمـر        هاتصحبوبـ  مـسافرة  ، لـو كـو   قريةناو باه اله، وهي من 

وعنـدما وصـلت إىل   .  أشـهر مخـسة البـالغ مـن العمـر     ، سنوات، وابنها ساو هتـا بـال هتـو         مخس
و بطلـق نـاري يف رأسـها فقـضت          افأصيبت ناو بـاو بـ     . مشارف قرية كاو هتا، هامجهم اجلنود     

أما والدهتا، اليت أصيبت بعيار نـاري يف الظهـر، ففـّرت مـن مكـان احلـادث للنجـاة                 . من فورها 
وعثـر يف وقـت     . تـويف بعـد سـاعات     حبياهتا وحياة ابنها الذي أصـيب بعيـار نـاري يف الفخـذ، و             

وخـالل  . الحق علـى جثـة االبنـة يف األدغـال وآثـار دمائهـا مغطـاة جزئيـا بـأوراق شـجر ذابلـة                 
وأحــرق اجلنــود . وي فلقيــت حتفهــااهلجــوم أُطلقــت النــار أيــضا علــى امــرأة تــدعى نــاو ال بــو 

ــ ١١ انون  يف تلــك املنطقــة منــذ كــ اســتمرتزال يف القريــة، وهــو جــزء مــن منــط هلجمــات   ـمن
  .د أي رد بشأن هذه القضيةومل يرِ.  نازح٣ ٠٠٠خلّفت ما يزيد على و ٢٠١٠يناير /الثاين
انظـر الفقـرة     (٢٠١٠أغـسطس   / اليت قام هبا يف آب     بعثتهواجتمع املقرر اخلاص خالل       - ٥٧
حيـث فـّر سـاو سـكاي        .  من ضحايا التهجري القسري مـن واليـة كـايني          ة، مع أربع  ) أعاله ١١

ــن   ــال، البــالغ م ــاي ديــر      ٤٠ العمــر ه ــاو ت ــو مــن ســكان قريــة غك  إىل تايلنــد يف ، عامــا، وه
 أوالده الثالثة، بعد أن أجربه اجلـيش علـى العمـل بالـسخرة منـذ أن                 همعو ٢٠٠٨فرباير  /شباط

.  عامــا، حيــث شــاهد أحــد أبنــاء قريتــه ميــوت بعــد أن داس علــى لغــم أرضــي ١٥كــان عمــره 
عاما، وهـي مـن سـكان قريـة هيـي داو كـاو،        ٤٥ووصلت ناو سئيت ال هتو، البالغة من العمر     

ــة بعــد أن قــصف اجلــيش   هــامعو ،٢٠٠٨ديــسمرب / يف كــانون األولتايلنــدإىل   أوالدهــا الثالث
قريتها مث أحرق القرية، فاضطرت األسرة إىل االختباء يف الغابات على الرغم من كثرة املـشاق                

 عامـا، وهـي     ٤٨ البالغة من العمر     أما ناو بلو غاي،   . ألطفال الضعفاء اوخاصة  اليت واجهوها،   
 إىل معـسكر تـسيطر      تسخرة ونقل بالأيضا  أجربت على العمل    وين، وقد    من سكان قرية كري   

ــه ــِدمت إىل  عليـ ــد قـ ــة، فقـ ــد احلكومـ ــارس / يف آذارتايلنـ ــامعو ٢٠٠٦مـ ــة  هـ ــا األربعـ  أوالدهـ
 مـن العمـر     وفرَّ أيضا ساو غكليـه سـاي هتـو، البـالغ          . هجوم كبري شنه اجليش يف املنطقة      خالل
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أن  عامـا، وهـو مـن ســكان قريـة بـووي بــاو ديـر، إىل الغابـة وبقـي فيهــا عـدة شـهور بعــد           ٦٢
مـا ورد يف     ت هـؤالء  وتعكـس شـهادا   . ٢٠٠٦مـارس   / يف آذار  تايلنـد قريته، وقِدم إىل    أحرقت  
 اليت ال تين ترد إىل املقرر اخلاص، عن التشريد القسري والظروف اخلطـرية الـيت تعـيش                  التقارير
  .  األقليات العرقية القاطنة يف املناطق احلدوديةفيها
ولقد أدى الضغط على مجاعات وقف إطالق النار من أجل التحول إىل قوات حـرس                 - ٥٨

حدود إىل استئناف األعمال العدائية يف منطقة كوكـانغ التابعـة لواليـة شـان، ممـا أثـار خمـاوف                     
املناطق الواقعة علـى طـول احلـدود    من نشر قوات عسكرية يف مناطق حدودية أخرى من بينها        

 وميامنار، حيث أوقفـت بعـض قـوات التحـالف البـوذي لكـارين الدميقراطيـة تعاوهنـا                   تايلندبني  
، خـشية  تايلنـد ، فر عدة مئـات مـن األشـخاص إىل      ٢٠١٠ هيولي/ويف أواخر متوز  . مع احلكومة 

اطيـة والقـوات احلكوميـة،      جتدد القتال بني الكتيبة اخلامسة من التحالف البوذي لكـايني الدميقر          
  بتأمني ملجـأ   تايلندإىل ميامنار بعد تلقّيهم تأكيدات من حكومة         وبقوا هناك عدة أيام مث عادوا     

   . إذا ما استؤنف القتالهلم
وحث املقرر اخلـاص احلكومـة وكـل اجلماعـات املـسلحة، مـرارا، علـى ضـمان محايـة                      - ٥٩

وهـو يـدعو احلكومـة إىل االلتـزام     . نــزاع املـسلح   سيما األطفال والنساء، خـالل ال      املدنيني، وال 
وخيـص  . سّيما اتفاقيات جنيف األربع اليت انضمت ميامنار إليهـا         بالقانون اإلنساين الدويل، وال   

 الــيت تــنص علــى املعــايري الــدنيا ١٩٤٩ املــشتركة مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام ٣بالــذكر، املــادة 
ة لــسيطرة أحــد األطــراف املتحاربــة، وحتديــدا اضــعاخلنــاطق املللمعاملــة الالئقــة لألشــخاص يف 

  .املدنيني واملقاتلني اجلرحى واألسرى
ب كـل مـن اجلـيش يف        أوأثار املقرر اخلاص، باستمرار، مـسألة األلغـام األرضـية الـيت د              - ٦٠

ومـع أن املقـرر     . ميامنار واجلماعات املسلحة غـري احلكوميـة علـى اسـتخدامها لـسنوات عديـدة              
ريا يف شـرق ميامنـار   ث لأللغام األرضية قد يكون اخنفـض كـ  اجليشاستخدام  اخلاص يشري إىل أن     

 القلــق مــن أن معظــم عــرب عــن مــع تراجــع حــدة النـــزاع، فهــو ي ٢٠١٠  و٢٠٠٩يف عــامي 
ــزال  ــرغم مــن أن اجلماعــات املــسلحة غــري    . حيــث هــي  األلغــام املزروعــة ســابقا ال ت وعلــى ال

 اليـوم، قـد قـل عـددها، تـرد تقـارير عـن قيـام                 احلكومية اليت تواصل اسـتخدام األلغـام األرضـية        
 إىل قـوة    املتعلقـة بتحوهلـا   بعض اجلماعات مبعاودة استخدامها مع تزايد التـوتر إزاء املفاوضـات            

م، وخاصـة علـى   عنـه زال املدنيون يشكلون غالبيـة ضـحايا األلغـام املبلَّـغ     يوال  . لحدودلحرس  
ويـشجع املقـرر    . زحون منـها إىل حيـث أتـوا       رجـع النـا    وميامنـار الـيت أُ     تايلنـد طول احلـدود بـني      

اخلــاص حكومــة ميامنــار علــى العمــل مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري واجلهــات الــشريكة يف 
 من منح إذن للوكاالت اإلنـسانية احملليـة         اًاجملال اإلنساين على وضع إطار لتحسني الوضع، بدء       
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حايا وحتـسني رسـم خـرائط للمنـاطق         بتنفيذ أنشطة التوعية خبطر األلغام، وتقدمي املساعدة للـض        
ــام  ــوءة باأللغ ــام     . املوب ــصديق علــى معاهــدة حظــر األلغ  وحيــث املقــرر اخلــاص ميامنــار علــى الت

ويوصـي كـذلك احلكومـة باملـصادقة        .  اليت صادقت عليها غالبيـة الـدول األعـضاء         ١٩٩٧ لعام
  .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  العدالة واملساءلة  - دال  

جتاهــل حقــوق ”يعيــد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان التأكيــد يف ديباجتــه علــى أن    - ٦١
ــا  ــسان وازدراؤه ــساين     ... اإلن ــضمري اإلن ــها ال ــارت بربريت ــال أث ــضيا إىل أعم ــن ”، وأن “أف م

ولــذلك، فوفقــا للمعــايري  . “أن تتمتــع حقــوق اإلنــسان حبمايــة النظــام القــانوين  ... األساســي 
اختــاذ التــدابري بمجيــع الــدول تلتــزم بــالتحقيق يف االنتــهاكات؛ وفــإن  الدوليــة حلقــوق اإلنــسان،
مالحقـة وحماكمـة األشـخاص      بالعمـل علـى     سيما يف جمال القضاء،      املناسبة إزاء مرتكبيها، وال   

املــشتبه مبــسؤوليتهم اجلنائيــة، ومعاقبتــهم علــى النحــو الواجــب؛ وإتاحــة ســبل انتــصاف فعليــة    
ــضات    ــيهم تعوي ــل      للــضحايا وضــمان تلق عمــا حلــق هبــم مــن ضــرر؛ وضــمان احلــق غــري القاب

للتصرف يف معرفة احلقيقة املتعلقـة باالنتـهاكات؛ واختـاذ خطـوات ضـرورية أخـرى ملنـع جتـدد                    
  .وقوع هذه االنتهاكات

ــره آلذار     - ٦٢ ــرر اخلــاص، يف تقري ــارس /وأشــار املق ــسان   ٢٠١٠م ــوق اإلن ــس حق  إىل جمل
)A/HRC/13/48(   ع اجلسيم واملنتظم النتـهاكات حقـوق اإلنـسان يف          نظراً للطاب ”: ، إىل ما يلي

ميامنار على مدى فترة أعوام عديدة، ونظراً لقلة املساءلة، هناك دالئـل تـشري إىل أن انتـهاكات             
الــسلطات التنفيذيــة متارســها حقــوق اإلنــسان هــذه إمنــا هــي نتيجــة سياســة تنتــهجها الدولــة و  

مـا يتـردد باسـتمرار يف التقـارير، هنـاك      وحـسب  . والعسكرية والقضائية على مجيـع املـستويات     
ــال أن  ــسان    يــستتبع احتم فئــات مــن اجلــرائم املخلــة    ارتكــاب بعــض انتــهاكات حقــوق اإلن

إن .  مبوجـب أحكـام النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة          ،باإلنسانية أو جرائم احلرب   
عالـة للتحقيـق يف هـذه       اختـاذ تـدابري فوريـة وف      بحكومـة ميامنـار     يلـزم   جمرد وجود هذا االحتمال     

. ستلزم األمـر فيهـا حتديـد املـسؤولية، لكـن ذلـك مل حيـدث               ة يـ  وهناك حـاالت واضـح    . الوقائع
 هــذه قـد تفكـر مؤســسات األمـم املتحـدة يف إمكانيــة إنـشاء جلنـة حتقيــق       ،ونظـراً لقلـة املـساءلة   

  . “تضطلع بوالية حمددة لتقصي احلقائق ملعاجلة مسألة اجلرائم الدولية
 يف ي اعتمـــدذمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، الـــ   وجـــب نظـــام رومـــا األساســـي للمحك   ومب  - ٦٣
عنـدما  ”، ُتعـّد أفعـالٌ معينـة جـرائَم ضـد اإلنـسانية          ٢٠٠٢ منذ عام    ، وأصبح نافذاً  ١٩٩٨ عام
 “هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّـه ضـد جمموعـة مـن الـسكان املـدنيني                يف سياق   كب  تُتر
ات حقوق اإلنسان يف ميامنار ميكن أن تعـّد جـرائم ضـد    وهناك عدد من انتهاك ). ١-٧املادة  (
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السخرة، والسجن أو احلرمـان الـشديد مـن احلريـة           أعمال  وتشمل تلك االنتهاكات    . اإلنسانية
البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل، وحاالت االختفاء القسري، واضطهاد أيـة             

ياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة   مــن الــسكان ألســباب سةحمــددطائفــة مجاعــة أو 
ومن بني االنتهاكات املوثقة توثيقـا جيـدا         .دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس أو ألسباب أخرى        أو

والتـــشريد القـــسري . التـــشريد القـــسري وأعمـــال القتـــل خـــارج نطـــاق القـــانون، والتعـــذيب
، مــن املنطقــة الــيت خــراجهم إلأفعــال قــسرية أخــرىالقيــام بــأي ، أو معنــاه طــردهملألشــخاص 

. االحتياجــات األمنيــة للــسكانهــو يوجــدون فيهــا بــصفة مــشروعة، عنــدما ال يكــون الــسبب  
رتكـب تلـك اجلـرائم علـى نطـاق واسـع            ووفقا ملا ورد يف تقارير عديدة من مـصادر موثوقـة، تُ           

ويرتكبــها ممثلــو احلكومــة أو آخــرون تــدعمهم احلكومــة، . وبــشكل منــهجي، علــى حــد ســواء
  . تكب االنتهاكات املبلغ عنها يف إطار ثقافة اإلفالت من العقابوتر
جتـاوزات خطـرية ترتكبـها مجاعـات مـسلحة غـري حكوميـة              وجـود   ومثة مـا يـدل علـى          - ٦٤
فيها عمليـات قتـل خـارج نطـاق القـانون، والـسخرة، وجتنيـد األطفـال، واسـتخدام األلغـام                      مبا

  . املضادة لألفراد
يئات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة، مبـا فيهـا جلنـة حقـوق               هلعامة، و لجمعية ال لوبالنسبة    - ٦٥

اإلنسان، وجملـس حقـوق اإلنـسان، ومنظمـة العمـل الدوليـة، وجلنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد                
املرأة، واملقرر اخلاص السابق املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار، فقـد اعتـربت االنتـهاكات                 

فعلـى سـبيل    . تهاكات واسعة النطاق ومرتكبة بشكل منهجي     اليت ترتكب حبق شعب ميامنار ان     
هـذه االنتـهاكات    ” ، أن ١٩٩٨عـام   اخلـاص الـسابق، يف       املثال، ذكر راجـسومر الالّه، املقـرر      

 جمــرد أفعــال تاضــية إىل حــّد يــشري إىل أهنــا ليــسحــدثت بكثــرة واســتمرار خــالل الــسنوات امل
وإمنــا دنيــا، رتــب متوســطة أو أو حــاالت ســوء ســلوك فــردي مــن قبــل ضــباط ذوي   معزولــة 

ــة  هـــي ــة   نتيجـ ــية وقانونيـ ــستتبع مـــسؤولية سياسـ ــذة علـــى أعلـــى مـــستوى وتـ ــة متخـ  “سياسـ
)A/53/364 ٥٩، الفقرة.(  

ــوق هبــا، عــن        - ٦٦ ــد مــن املــصادر املوث ــل، العدي ــاد، باملث وباإلضــافة إىل األمــم املتحــدة، أف
 أصـدرت   ٢٠٠٧يونيـه   /ويف حزيـران  . ارتكاب انتـهاكات جـسيمة ومنهجيـة حلقـوق اإلنـسان          

ارتكبـت قـوات ميامنـار املـسلحة انتـهاكات         ”:  بيانـا، جـاء فيـه      اللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر      
زاعات املـسلحة   ـمتكررة حبق رجال ونساء وأطفال يعيشون يف جمتمعات حملية متضررة مـن النـ             

 االحتجـاز مبا يف ذلـك القتـل، وعرضـتهم لالعتقـال و          ...  ميامنار و تايلندبني  على طول احلدود    
ــسفي ــررة   . نيالتع ــهاكات املتك ــك االنت ــام   ... وتل ــن أحك ــد م ــهك العدي ــساين  تنت ــانون اإلن  الق
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تقوم منظمات غري حكومية كـثرية جبمـع معلومـات مفـصلة عـن هـذه االنتـهاكات                  و .“الدويل
  .من داخل ميامنار مستخدمة يف ذلك خمتلف نظم التحقق

ــع  - ٦٧ ــ وتقـ ــا   ،سؤوليةاملـ ــى عـ ــل األول، علـ ــشكلة    تقيف احملـ ــة مـ ــار ملعاجلـ ــة ميامنـ  حكومـ
ــع األطــراف، ووضــع حــد       ــسان مــن جانــب مجي ــهاكات اجلــسيمة واملنتظمــة حلقــوق اإلن االنت

قــع علــى عاتقهــا فتوقــد انـضمت ميامنــار إىل اتفاقيــات جنيــف األربـع،   . لإلفـالت مــن العقــاب 
املـسؤولني  مـع   التحقيق  فـ . لقـانون اإلنـساين الـدويل     امسؤولية ممارسة نفوذها لوقف انتـهاكات       

 قــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويللقــانون الــدويل حل لجــسيمةعــن ارتكــاب انتــهاكات 
نتـهاكات يف املـستقبل وتـوفري سـبل         اال بـردع    ن كفـيال  ما جمرد التزام، ولكنـه    ، ليسا تهموحماكم

  . االنتصاف للضحايا
ــده      - ٦٨ ا، علــى عــاتق  وإذا مل تتحمــل احلكومــة تلــك املــسؤولية، فــإن املــسؤولية تقــع، عن

 ٢٠٠٨ دسـتور عـام     مـن  ٤٤٥ومما يثري القلق الـشديد، يف هـذا الـصدد، املـادة             . اجملتمع الدويل 
ويف ظـل   .  يف املـستقبل   سأليت العدالة واملساءلة  الفعلية مل عاجلة  وبني امل  حتول بني احلكومة  اليت قد   

تحدة جلنـة حتقيـق يف      ألمم امل أن تنشئ ا  ميكن   ،إمكانية اإلفالت من العقاب الواردة يف الدستور      
 مـن خـالل قـرارات يتخـذها جملـس حقـوق اإلنـسان أو اجلمعيـة                  اإلنسانيةاجلرائم املرتكبة حبق    
مـسألتا العدالـة    تـشكل   و.  مببـادرة منـه    ألمـني العـام   اينـشئها   أن  ميكن   أو   ،العامة أو جملس األمن   

يف اإلعـالن   أساسـيتان   ا   ومه ،واملساءلة الركيزة األساسية اليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة        
 إىل إقامة نظام دويل ميكن أن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريـات             الداعيالعاملي حلقوق اإلنسان    

ــدأ املــساءلة يف ميامنــار يــشجع    . املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن حتققــا تامــا   وإن عــدم األخــذ مبب
  .رة إىل أجل غري مسّمىالة املنتظمرتكيب اجلرائم الدولية على التمادي، ويؤدي إىل تأخري العد

، أن  ) أعـاله  ١٠انظر الفقرة    (سبتمرب/ أيلول ٢وذكرت احلكومة، يف رسالتها املؤرخة        - ٦٩
هيئة حقوق اإلنسان اليت يرأسها وزيـر الداخليـة أنـشأت فريقـا للتحقيـق يف انتـهاكات حقـوق                    

ولكـن  . بيهـا  تقدم مواطنون ببالغات عنـها، واختـاذ إجـراءات عقابيـة حبـق مرتك              إذا ما اإلنسان  
احلكومة أفادت أن هيئة حقوق اإلنسان مل تتلق أي شكاوى حىت اآلن بشأن ارتكـاب جـرائم                 

وفيمــا يتعلــق مبــزاعم ”: وذكــرت احلكومــة كــذلك مــا يلــي. ضــد اإلنــسانية أو جــرائم حــرب
. “ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجـرائم حـرب، مل حتـدث جـرائم مـن هـذا النـوع يف ميامنـار              

جع املقرر اخلاص احلكومة على دعـوة جلنـة حتقيـق دوليـة يف اجلـرائم املرتكبـة            ونظرا لذلك، يش  
   . للتأكد من مطابقة تلك األقوال للواقعاإلنسانيةضد 
ويشري املقرر اخلاص إىل أن آثار استمرار عدم االستقرار يف ميامنار يترتـب عليهـا آثـار                   - ٧٠

نتــهاكاِت حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار ويتبــع ا. غــري مباشــرة علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل
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إذ ال يـؤدي التـوتر علـى        . مشاكلُ فيما خيص اهلجرة واالجتار يف مجيع أحناء جنوب شرق آسيا          
ومنـذ  .  اقتـصادية أيـضا    اً آثـار   لـه   البلدان اجملاورة فحسب، ولكن    إىلاحلدود إىل تدفق الالجئني     

 ميـاواّدي يف ميامنـار، ومـاي        إغـالق املعـرب احلـدودي بـني       ترتـب علـى     ،  ٢٠١٠يوليـه   / متوز ١٨
 مليـون باهـت     ٨٨ حنـو    تايلنـد سر  ختـ حيـث   . على البلدين آثار باهظة التكلفة    سوت يف تايلند،    

ــات املتحــدة  ٢,٧( ــدوالرات الوالي ــون دوالر ب ــا)  ملي ــق النــ . يومي ــدو،  ـويتعل ــا يب ــى م زاع، عل
ير تفيـد بـأن    ضـفة هنـر مـووي، علـى الـرغم مـن ورود تقـار            لتـدعيم  تايلنـد مبشروع بنـاء تنفـذه      

 خطـة قـوة حـرس احلـدود تـشكل أيـضا             النـاجم عـن   التوتر  بـ  املتعلقـة املخاوف األمنية احلدودية    
  .سببا لالستمرار يف إغالق املعرب

، ١٩٩٧مـارس   /، يف آذار  أنـشأت شري املقـرر اخلـاص إىل أن منظمـة العمـل الدوليـة              يو  - ٧١
ــار   ــسخرة يف ميامن ــق يف ال ــة للتحقي ــة، يف ا . جلن ــصت اللجن ــوز  وخلُ ــصادر يف مت ــر ال ــه /لتقري يولي

ــتخدام الــسخرة كــان   ١٩٩٨ ــع النطــاق وبــشكل منــهجي   ”، إىل أن اس جتاهــل ” مــع “واس
السلطات التام لضمان سالمة األشخاص الذين يقومـون بأعمـال الـسخرة أو بالعمـل القـسري            

وعلى الرغم من أن حكومة ميامنار رفـضت طلـب          . “وصحتهم وكذلك احتياجاهتم األساسية   
ــة  ــه، وأعربـــت عـــن رفـــضها     اللجنـ ــار التحقيـــق الـــذي جتريـ ــد يف إطـ ــذا البلـ ــارة هلـ ــام بزيـ القيـ

، ال بد من اإلشارة إىل أن احلكومة تواصل التعاون مـع            إليهااللجنة  اليت توصلت   الستنتاجات  ل
  .منظمة العمل الدولية

رب احلــ جلنــة التحقيــق يف اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية أو جــرائم وميكــن أن جتــري  - ٧٢
حتليال واسع النطاق حلالة حقوق اإلنسان، يشمل انتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة يف مجيـع         
أحناء البلد طوال العقود املاضية، أو حتليال أضيق نطاقا يركز على منطقـة جغرافيـة ومـدة زمنيـة               

 الـــذي اســـتهدف املـــدنيني يف شـــرق ميامنـــار مـــن ريحمـــددتني، مثـــل اهلجـــوم العـــسكري الكـــب
ــام ــام   إىل٢٠٠٥ ع ــفوي. ٢٠٠٨ع ــل   توق ــاق التحلي ــى نط ــة عل ــة والي ــصاصاهتواللجن . ااخت

االعتـــداء علـــى واقتـــرح بعـــض املـــراقبني أيـــضا أن تقـــوم جلنـــة حتقيـــق بـــالتحقيق يف عمليـــات  
؛ أو احلمـالت الـيت شـّنها        ٢٠٠٧  و ١٩٨٨  و ١٩٩٦املتظاهرين يف املناطق احلضرية يف أعوام       

ونظر بعـضهم يف    . ١٩٩٨ إىل عام    ١٩٩٦ة من عام    اجليش على املدنيني يف والية شان وخاص      
وضع استراتيجيات أخرى لتضييق نطاق التحقيقات فال تشمل إال األحـداث الـيت وقعـت بعـد        

ويشري املقرر اخلاص إىل أمهيـة أن حتقـق أي      . ، عندما بدأ نفاذ نظام روما األساسي      ٢٠٠٢عام  
  . من أفعالجلنة حتقيق فيما ارتكبه مجيع األطراف

ينبغــي التركيــز الــيت خــرى األسألة هــي املــ ،حالــة طائفــة الروهينجــاميكــن أن تكــون و  - ٧٣
فقـد أتـيح مـؤخرا تقريـر     ويف حني غطت تقارير عديـدة هـذه املـسألة علـى مـر الـسنني،         . عليها
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ــد دج ــرف  ي ــائي حمت ــاول املقــرر اخلــاص  . أعــد مبــشاركة حمقــق جن ــد تن ــسابق ،وق ــره ال   يف تقري
)A/64/318 مــن األمهيــة مبكــان أن أن غــري . مــشكلة التمييــز املتوطنــة، )مجــي - ، الفـرع الثالــث
ؤدي إىل زيــادة أعمــال الــسخرة الــيت تتفــاقم تــ التمييــز ضــد طائفــة الروهينجــا  ممارســةفهــم أنُي

 قـوات    على طول احلدود حيث يرابط وجود عسكري قـوي، مبـا يف ذلـك              ةحبكم موقع الطائف  
أيضا إىل الترحيل القسري وتقييد حرية التنقـل نظـرا           ويؤدي التمييز    .أمن احلدود التابعة مليامنار   

الروهينجـا  طائفـة    نتيجـة لـصعوبة تارخييـة تواجههـا          الذي يعـد  الدائم من اجلنسية    احلرمان  حلالة  
ويبـدو أيـضا    . ١٩٨٢سيما يف أعقاب سن قانون املواطنـة لعـام            وال ،يف احلصول على اجلنسية   

 يـستخدم فيهـا العنـف،     لقسري، والطـرد بطـرق      أن أعمال مصادرة األراضي، وإعادة التوطني ا      
وأخــريا، فــإن التمييــز يــؤدي أيــضا إىل     . امنــهجيتتخــذ طابعــا  منتــشرة علــى نطــاق واســع و   

االضطهاد، الذي ميكن تعريفه بأنه حرمان متعمـد وقـاس مـن احلقـوق األساسـية بـسبب هويـة                    
  .لقانون الدويلل خمالفة ويف ذلك ،اجلماعة أو الطائفة

مــساءلة هــي عمليــة صــعبة تطبيــق نظــام للعدالــة والة الــيت تفــضي إىل حتقيــق إن العمليــ  - ٧٤
وهـي قـد تـثري    .  وميكن أن تتخذ أشكاال خمتلفة تبعا لظروف البلدان املختلفـة          ،ومتعددة األوجه 
مـسائل  قـد تـثري    و. االنتقـال إىل الدميقراطيـة    بعملية  ، و والصدقالسالم واملصاحلة   مسائل تتعلق ب  

 تعطـي قيمـة   ميكـن أن وهـي عمليـة    . م الظروف املالئمـة والفـرص املتاحـة       إمكانيات اغتنا بشأن  
بـد أن متـر هبـا كـل اجملتمعـات إن عـاجال        ولكنها، يف هناية املطاف، عملية ال    . للنسيان واملغفرة 

 أكدتـه الـدول األعـضاء يف        وذلـك مـا    يف صميم الكرامة اإلنسانية،      راسخأو آجال، ألن العدل     
  . حينما اعتمدت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،١٩٤٨األمم املتحدة يف عام 

ويف هـذه املرحلـة اخلاصـة مـن تـاريخ ميامنـار، تواجـه الدولـة هـذه املهمـة احلرجـة الـيت               - ٧٥
. حكومة منتخبة حديثا، أو أن يعاجلها اجملتمع الـدويل        أي  جيب أن تعاجلها احلكومة احلالية، أو       
  .ن تسمح مبزيد من التأخريإن عقودا من املعاناة البشرية ال ينبغي أ

  
  التعاون يف سياق حقوق اإلنسانتطوير   - هاء  

 ،رب املقرر اخلاص عن تقـديره للحكومـة ملـا أبدتـه مـن تعـاون يف مـا يتعلـق بواليتـه                   عي  - ٧٦
 بانتظــام والكتابــة إليــه بــشأن أن جيتمعــوا بــهيف ذلــك الرغبــة الــيت أبــداها ســفراء ميامنــار يف   مبــا

ويأمـل  . هذا التقريـر إعداد جابة لطلبه احلصول على معلومات ألغراض   ولالست ،حاالت حمددة 
يتــسىن لــه تقيــيم حالــة ل ،املقــرر اخلــاص أن توجــه الــدعوة إليــه لزيــارة ميامنــار بعــد االنتخابــات 

  يف  تقريره الذي سـيقدمه إىل جملـس حقـوق اإلنـسان            إعداد حقوق اإلنسان يف ميامنار ألغراض    
  .٢٠١١مارس /آذار
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ملقــرر اخلــاص علــى احلكومــة لتعاوهنــا مــع النظــام الــدويل حلقــوق اإلنــسان           ويــثين ا  - ٧٧
ذلك مشاركتها يف األعمال التحـضريية السـتعراض تقريرهـا الـدوري الـشامل يف جملـس                  يف مبا

ــسان  ــوق اإلنـ ــاين ،حقـ ــانون الثـ ــاير / يف كـ ــار   . ٢٠١١ينـ ــاص إىل أن ميامنـ ــرر اخلـ ــشري املقـ ويـ
  ية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان يف حلقــة عمــل إقليميــة نظمتــها مفوضــ  استــضافت

ويـود املقـرر    .  يف ناي يب تاو بشأن االسـتعراض الـدوري الـشامل           ٢٠١٠مايو  / أيار ١١ و ١٠
 هـذا التعـاون والنظـر يف التـصديق علـى املعاهـدات              البناء علـى  اخلاص أن يشجع احلكومة على      

ات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة        األساسية حلقوق اإلنسان وتوجيه دعـوات إىل املكلفـني بواليـ          
 على حنـو مـا كـان قـد     ،لزيارة البلد، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 

  . املاضي العاماقترحه يف
ــة الرفيعــة  إىلســبتمرب، / أيلــول٢أشــارت احلكومــة، يف رســالتها املؤرخــة    - ٧٨  عمــل اللجن

 لألطفال الذين هم دون السن القانونية، اليت أنـشئت يف           املستوى املعنية مبنع التجنيد العسكري    
 معنــيني بالرصــد واإلبــالغ  ٢٠٠٧، فــضال عــن تــشكيل فــريقني عــاملني يف عــام   ٢٠٠٤عــام 

 ،وإعادة اإلدمـاج وإعـادة التأهيـل، يـضطلعان بأعماهلمـا بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة                    
 جنـديا قاصـرا     ٣٧٤وتـذكر احلكومـة أن      . )فاليونيـسي ( فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة     مبا

وذكـرت احلكومـة   . ٢٠٠٢مت تسرحيهم وتسليمهم إىل والديهم أو األوصـياء علـيهم منـذ عـام            
 ضـباط يف اجلـيش وغريهـم مـن ذوي     ١٠٨أيضا أهنا اختذت إجراءات عقابية ضـد مـا جمموعـه          

  .املخالفة للنظام التجنيدالرتب األخرى الذين كان هلم ضلع يف عمليات 
 سـواء  ، جتنيـد األطفـال   مـسألة التزام احلكومة مبعاجلة    بتزايد  وقد أقر الشركاء الدوليون       - ٧٩

من خالل تدريب األفراد العـسكريني وحماكمـة ومعاقبـة األشـخاص الـذين يعتـربون مـسؤولني                  
 حكـم بالـسجن بـسبب خمالفـة القـانون،           احلـصول علـى   فاحتمـال   . تجنيد القـصر  بعن السماح   

ولكن لألسف، فـإن خطـة العمـل املـشتركة الـيت            . أثري واضح على السلوك   أن يكون له ت   بد   ال
) بشأن األطفـال يف الـصراعات املـسلحة       ) (٢٠٠٥( ١٦١٢وضعت مبوجب قرار جملس األمن      

 ، يف موقــف رد الفعــلبعيــدونتيجــة لــذلك، فــإن احلكومــة تبــدو، إىل حــد . مل توقــع حــىت اآلن
ختـاذ موقـف أكثـر منهجيـة واسـتباقية لتحديـد        بـدال مـن ا  ، على الـشكاوى باقتصارها على الرد 

وتفيد التقـارير بـأن الوصـول إىل اجلماعـات املـشاركة يف تـدابري               . القصر وتسرحيهم من اخلدمة   
تزال مشكلة بالنسبة لكـل مـن اللجنـة           النار واجلماعات غري احلكومية املسلحة ال      إطالقوقف  

  .ومنظمة العمل الدولية
 يف سـجن    اجتمـع بـه   يو ويـن، الـذي كـان        ابأن م أيضا  خلاص   املقرر ا  ت احلكومة أبلغو  - ٨٠

أديـن بـسبب فـراره مـن         قـد    كـان والذي  ،  ٢٠١٠فرباير  /يف شباط ميامنار  بعثته إىل    أثناءإنسني  
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 أن   غـري مـشروط بعـد      ا مـنح عفـو    ،مـدة سـبع سـنوات      اخلدمة العسكرية وحكم عليـه بالـسجن      
 سـلم ، و يف بدايـة األمـر     يف اجلـيش     تأكدت السلطات أنه كان حتت السن القانونية عندما جنـد         

شجع يـ ود أن   يـ ذه السابقة، و  هبيشيد املقرر اخلاص    و. ٢٠١٠يونيو  /حزيران ٣٠إىل والديه يف    
احلكومــة علــى تنفيــذ آليــة منهجيــة للنظــر يف أي حالــة مــن حــاالت األطفــال اجلنــود الــسابقني  

جرميـة  انتـهم بارتكـاب     حبيث تـصبح إد    ،بطريقة مشاهبة هم   لفرار االحقن  عتقلوياآلخرين الذين   
  .ة القانوني حتت السنوإن مل يعودواحىت أمرا متعذرا، اهلروب 

 آليـة تقـدمي الـشكاوى       إطـالق بعد  و.  استخدام السخرة يف ميامنار ميثل مشكلة      ال يزال   - ٨١
مـن  الـسخرة  ، هنـاك تقـارير تفيـد بـأن حـاالت اسـتخدام          ٢٠٠٧يف عـام    نظمة العمل الدولية    مل

 منظمــة العمــل الدوليــة ال تــزال غــري أن. تكــون يف اخنفــاضدنيــة قــد املكومــة احلقبــل ســلطات 
فأفراد اجليش ال يزالون يفرضون هذا النوع من العمـل،          . بوجود أعمال سخرة  تتلقى شكاوى   

هـذه املخالفـات مـن    مرتكيب ويبدو أن .  أي تغيري يف السلوك   حدوث مع عدم وجود أدلة على    
مالحقـة قـضائية    أي  صانة مـن    حب يتمتعون العسكر يظل   يف حني  ، أعماهلم ني يعاقبون على  املدني
  . يف هذا اجملالفعلية
ــد و  - ٨٢ ــشكاوى   ق ــة ال ــسخرة مل  تلقــت آلي ــال ال ــة بأعم ــة  املتعلق ــة العمــل الدولي ــذ،نظم   من

  منخفـضا  يف البدايـة، كـان عـدد الـشكاوى        و.  شـكوى  ٤٥١ مـا مقـداره    ٢٠٠٧فربايـر   /شباط
عـدد األخبـار   زيادة يف غري أن حدوث . دمي شكوى احلق يف تق  بالقانون و ببسبب نقص املعرفة    

املنطبقــة يف هــذا دد القــوانني حيــ كتيــب عمــيم وت، اإلعــالمطيف وســائاملتعلقــة بأعمــال الــسخرة 
الصدد، واإلجـراءات املتعلقـة بتقـدمي شـكاوى والتـدابري املتخـذة حلمايـة املـشتكني، كـل ذلـك                     

دون مـن هـم   تجنيـد   يف مـا يتعلـق ب  أدى إىل حدوث زيادة يف عدد الشكاوى املقدمة، وخاصـة    
إىل أسـرهم   وأعيـدوا   اجملنـدين القـصر     أفراد مـن     ١٠٣ تسريححىت اآلن   وقد مت   . السن القانونية 

وأسـقطت الـدعاوى     سـراح سـبعة أشـخاص مـن الـسجن            أطلـق  يف حني    ،يف إطار هذه العملية   
 ،التقـدم اإلجيـايب    هبـذا  املقـرر اخلـاص      وينوه.  هبذا الشأن   عقب تقدمي شكاوى   املتعلقة بفرارهم، 

ــها     ــى مواصــلة عمل ــة عل ــى  يفوحيــث احلكوم ــضاء عل ــسخرة  الق ــود  أعمــال ال  واســتخدام اجلن
  .التعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق هذه الغاياتيف األطفال، و

ــرانويف   - ٨٣ ــو /حزي ــة را ٢٠١٠يوني ــ، شــهدت والي ــضانات واهنيــارات   ك ــشمالية في ني ال
 وتـسببت يف  األقـل  شخصا على ٦٨يرة املتواصلة اليت قتلت      الغز األمطار شديدة بسبب    أرضية
أسـرة   ٢٨ ٠٠٠ مـن    أكثـر  هنـاك و.  ومـوارد الـرزق    اهلياكل األساسية أضرار جسيمة يف    إحلاق  

 مـرتال دمـرت متامـا، وكـذلك الطـرق الرئيـسية             ٨٠٠من جراء الفيضانات وأكثر من      تضررت  
وتعرقلــت أنــشطة اإلغاثــة املتــأثرة، ســبل الوصــول إىل املنــاطق تعطلــت و. واجلــسور يف املنطقــة
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ني كـ  يف واليـة را    املوجـودون  احلكومـة والـشركاء يف اجملـال اإلنـساين           قد استجابت و. اإلنسانية
 إمدادات اإلغاثـة الطارئـة إىل املنـاطق         بإرسال ، بالقيام، على وجه السرعة،    حلالةذه ا الشمالية هل 
وزيـر الرعايـة االجتماعيـة واإلغاثـة        اله  مث تـ  ،  إىل املوقـع   نائب وزيـر الداخليـة       حضرو. املتضررة

زمـام املبـادرة    ب احلكومـة    أخذتوقد  .  رئيس الوزراء بعد ذلك بوقت قصري      ، مث وإعادة التوطني 
 لتقـدمي التقـارير   إحاطة يف يـانغون     جلسات  اجتماعات يف امليدان، و   نظمت  يف جهود التنسيق و   

من الشركاء يف اجملـال اإلنـساين       قدم  املدعم  البوأعربت عن ترحيبها    ،  هلا واالستجابة   احلالةعن  
 مثـــاال إجيابيـــا للنـــهج مقدمـــة بـــذلك، قـــدمت التـــسهيالت ألعماهلـــا و،اجلهـــات املاحنـــةمـــن و
  .الذي ميكن أن يسود يف حاالت الطوارئ اءالبنَّ
انتهت والية الفريق األساسي الثالثي الـذي كـان يتـألف           ،  ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣١ويف    - ٨٤
ق مجيــع عمليــات يتنــسويتــوىل  ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا،منــار األمــم املتحــدة وميامــن 

ــة بعــد  ــة وإعــادة  ، وتــسلمت مهامــه إعــصارحــدوث اإلغاث ــة واإلغاث ــة االجتماعي وزارة الرعاي
صـميم  عـاش يف    تـدمج عمليـات اإلن    أغسطس، أعلنـت احلكومـة أهنـا سـوف          /يف آب و. التوطني
ــة، أعمــال  ــع ات  وطلبــت إىلالتنمي ــة توقي ــع    وكــاالت املعون ــاون م ــات تع ــوزاراتآحــاد فاق . ال

ــال   وأوضــحت أن  ــدخول لعم ــةتأشــريات ال ــب اإلغاث ــن األجان ــصدر ل ــذإال إذا وقعــت ت  ه ه
نـرجس  إعـصار   بعـد   والتأهب الثالثيـة ملـا      نعاش  اإلخطة  ويبدو أن هذا يتعارض مع      . اتاالتفاق

ن توقيـع   أل مبعـض املـراقبني عـن قلقهـ        قد أعـرب  ف. ٢٠٠٨ يف عام    اليت وافقت عليها احلكومة   
ــوزارات اســتغرق      ومخــسة أشــهر أخــرى  ،أربعــة أشــهر إىل ســنتني اتفــاق تعــاون مــع بعــض ال

نـداءها إىل الـسلطات املعنيـة ملـنح هـؤالء            األمـم املتحـدة      وتوجه.  تأشرية دخول  للحصول على 
ــة  ــةمهل ــد االتفاقــات  ،مؤقت ــستطيع  تأشــريات و مــع متدي ــدخول، ت وكــاالت التقــدم  الخالهلــا ال
ويشجع املقـرر اخلـاص احلكومـة علـى متابعـة        . لى مذكرات تفاهم جديدة    للحصول ع  اتبطلب

 ، وعلى مواصـلة تعاوهنـا اإلجيـايب       ، األساسي الثالثي  الفريق جتربة   أرستهااملمارسات اجليدة اليت    
  .ملساعدات اإلنسانية إىل أولئك الذين ما زالوا يف حاجة إليهابوصول السماح با

 للحقـوق االقتـصادية     ة املزريـ  إىل احلالـة  قـاريره الـسابقة،      يف ت  ، املقـرر اخلـاص    أشارقد  ل  - ٨٥
تقـدمي  واجـب   يقـع عليـه     على الـرغم مـن أن اجملتمـع الـدويل           و. واالجتماعية والثقافية يف ميامنار   

واجـب   أيـضا أن علـى احلكومـة          املقرر اخلـاص   قد الحظ ف هلذا البلد الفقري،     اإلنسانيةملساعدة  ا
وجيـب علـى احلكومـة      .  إىل املنـاطق املتـأثرة      الوصـول  أسباب بتيسريهذه التدابري   تيسر تنفيذ   أن  

علـى طـول املنـاطق احلدوديـة        جارية   املسلحة اليت ال تزال      الرتاعات إلهناءأيضا أن تتخذ تدابري     
  . النارإطالقاملختلفة وجتنب استئناف القتال يف مناطق وقف 
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 أن مـا جمموعـه   ،٢٠١٠سـبتمرب  /أيلـول  ٢رسـالتها املؤرخـة     يف   ،ذكرت احلكومة قد  و  - ٨٦
ملـسؤولني حكـوميني ومـوظفني مـن اجلـيش          نظمـت حـىت اآلن       عمـل    حلقة دراسية وحلقة   ٣٥
وأشــارت احلكومــة . يف جمــال حقــوق اإلنــسانلــديهم الــشرطة والــسجون لزيــادة الــوعي مــن و

 املقدمـة   الشكاوى التحقيق يف    ال ليتوىل  ،فريق حتقيق بإنشاء   هيئة حقوق اإلنسان     إىل قيام أيضا  
 أن  املقـرر اخلـاص  ويـرى .  إجـراءات عقابيـة ضـد املخـالفني        بـل وليتخـذ     فحسب،  املواطنني من
 يعرب عن رغبتـه يف احلـصول علـى     هولكنأمر يبعث على األمل،      احلكومة هذه املبادرات     اختاذ

 الـيت   عمـل وحلقـات ال  دراسـية   اللقـات   ويف مـا يتعلـق باحل     .  يف هـذا الـشأن     مزيد مـن املعلومـات    
 مـضمون تلـك احللقـات،     نه يود أن يعرف املزيد عن       أ أشار إىل إلنسان،   حقوق ا  نظمت بشأن 

. للـدروس الـيت قـدمت     متابعـة   أعمـال   أي  اليت اتبعت فيهـا؛ وعـن املـشاركني فيهـا؛ و          نهجية  املو
اليت متنحهـا إذنـا بالقيـام       نه يود أن يعرف التشريعات       أشار إىل أ    هيئة حقوق اإلنسان،   وأما عن 
؛ اهمللمــواطنني لتقــدمي شــكاوومــا هــي اإلجــراءات املتاحــة ؛ وبــاتوإنــزال العقتحقيــق ال مبهــام
ــا ــد    إذا كانــت  وم ــذين ق ــواطنني ال ــة امل ــدابري حلماي ــاك ت شــكاوى ضــد مــسؤولني  يقــدمون هن
مـا إذا كانـت     ووبإمكاهنم اختاذ إجراءات انتقامية ضدهم؛      يف مراكز السلطة    ممن هم   غريهم   أو

 .كيــفف وإذا كــان األمــر كــذلك،  ؛ن عنــها مت اإلعــال هــذه قــدوظيفــة هيئــة حقــوق اإلنــسان 
.  هـذه التحقيـق ة  حقـوق اإلنـسان وظيفـ     هيئـة    ، يود املقرر اخلاص أن يعـرف مـىت تولـت          وأخريا

احلكومة الفرصة قريبا ملناقـشة هـذه املبـادرات علـى حنـو أكثـر عمقـا مـن          تتيح له   يأمل أن هو  و
  .اروجها لوجه مع املسؤولني املعنيني يف ميامنتعقد خالل اجتماعات 

ــا إأصــدرت ”، ٢٠٠٠ يف عــام اإضــافة إىل ذلــك، أشــارت احلكومــة إىل أهنــ    - ٨٧ ىل إعالن
ــة ا يف تقــدمي شــكني عــن حــق املــواطن ، مــن خــالل الــصحف الــشعب، ــوزارات املعني وى إىل ال

فقـد  حلكومة،  ملا ذكرته ا  ووفقا   .“بشأن ما قد ميس حقوقهم من ظلم أو إجحاف        الصلة   ذات
للنظـر يف  هنـاك آليـة   و ،حقـوقهم حـاالت انتـهكت فيهـا    ى بـشأن    شكاوبـ كثري من الناس    تقدم  
 مـــن املعلومــات عــن هــذه اآلليـــة،    اطلــب مزيــد  يويــود املقـــرر اخلــاص أن   . الــشكاوى هــذه  

. ، يف هـذا الـصدد  ، ودور أعـضاء النيابـة العامـة والقـضاء       بـشأهنا ذلـك أي بيانـات متاحـة         يف مبا
ــضا  و ــرح املقــرر اخلــاص أي ــة إماحلكومــة يف  أن تنظــر يقت ــة   كاني ــاون مــع الوكــاالت الدولي التع
ــة   أو ــة  املتخصــصةاملنظمــات غــري احلكومي ــسان والعدال  ملواصــلة تطــوير  ، يف جمــال حقــوق اإلن

  .اآللية هذه
 )اآلسـيان ( أمـم جنـوب شـرق آسـيا       رابطة  ، أنشأت   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول ويف    - ٨٨
دعم معــايري حقــوق اإلنــسان واليــة لــوأناطــت هبــا  ،قــوق اإلنــساناحلكوميــة الدوليــة حللجنــة ال

ــة ــا ملــ وو. الدولي ــصاصاا ورد ضــمن فق ــةاخت ــإن الغــرض  ت اللجن ــها، ف ــاون  من ــز التع  هــو تعزي
الـوطين والـدويل لتعزيـز ومحايـة حقـوق      املبذولـة علـى الـصعيدين    اإلقليمي بغيـة تكملـة اجلهـود     
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بإشـراك  ر اخلاص   بدأ املقر فقد  تعاون،  أن ت األطراف اإلقليمية والدولية    وملا كان على    . اإلنسان
يـدعم علـى   للمجتمـع الـدويل أن   الطريقـة الـيت يتـسىن هبـا     تبادل األفكار حول   عملية   يف   اللجنة

ــضل  ــن   أف ــا حيــرز م ــار   وجــه م ــسان يف ميامن ــوق اإلن ــدم يف جمــال حق ــوز ٢٢يف و. تق ــه/مت  يولي
 الــيت قــام هبــا يف أثنــاء بعثتــه إىل املنطقــةويف . اللجنــةطلــب عقــد اجتمــاع مــع رئــيس   ،٢٠١٠
ــسطس /آب ــة مـــع    عقـــد ، ٢٠١٠أغـ يف و. ندونيـــسياوإ تايلنـــدممثلـــي مناقـــشات غـــري رمسيـ
 نغـوك   املقـرر اخلـاص، باسـم دو      وزارة اخلارجيـة الفيتناميـة      أبلغـت   ،  ٢٠١٠ أغسطس/آب ٣٠
بعد مناقـشة مستفيـضة     اللجنة،  أن  يف ردها على طلبه عقد اجتماع معه،        ،  اللجنة، رئيس   سون
يقـع   اآلسـيان يف دولة عضو يف   للحالة  مناقشة  إجراء   أن   إىل خلصت”مجيع املمثلني لديها،    مع  

ويـشجع املقـرر    . “اختـصاصات اللجنـة   منصوص عليـه يف     كما هو   ،  اللجنةخارج نطاق والية    
معلومـات مـن الـدول      ا املتـصلة بطلـب      وظيفتـه االسـتفادة مـن     نظـر يف    علـى أن ت    اللجنةاخلاص  

ــة حقــوق اإلنــسان بــشأن يف اآلســياناألعــضاء  ــة ذاهتــا،   وفقــا ، فيهــا حال الختــصاصات اللجن
ــة   ــار تلــك الوظيف ــة أداة مهمــة باعتب ــا اللجن ــى حتــسني حقــوق   ميكــن أن توظفه  للمــساعدة عل

   . يف هذا الوقت احلرج،اإلنسان يف ميامنار
  

  االستنتاجات  - رابعا  
نيـــة للمـــرة األوىل منـــذ أكثـــر مـــن جـــراء انتخابـــات وطإقـــررت حكومـــة ميامنـــار   - ٨٩
 هـذه الفتـرة، تـدهورت    وخالل.  عاما من احلكم العسكري٤٠ثر من عاما، وبعد أك   ٢٠

وقـد أصـبح    . البلدبشكل خطري حالة حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف          
 فــإن احتمــاالت تــوافرا لتقيــيم املقــرر اخلــاص، وفقــو.  أن ميامنــار حباجــة إىل تغــيريواضــحا
أن تـؤدي   ت الراهنـة، واحتمـاال   األوضـاع  إلجراء انتخابات حقيقية يف ظل    مواتية  ظروف  

زال تــ ال ،حتــسني حالــة حقــوق اإلنــسانإىل  تغــيري حقيقــي، وإىل إحــداثاالنتخابــات هــذه 
  .ةمؤكد غري
 شـعب   سـوف يقـرر   يف هنايـة املطـاف،      و.  تارخيهـا  مـن رحلـة حرجـة     متـر مب   ميامنار   إن  - ٩٠

. الــصعبةالوطنيــة قــدما عمليــات التحــول الــدميقراطي واملــصاحلة   ستمــضى ميامنــار كيــف 
وعلـى  . ةد هائلـ  وجهـ بـذل   تطلـب   يلمـساءلة   تطبيق نظام ل  حتقيق العدالة و  من أجل   السعي  ف

يف ملـساعدة والـدعم لـشعب ميامنـار         تقـدمي ا  سـتعداد ل  أهبـة اال  اجملتمع الدويل أن يقف علـى       
  .رحلته تلك

  



A/65/368  
 

10-53475 31 
 

  التوصيات  - خامسا 
  :ما يليحكومة ميامنار تكفل يوصي املقرر اخلاص بأن   - ٩١

احترام حرية الرأي والتعبري وحرية التجمـع وتكـوين اجلمعيـات يف سـياق                )أ(  
  االنتخابات الوطنية؛

  اإلفراج عن مجيع سجناء الرأي؛  )ب(  
  لمساءلة؛تطبيق نظام لالعدالة وحتقيق  معاجلة مسألة  )ج(  
يف الــواردة بالتفــصيل ، األربعــة األساســيةتنفيــذ عناصــر حقــوق اإلنــسان    )د(  
  ؛)A/63/341(رر اخلاص السابق إىل اجلمعية العامة تقرير املق
 التعـاون مـع   توثيـق عـرى   ومواصـلة    اإلنسانية،تسهيل وصول املساعدات      )هـ(  

  .قوق اإلنسانحل النظام الدويل
  


