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 الدورة السبعون
 )ج( من جدول األعمال 27البند 

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

 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  
  

 مذكرة من األمني العام*  
 

 موجز 
يتشرف األمـني العـام نـحين  يـ  عض ءعاـاع اجلمعيـة العامـة التقريـر عـن حالـة حقـوق             

اإلنسان يف ميامنار املقدم من املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار  يـان يل      
. ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن ءهم التطـورات يف اـال   96/742 العامة وفقًا لقرار اجلمعية

حقوق اإلنسان يف ميامنار منذ تقرير املقـرر اخلـاإ عض الـق حقـوق اإلنسـان يف ماار/مـار        
. و ــدا التقريــر املســاو  واألولويــات الرويســية الــه تلــزم معاجلتــها مــن ءجــ  مواصــلة  7102

نـان االنتاانـات الـه رـتيفرت يف تشـرين الثـارب/نوفم        اإلصالحات يف اال حقوق اإلنسان ع
  وفيما نعدها.

 
  

 
 

 .7102مب/ءغسطق 2عض  7تحيخر تقدمي هذه الوثيقة نسبب عيفاا نعثة قطرية عض ميامنار يف الفترة من  * 
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 اإلنسان يف ميامنار اخلاصة املعنية حبالة حقوق  ةتقرير املقرر  
 

 مقدمة -ءوال  
وقــرار اجلمعيــة العامــة  72/72التقريــر عمــال نقــرار الــق حقــوق اإلنســان يقــدم هــذا  - 0
  وهو ي طيل التطورات املستيفدة يف ميامنـار منـذ تقريـر املقـررة اخلاصـة عض ا لـق يف       96/742

 (.A/HRC/28/72انظر ) 7102شهر ماار/مار  
مب/ ءغسـطق   2عض  7عض ميامنـار يف الفتـرة مـن     نبعثتـها الثالثـة  خلاصة وقامت املقررة ا - 7

. وكانت ميامنار تعاجل اآلثار املدمرة للفياانات وما ءعقبـها مـن اايـارات ءر،ـية  والـه      7102
مليـون   0.9ءشـااإ  وءققـت ء،ـرارا شـديدة ننحـو       001ءرفرت عـن مقتـ  مـا يزيـد علـ       

رر املعيشية. وتعرب املقررة اخلاصـة مـرة ءخـرت    من األ 221 111شاص  وشرات ءكثر من 
عن تعاطفها العميق مع مجيع املتاررين. وال تزال تشعر نالتـحيثر الشـديد  ـا ءنـداه شـعب ميامنـار       
من تاامن وشيفاعة  واجلهوا الـه نـذ ا عامـة النـا  قشـد قـواهم والتـ   وتقـدمي املسـاعدة.          

اقكومة مع هذه األزمة  وجتـدا اعواـا عض ا تمـع     وتعلن عن ترحيبها نالطريقة اله تعاملت هبا
الدو  لتقدمي املساعدة عض ك  من  تاجون عليها  خاصـة يف الوقـت الـذق تقـوم فيـم ا تمعـات       

 احمللية نإعااة نناع نفسها.
وتتوجــم املقــررة اخلاصــة نالشــكر عض اقكومــة لــدعواا ومــد يــد التعــاون مــع واليتــها.    - 2

ءيام كمـا حـديف يف منارـبات رـانقة  وألن نعـ        01ومة مل متنح البعثة مدة وتحيرف ألن اقك
االجتماعات والزيـارات الـه طلبتـها البعثـة مل يسـمح هبـا  ءو ه ت ي هـا ءو عل اةهـا فيفـحية واون          
عخطار رانق. ومع الـ،  فإاـا ال تـزال ملتزمـة ناملشـاركة البنـاعة والتعـاون  وتتطلـع عض جتديـد          

 .(0)ورين اقكوميني يف زيارات مقبلةاقوار مع احملا
ــحين نعــ      - 4 ــد ن ــذين التقــت هبــم جــرت   األوتلقــت املقــررة اخلاصــة معلومــات تفي ــراا ال ف

تصويرهم فوتوغرافيا من ِقب  املسؤولني ناألمن وءن األشااإ الذين ءجرت معهـم حـوارات يف   
زيارات رانقة خاعوا للرقانـة والتصـوير ا االرـتيفواب علـ  يـد ءفـراا األمـن. وتـذكةر املقـررة          

ا   ـا يكفـ  عـدم تعر،ـهم     اخلاصة اقكومَة نالتزامها نامان رالمة مجيـع املتعـاملني مـع واليتـه    
املاــايقة  ءو العقــاب  ألق شــك  مــن ءشــكال الــراوا االنتقاميــة   ــا يف الــ، التهديــدات  ءو   

ويف   07/7و  74/74ا لـــق  قاإلجـــراعات القاـــاوية كمـــا هـــو مطلـــوب  وجـــب قـــرار ءو
وقـد   االختصاصات املتعلقة نالزيارات القطريـة الـه تـتم يف عطـار اإلجـراعات اخلاصـة للميفلـق.       

__________ 

ــر  (0)  ــة   ’’انظ ــام البعث ــان الصــاار يف خت ــا :       ‘‘ البي ــع الت ــ  املوق ــات عل ــة االجتماع ــذق يتاــمن قاوم ــق ال واملرف
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16309&LangID=E. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/72
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طمحياــا وزيــر الشــؤون الداخليــة نحينــم لــن اــديف ءق راوا انتقاميــة فيمــا يتعلــق هبــذه الزيــارة ءو    
 الزيارات املقبلة.

 
 حالة حقوق اإلنسان -ثانيا  
 االنتاانات -ءلف  

ــا يف      - 2 ــرر عجراةه ــار  املق ــة يف ميامن ــات املقبل ــارب/نوفم     2رتشــك  االنتاان تشــرين الث
مرحلة هامة مـن مراحـ  االنتقـال الـدطقراطيل يف ميامنـار وفرصـة لتـدعيم وتوطيـد اإلصـالحات.          
وترحب املقررة اخلاصة نالتحيكيدات املتكررة من جانب ك  من الرويق ثني رـني  وروـيق جلنـة    

اا  وروامها من املسؤولني نحين االنتاانات رتكون حـرة ونزيهـة ورـتيفرت وفقـا     انتاانات االا
للمعاي  الدولية. وتش  ءياا عض البيانات اله ءاض هبا القاود العام للقوات املسـلحة نـحين السـلطة    

 العسكرية رتقب  ننتاوج االنتاانات عاا كانت حرة ونزيهة.
اانات واألعمال التحا ية  ا فاـال عـن عجراوهـا    واظ  البيئة اله رتيفرت فيها االنت - 9

الفعلــيل نــنفق القــدر مــن األمهيــة لتقريــر مــا عاا كانــت رــتتمتع نالشــفافية والشــمول واملشــاركة  
والزناهــة. كمــا رــتحظ  نحيمهيــة نال ــة الفتــرة الــه رــتعقب االنتاانــات  والــه رتســبق انتاــاب 

ة انتاانــات االاــاا وجهــت الــدعوة عض    الــرويق اجلديــد. وتشــ  املقــررة اخلاصــة عض ءن جلنــ     
املنظمات الدولية والوطنيـة ملراقبـة االنتاانـات ومشـاركة ا تمـع املـدرب يف هـذه العمليـة. وهـذه          

 التدان  من شحياا ءن تزيد الشفافية وتعزز نناع ثقة اجلمهور يف االنتاانات.
ــدان  املتاــذة ملعاجلــة نعــ  ءوجــم     - 2 ــه شــانت   وترحــب املقــررة اخلاصــة نالت القصــور ال

   ـا يف الـ، يفـي  ررـوم تسـيفي  املرشـحني  وعنشـاع مليـات لتسـوية          7101انتاانات عـام  
الشكاوت فيما نعد عجراع االنتاانات  ويفي  رروم تقدمي الشكاوت. ومما رـيكون لـم ءمهيتـم    

 عملـها وءن  اقيوية ءن تتوخ  اآللية اجلديدة لتسوية املنازعات اخلاصـة ناالنتاانـات الشـفافية يف   
 يتم تو،يح االجراعات واألطر الزمنية املتعلقة نارتعراض الشكاوت.

وجتدر اإلشارة عض التدان  املتعلقة نالتصويت املسبق )والـه كـان هنـاق عقـرار عـام نحياـا        - 2
(   ا يف ال، اشـترا  ءن يـتم   7101شكلت ءحد ااالت املاالفات الرويسية يف انتاانات عام 

  وءن ياــع عمليــة حصــر  09:11ات املســبقة عض مراكــز االقتــرا  قبــ  الســاعة  تقــدمي األصــو
األصوات لرصد املراقبني. وترحب املقررة اخلاصة  ا قدم من تحيكيدات نـحين املـراقبني رـيمنحون    
فرإ الوصول عض مقصورات االقتـرا  يف املواقـع العسـكرية )رهنـا  وافقـة القيـااات العسـكرية        

اكـره روـيق جلنـة انتاانـات االاـاا  فإنـم يف حالـة عـدم املوافقـة علـ  الـ،              املعنية(. ووفقا ملا
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رتنق  مراكز االقترا  عض خارج املواقع العسـكرية. وناإل،ـافة عض الـ،  ينب ـيل عتاحـة الفرصـة       
 .(7)ملراقبة مجيع جوانب التصويت املسبق  رواع ااخ  الدواور االنتاانية ءو خارجها

اورين افخفـاض مسـتويات فهـم العمليـة االنتاانيـة لـدت اجلمهـور.        ءنرز العديد من احملـ و - 6
وتش  املقررة اخلاصة ءياا عض قلـة عـدا النسـاع املرشـحات مـن األحـزاب السيارـية. وهـذا ءمـر          

يف املاوة  9.7) يبعث عل  القلق نالنظر عض نقص التمثي  اقاا للمرءة يف اقكومة وال ملان اقا 
مـن   04مـن ءصـ     9وناإل،افة عض ال،  فإن  .(2)يف الق الشيوخ( 0.6يف الق النواب  و 

ا يئات التشريعية اقكومية واإلقليمية ال تام عناثا يف عاويتها. ولذل،  ترحب املقررة اخلاصة 
ن امج تثقيف الناخبني اله ينظمها ا تمع املـدرب   ـا يف الـ، تلـ، الراميـة عض تعزيـز املشـاركة        

للمرءة. وينب يل توريع نطاق هذه ال امج لتشـم  مجيـع ءرجـاع ميامنـار. وينب ـيل مليامنـار       السيارية 
ءياا  نوصفها طرفا يف اتفاقية القااع عل  مجيع ءشكال التمييز ،ـد املـرءة  ءن تفعـ  املزيـد مـن      
ة ءج  القااع عل  التمييز والقوالب النمطية اجلنسـانية وتعزيـز مشـاركة املـرءة يف اقيـاة السيارـي      

 .(09  الفقرة A/69/398)انظر  والعامة
ولكــيل تكــون االنتاانــات حقــا حــرة ونزيهــة  النــد  ــا ءن تكــون شــاملة لليفميــع وءن   - 01

تعكق عرااة الشعب. ويف هذا الصدا  تالحظ املقررة اخلاصة اجلهوا اله تبذ ا جلنـة انتاانـات   
تحديث قواوم الناخبني   ا يف ال، من خالل عر،ها عل  اجلمهور يف مراحـ  تتلفـة.   االااا ل

عض  04ونظــرا لظــروف الفياــانات  فــإن العــرض النــهاويل لقــواوم النــاخبني تحيجــ  موعــده مــن    
ءيلول/ربتم   مع متديد املوعد النهاويل يف نعـ  املنـاطق املتـحيثرة نالفياـانات. كمـا ءعلنـت        72

الاــاا ءن النــاخبني الــذين فقــدوا نطاقــات هويتــهم جــراع الفياــانات رــيكون    جلنــة انتاانــات ا
 قدورهم التصويت عـن طريـق عصـدار نطاقـات تسـيفي  جديـدة  ـم. ويف الوقـت نفسـم  ءنلـ            
العديد من اجلهات الفاعلة عن ارتمرار شواغلهم فيما يتعلق نوجـوا ءخطـاع يف قـواوم النـاخبني.     

ض القـواوم وتقـدمي   افراات النـاخبني الـذين يـتعني علـيهم ارـتعر     ويقع العبع يف هذا الصدا عل  
يف ال، الوثاوق الداعمة. وترت املقررة اخلاصة ءن تل، العملية تشك  صـعونات   التصويبات   ا

ريما املتاررين منهم نالفياانات. ومن ا  ينب يل توخيل تدان  ءخرت  نالنسبة عض الناخبني  وال
 ديثها.لتصويب قواوم الناخبني وا

__________ 

متوز/يوليـم   - ار: نيسـان/ءنري  صت عليها نعثة اخلـ اع املوفـدة عض ميامنـ   النتاوج األولية اله خل”مركز كارتر   (7) 
   متاح عل  املوقع التا :7102مب/ءغسطق  06  “7102

.www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar-081915-en.pdf 

 .7102ءيلول/ربتم   0ارب الدو  حى البيانات اله مجعها االااا ال مل (2) 

http://undocs.org/ar/A/69/398
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مرشـحا  مـن    9 026مب/ءغسـطق   71وتام قواوم املرشحني األولية اله ءعلنت يف  - 00
ــهم  ــ   يمرشــحا مســتقال    272نين ــة    0 027تنافســون عل ــات التشــريعية الوطني ــدا يف ا يئ مقع

واإلقليمية/ا يئات التشريعية للواليات. ومن نني املرشحني الذين ءعلن مؤخرا عـن عـدم ءهليتـهم    
مرشحا  هناق عدا من املرشحني الذين رف  ترشـيحهم علـ  ءرـا      074وعداهم  للترشيح 

  ويــن مينــت عاــوا ال ملــانءن ءحــد الوالــدين ءو كليهمــا ليســا مــن املــواطنني. ومــن نــني هــؤالع 
مرشـح مسـتق  عـن طاوفـة الروهين يـا(  وءفـاات التقـارير نـحين طعنـهما قـد            وهـو وشوق مونـ  ) 

حني الذين رفات ءهليتهم للترشـيح مـن واليـة راخـني  ومـن      رفاا. وكان ءعل  عدا من املرش
نينهم كث  من املرشحني املسلمني. وتتامن معاي  ءهلية الترشح لالنتاانات ال ملانية ءن يكـون  

ءنـم  وجـب املعـاي  الدوليـة       نيـد  .(4)(02  الفقـرة  A/69/398املرشح من املواطنني ناملولد )انظر 
جيوز قصر اقق يف الترشـح لالنتاـاب عال علـ  ءرـا  معـاي  مو،ـوعية ومعقولـة. وال جيـوز          ال

تقرير عدم األهلية ارتنااًا عض شرو  غ  معقولة ءو متييزية مث  حم  اإلقامة ءو األص . ويف حني 
مرشـحا   ـن فـيهم     00رار ءهليـة  ة عقـ ترحب املقررة اخلاصة نقرار جلنـة انتاانـات االاـاا نإعـاا    

مرشحني ربق رف  ءهليتـهم علـ  ءرـا  اجلنسـية  فإاـا ال تـزال تـرت ءنـم مـن الاـرورق            01
 .عجراع ارتعراض ع،ايف وواف جلميع حاالت الرف 

وتكــرر تحيكيـــد قلقهــا عزاع التعـــديالت الــه ءاخلـــت علــ  قـــانون تســيفي  األحـــزاب       - 07
هم وحدهم الذين يسمح  م نتشـكي   ‘‘ ملواطنني كامليل األهليةا’’السيارية  اله تنص عل  ءن 

هم الذين يسـمح  ـم   ‘‘ سنياملواطنني ا نَّ’’و ‘‘ كامليل األهلية’’ءحزاب ريارية؛ وءن املواطنني 
ءن مســح قــامليل  7101نالعاــوية. وكــان قــد رــبق لقــانون تســيفي  األحــزاب السيارــية لعــام   

اب ريارــــية واالشــــتراق يف عاــــويتها. ويشــــم  نطاقــــات التســــيفي  املؤقتــــة نتشــــكي  ءحــــز
األحزاب السيارية. ويشك  اقق يف تكوين اجلمعيـات واالناـمام عليهـا    “ اجلمعيات”مصطلح 

جــزعا ال يتيفــزء مــن اقــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات  وهــو حــق تــول لليفميــع مماررــتم.           
ــر ــرات A/HRC/20/27 )انظـ ــ      .(2)(24-27  الفقـ ــة عض ءن غـ ــررة اخلاصـ ــ  املقـ ــذل،  تشـ ولـ

ت  ءن يصـبحوا ءعاـاع يف   املواطنني  ق  م  يف عطار مماررـتهم اقـق يف حريـة تكـوين اجلمعيـا     
 السيارية. األحزاب

شــاص ممــن كــانوا  ملــون يف   291 111وممــا يبعــث علــ  نــال  القلــق حرمــان  ــو    - 02
ؤقتة من حقوقهم. ويشم  هذا العدا ءفرااا مـن ءصـ  صـيه وهنـدق      السانق نطاقات تسيفي  م

هين يا يف والية راخني  ممن كـان  ـم اقـق يف التصـويت يف     ولكنهم ينتمون ءرارا عض طاوفة الر
__________ 

 (.7112من الدرتور  ) 070و  071ملااتان ا (4) 

 من اإلعالن العامليل ققوق اإلنسان. 71املااة  (2) 

http://undocs.org/ar/A/69/398
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
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ــاميل   ــات ع ــني رــني   7102شــبا /ف اير  00. ويف 7107و  7101انتاان ــرويق ث   ءصــدر ال
مـع    (9)ماار/مـار   20طاقـات التسـيفي  املؤقتـة يف    عخطارا ءعلن فيم عن انتهاع صالحية مجيع ن

شـبا /ف اير  قاـت احملكمـة     02ويف  .(2)ءيار/مـايو  20تسليم الوثـاوق املنتهيـة صـالحيتها قبـ      
الدرتورية نعدم ارتورية موافقة ال ملان عل  مشرو  ارتفتاع يسمح جلميع فئات املواطنني   ن 

حزيران/يونيــم   7قبــ . ويف املرــتفتاع االفــيهم حــاملو نطاقــات التســيفي  املؤقتــة  نالتصــويت يف 
ــة   ــلموا نطاقــــات تســــيفيلهم املؤقتــ ــذين رــ ــة ءن الــ ــهاويل   ءعلنــــت اقكومــ ــد النــ حبلــــول املوعــ

نالنسـبة للـذين   ’’(  ق  م التقدم نطلبات للحصول عل  نطاقات هوية جديدة 496 111 ) و
واكر رويق جلنـة انتاانـات االاـاا ءن ءصـحاب هـذه البطاقـات       ‘‘. رتااع جنسياام للتدقيق

ف األقليـات   لن يسمح  م نالتصويت. ونـالنظر عض األثـر غـ  املتنارـب  ـذا القـرار علـ  طواوـ        
وخباصة طاوفة الروهين يا  ترت املقررة اخلاصة ءن قرار حرمان حـامليل نطاقـات التسـيفي  املؤقتـة     
من التصويت هو قرار متييزق. ويساور املقررة اخلاصة القلق ءياـا عزاع االرـتبعاا احملتمـ  آلالف    

مــن العــاملني الــذين األفــراا اآلخــرين يف اتمــع ميامنــار   ــن فــيهم العمــال املهــاجرون  وغ هــم  
يعيشون يف اخلـارج واملشـراون ااخليـا والالجئـون الـذين يواجهـون اـديات حمـداة يف تسـيفي           
ءنفسهم للتصويت والوصول عض مراكز االقترا . وقد عاجلت جلنة انتاانات االااا نعـ  هـذه   

يني ءو مـن  الشواغ    ا يف ال، عن طريق اديث قواوم الناخبني حبيث تشم  املهاجرين الـداخل 
يومـا   021طكنهم عثبـات عقامتـهم املؤقتـة يف اواوـر ءو منـاطق معينـة ملـدة         املشراين ااخليا الذين

علــ  األقــ  )وفقــا ملــا يــنص عليــم قــانون االنتاانــات(. غــ  ءن هــذه التــدان  لــن ت طــيل الــذين     
نتييفــة طلكــون الوثــاوق الالزمــة ءو الــذين ءصــبحوا مشــراين حــديثا ءو تكــرر تعر،ــهم لــذل،  ال

ــذا الصــدا         ــدان  ارــتباقية نصــورة ءكــ  يف ه ــيل ايــاا ت ــة ءو الزناعــات. وينب  للكــواريف الطبيعي
 نالتشاور مع ا تمعات احمللية املتاررة.

وتشعر املقررة اخلاصة نالقلق ءياا عزاع عمكانية تعـرض األشـااإ الـذين يعيشـون يف      - 04
كـن عل ـاع االنتاانـات ألرـباب ءمنيـة.      مناطق الزنا  ملزيد من اقرمـان مـن حقـوقهم  حيـث ط    

ويشم  ال، واليه كاشني وشان الشمالية   ا يف الـ، منطقـة كوكـان  الـه تتمتـع نـاإلاارة       
الذاتية  واملناطق املتاررة من الكواريف الطبيعية  مث  والية تشـني. وتشـ  املقـررة اخلاصـة عض     

لــه تفيــد نــحين القــرارات املتعلقــة نإل ــاع  البيانــات الــه ءاض هبــا روــيق جلنــة انتاانــات االاــاا ا 

__________ 

( مــن قواعــد تســيفي  املقــيمني 2) 02  املقــدم عمــال ناملــااة 7  الفقــرة 06/7102اإلخطــار الروارــيل رقــم  (9) 
 نورما. يف

( مــن قواعــد تســيفي  املقــيمني 4) 02  املقــدم عمــال ناملــااة 7  الفقــرة 06/7102رقــم اإلخطــار الروارــيل  (2) 
 نورما يف
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االنتاانات لن تعلن عال قب  ءربو  ءو ءربوعني من االنتاانـات. واـث يف هـذا الصـدا علـ       
 اديد معاي  وا،حة قب  عل اع االنتاانات نوقت كاف.

وءعرب العديد من احملاورين عن القلـق عزاع الزيـااة احملتملـة يف خطـاب الكراهيـة ،ـد        - 02
ــررة       األقل ــذل، ترحــب املق ــة ألغــراض ريارــية. ول ــالتوترات الطاوفي ــة والتالعــب ن ــات الديني ي

نو،ــع مدونــة لقواعــد  7102اخلاصــة نايــاا تــدان  كتلــ، الــه ه ايااهــا يف حزيران/يونيــم  
رــلوق األحــزاب السيارــية. وتتاــمن املدونــة ءحكامــا اظــر ارــتادام الررــاو  الــه تــؤجج     

ــة ءو الع” ــة   الزنعــات اإلقليمي ــة الــه طكــن ءن اــدا الوحــدة الوطني ــة ءو القبلي ــة ءو الطاوفي “ رقي
اقمالت  وارت الل الدين ألغراض ريارـية. وتالحـظ ءياـا اجلهـوا املبذولـة للتعـاون مـع         يف

موقع فيسبوق قذف التعليقات واقسـانات الـه قـد اـرض علـ  العنـف. ويف الوقـت نفسـم          
( الـه اـث النـاخبني علـ      MaBaThaية العـرق والـدين )  فإاا تشعر نالقلق من نيانات جلنة محا

انتااب املرشحني اوق االنتمـاع العرقـيل الـوطه فقـو  ءو اختيـار املرشـحني الـذين رـيكفلون         
يســت لون الــدين ألغــراض ”وجيــب ايــاا عجــراعات ،ــد األشــااإ الــذين “. محايــة البوايــة”

(  والــذين  ثــون ءق 294 )املــااة 7112  وهــو ءمــر حمظــور  قتاــ  ارــتور عــام  “ريارــية
)ج(  22شاص عل  التصويت ءو عدم التصويت علـ  ءرـق اينيـة  وهـو ءمـر اظـره املـااة        

ــاو       ــو هلوتـ ــق نيثـ ــات( والـ ــق القوميـ ــاو )الـ ــا هلوتـ ــق ءميوثـ ــات  لـ ــانون االنتاانـ ــن قـ مـ
 النواب(. )الق

جلمعيـات ءن  ويرت املقرر اخلاإ املعه  ناقق يف حرية التيفمع السـلميل ويف تكـوين ا   - 09
حرية األحزاب السيارية يف التعب  وعنداع الرءق  ال ريما عن طريق اقمالت االنتاانيـة  ءمـر   

ــات )   ــع األحــزاب  22  الفقــرة A/68/299،ــرورق لاــمان نزاهــة االنتاان (. وينب ــيل ءن تتمت
ورـاوو اإلعـالم  وخباصـة تلـ، الـه متلكهـا الدولـة ءو         نإمكانية الوصول عل  قدم املساواة عض
( . وينص ععالن االااا ال ملارب الـدو  املتعلـق  عـاي     26تسيطر عليها )املرجع نفسم  الفقرة 

حريـة األحـزاب واملرشـحني يف    ”االنتاانات اقرة والزنيهة عل  ءن الدول ينب يل  ا ءن تكفـ   
 “.اإلعراب عن مراوهم للناخبني

ويف هــذا الصــدا  تالحــظ املقــررة اخلاصــة ءن األحــزاب السيارــية رــتتمكن مــن نــث   - 02
اقيقة عل  اإلااعة وقنوات التلفزيـون الوطنيـة يف ميامنـار  علـ       02نرامج يف عطار اقملة ملدة 

الرغم من وجوب عرض النصوإ الكاملة  ذه ال امج مسبقا علـ  جلنـة انتاانـات االاـاا يف     
موافقة عليها. وال توافـق الليفنـة علـ  الـ امج الـه تـرت ءاـا تـؤثر رـلبا علـ            وزارة اإلعالم لل

األمـــن ءو رـــيااة القـــانون ءو كرامـــة القـــوات املســـلحة ءو علـــ  اققـــوق العرقيـــة ءو الدينيـــة   
اققوق الفراية ءو القوانني  علـ  رـبي  املثـال. وتـنص القواعـد املتعلقـة نفتـرة اقملـة علـ            ءو

http://undocs.org/ar/A/68/299
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ــة  فتتطلــ   ــوا مماثل ــارب        قي ــة خــارج املب ــيم األحــدايف اجلماه ي ــ  تنظ ــ  عان قب ب اقصــول عل
وتفرض قيواا مماثلة عل  مامون مـواا اقمـالت واإلعالنـات. وتشـ  املقـررة اخلاصـة عض ءن       
ءرباب رف  مـواا اقملـة تبـدو فافا،ـة لل ايـة وطكـن ءن تـؤاق عض ايـاا قـرارات تعسـفية           

 تنته، اقق يف حرية التعب .
 

 اقيز الدطقراطيل -ناع  

ــة مــع تقلــيص اقــق يف التيفمــع الســلميل واقــق يف       - 02 ــات حقيقي ال طكــن عجــراع انتاان
تشـــكي  اجلمعيـــات. ويف هـــذا الصـــدا  تشـــعر املقـــررة اخلـــاإ نـــالقلق عزاع ارـــتمرار القيـــوا 
املفرو،ة عل  هذين اققني؛ وارتمرار اعتقال وعاانة األشـااإ الـذين  ـاولون مماررـة هـذه      

وق؛ واإلفرا  يف ارتادام القوة ،د املتظاهرين؛ وتزايد الليفوع عض يويف املـدافعني عـن   اقق
حقوق اإلنسان واجلهـات الفاعلـة يف ا تمـع املـدرب وماـايقتهم علـيهم ورصـدهم ومراقبتـهم.         
ــن          ــات املســتقلة م ــ  اجله ــتبعاا نع ــدا نار ــدطقراطيل  وا ــز ال ــوض اقي ــات تق ــذه االجتاه وه

 يف املناقشة العامة قب  االنتاانات. اإلعراب عن مراوها

رـيفينا  مـن نينـهم     9 699متوز/يوليم  ءرفر العفو الرواريل عض اإلفراج عن  20ويف  - 06
صحيفة    محويت     ريفينا رياريا. ومـن نـني هـؤالع  سـة مـونفني مـن        02ما يقدر حبوا  

را،ــيل  رــبق ءن ( اليوميــة وءحــد الناشــطني يف اــال حقــوق ملكيــة األ  Bi Mon Te Nay) نحح  
مــن الســيفناع  012ءثــارت املقــررة اخلاصــة قاــاياهم. ومــع الــ،  يفيــد ا تمــع املــدرب نــحين     

ــون رهــن االحتيفــاز  يف حــني ينتظــر احملاكمــة       ــوا ال يزال ــذين ءاين رــيفينا  426السيارــيني ال
والتقت املقررة اخلاصة نبع  هؤالع السـيفناع  وارـتلهمت التـزامهم ناملسـامهة يف ننـاع       (2)مخر

 مستقب  ميامنار.

والحظت املقررة اخلاصـة  منـذ صـدور تقريرهـا األخـ  عض ا لـق  ارـتمرار اعتقـال          - 71
وعاانــة اجلهــات الفاعلــة يف ا تمــع املــدرب والطــالب وعمــال املصــانع واملــزارعني والصــحفيني    

ا الفريـق  واألنا  العاايني   وجب قـوانني ال تتفـق مـع املعـاي  الدوليـة ققـوق اإلنسـان. وءفـا        
العام  املعه ناالحتيفاز التعسفيل نحين األحكام القانونيـة الـه ال تتوافـق مـع اققـوق واقريـات       
األرارية الـه ياـمنها القـانون الـدو  ققـوق اإلنسـان رـتؤاق عض توصـيف االحتيفـاز نحينـم           

ــانون تنظــيم التيفمــع الســلميل واملســ ات     . (6)تعســفيل واحتيفــز الكــث  مــن األفــراا  قتاــ  ق
لســلمية )قــانون التيفمــع الســلميل(. ورــبق ءن ءنــرزت املقــررة اخلاصــة املاــاوف املتعلقــة هبــذا  ا

__________ 

 ءرقام قدمتها رانطة مساعدة السيفناع السياريني )نورما(. (2) 

 (6) A/HRC/22/44 92  الفقرة. 
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القــانون   ــا يف الــ، ،ــرورة اقصــول علــ  عان مســبق )الــذق طكــن ءن يــؤاق انتهاكــم عض  
السيفن ملدة تص  عض رتة ءشهر(؛ واإلجـراعات املرهقـة لتقـدمي الطلبـات؛ واقرمـان مـن اقـق        

 رف  اإلان؛ وفرض عقونات جناوية النتهاكات القانون.يف الطعن يف حال 

وتطبق نشك  متزايد ءحكام قانون العقونات  اله ال تقبـ  الكفالـة  علـ  املشـاركني      - 70
  اللتــان تنصــان علــ   042و  042يف االحتيفاجــات الســلمية. ومــن هــذه األحكــام املااتــان   
تتـرواح نـني رـتة ءشـهر ورـنتني.       معاقبة ءق شاص يشارق يف جتمع غ  قانورب نالسيفن ملـدة 

اللتـــان اظـــران ءعمـــال الشـــ ب. وتتعـــارض هـــذه  042و  049كمـــا ارـــتادمت املااتـــان 
األحكام مع املعاي  الدولية ألاـا جتيـز حماكمـة ءق مشـارق يف جتمـع  ـديف فيـم العنـف نتهمـة          
ا ارتكاب ءعمال ش ب  نصرف النظر عن ءق عنف مشاركة فعلية يف ءعمال الشـ ب. وكـث   

)ب(  الــه تــنص علــ  رــيفن كــ  مــن  ــرض اجلمهــور علــ   212مــا تســتادم ءياــا املــااة 
  ملـدة تصـ    “،ـد الدولـة ءو ا ـدوع العـام     ”ارتكاب جراوم غ  وا،حة مث  اجلراوم املرتكبة 

عض رنتني. وتدعو املقررة اخلاصة اقكومة عض توفيـق هـذه املـواا مـن القـانون اجلنـاويل وقـانون        
مــع املعــاي  الدوليــة ققــوق اإلنســان وعض عطــالق رــراح احملتيفــزين تعســفا      التيفمــع الســلميل

  وجب هذه األحكام.

وع،افة عض ال،  يواجم األفراا  يف نع  اقاالت  اما عن نفـق اجلرطـة يف نلـدات     - 77
تتلفة  وجيـ ون علـ  اخلاـو  حملاكمـات متعـداة يف من واحـد. ويف حـاالت ءخـرت  ت وجَّـم          

ــات ع،ــافية علــ  األشــااإ رهــن     فيفــحية اــم عــ  ــة يف املا،ــيل وت فــرض عقون ن جــراوم مرتكب
االحتيفاز. وفيما يتعلق نذل،  تشعر املقررة اخلاصة نالقلق ألن كال من ناو ءوهـن هـال ونـاق    

(  7102ميو زين حكم نالسيفن ملدة ءرنعـة ءشـهر ع،ـافية يف نلـدة كيوكتـااا )ءيلول/رـبتم        
( نتهمـة االحتيفـاج ءمـام    7102دة الثـا )متوز/يوليـم   ( ونلـ 7102ونلدة ءهلون )مب/ءغسـطق 

السفارة الصينية ،د منيفم ليتبااون  للنحا   وقت  ااو خني ويـن رميـا نالرصـاإ يف كـانون     
. ورــبق ءن حكمــت عليهمــا حمكمــة نلــدة ااغــون نالســيفن ملــدة ءرنــع  7104األول/ايســم  

حزيران/يونيـم  حكـم علـ     . ويف 7102رنوات وءرنعة ءشهر عن نفـق اجلرطـة يف ءيار/مـايو    
ناو ءوهن هال نالسيفن ملدة رتة ءشهر ع،ـافية جلرطـة قدطـة  غـ  متصـلة  وهـيل عقامـة الصـالة         

 من ءج  اإلفراج عن ءون  ران رو كيل. 7112يف عام 

واإلجراعات القمعية العنيفة اله ارتادمتها الشرطة ،د احملـتيفني علـ  قـانون التعلـيم      - 72
ــااون  تو،ــح نشــك  جلــيل الشــواغ     7102ماار/مــار   01الوطنيــة ومؤيــديهم يف  يف لليتب

ــ  ءحــدهم      املــذكورة ءعــاله. ويف مقــانالت مــع احملــتيفني اخلمســة احملتيفــزين يف الســيفون  ءنل
مـن   22امة عن مشـاركتم يف احتيفـاج واحـد. وال يـزال      00املقررة اخلاصة ءنم وجهت عليم 
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ـــ   ــيهم رهـــ   072نـــني األشـــااإ الـ ــيل القـــب  علـ ــذين ءلقـ ــة يف  الـ ــ  احملاكمـ ــاز قبـ ن االحتيفـ
ءيلول/ربتم . و وجب القانون الدو   ينب يل ءن يكـون االحتيفـاز قبـ  احملاكمـة االرـتثناع       0

قــرار ُل ــص يف كــ  حالــة علــ  حــدة عض ءن هــذا اإلجــراع    عضال القاعــدة. وجيــب ءن يســتند 
الـة لششـااإ   معقول و،رورق يف مجيع األحوال. واكرت السلطات ءاا متـنح اإلفـراج نكف  

الذين يستطيعون تقدمي ءالة حقيقية تثبت ءام طالب يف اجلامعات. ءما اآلخرون   ـا يف الـ،   
السيفناع السياريون السانقون املمنوعون من االلتحاق ناجلامعـات ويتبعـون نـرامج التعلـيم عـن      

ءن تكــون  نعــد  فيظلــون قيــد االحتيفــاز. وتشــ  املقــررة اخلاصــة عض ءن هــذه املعــاي  ال ينب ــيل 
 صاقة قرمان الشاص من اإلفراج نكفالة.

مــن الــذين ءلقــيل علــيهم القــب  يف  22ووقــت كتانــة هــذا التقريــر  يواجــم ءكثــر مــن     - 74
ــانون التيفمــع الســلميل املــذكورة       01 ــات وق ــانون العقون ماار/مــار  امــا  وجــب ءحكــام ق

لســلميل   قتاــ  ءحكــام ءعــاله. وطكــن اعتبــار احملتيفــزين نســبب مماررــة حقهــم يف التيفمــع ا
تتفق مع املعـاي  الدوليـة  خا،ـعني لالحتيفـاز التعسـفيل. وهنـاق شـواغ  ءياـا نشـحين نـوع            ال

وت ة احملاكمة. فبعـد ءرنعـة ءشـهر مـن احملاكمـة  نعقـد جلسـات االرـتما  مـرة يف األرـبو             
اقاليـة    شاهدا من شهوا اقكومة مل تستمع احملكمـة علـيهم نعـد. ونـالوت ة     41يزال هناق  ال

 رق عــامني. و ــق للشــاص احملتيفــز نتهمــة جناويــة ءن  ــاكم خــالل مــدة معقولــة          ترتســ
 عنم. يفرج ءو

وتلقــت املقــررة اخلاصــة ءياــا ااعــاعات تفيــد نــإفرا  الشــرطة يف ارــتعمال القــوة يف     - 72
ــد علقــاع القــب  علــ  املتظــاهرين. ونفــت الشــرطة هــذه       ــااون  وعن التعامــ  مــع احتيفــاج ليتب

 مــــات. ور فاــــت اعــــوت رفعهــــا عــــدة متظــــاهرين ،ــــد ءفــــراا الشــــرطة يف مب/        االاا
. والتقت الليفنة الوطنيـة ققـوق اإلنسـان يف ميامنـار نـبع  احملتيفـزين عقـب        7102 ءغسطق

التما  قدمم الطالب املشاركون يف االحتيفاجات. وترحب املقررة اخلاصة نـدعوة الليفنـة عض   
الـذين ينتـهكون اإلجـراعات واعترافهـا نعـدم تنارـب        اياا عجراعات قانونية ،د ءفراا الشـرطة 

 .(01)االاامات املوجهة عض احملتيفني

ااعاعات ناالرتادام املفر  للقوة عل  ءيدق الشرطة فيما يتعلـق نتفريـق    ورات كما - 79
يف يان ون. ويساور املقررة اخلاصـة قلـق    7102ماار/مار   2مظاهرة تاامن مع الطالب يف 

ءن مدنيني  ملون شارات محراع يسـاعدون الشـرطة يف عمليـات االعتقـال       نشحين ما يقال من
ــتعانة      ــز االرـ ــه جتيـ ــة  الـ ــراعات اجلناويـ ــانون اإلجـ ــام قـ ــتنااا عض ءحكـ ــق  نارـ ــدنيني يف تفريـ املـ

__________ 

 .7102ءيلول/ربتم   00  07/7102جلنة ميامنار الوطنية ققوق اإلنسان  البيان  (01) 
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ومل ينشر نعد تقرير جلنة التحقيق اله عينتها اقكومة للنظـر يف اقـاايف الـذق     .(00)التيفمعات
 وقع يف يان ون.

 يـــزال الصـــحفيون والعـــاملون يف ورـــاوو اإلعـــالم يواجهـــون عجـــراعات قانونيـــة  وال - 72
 وجــب قــوانني التشــه  واملاــايقة  والتعــدق علــ  اقرمــة واألمــن الــوطه الــه تتعــارض مــع   

صحيفة  مف اح     ان من حمررق ثنين اا  ء 7102املعاي  الدولية ققوق اإلنسان. ويف متوز/يوليم 
ــد      Myanmar Herald) هريولحح  ــة تتاــمن مالحظــات تنتق ــد عجــراع مقانل ــة التشــه   نع ( نتهم

 صححيفة  مف احح    و حح الـرويق ثــني رــني. ويف ماار/مــار   حكــم علــ  صــحفيني اثــنني مــن  
(Myanmar Post        نالســيفن ملــدة شــهرين نتهمــة التشــه . ومــا زال العديــد مــن الصــحفيني )

نتهمة التشه  لنشـر مراع انتقاايـة    يواجهون مالحقة قااوية Eleven Media Groupالعاملني يف 
عزاع مشــرو  القــانون املقتــرح لورــاوو اإلعــالم العامــة. وع،ــافة عض الــ،  فــإن قتــ  املرارــ    

  واالعتــداع علــ  املســؤول التنفيــذق  7104املســتق  كــو نــار غيــيل يف تشــرين األول/ءكتــونر  
اليقني لدت ورـاوو   قد نث الرعب وعدم 7102يف متوز/يوليم  Eleven Mediaاألول  موعة 

اإلعالم. وتش  املقررة اخلاصة عض املعلومـات الـواراة مـن اقكومـة الـه تفيـد نتوجيـم اـم عض         
ذا ا يفـوم. وتكـرر ءن الصـحفيني والعـاملني يف ورـاوو اإلعـالم       هبـ ثالثة ءشـااإ فيمـا يتعلـق    

طيـة. نـ  ويـزااا    يسامهون يف املناقشـة العامـة ويشـكلون عناصـر ءرارـية يف ا تمعـات الدطقرا      
اورهــم ءمهيــة قبــ  االنتاانــات وءثناعهــا ونعــدها. وال نــد مــن كفالــة حريــة التعــب  والصــحافة  
املستقلة  اون اخلوف ءو الترهيب من ءق عجراعات قانونية انتقاميـة. وتالحـظ املقـررة اخلاصـة     

غـم  . ور7102رحب مشرو  قانون وراوو اإلعالم العامة مـن نظـر ال ملـان يف ماار/مـار      
من شواغ  نشحين نع  جوانب مشرو  القانون  فإن رـحبم يعـه ءن ورـاوو اإلعـالم      ما ءث 

 التانعة للدولة رتظ  اون ارتقاللية اريرية خالل الفترة االنتاانية.
القلـــق نشـــحين تزايـــد ءعمـــال الرصـــد واملراقبـــة والتاويـــف    ويســـاور املقـــررة اخلاصـــة - 72

ن عـن حقـوق اإلنسـان والعناصـر الفاعلـة يف ا تمـع املـدرب        واملاايقة الـه يتعـرض  ـا املـدافعو    
عل  ءيدق االرتابارات العسـكرية والفـر  اخلـاإ املسـؤول عـن االرـتابارات يف الشـرطة.        
وجيرق تعقب األفراا وتصويرهم يف اجتماعاام. وجيرق ارتيفواب ءفـراا ءرـرهم وءصـدقاوهم    

ات يف الدخول عل  حسـانات ال يـد   وزمالوهم ملعرفة ءماكن وجواهم  ويواجم البع  صعون
اإللكتــرورب ويعــزو الــ، عض املراقبــة. وتتعــرض املــدافعات عــن حقــوق اإلنســان نصــفة خاصــة  

 للتحرش اجلنسيل والتاويف.

__________ 

 .072و  072املااتان  (00) 
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ويعت  قـانون عاارة األحيـاع ءو اموعـات القـرت عحـدت األاوات الـه ت سـتادم ،ـد          - 76
  انعكارـا  7107لقـانون  الـذق ء قـر  يف عـام     ا تمع املـدرب والنشـطاع السيارـيني. ويعـد هـذا ا     

الـه كانـت تلـزم األفـراا نـإنالو مسـؤو         0612الثنني من القوانني العتيقـة الصـاارة يف عـام    
هبويــة الاــيوف الــذين يعتزمــون املبيــت لــديهم. وُــول القــانون  ــؤالع          تاألحيــاع ءو القــر 

اف ءق ،ـيوف غـ  مسـيفلني.    املسؤولني رلطة عجراع عمليات تفتيش اورية للمنازل الكتشـ 
  “عمليــات تفتــيش منتصــف الليــ  ”وتســتادم هــذه الزيــارات  الــه غالبــا مــا تعــرف نارــم   

لتاويف نشطاع ا تمع املدرب ءو ماايقتهم. وتدعو املقـررة اخلاصـة اقكومـة عض وقـف مجيـع      
تمـع املـدرب    ءشكال املراقبة واملاايقة اله يتعرض  ا املدافعون عـن حقـوق اإلنسـان وءفـراا ا     
 وعض كفالة حقهم يف التمتع حبرية التعب  والتيفمع السلميل وتكوين اجلمعيات.

 
 التحري  -جيم  

جيب ءن تقترن محاية اقق يف حرية التعب  جبهوا ترميل عض مكافحة التعصـب والتمييـز    - 21
ثـني رـني   نتصـر ات الـرويق    والتحري  عل  الكراهية. ولئن كانـت املقـررة اخلاصـة ترحـب     

الرافاة خلطاب الكراهية  فإاا ما زالت تالحظ نهور اعـوات  غالبـا مـا تكـون صـاارة عـن       
زعماع اينيني ءو ءعااع يف األحزاب السيارية  ارض عل  األقليات وتبـث الكراهيـة جتاههـا.    
وتنطوق هذه الدعوات عل  تنميو رليب ومتييـز وتسـتهدف عض حـد كـب  الطواوـف املسـلمة        

لروهين يا. وتشعر املقررة اخلاصة نالقلق ءياا مـن تنـاميل اور اقركـات البوايـة اات     وخاصًة ا
الزنعة القوميـة املتطرفـة يف تـحيجيج املشـاعر التمييزيـة وحشـد التحيييـد للسيارـات ءو التشـريعات          
التمييزيـــة. وتالحـــظ ءياـــا ءن هنـــاق تقـــارير تفيـــد نـــحين العناصـــر الفاعلـــة يف ا تمـــع املـــدرب    

ــات يتعر،ــون       والشاصــيات ال ــة حقــوق األقلي ــذين يســعون عض محاي ــية والصــحفيني ال سيار
للتاويف واملاايقة. وجيب تعزيز اجلهوا الرامية عض ،ـمان اإلاانـة العلنيـة ألعمـال التحـري       
علــ  التمييــز والعــداوة والعنــف ومنــع هــذه األعمــال ومكافحتــها. وال نــد مــن منــع ارــت الل    

جلذور يف اقيق ءغـراض ريارـية ءو تسـا ها لت ذيـة العنـف      مظاهر االنقسام والتوتر العميقة ا
 قب  االنتاانات.

وءعرنت املقررة اخلاصة  خالل زياراا  عن قلقها نشحين الفيـديو املنشـور علـ  شـبكة      - 20
الذق يعرض تسيفيال لتيفمع مجاه ق اعا فيم روـيق حـزب السـالم والتنـو  عض      (07)نترنتإلا

ءوال  ءطلــق علــيهم النــار  ”ق اقــزب عض الروهين يــا ا قــال:  قتــ  الروهين يــا. فقــد ءشــار روــي 
وءقتلهم! ثانيا  ءقتلهم وءطلـق النـار علـيهم! ثالثـا  ءطلـق النـار علـيهم وءافنـهم! رانعـا  ءافنـهم           

__________ 

 (07) https://www.youtube.com/watch?v=O59n9M6jB28. 
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وءطلــق النــار علــيهم! فــإاا مل نقتلــهم ونطلــق النــار علــيهم وندفنــهم  فسيواصــلون التســل  عض    
ــا ــمعت ءصــوات اقشــوا و “نالان ــم املقــررة    . ور  هــيل تكــرر هــذه التصــر ات. وحســب عل
  فـإن اقكومـة مل تعلـن عاانتـها  ـذه التصـر ات ومل ت تاـذ ءق عجـراعات قانونيـة ،ـد            اخلاصة

صاحبها. وءثارت املقررة اخلاصـة ءياـا قاـية هـتني لـني ءوو الـذق حكـم عليـم نالسـيفن ملـدة           
)ء( مــن قــانون    762ااة  وجــب املــ  7102عــامني مــع األشــ ال الشــاقة يف حزيران/يونيــم     

الدين ءو املعتقد الديه. وقد ءاين هـتني لـني ءوو ألنـم ءلقـ  خطانـا       “ازاراع”العقونات نتهمة 
نقلـق الفـارق    يعارض فيم ارتادام البوايـة كـحيااة للتطـرف القـوميل. وتالحـظ املقـررة اخلاصـة        

 الصارخ يف التعام  مع هاتني اقالتني.
ــرر اخلــاإ املعــ    - 27 ــا للمق ــر      ووفق ــب  )انظ ــرءق والتع ــة ال ــة اقــق يف حري ــز ومحاي ه نتعزي

A/67/357 ــان ــر    49و  42  الفقرتـــ ــات )انظـــ ــايا األقليـــ ــة نقاـــ ــة املعنيـــ ــررة اخلاصـــ ( واملقـــ
A/HRC/28/64 النظـر يف عـدة عناصـر عنـد اديـد مـا عاا التعـب          (  ينب يل22و  42  الفقرتان

ــم         ــم التعــب ؛ واملنصــب الرمســيل لقاول ــ  في ــذق قي يشــك  ارياــا مــن عدمــم وهــيل: الســياق ال
ومستوت رلطتم؛ وتوافر نية التحـري  علـ  التمييـز ءو العـداوة ءو العنـف؛ وماـمون التعـب ؛        

تب عليـم. وينب ـيل جتـرمي حـاالت     ومدت انتشار التعب  ووريلة نشره؛ وحيفم خطر العنف املتر
التحري  عل  الكراهيـة اخلطـ ة واملفرطـة  الـه تتيفـاوز هـذه العتبـة. ءمـا اقـاالت األخـرت            
فينب يل للحكومـة ءن تقـر قـوانني مدنيـة تكفـ  اموعـة متنوعـة مـن رـب  االنتصـاف اإلجراويـة            

(. غـ  ءن هـذه التـدان  ينب ـيل ءال تفـرض املزيـد مـن        42  الفقرة A/67/357واملو،وعية )انظر 
 القيوا عل  اقق يف حرية التعب  والتيفمع وتكوين اجلمعيات.

وال طكن القااع عل  التوتر الطاوفيل والكراهية ناألحكام القانونية وحـدها  عا ينب ـيل    - 22
ــ، مــن خــالل اطــيم ا     ــا يف ال ــة    ــة والســلبية   معاجلــة ءرــبانم اجلذري ــة التمييزي لصــور النمطي

والتشيفيع عل  زيااة التسامح. وينب يل ععطاع األولوية للتدان  الوقاوية   ا يف ال، مـن خـالل   
التثقيف  واقمالت اإلعالمية  وتدريب القاـاة واملـونفني املكلفـني نإنفـاا القـانون  واقـوار       

صـاارة عـن الـرويق ثـني رـني يف عـام       نالتعليمـات ال  االجتماعيل. لـذا  ترحـب املقـررة اخلاصـة     
الــه اعــا فيهــا الســلطات احملليــة عض عنشــاع منظمــات مشــتركة نــني األايــان لتحســني      7104

اقوار والتفاهم نني الطواوف. وينب يل عنشاع هذه املنظمات عل  نطاق وارع وتنشـطيها كلمـا   
نـني األايـان الـه     ءصاهبا اخلمـول. وترحـب املقـررة اخلاصـة ءياـا  اتلـف األنشـطة املشـتركة        

قااهــا زعمــاع اينيــون ءو عناصــر فاعلــة يف ا تمــع املــدرب مــن ءجــ  تشــيفيع الووــام نــني تتلــف 
 الطواوف ونناع اتمع ءكثر تساحما واندماجا.

 

http://undocs.org/ar/A/67/357
http://undocs.org/ar/A/67/357
http://undocs.org/ar/A/HRC28/64
http://undocs.org/ar/A/HRC28/64
http://undocs.org/ar/A/67/357
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 والية راخني - اال 
  قبــ  نــدع تحيرــف املقــررة اخلاصــة ألن اقكومــة رفاــت طلبــها لزيــارة واليــة راخــني  - 24

نعثتــها نوقــت طويــ . ورغــم عطااــا الرارــا ناــرورة عجــراع التقييمــات علــ  ءرــا  اققــاوق     
املرصــواة علــ  ءرض الواقــع  فقــد رحبــت نفرصــة الــدخول يف حــوار ننــاع مــع روــيق الــوزراع 
وءعااع مركـز التنسـيق يف حـاالت الطـوارا  ناإل،ـافة عض نعـ  شـيوخ واليـة راخـني  وعن          

 حاروا عض يان ون رغم نروف الكارثة الطبيعية اله يواجهواا.كانت تدرق ءام 
  اله ء علنت ،من املنـاطق األرنـع املنكونـة  مـن ءشـد الواليـات        وكانت والية راخني - 22

تاررا من الفياـانات. واـث املقـررة اخلاصـة علـ  مواصـلة تقـدمي املسـاعدة والـدعم للواليـة           
ــة    علــ  رــبي  األولويــة. وي ــرجح ءن تتســبب   ــة االجتماعي الفياــانات يف تفــاقم اــديات التنمي

ــر        ــن ءفقـ ــدة مـ ــد واحـ ــه تعـ ــني الـ ــة راخـ ــا واليـ ــه تواجههـ ــذور الـ ــة اجلـ ــااية العميقـ واالقتصـ
 ميامنار. واليات

عل  ءحد اـاالت األولويـة وهـو اسـني فـرإ التعلـيم         وتوا املقررة اخلاصة ءن تؤكد - 29
. ووفقا لليفنة األمـم املتحـدة    لطواوف يف والية راخنيوتسهي  االلتحاق نالتعليم العا  جلميع ا

املعنية ناققوق االقتصااية واالجتماعية والثقافية  فإن التعليم هو الورـيلة الرويسـية الـه ي مكـن     
. (02)هبــا للبــال ني واألطفــال املهمَّشــني اقتصــاايًا واجتماعيــًا ءن ينتشــلوا ءنفســهم مــن الفقــر         

ي  زيــااة عــدا املــدار  االنتداويــة والثانويــة علــ  مســتوت  ولــذل،  طكــن نــذل اجلهــوا يف رــب
الوالية  اله تعارب مداررها حاليا من االكتظاظ ونقـص املـوارا  ومـن ءجـ  تسـهي  االلتحـاق       
نالتعليم غـ  النظـاميل والتـدريب املهـه. وينب ـيل تسـهي  التحـاق الشـباب واألطفـال املشـراين           

ل  املسـتويني املتورـو والثـانوق(. وال نـد ءياـا مـن       املقيمني يف املايمات نالتعليم )وخاصة ع
عزالة قيوا السـفر  الـه مـا فتئـت متنـع طـالب الروهين يـا مـن االلتحـاق نـالتعليم اجلـامعيل نـحيق             

 شك  من ءشكالم.
   ونعد مـرور ثـاليف رـنوات علـ  انـدال  ءول موجـة عنـف طـاوفيل يف واليـة راخـني           - 22
ويعانون فيها حى اآلن مـن نـروف    (04)ملايماتمشرا يعيشون يف ا 041 111زال زهاع  ما

نال ة السوع ونقص حاا يف اخلدمات األرارية. وما زال روع الت ذية اقاا نـني األطفـال اون   
رن اخلامسة يبعث عل  القلق الشديد يف ءورـا  الطواوـف الاـعيفة. ويعـارب معظـم املـراهقني       

__________ 

 .0: اقق يف التعليم  الفقرة 02  التوصية العامة رقم E/C.12/1999/10انظر  (02) 

 (04) http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Affected_Map_IDP_Sites_Rakhine_OCHA_Aug2015_A4.pdf. 
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. ويف الفتـرة مـا نـني    (02)  النظـاميل من اقرمان مـن فـرإ التعلـيم اجليـد  رـواع النظـاميل ءو غـ       
فــرا عض  01 111  رــاعدت اقكومــة يف عــواة حــوا   7102ماار/مــار  وحزيران/يونيــم 

موطنهم ءو يف ععااة توطينهم   ـا يف الـ، نتقـدمي مـنح نقديـة ءو مـواا ننـاع إلنشـاع مسـاكن.          
نفيـذ عمليـات   ءررة ءخرت مساعدات مماثلة من جهات فاعلة اولية. وي توقع ت 4 111وتلقت 

تتاـح نعـد  خباصـة نسـبب      ع،افية للعواة وععااة التوطني  وعن كانت اأُلطر الزمنية احملداة مل
فـرا مـن الـذين يعيشـون يف تيمـات       61 111الفياانات. ومل يتاـح ءياـا مصـ  ءكثـر مـن      
 التحيكيـد علـ  ءمهيـة عجيـاا حلـول ااومـة للتشـرا          حميطة نريف ريتوق. وتكرر املقررة اخلاصـة  

ــا ــة قــدمت           ــة عض مواطنــهم األصــلية. وتالحــظ ءن الســلطات احمللي ــواة الطوعي ــ، الع يف ال
تـرتبو ناملشـاركة يف عمليـة     تحيكيدات عل  ءن عجراعات العواة عض املوطن ءو ععااة التوطني ال

عثبات املواطنة  وتش  عض ءنم ينب يل عطال  السكان املتاررين علـ  هـذه التحيكيـدات. وتتطلـع     
ة اخلاصة عض عجياا حلول ااومة جلميع املشراين  متشيا مع املبااا الدوليـة. وجيـب جتنـب    املقرر

 الفص  الداوم نني الطواوف.
ومل ترا تقارير تفيـد نوقـو  ءق حـواايف عنـف طـاوفيل جديـدة خـالل العـام املا،ـيل.           - 22

  وءفـــاات اقكومـــة حبـــدويف تبـــاال جتـــارق ومعـــامالت جتاريـــة نـــني الطـــاوفتني يف نوثيـــدون  
ــني        ــة ن ــاعالت اإلجياني ــااة التف ــد نزي ــاب حــدويف الفياــانات مباشــرة  ء في ــدو. ويف ءعق ومون 
الطـاوفتني واســن حريــة التنقــ . غــ  ءن املقــررة اخلاصــة مل تلحــظ ءق اســن كــب  يف معاجلــة  
شــواغ  حقــوق اإلنســان الــه رــبق تســليو الاــوع عليهــا  وال رــيما التمييــز املؤرســيل الــذق  

 . منذ ءمد نعيد لروهين يا تتعرض لم طاوفة ا
يعــانون مــن القيــوا املفرو،ــة علــ  حريــة تنقلــهم      وال يــزال ءفــراا طاوفــة الروهين يــا   - 26
 د نشدة من قدرام عل  اقصول عل  الرعاية الصـحية وال ـذاع وامليـاه والنظافـة والتعلـيم       مما

ديـــة الصـــاارة عـــن والوصـــول عض رـــب  كســـب الـــرزق. وال تـــزال األوامـــر التمييزيـــة والتقيي 
. فعلــ  رــبي  املثــال  ال يــزال حظــر التيفــول    الســلطات احملليــة م طب قــة يف يــال واليــة راخــني  

ي فرض  وال تزال القيوا تفـرض علـ  التيفمعـات الـه تاـم ءكثـر مـن ءرنعـة ءشـااإ. ويلـزم           
زواج املنتمــيني لطاوفــة ألاقصــول علــ  تصــريح للســفر نــني البلــدات. ويلــزم ءياــا حصــول ا   

عل  تصريح قب  الزواج  وغالبا ما يفرض عليهم حد ءقص  لإلجناب وهو طفـالن.    هين يا الرو
وعااًة ما يتعرض األطفال الـذين ينيفبـهم منـاع غـ  متـزوجني ءو منـاع مل  صـلوا علـ  تصـريح          

الو،ــع يف ”زواج ءو منــاع ءجنبــوا ءكثــر مــن العــدا املســموح نــم عض اقرمــان مــن التســيفي  ءو  
__________ 

  2مكتــــب األمــــم املتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية  نشــــرة الشــــؤون اإلنســــانية  ميامنــــار  العــــدا   (02) 
 .7102حزيران/يونيم  - ءيار/مايو
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ممـا يـؤثر رـلبا علـ  قـدرام علـ  االلتحـاق ناملـدار  اقكوميـة وارتصـدار            “عالقاومة السـواا 
 وثاوق هوية.

وال تــزال طاوفــة الروهين يــا تتعــرض ءياــا النتــهاكات ءخــرت ققــوق اإلنســان  منــها   - 41
العنف اجلنسيل واجلنسارب واالعتقـال التعسـفيل وعرـاعة املعاملـة  وال ت تاـذ اإلجـراعات الكافيـة        

تكبيهــا وحماكمتــهم. وناإل،ــافة عض الــ،  ففــيل حــني ترحــب املقــررة اخلاصــة للتحقيــق مــع مر
)الذين اعتقلوا عل  امة ءحـدايف العنـف الـه       فراًا من ءنناع الروهين يا 97ناإلفراج عن حوا   

رــنة  71رـنوات عض   2وحكـم علــيهم نالسـيفن لفتــرات تتـراوح مــن     7107وقعـت يف عــام  
  فإاا تعرب من جديد عـن قلقهـا لعـدم    7102يف متوز/يوليم اون عجراع التحقيقات املالومة( 

عجراع اقيقات مسـتقلة واات مصـداقية نشـحين االنتـهاكات املزعومـة املرتكبـة خـالل ءحـدايف         
 .7104  وكانون الثارب/يناير 7107حزيران/يونيم وتشرين األول/ءكتونر 

من مليـون شـاص     كثرومل  رز ءياا روت تقدم طفيف يف تسوية الو،ع القانورب أل - 40
من ءنناع طاوفـة الروهين يـا يف ميامنـار   ـا يف الـ، حصـو م علـ  حـق املواطنـة. وقـد توقفـت            
فعليــا عمليــة عثبــات املواطنــة  الــه نــدء تنفيــذها نشــك  جتــرييب ألول مــرة يف نلــدة مييبــون يف     

فقـا لشرقـام   طلبا للحكومة منذ كـانون الثارب/ينـاير  و   267. فقد ء رر  7104حزيران/يونيم 
املبل  هبا  لكن األشااإ الذين منحـوا حـق املواطنـة نلـوا يف املايمـات ومـا زالـوا يواجهـون         
قيـــــواا اـــــد مـــــن حريـــــة تنقلـــــهم وتعرقـــــ  حصـــــو م علـــــ  اخلـــــدمات األرارـــــية. ويف 

حزيران/يونيم  صرح ناوب وزير ا يفرة والسكان يف ال ملان نحين تقييـد حريـة تنقلـهم يـتم      02
. وقـد رـبق للمقـررة اخلاصـة ءن ءعرنـت عـن القلـق عزاع        “رـالمتهم الشاصـية  حفانا علـ   ”

هذه العملية يف ،وع خانات االنتماع العرقيل املتاحة يف منااج الطلبـات )الـه يقـال ءاـا تقتصـر      
ــ   ــا ”علـ ــارب”ءو  “نن ـ ــ       “كامـ ــفيل احملتمـ ــاع التعسـ ــالق( واإلقصـ ــ  اإلطـ ــيلع علـ ءو ال شـ

(. 27   الفقـرة A/69/398ءام ينتمون للروهين يا )انظر  لششااإ الذين يعرفون ءنفسهم عل 
  0627وكانت ءياا قد ءعرنت عـن القلـق ألن هـذه العمليـة تسـتند عض قـانون املواطنـة لعـام         

 الذق ال يتمش  مع املعاي  الدولية وينب يل عصالحم.
ــد ان - 47 ــهاع ونع ــه ت ــد الن ــايو  20اويل احملــدا يف املوع ــرة   7102ءيار/م ــبني يف الفق  02وامل

مــن نطاقــات التســيفي  املؤقتــة. ومل يفــ  اإلعــالن يف       429 022ءعــاله  ر ــلم مــا ينــاهز    
عن عصدار نطاقات هوية جديدة للتحقق من املواطنـة عض تقـدمي طلبـات     7102حزيران/يونيم 
ظ  اققوق واالرتحقاقات املرتبطـة هبـذه   تال ريما من طاوفة الروهين يا. كما ونحيعداا كب ة  

حين السـلطات احملليـة متـار     نـ البطاقات الصاقة ملدة عامني غ  وا،حة. وتفيـد نعـ  التقـارير    
الاــ و علــ  قــااة القــرت والزعمــاع الــدينيني وءفــراا ا تمعــات احملليــة كــيل يقبلــوا البطاقــات     

http://undocs.org/ar/A/69/398
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وا وعـن الفـرض الفعلـيل لقيـوا جديـدة      اجلديدة. وء نل  ءياا عن التهديد نفرض املزيد مـن القيـ  
 عل  السفر.

  ةيحــوال املعيشــاألوتــدهور   القيــوافــرض عــن  املتــراكم النــاجماألثــر الســليب يعــد و - 42
تـدفقات الالجـئني واملهـاجرين غـ  النظـاميني       ثانة ءحد العوام  اقـافزة الرويسـية وراع   والفقر 

 العنـف  انـدال     وال ريما منذمن النا  عشرات اآلالف وخاطر عض نلدان ءخرت يف املنطقة.
شــاص  20 111وتفيــد التقــارير نــحين   نــالفرار يف رحــالت حبريــة. 7107 عــام يف الطــاوفيل

الروهين يــا( قــد غــااروا البلــد يف النصــف األول مــن هــذا العــام   طاوفــة مــن   ــن فــيهم كــث و)
ــاير   (09)وحــده ــرة مــن كــانون الثارب/ين ــم  7104. ويف الفت   ي عتقــد ءن 7102عض حزيران/يوني

احملفوفـة ناملاـاطر ومـن جـراع رـوع       الـرحالت شـاص قـد هلكـوا يف تلـ،      0 011ءكثر مـن  
مـع  شـبكات التـهريب واالجتـار     وتاامت. (09)لقوها عل  يد املتاجرين واملهرنني املعاملة اله
 لية يف نلدان شى.ذه الشبكات مع السلطات احملتزعم نتواطؤ ه وروا تقارير

نحيزمـة ا يفـرة يف خلـيج البن ـال وحبـر ءنـدامان يف       مـؤخرا  ويف ءعقاب االهتمام الدو   - 44
  ،ــاعفت حكومــة ميامنــار جهــوا البحــث واإلنقــاا لــدوا    7102نيســان/ءنري  وءيار/مــايو 

ــذ    ــايو  ء نق ــيل ءيار/م ــانعنســانية. فف ــن    مركب ــر م ــهما ءكث ــ  متن ــار    611عل ــن ميامن شــاص م
مــن الروهين يــا عض ايــارهم يف واليــة راخــني اون عواقــب    062ونــن الايش. وءعيــد حــوا  

طلــق الحقــا رــراح رانيــة رجــال حمتيفــزين مــن الروهين يــا فــور  والــ، نعــد التحقــق منــهم. وء 
يـدوا عض ايـارهم. وتتواصـ     وءع  (علـيهم ما يبدو اون توجيم ام رمسية في) نزو م من املركبني

 وقد ءعيد نعاهم عض وطنهم نن الايش.  عملية التحقق ممن تبق  من األفراا
وتالحظ املقررة اخلاصة التزام اقكومة  عاجلة هذه املسحيلة من منظور عقليمـيل. وتشـ     - 42

شـااإ  ءياا عض ءن االاام قد وجم ألول مرة يف عطار قاـية مـن قاـايا مكافحـة االجتـار ناأل     
فــراا. ومــع الــ، يلــزم ءياــا ءن يكــون رــة تصــد شــام  قــاوم علــ  حقــوق  21يف ميامنــار عض 

األرباب اجلذرية لتدفقات ا يفرة عل  هذا النحو واوافعها. وتـدعو    ا يكف  معاجلةاإلنسان 
ــة      املقــررة اخلاصــة اقكومــة عض نــذل املزيــد مــن اجلهــوا لتنقــيح القــوانني والسيارــات التمييزي

ة املساو  املتعلقـة نالو،ـع القـانورب وناقصـول علـ  اجلنسـية. وهـذا هـو اقـ  املسـتدام           يووتس
 لسالم واقيق املصاقة يف والية راخني.االل حالوحيد إل

 
__________ 

 – Southeast Asia: Mixed maritime movements, April“ الالجــئني  لشــؤون الســاميل املتحــدة األمــم مفــوض (09) 
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 زا  وعملية السالمـالن - هاع 
زاع تــحيث  الــزنا  الــداور حاليــا يف ءجــزاع مــن  تشــعر نــالقلق عاملقــررة اخلاصــة ت مــا زالــ - 49

رـفر الـزنا  نـني القـوات املسـلحة      قـد ء نـاإلاارة الذاتيـة     ةتمتعـ يل منطقة كوكـان  امل ميامنار. فف
للتحريـر الـوطه وجـيش ءراكـان عـن       وجيش التحالف الدطقراطيل الوطه مليامنار وجـيش تـان   

شــاص. ومــا زال الوصــول عض املنطقــة   ــا يف الــ، وصــول اجلهــات   21 111تشــريد  ــو 
الفاعلة اإلنسانية  مقيدا نشدة. وعل  الرغم من عدم وجوا نيانـات اقيقـة  تـزعم مصـاار مـن      

ــد      ــالزنا  ق ــهاكات شــى اات صــلة ن ــدرب ءن انت ــع امل ــتا تم ــر/ شــبا 02 يف . وارت كب  ف اي
تطبيقهمــا قــد م ــد ا  و  ألحكــام العرفيــة وحالــة الطــوارا يف منطقــة كوكــان اعلنــت ء   7102

تشرين الثارب/نوفم . ورغـم ععـالن جـيش التحـالف الـدطقراطيل الـوطه مليامنـار         02اآلن حى 
ورغــم ععــالن ثــاليف مجاعــات    حزيران/يونيــم 00وقــف عطــالق النــار مــن جانــب واحــد يف   

ــزال       مســلحة مشــارك  ــار  ال ت ــف عطــالق الن ــدع مفاو،ــات لوق ــها يف ن ــن رغبت ــزنا  ع ة يف ال
االشتباكات املسـلحة مسـتمرة. ولـيق مـن الوا،ـح يف هـذه املرحلـة مـا عاا كـان ممكنـا عجـراع            

 انتاانات يف منطقة كوكان  يف ن  ارتمرار حالة الطوارا واألحكام العرفية.
وواليـة شـان الشـمالية فقـد ءات عض تشـريد       ءما الزنا  الـداور حاليـا يف واليـة كاشـني     - 42

شاص. ويقيم العديـد مـن األشـااإ املشـراين يف تيمـات منـذ ءكثـر         011 111ءكثر من 
من ءرنع رنوات. ويظ  وصول منظمات املساعدة اإلنسانية عض املنـاطق الـه ال تسـيطر عليهـا     

نعـة لشمـم املتحـدة وغ هـا مـن       البا ما تنتظر اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية التا   فاقكومة حمدواا  
ءياـا  اجلهات الفاعلـة اإلنسـانية عـدة شـهور حـى تصـدر  ـا ءاون رمسيـة. ويصـعب الوصـول           

يوجـد نصـف املشـراين يف املنـاطق الـه ال تسـيطر عليهـا         حيـث عض منطقة اليـزا    نوجم خاإ
ــدرات حمــ       ــوارا وق ــة    ــة واحمللي ــدرب الوطني ــع امل ــات ا تم ــة. وتواصــ  اموع يف  دواةاقكوم

   تقدمي املساعدة املطلونة نشدة يف هذه املناطق.ال الب
وءرــفر القتــال العنيــف نــني القــوات املســلحة وجــيش ارــتقالل كاشــني يف متوز/يوليــم   - 42

عــن قصــف جــوق وقصــف مــدفعيل مــن ءنبــاع    ــا يف الــ، مــا يتــراا 7102ومب/ءغســطق 
يل نلـدة رـوم انوم يف واليـة كاشـني.     ـــ مدرب ف 0 411د  و ــرت  عن تشريــن القــد مــللعدي

 وصول املساعدات اإلنسانية. اول اونوال تزال هناق عراقي  
الـدول نـاحترام حقـوق اإلنسـان األرارـية       التحيكيد عل  التـزام  املقررة اخلاصة  وتكرر - 46

حقــوق املشـراين واملتاــررين مــن الــزنا   نــد مـن معاجلــة مســحيلة   الحـى يف حالــة الطــوارا. و 
شــركاوها عمكانيــة للشمــم املتحــدة و تتــاحيــة احتياجــاام علــ  رــبي  األولويــة. وينب ــيل ءن وتلب

 .الوصول املنتظم واملستق  واملمكن التنبؤ نم عض مجيع احملتاجني عض املساعدة اإلنسانية
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ومــا زالــت املقــررة اخلاصــة تتلقــ  ااعــاعات نارتكــاب انتــهاكات مــن مجيــع ءطــراف     - 21
، وقو  هيفمات ،د املدنيني وحاالت جتنيد قسـرق وعمـ  قسـرق وعنـف     الزنا    ا يف ال

زا  يف ـععــالن االلتــزام نإاــاع العنــف اجلنســيل يف حــاالت النــ   ءن ميامنــار ءيــدت ومــعجنســيل. 
ءن اقكومــة تنتــهج ريارــة عــدم التســامح مطلقــا مــع رــوع       وءعلنــت7104حزيران/يونيــم 

يزال مستوت عفالت اجلهات التانعة للدولـة   العسكريني  الها السلوق اجلنسيل من جانب ءفراا
من العقاب عل  ارتكاب العنـف اجلنسـيل يف حـاالت الـزنا  مرتفعـا  كمـا تنعـدم الشـفافية يف         

 .(02)احملاكم العسكرية
ــن احملــاورين عــن        - 20 ــد م ــررة اخلاصــة  ءعــرب العدي ــه قامــت هبــا املق ــارة ال وخــالل الزي

. سـلحة االنتهاكات املزعوم ارتكاهبا مـن قبـ  القـوات امل   ارتمرار قلقهم من انعدام املساعلة عن 
وعند عجراع التحقيقـات اجلناويـة الرمسيـة  تعتـ  معيبـة وغـ  اات مصـداقية. ويف هـذا الصـدا           

رـنة    04اة مـن واليـة كاشـني عمرهـا     ـــ عض حاايف قت  جا رن  عن  نالرصاإ  وهيل فت شَ ء 
وتان بـاو هكـوان نـان تسـني       را اران لـو ـــ م نـــ كـ  م   ـــ قت  وعض اغتصـاب و 7107ام ــيف ع

 الفقرتـان   A/HRC/28/72 )انظـر  7102كانون الثارب/ينـاير   06ومها معلمتان من كاشني  يف 
اغتصـاب امـرءة مسـنة يف واليـة كاشـني يف      قاية الشرو  يف ءياا عض  شَ . وء (02)(26 و 22

  وهــو جنــدق  فيهــا الــه حكمــت فيهــا احملكمــة العســكرية علــ  املتــهم  7102/ءنري  نيســان
م ءن يــؤاق عض الريبــة ــــوع الســلوق الــذق مــن شحينــــر’’وات نتهمــة ــــدة رــبع رنــــن ملــــسيفلنا

تهمـة الشـرو    نولـيق  ‘‘ والشعبار[ ــيل ميامنــوات املسلحة فــتامتااوا ]القن ــدان الثقة نيــوفق
 االغتصاب.يف 
يف  وحمايـدة وفعالـة ومسـتقلة    ووافيـة وينب يل ءن تكف  اقكومة عجراع اقيقات رـريعة   - 27

ارتكاب انتهاكات ققوق اإلنسان. وينب يل مالحقة مـرتكيب اجلـراوم قاـاويا    ناعاعات االمجيع 
رة وعنزال العقونات املناربة هبم. كما ينب يل ءن تتاح للاحايا رب  االنتصـاف. وتالحـظ املقـر   

ــاعات     ــون ااعـ ــذين يوجهـ ــااإ الـ ــق ءن األشـ ــع القلـ ــة مـ ــدَّاون  لاخلاصـ ــلحة ي هـ ــوات املسـ لقـ
 نإخااعهم إلجراعات جناويـة نتهمـة القـذف ءو تقـدمي معلومـات كاانـة ءو ُاـعون  ـا فعـال         

نتهمـة   7102عن  يف شبا /ف اير  عاانة والد جا رن ءما  .(26الفقرة   A/HRC/28/72 )انظر
)املرجـع   ءمر يبعث عل  القلـق نصـفة خاصـة   فهو ،د جيش ميامنار ‘‘ ااعاعات كاانة’’توجيم 

 (.22نفسم  الفقرة 
__________ 

 (02) S/2015/203  47 و 40 الفقرتان. 

رغــم ءن الشــرطة حــدات اثــنني مــن القــرويني احمللــيني كمشــتبم فيهمــا يف هــذه القاــية األخــ ة يف متوز/يوليــم     (02) 
   مل جتِر ءية عملية اعتقال.7102

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/72
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/72
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اقكومة عل  ال وتوكـول االختيـارق التفاقيـة حقـوق     نتوقيع ة صاملقررة اخلا وترحب - 22
ءياـا  ترحـب  . و7102يف ءيلول/رـبتم    الطف  نشحين اشتراق األطفال يف املنازعات املسـلحة 

ــام       ــتركة لع ــ  املش ــة العم ــذ خط ــة لتنفي ــاجلهوا املبذول ــد     7107ن ــع جتني ــاع ومن ــة عض عا الرامي
ــم    ــلحة. ويف حزيران/يونيـ ــات املسـ ــال يف الزناعـ ــتادام األطفـ ــوات 7102وارـ   رـــرحت القـ

هـذا العـام.    62اون السـن القانونيـة ليصـ  امـو  املسـرحني عض      ممـن هـم   اندا  20املسلحة 
قاصـرا مـن اخلدمـة العسـكرية. وءعرنـت       949ومنذ التوقيع عل  خطة العم  املشتركة  ر رح 

يـة ناألطفـال   نءياـا عـن ترحيبـها نالتعـاون مـع املمثلـة اخلاصـة لشمـني العـام املع         املقررة اخلاصـة  
 .7102والزنا  املسلح اله زارت ميامنار يف متوز/يوليم 

ــ،  يســتمر جتن  - 24 ــع ال ــوات حــر      وم ــوات املســلحة وق ــال يف الق ــد وارــتادام األطف ي
اقدوا ويف اجلماعات املسلحة غ  التانعة للدول. وناإل،افة عض ال،  فـإن ارـتمرار احتيفـاز    

مـا زال يـث  القلـق  كمـا مل ي اـَف الطـانع املؤرسـيل        “ فـارين مـن اخلدمـة   ’’األطفال نوصفهم 
واـث املقـررة اخلاصـة اقكومـة علـ  معاجلـة       عل  عملية التحقق مـن األعمـار قبـ  االعتقـال.     

هذه الشـواغ   وعلـ  التعيفيـ  نتحديـد هويـة مجيـع األطفـال يف القـوات املسـلحة وتسـر هم           
وععااة عاماجهم. وينب يل للحكومة ءياا ءن تعزز التحقق من األعمار ومليات الرصد والرقانـة  

جتنيـد وارـتادام األطفـال ءمـام     يف ما يتعلق نالتيفنيد  وءن تاـمن تقـدمي مجيـع املسـؤولني عـن      
تدعو مجيع اجلماعات املسلحة عض عااع ومنع جتنيد وارـتادام األطفـال.   فهيل العدالة. وناملث   

ــد وارــتادام األطفــال يف       ــانون الطفــ  جتني ــ،  ينب ــيل ءن ي يفــر م مشــرو  ق وناإل،ــافة عض ال
 ة.اجلماعات املسلحة وءن ينص عل  عقونات مناربيف القوات املسلحة و

تانعــت املقــررة اخلاصــة املفاو،ــات نــني جلنــة العمــ  االااايــة لصــنع الســالم وفريــق  و - 22
توقيـع  تنسيق وقف عطالق النار عل  نطاق البلد  ونـني وفـدها الرفيـع املسـتوت. وءشـارت عض      

  رغـم ءن  7102ماار/مـار    20اتفـاق وقـف عطـالق النـار يف مجيـع ء ـاع البلـد يف        مشرو  
  مـا زال عاراج مجيـع   ر ـويت نعد. ويف حني ءن معظم نقا  اخلالف قد  تميل مل يتوقيع النهاوال

 .ءمرا معلقا كحيطراف موقعةالعرقية  اجلماعات املسلحة
لوقـف عطـالق النـار علـ      التوصـ  عض اتفـاق شـام     كد املقـررة اخلاصـة اـداا ءن    ؤوت - 29

إلحــالل مــن شــحينم ءن يشــك  خطــوة ءرارــية رــانقة ءرــا  املبــااا الدوليــة ققــوق اإلنســان 
رحــب نــإاراج املبــااا ا امــة املتمثلــة يف املســاواة وعــدم التمييــز والعــدل   تالســالم املســتدام. و

واقق يف تقريـر املصـ  يف مشـرو  اتفـاق وقـف عطـالق النـار يف مجيـع ء ـاع البلـد. ومـن نـني             
االرتادام غ  املالوـم للـدين   ’’علمانية لتيفنب املبااا التوجيهية األحكام املتعلقة نإنشاع اولة 

. ة لتلـ، الدولـة  تنوعـ املالعرقيـة  ة تركيبـ الواااا اطقراطيل فيديرا   توق “ يف املساو  السيارية
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 ـا يكفـ    نشـحين محايـة املـدنيني والعـواة الطوعيـة للمشـراين        ا ء ندق مـن التزامـات   وترحب  
اصـون املتعـاقبون. ومـن املـحيمول ءن تكفـ  األحكـام       الشـواغ  الـه ءثارهـا املقـررون اخل     معاجلة

املتصلة ناقوار السياريل الشام  املتوخ  مشاركة ممثليل ا موعات العرقيـة ومنظمـات ا تمـع    
 ‘‘.عدا معقول من ممثالت املرءة’’املدرب وعاراج 

 وتالحظ املقررة اخلاصـة ءن مشـرو  اتفـاق وقـف عطـالق النـار يف مجيـع ء ـاع البلـد           - 22
وعن مل يتنــاول اقــاوق األمــور  يشــم  اموعــة متنوعــة مــن الشــواغ  املتعلقــة حبقــوق اإلنســان   
واملساو  اات الصلة. وقد تلقت تحيكيدات نحين قاايا حقوق اإلنسـان رـت ناقش نشـك  كامـ      
يف ءق حوار ريارـيل الحـق. ومـع الـ،  يظـ  العديـد مـن اجلهـات الفاعلـة يف ا تمـع املـدرب            

ات العرقيـة قلقـني مـن مشـرو  االتفـاق ومشـككني يف مفاو،ـات السـالم.         وءفراا من ا موع
ــز         ــات لاــمان املســاعلة واملســاواة وعــدم التميي ــات مؤكــدة وو،ــع عملي ــيل قطــع التزام وينب 
واحترام حقوق األقليات  وال، نعد التوص  عض وقـف عطـالق النـار. وينب ـيل كفالـة التشـاور       

ملدرب  ومشاركتها الكاملـة يف ءق عمليـة ريارـية مقبلـة.     الكام  مع ا تمعات احمللية وا تمع ا
وهذا من شحينم ءن يعزز املزيد من الثقة وروح امللكيـة املشـتركة يف العمليـة. وال نـد مـن تنـاول       
املســاو  املعقــدة اات الصــلة ناملســاعلة عــن انتــهاكات حقــوق اإلنســان يف املا،ــيل واقا،ــر      

تارُيا  ومشـاك  حقـوق األرا،ـيل واملـوارا الطبيعيـة        ونالتمييز وءوجم عدم املساواة املكرَّرة
ــ        ــداور عل ــزنا  ال ــت يف صــميم ال ــه نل ــ، يف ءق حــوار   وهــيل املســاو  ال ــوا  وال مــدت عق

 الحق. رياريل

وتشــ  املقــررة اخلاصــة عض ءن الــق األمــن كــرر التحيكيــد  يف قراراتــم املتعاقبــة  علــ     - 22
ت الســالم نشــك  تــام وعلــ  قــدم املســاواة مــع  ءمهيــة مشــاركة املــرءة يف مجيــع مراحــ  عمليــا 

وعل  الرغم من مالحظة تولةيل ريدة لروارـة الوفـد الرفيـع املسـتوت لفريـق تنسـيق        .(06)الرج 
وقف عطالق النار عل  نطاق البلد  فقد ارـت بِعدت املـرءة نشـك  كـب  مـن املشـاركة يف ءفرقـة        

علــ  الصــعيد الــتقه  ونالــدور غــ  ومــع الــ،  تنب ــيل اإلشــااة  ســامهة النســاع  .(71)التفــاوض
وجيـب   .الرمسيل الـذق يق مـَن نـم كمراقبـات ومستشـارات يف توجيـم االنتبـاه عض شـواغ  املـرءة         

نذل مزيد من اجلهوا لترمجـة االلتزامـات عض عجـراعات ملمورـة وتنفيـذ تـدان  ارـتباقية تكفـ          
يف الليفنــة املشــتركة للمراقبــة  وينب ــيل ءن تشــارق املــرءة .املشــاركة الكاملــة للمــرءة يف املســتقب 

وينب ــيل ءياــا  .املتــوخ  عنشــاةها علــ  مجيــع املســتويات  وكــذل، يف جلنــة التحقيــق والتحقــق
ــوا ءو روارــتها  ويف عاــوية ءق  مــن فــرق العمــ  ءو       ــرءة يف عاــوية الوف ،ــمان مشــاركة امل

__________ 

 .(7116) 0226( و 7111) 0272قرارا الق األمن  (06) 

 .نو زيبورا راين  األمينة العامة الااا كارين الوطه (71) 
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وطكــن النظــر يف اديــد حصــصل طوعيــة للمــرءة يف هــذا    .الليفــان الفنيــة الــه رــيتم تشــكيلها 
وينب ــيل ءن يتنــاول اقــوار السيارــيل  علــ  وجــم التحديــد  قاــايا حقــوق املــرءة وءن    .الصــدا

وهنــاق ،ــرورة الرــتحدايف مليــات رمسيــة للتشــاور مــع منظمــات   .يتاــمن منظــورا جنســانيا
 .ا تمع املدرب النساوية

 
 االقتصااية واالجتماعية والثقافيةاقق يف التنمية واققوق  - واو 

وترحـــب املقـــررة اخلاصـــة نتوقيـــع اقكومـــة علـــ  العهـــد الـــدو  اخلـــاإ نـــاققوق    - 26
  وتحيمــ  ءن يــتم التصــديق عليــم علــ   7102االقتصــااية واالجتماعيــة والثقافيــة يف متوز/يوليــم 

ة ميسـورة   ـا يف   وتالحـظ ايـاا تتلـف التـدان  الكفيلـة نإتاحـة التعلـيم نتكلفـ         .وجم السـرعة 
ــة     ــة واملتورــطة والثانوي  .الــ، عل ــاع الررــوم املدررــية والررــوم الدرارــية يف املراحــ  االنتداوي

 ءيلــول/ 0وترحــب ءياــا نتطبيــق اقــد األاي اإللزامــيل لشجــور  الــذق اخــ  حيــز النفــاا يف   
عامــ  مــن  0 111غــ  ءاــا تالحــظ وجــوا تقــارير تفيــد نتســريح ءكثــر مــن  .7102رــبتم  

 .عمال املصانع يف اال صناعة املالنق نتييفة لذل،
  وهو األول من نوعم منـذ عـدة عقـوا يف ميامنـار      7104طث  تعداا السكان يف عام  - 91

وتالحــظ املقــررة اخلاصــة عمكانيــة ءن تســاعد النتــاوج الرويســية  الــه صــدرت يف   .عجنــازا هامــا
ــايو  ــة امل  7102ءيار/م ــاارات التنمي ــني      يف ارــتهداف مب ــاوت ن ــة ويف معاجلــة ءوجــم التف يفدي

غ  ءاا تعرب عن ءرفها ألن ءكثر من مليـون شـاص  معظمهـم مـن الروهين يـا مـن        .املناطق
ولـن تصـدر نيانـات ع،ـافية تتعلـق ناألصـ         .والية راخني  مل يتم عاراجهـم يف تعـداا السـكان   

 .7109العرقيل ءو الديانة عال يف ءواو  عام 
اخلاصة تتلّقيل تقارير عن عمليات اإلخـالع القسـرق واالرـتيالع علـ      وال تزال املقررة  - 90

األرا،ــيل ومصــاارة األرا،ــيل الــه تقــوم هبــا اجلهــات الفاعلــة العســكرية واخلاصــة  مــن ءجــ    
  والتعـدين  وغـ  الـ، مـن     ‘‘منـاطق الفنـااق  ”مشاريع التنمية الوارـعة النطـاق  ومـا يسـم      

ءو ال توجـد    ويوجد القليـ  مـن املشـاورات    .ا الطبيعيةاملوارناملتعلقة االرتاراجية الصناعات 
ــ  اإلطــالق   ــراا امل   مشــاورات عل ــة واألف ــان   مــع ا تمعــات احمللي ــحيثرين  ويف كــث  مــن األحي ت

ومـا زالـت تـرت ءن املسـاو  املتعلقـة ناألرا،ـيل رتشـك  عحـدت          .توجد تعوياات ممنوحـة  ال
 .نتااناتالتحديات الرويسية اله رتواجهها ميامنار نعد اال

وتالحظ املقررة اخلاصة اجلهوا اله تبذ ا تتلف الليفـان اقكوميـة ال ملانيـة للتحقيـق      - 97
غـ  ءن التقـدم احملـرز كـان نطيئـا        .يف الشكاوت املتصلة ناألرا،يل وععااة األرا،ـيل املصـاَارة  

وقـد   .ناألرا،ـيل وخصوصا نالنظر عض الطانع املعقـد وا ـز ء لإلطـار القـانورب للمسـاو  املتعلقـة       
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ءنــرزت املقــررة اخلاصــة يف وقــت رــانق كيــف متــنح القــوانني القاومــة   ــا فيهــا قــانون حيــازة    
  وقانون األرا،يل الشـاغرة والبـور   7107األرا،يل املستعمرة  وقانون األرا،يل الزراعية لعام 

ا تصـب يف  والبكر  رلطة تقديرية للحكومة يف مصاارة األرا،يل إلقامة املشاريع اله ت عت  ءاـ 
ــة  ــن مســتادميل        .املصــلحة الوطني ــد م ــار املشــاكَ  نصــفة خاصــة  ألن العدي ــذا اإلط ــث  ه وي

األرا،ــيل ال طلكــون رــندات ملكيــة رمسيــة لشرا،ــيل  وال يــزال االرــتادام العــريف لشرا،ــيل  
وترحـب املقـررة اخلاصـة نتورـيع نطـاق       .واملوارا اله يديرها ا تمـع احمللـيل غـ  معتـرف هبمـا     

التشاور نشحين مسـواة السيارـات الوطنيـة الرـتادام األرا،ـيل  فاـال عـن املقترحـات         عملية 
الراميـــة عض تعزيـــز اقيـــازة للفئـــات املهمشـــة والاـــعيفة  واإلقـــرار نـــاققوق العرفيـــة املتصـــلة  

و يفرا اعتماا ريارات ارتادام األرا،يل  ريتم االرترشاا هبا يف صـياغة قـانون    .ناألرا،يل
ب عـن ءملـها يف القيـام نعمليـة   يف عطـارل مماثـ  مـن التشـاور والشـفافية           وتعر .شام  لشرا،يل

نشحين مجيع الت ي ات امل دخلة عل  التشريعات املتعلقة ناألرا،يل والـه رـتكون ،ـرورية لكـيل     
 ة.تتماش  مع السيارات اجلديد

مجيـع ء ـاع   ونظرا لشثر املترتب عل  املشاريع الوارعة النطـاق يف ا تمعـات احملليـة يف     - 92
البلد  ينب يل اال،طال  نعمليـات تقيـيمل مسـتمرة لرثـار البيئيـة واالجتماعيـة  علـ   ـو يتسـم          
نالشفافية ويقوم عل  مراعاة اققوق  وال، نالتشـاور مـع كـ  اجلماعـات الـه رـتطا ا تلـ،        

رتقبــة وينب ــيل ءن تشــ  اإلجــراعات واملبــااا التوجيهيــة امل .اآلثــار و شــاركتها نصــورة م يفديــة
املتعلقــة نتقيــيم اآلثــار البيئيــة صــراحًة عض معــاي  حقــوق اإلنســان وءن تتطلــب عمليــات تقيــيم   

وينب ــيل للحكومــة ءن تنظــر يف  .ملعاجلــة اآلثــار املترتبــة علــ  هــذه املشــاريع يف مماررــة اققــوق 
فـرض وقـف اختيـارق علـ  املشـاريع الكـب ة )علـ  غـرار القـرار املتعلـق  شـرو  رـد ملتقــ              

ــام ال ــهرين لع ــاق       7100 ن ــت هن ــه كان ــوق اإلنســان وال ــ  حق ــؤثر رــلبا عل ــه طكــن ءن ت ( ال
 .وتشم  هذه املشاريع السدوا املث ة لليفـدل يف اـر رـالوين    .احتيفاجات ومظاهرات نشحياا

وروف يتيح ال، للحكومة اقصول علـ  املشـورة الدوليـة وعجـراع ارـتعراض  ـذه املشـاريع        
 .يف ،وع املعاي  الدولية

وتكرر املقررة اخلاصة تحيكيـد اقاجـة عض اتبـا  اـجل يقـوم علـ  اققـوق ويركـز علـ            - 94
وتالحظ املقررة اخلاصـة   .كما جيب ءن تكون التنمية شفافة .السكان لامان التنمية املستدامة

ملبــاارة شــفافية الصــناعات االرــتاراجية   ‘‘ املرشــح’’ءن ميامنــار تقــوم حاليــا  نوصــفها البلــد  
وتعـرب عـن ءملـها ءن تنفـذ      .7109تقريرها األول املقرر تقدطم يف كانون الثارب/ينـاير   نإعداا

ميامنــار املعــاي  ندقــة ونصــورة شــاملة يف مجيــع الصــناعات االرــتاراجية   ــا يف الــ، قطــا      
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فو وال ـاز واملـوارا املعدنيـة    وينب يل  ذا األمـر ءن يعـزز الشـفافية وءن  سـن عاارة الـن      .التعدين
 .يم منفعة مجيع ركان ميامنارف ملا
وتتحم  الشركات اخلاصة مسـؤولية عـدم التسـبب يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان ءو        - 92

 .وتكتسيل هذه املسؤولية ءمهية خاصـة نـالنظر عض منـو االرـتثمار األجـنيب      .اإلرهام يف حدوثها
امنـار  سـؤولياام   ونالتا   تذكةر املقـررة اخلاصـة مجيـع املسـتثمرين ومؤرسـات األعمـال يف مي      

الــواراة يف املبــااا التوجيهيــة لشمــم املتحــدة نشــحين األعمــال التيفاريــة وحقــوق اإلنســان           
كمـا تشـيفع املسـتثمرين     .وتشيفعهم عل  اياا مجيع اخلطوات الالزمة لامان فعاليـة تنفيـذها  

ملبـااا  ومؤرسات األعمال عل  التقيد جبميع املعاي  الطوعية األخرت اات الصلة  مـن قبيـ  ا  
 .نشـحين اإلاارة املسـؤولة للحيـازة   يف األمم املتحـدة  التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة 

وتشيفع املقررة اخلاصة ءياا تطبيق مبااا التقاعد املسؤول  وهيل اموعـة فرعيـة مـن املبـااا     
الدولــة  يف عطــار املبــااا التوجيهيــة لشمــم املتحــدة  عنــد التفــاوض نشــحين العقــوا امل مــة نــني    

ويامن ال، فعالية التافيف من حـدة املاـاطر املتصـلة حبقـوق اإلنسـان والناشـئة        .واملستثمر
ــ،  ينب ــيل ءن   .عــن مشــاريع االرــتثمارات الوارــعة النطــاق والتصــدق  ــا    وناإل،ــافة عض ال

يتاـــمن مشـــرو  قـــانون االرـــتثمار  الـــذق ال يـــزال معلقـــا يف ال ملـــان  شـــرطا نالنســـبة عض  
الرتحدايف مليات فعالة للتظلم عل  الصعيد التش يليل ءو املشـاركة فيهـا  والتعـاون     املستثمرين

وينب ــيل عاراج  .مــع عجــراعات الــتظلم األخــرت اات الصــلة  ــا يتســق مــع اإلجــراعات الدوليــة 
ءحكــام تســمح ندرجــة كافيــة مــن املرونــة لكــيل يتســا للحكومــة و،ــع ريارــات اــدف عض   

ملقـررة اخلاصـة ءياـا اقكومـة علـ  و،ـع خطـة عمـ  وطنيـة          وتشيفع ا .محاية اققوق الفراية
نشحين األعمال التيفارية وحقوق اإلنسان نعد عجراع مشـاورات مـع اإلاارات اقكوميـة املعنيـة     

 .وا تمع املدرب والقطا  اخلاإ
وال تــزال املقـــررة اخلاصـــة تشــعر نـــالقلق عزاع التقـــارير الــه تفيـــد نارـــتمرار ءعمـــال     - 99

ايقة واالعتقـــاالت يف حـــق املـــزارعني والنشـــطاع يف اـــال اققـــوق املتصـــلة   التاويـــف واملاـــ
وتش  االعتقـاالت الـه متـت مـؤخرا عض ارـتادام اموعـة متنوعـة مـن االاامـات           .ناألرا،يل

ويشم  ال، علقاع القب  علـ    .،د املتظاهرين والناشطني يف اال اققوق املتصلة ناألرا،يل
)ء( مــن قـــانون   42 وجــب املـــااة   7102زيران/يونيــم  شاصــا يف واليــة كـــارين يف ح   72

ال انات إلقامة ءكواخ عل  ءراضل ااَعـوا ملكيتـهم  ـا؛ وعلقـاع القـب  علـ  الناشـطة رـو رـو          
نومق يف متوز/يوليم  وجب ااامـات نانتـهاق حرمـة املكـان نتييفـة اإلنـالو عـن اجتماعهـا مـع          

العسـكرية لشرا،ـيل يف منطقـة نـاغو؛      املزارعني الذين نظمـوا احتيفاجـا ،ـد مصـاارة القـوات     
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واعتقــال الناشــو رــو مونــ  غيــيل يف مب/ءغســطق  وجــب قــانون اجلمعيــات غــ  القانونيــة    
 .نتييفة ااعاع مساعدتم شاصا ما ينتميل جلماعة مسلحة

وممــا يــث  القلــق ءياــا التقــارير الــه تفيــد االرــتادام املفــر  للقــوة مــن جانــب قــوات  - 92
نشك  رلميل  مثـ  قمـع احتيفاجـات مـنيفم النحـا  يف ليتبـاااوون  يف        األمن ،د املتظاهرين

  ممــا ءرـــفر عــن مقتــ  شــاص واحـــد وعصــانة العديــد مـــن       7104كــانون األول/ايســم    
وتالحظ املقررة اخلاصة مع القلق ءياا ارتادام القوة لتفريق مواقـع احملـتيفني مـن     .األشااإ

وكانـت ا موعـة    .7102شـبا /ف اير  و 7104اتمع ميشاوان ان يف كانون األول/ايسم  
 .تطالب نإعااة األرا،يل اله ي زعم مصاارة القوات العسـكرية  ـا يف تسـعينات القـرن املا،ـيل     

مــن  02فــرا،ا  قيــد االرــتئناف حاليــا  يواجهــون ااامــات  وجــب املــااة   04وال يــزال هنــاق 
 .من قانون البلديات 92قانون التيفمع السلميل واملااة 

 
 اإلصالح الدرتورق والتشريعيل - زاق 

عض عصــالح ءحكــام الدرــتور الــه وشــدات املقــررة اخلاصــة يف الســانق علــ  اقاجــة   - 92
وممـا يـث  القلـق نشـك  خـاإ       .(A/69/398 و A/HRC/28/72 تتفق مع املعاي  الدولية )انظر ال

األحكام اله ادا عملية تعدي  للدرتور واور العسـكريني ورـلطتهم  ومعـاي  األهليـة لتـو       
وتكــرر املقــررة اخلاصــة ءياــا تحيكيــد ،ــرورة تنقــيح ءحكــام الفصــ  الثــامن     .املناصــب العامــة

ة  نحياــا مبهمــة املتعلقــة نــاققوق األرارــية  الــه تتســم عــدة حقــوق  يف ،ــوع صــي تها اقاليــ  
  وتفـرض واجبـات مـث ة للمشـاك      (229 و 292 و 224)املواا  وتفرض عليها قيواا ااتية

   واـد مـن عمكانيـة انطبـاق كـث  مـن اققـوق علـ  املـواطنني فقـو          (222)املااة  عل  األفراا
 .(222 و 222 و 224)املواا 
نذلتـها الليفنـة ال ملانيـة املعنيـة     ويف ءعقاب اقمالت العامة اله انطلقت  واجلهوا اله  - 96

ــن   ــة مـ ــتورق واملكونـ ــق    70ناإلصـــالح الدرـ ــاف  عـــن طريـ ــة املطـ ــوا  ر فاـــت يف اايـ عاـ
ويلـت   .7102التصويت   ق تعديالت مقترحة ق دمت عض ال ملان يف شهر حزيران/يونيم 

نيني يهــدف عض خفــ  النســبة املئويــة لل ملــا     429هــذه التعــديالت ت ــي ا مقترحــا للمــااة     
)و( املتعلقــة  26للمــااة  يف املاوــة  ومخــر 21عض  22املطلــونني إلقــرار تعــدي  ارــتورق مــن  

 ملــون جنســية  نعــدم األهليــة للترشــح ملنصــب الــرويق لشفــراا الــذين لــديهم ءزواج وءطفــال  
‘‘ العســكرق’’)ا(  ناالرتعا،ــة عــن كلمــة  26واعت مــد تعــدي  واحــد فقــو للمــااة  .ءجنبيــة
ورـي يفرت ارـتفتاع نشـحين     .نني ااالت املعرفـة املطلونـة للمرشـحني للروارـة    ‘‘  الدفا’’نكلمة 

 .هذا التعدي  نعد االنتاانات

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/72
http://undocs.org/ar/A/69/398
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وترحب املقررة اخلاصة  واصلة عملية اإلصالح التشريعيل   ا يف ال، اخلطوات الـه   - 21
 .ققوق اإلنسـان  ايذاا اقكومة ملراجعة وتعدي  نع  القوانني اله ال تستويف املعاي  الدولية

وتؤكد ،رورة ءن يتسق ءق قانون جيـرق تنقيحـم ءو ءق مشـرو  قـانون ي عـرض علـ  ال ملـان        
كما تـدعو اقكومـة    .حاليا مع التزامات ميامنار الدولية يف اال حقوق اإلنسان نصورة كاملة

ث  خطـ   وال ملان عض مماررة ءقص  ارجات اقرإ لدت اعتماا القوانني اجلديـدة الـه  ـا تـحي    
ــع العنــف ،ــد املــرءة علــ        ــانون الســيفون ومشــرو  من يف حقــوق اإلنســان  مثــ  مشــرو  ق

 .الصعيد الوطه  ومها قيد النظر حاليا
ويف الوقــت نفســم  تالحــظ املقــررة اخلاصــة ارــتمرار املاــاوف مــن ءن تظــ  العمليــة    - 20

مع ءصـحاب املصـلحة   التشريعية غاماة  وءال تتيح التشاور والنقاش عل   و منهيفيل ومتسق 
وءعـرب نعـ  احملـاورين عـن القلـق ءياـا مـن ءن مشـاريع          .املعنيني   ا يف ال، ا تمـع املـدرب  

القوانني اله ءجريت حو ا مشاورات مكثفة قد ق د مت عض ال ملان نعـد عل ـاع ءحكـام ءرارـية     
ونالتـا   فـإن نعـ  القـوانني املنقحـة ال تـزال غـ  مسـتوفية حـى للمعـاي             .والصي ة املقترحـة 

محايـة  ”الدولية  نينما هناق قوانني ءخـرت ر ـن ت مـؤخرا  وال رـيما اموعـة القـوانني األرنعـة        
ءانــاه  تنتــه، نو،ــوح التزامــات ميامنــار يف اــال   29املــذكورة يف الفقــرة ‘‘ العــرق واملعتقــد
 .ال، انتكارة كب ة يف عملية اإلصالح التشريعيل وطث  .حقوق اإلنسان

وتــدرق املقــررة اخلاصــة اجلهــوا الــه تبــذ ا اقكومــة مــن ءجــ  ارــتكمال التشــريعات  - 27
وتشم  القوانني اله رنت مـؤخرا قـانون ورـاوو اإلعـالم اإلخباريـة       .املتصلة نوراوو اإلعالم

ــانون تســيفي  اور الطباعــة والنشــر لعــام   7104لعــام  والقــانون الصــاار مــؤخرا   7104  وق
وعل  الـرغم مـن ءن تلـ،     .)قانون البث اإلااعيل( 7102 املتعلق نبث اإلااعة والتلفزيون لعام

فعلـ  رـبي  املثـال      .القوانني تشك  اس نا  فإاا ال تزال تنطوق عل  عشكاليات يف ءحكامهـا 
اإلااعيل الذق ي عـيَّن ءعاـاةه   ال يكفيل قانون البث اجلديد قماية ارتقالل ا لق الوطه للبث 

 .وطكن للرويق ءن يستبعدهم  وال يتامن هذا القانون شرًطا لتعلي  رف  منح ترخيص
وتــثه املقــررة اخلاصــة علــ  اجلهــوا الــه تبــذ ا اقكومــة مــن ءجــ  ارــتعراض قــانون    - 22

يهـا.  (  وتشـدا علـ  ءمهيـة االمتثـال التفاقيـة حقـوق الطفـ   وميامنـار طـرف ف         0662الطف  )
وتكرر التحيكيد عل  ءمهية تنفيذ املالحظات اخلتامية اله ءنداا الليفنـة املعنيـة حبقـوق الطفـ  يف     

  وال، من خالل وراو  عـدة كتعـدي  تعريـف الطفـ  ليشـم  ءق شـاص اون       7107عام 
. (70)رن الثامنة عشرة ورفع رن املسؤولية اجلناوية من رـن السـانعة عض مسـتوت مقبـول اوليـا     

__________ 

 (70) CRCCMMR/CO/3-4. 
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ياــا ءن جيــرم القــانون املــنقح نشــدة جتنيــد وارــتادام األطفــال يف القــوات املســلحة     وينب ــيل ء
 واجلماعات املسلحة.

ونالنظر عض ءن اإلطار القانورب اقا  الـذق يـنظم السـيفون يف ميامنـار هـو عطـار قـدمي         - 24
و  ويفتقر عض الامانات األرارية  فإن املقررة اخلاصة ترحـب نـالتزام اقكومـة نإعـداا مشـر     

ــم         ــان يف متوز/يولي ــدم عض ال مل ــذق ق ــانون  ال ــد للســيفون. ويتاــمن مشــرو  الق ــانون جدي ق
ــاق عــدة اــاالت      7102 ــة. غــ  ءن هن ــة الالعنســانية واملهين   حظــرا صــر ا للتعــذيب واملعامل

تزال اون املعاي  الدولية ققوق اإلنسان  من قبيـ  قواعـد األمـم املتحـدة النمواجيـة الـدنيا        ال
ــة ــة        ملعاملـ ــ  االحتيفازيـ ــدان  غـ ــيفينات والتـ ــة السـ ــدة ملعاملـ ــم املتحـ ــد األمـ ــيفناع وقواعـ السـ

للميفرمات. وملعاجلة ءوجم القصور هذه  ينب يل ءن يشم  القانون  عل  ربي  املثـال  ءحكامـا   
تقايل نرصد األو،ا  يف السيفون؛ وو،ع قيـوا وا،ـحة علـ  ارـتادام اقـبق االنفـرااق؛       

لتقييد اقركة؛ وتنقيح األحكام املتعلقة نارتادام القـوة مـن    وحظر ارتادام األغالل كوريلة
 جانب محيمورق السيفون.

 وتعم  اقكومة حاليا عل  و،ـع مشـرو  قـانون وطـه ملنـع العنـف ،ـد املـرءة. وعاا         - 22
امتثلت اقكومة يف هذا القانون نااللتزامات املنوطة هبـا  وجـب اتفاقيـة القاـاع علـ  مجيـع        ما

،ـد املـرءة   فسـيمث  الـ، خطـوة رويسـية يف محايـة حقـوق املـرءة يف ميامنـار.           ءشكال التمييـز  
هــذا الصــدا  تحيرــف املقــررة اخلاصــة لوجــوا ءحكــام ءعيــد النظــر فيهــا ءو حــذفت ءثنــاع      ويف

صياغتها. وهيل تسـلو الاـوع علـ  ءمهيـة اعتمـاا تعريـف عـام لالغتصـاب؛  ـا يشـم  تعريفـا            
   و يتنـاول العنـف اجلنسـيل يف حـاالت الـزنا  ويتـيح       وا،حا لليفراوم اجلنسية املشداة  وعل

 للمرءة عمكانية اإلنالو عن حاالت العنف حبرية ونصورة مباشرة.

وتحيرف املقررة اخلاصـة نشـدة العتمـاا اموعـة مـن ءرنعـة قـوانني تشـريعية يف الفتـرة           - 29
. وهــذه ‘‘محايــة العــرق والــدين’’تســع  عض  7102مب/ءغســطق  الفاصــلة نــني ءيار/مــايو و

البوايــة القوميــة املتطرفــة وجلنــة محايــة  ‘‘ 696’’القــوانني  الــه ايــذت  بــاارة مــن مجاعــات   
( تشك  انتهاكا للمبااا األرارية الدوليـة ققـوق اإلنسـان   ـا يف     MaBaThaالعرق والدين )

فم  الــ، املســاواة وعــدم التمييــز. ومنــذ تقــدمي هــذه القــوانني عض ال ملــان يف تشــرين الثــارب/نو 
  ءثــارت املقــررة اخلاصــة وغ هــا مــن املكلفــني نواليــات يف عطــار اإلجــراعات اخلاصــة  7104

مــرارا وتكــرارا مــا يســاورهم مــن تــاوف نال ــة عزاع األثــر التمييــزق  ــذه القــوانني الــه تتعلــق  
نالتحول من اين عض مخر  والسكان والرعاية الصحية اخلاصة للمرءة البوايـة  وقـانون الـزواج    

خلاإ ناملرءة البواية  وقانون الزواج األحااق. ومع ال،  فقد اعتمدت مجعيها مـن ال ملـان    ا
ووقعها الرويق  الذق قي  عنم وصف اعتمااها يف فيـديو نشـر علـ  اإلنترنـت نحينـم عجنـاز قـي م.        
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وقد رفعت القاية األوض  وجب قانون الزواج األحااق ،د عامـ  ننـاع مسـلم يعاشـر امـرءة      
وقيــ  عن التــهم وجهــت عليــم نعــد ءن قــام ءعاــاع مــن جلنــة محايــة العــرق والــدين             نوايــة.

(MaBaTha     ــم ــم  رــيحكم علي ــة عاانت ــاإلنالو عــن معاشــرتم  ــا معاشــرة األزواج. ويف حال ( ن
نالسيفن ملدة قد تص  عض رـبع رـنوات. وهـذه القـوانني الـه اعتمـدت قبـ  ناـعة ءشـهر مـن           

يـز ال تنتـه، االلتزامـات الدوليـة املنوطـة  يامنـار فحسـب         االنتاانات ن ية نث الشـقاق والتمي 
 وعمنا قد تزيد ءياا من تاطر التوتر الديه والطاوفيل.

 
 االرتنتاجات - ثالثا 

نعد ءرنع رنوات من اإلصالحات البعيـدة األثـر الـه حسـنت نـال شـ، حالـة حقـوق          - 22
االنتاانـات املقبلـة لتحقيـق االنتقـال     اإلنسان  فإنم ال طكن التحيكيـد نالقـدر الكـايف علـ  ءمهيـة      

الــدطقراطيل يف ميامنــار. ورتو،ــع مصــداقية االنتاانــات يف امليــزان يف ،ــوع األجــواع احمليطــة     
ــن        ــان م ــال اقرم ــة السيارــية. ف ــة يف العملي ــار حبري ــع القطاعــات يف ميامن ــدت مشــاركة مجي وم

رـــق متييزيـــة  اققـــوق الـــذق تتعـــرض لـــم نعـــ  الطواوـــف واجلماعـــات  وال رـــيما علـــ  ء 
تقوي  حيز الدطقراطية الـذق تواجـم فيـم األصـوات املسـتقلة والناقـدة قيـواا علـ  مماررـة           وال

اقق يف حرية التعـب  والتيفمـع السـلميل وتكـوين اجلمعيـات نقـاارين علـ  الصـموا ءمـام هـذا           
االختبــار. ونــدال مــن الــ،  هنــاق ءعــراض وا،ــحة تكشــف عــن ءن التحــديات الراهنــة الــه    

حقوق اإلنسان ال تـزال  لشرـف  رـاودة يف ميامنـار. ويف الفتـرة القصـ ة املتبقيـة علـ          تواجم 
موعد عجراع االنتاانات  ينب يل اياا خطوات عاجلة ملعاجلة هذه الشواغ  اجلدية عاا مـا ءريـد   
للبلــد مواصــلة الســ  علــ  طريــق اإلصــالح. ورــتحدا الفتــرة الــه رــتعقب هــذه االنتاانــات   

يف ميامنار. وعس  ءال تكون الفترة االنتقالية مصـحونة نعـدم االرـتقرار  وهـو      مالمح املستقب 
 ما قد ُلق ءجواع تسواها حاالت التعدق عل  حقوق اإلنسان وانتهاكها.

وتشيفع املقررة اخلاصة اقكومة عل  ععااة النظر يف اقلول اله تليفحي عليها للرا علـ    - 22
ــا   ــدة واملســتقلة. فاجله ــون    األصــوات املنتق ــدرب  والصــحفيون واملواطن ــة يف ا تمــع امل ت الفاعل

العــاايون الــذين طاررــون حقهــم يف حريــة التعــب  والتيفمــع وتكــوين اجلمعيــات ال طثلــون ءق  
اديد. وخالفا لذل،  فإنم ال ند من تبه وتعزيز الدور اقيـوق الـذق يقومـون نـم يف اإلرـهام      

 رارها.يف عرراع اطقراطية قوية واعم مقومات ارتم

وجيــب ءن يواصــ  ا تمــع الــدو  تعاونــم البنــاع والنقــدق. وجيــب ءن يواصــ  مســاعلة   - 26
ميامنار نشحين التزامااا وواجبااا املنوطة هبا يف اال حقـوق اإلنسـان. وجيـب ءن يـدعم ا تمـع      

التقنيـة  الدو  اقكومة  نعدة رب  منها عقامة حوار نشحين السيارة العامة وتزويدها ناملسـاعدة  



A/70/412 
 

 

15-12522 29/32 

 

إلجراع عصالحات ءخرت. وريشك  االرتعراض الدورق الشـام  املقبـ  نشـحين ميامنـار املقـرر      
فرصة هامة لتعزيز املشاركة والتعاون نشـحين حقـوق    7102تشرين الثارب/نوفم   9عجراةه يف 

 اإلنسان نني اقكومة وا تمع الدو .
 

 التوصيات - رانعا 

راطيـة حـرة ونزيهـة وشـفافة حقـا وتتسـق مـع املعـاي          لكفالة عجراع انتاانـات اطق  - 21
 الدولية  ينب يل للحكومة ءن تقوم  ا يليل:

الشرو  فورا يف عجياا حلـول للسـماح جلميـع املقـيمني نصـفة اعتياايـة يف        )ء( 
ميامنار  وال ريما اقاملني السانقني لبطاقات تسيفي  مؤقتة من مشـراين ااخليـا والجـئني    

 شاركة يف العملية السيارية ويف التصويت؛وعمال مهاجرين  نامل

ــة عجــراع       )ب(  ــات االاــاا  نإررــاع عملي ــة انتاان ــورا  مــن خــالل جلن ــام ف القي
 ارتعراض مستق  وشام  نشحين ما عاا كان مجيع املرشحني يستوفون الشرو  الالزمة؛

ــوين       )ج(  ــع وتكـ ــب  والتيفمـ ــة التعـ ــق يف حريـ ــ  للحـ ــرام الكامـ ــة االحتـ كفالـ
لتافيف من حدة االعتقال واالحتيفاز التعسفيني  فاال عـن العقونـات غـ     اجلمعيات  وا

 املتناربة ،د األشااإ الذين طاررون هذه اققوق؛

عطالق رراح مجيع السيفناع السياريني   ـن فـيهم املتظـاهرون السـلميون      )ا( 
اـال  الذين ءاينوا  وجب قانون التيفمع السلميل واملس ات السلمية وقانون العقونـات  ف 

عن الصـحفيني املـدانني  وجـب القـوانني القدطـة املتعلقـة نالتشـه  والتعـدق علـ  اقرمـة           
 واألمن الوطه؛

التحقيق عل  وجـم السـرعة يف ءق اديـدات ءو ءعمـال يويـف وماـايقة        )هـ( 
 ،د وراوو اإلعالم واجلهات الفاعلية يف ا تمع املدرب  والتصدق  ا؛

اام وععــــااة عامــــاجهم؛ وكفالــــة جرين عض ءوطــــععــــااة الاــــحايا املهــــا )و( 
يستادم املونفون املكلفون نإنفاا القوانني القوة املفرطة ءو غ  املتنارـبة عنـد التعامـ      ءال

 مع مس ات االحتيفاج؛

القيام فورا نكفالة التحقيق الفورق والزنيم يف اقاالت احملتملة لالرتادام  )ز( 
 للقوة املفرطة ءو غ  املتناربة؛



 A/70/412 

 

30/32 15-12522 

 

اياا خطوات عاجلة للتصدق للشعور القوميل املتطـرف يف البلـد  وايـاا     )ح( 
عجــراعات فوريــة للتصــدق جلميــع حــاالت خطــاب الكراهيــة والتحــري  علــ  الكراهيــة   

 والعنف.

 وعل  نطاق ءعم  ينب يل للحكومة ءن تقوم هبا يليل: - 20

 ميامنار   ن فيهم تسوية مركز املواَطنة نالنسبة للمقيمني نصفة اعتيااية يف )ء( 
اقاملون السانقون لبطاقات تسيفي  مؤقتة  وكفالة تكـافؤ فـرإ حصـو م علـ  اجلنسـية      

 من خالل عملية غ  متييزية؛

 ا جيعلـم متسـقا مـع املعـاي       0627تعدي  قانون اجلنسية الصاار يف عام  )ب( 
نسـية علـ    الدولية. والقيام  عل  وجم اخلصـوإ  حبـذف ءق ءحكـام تـنص علـ  مـنح اجل      

 ءرا  األص  اإلثه ءو العرقيل؛

ارــتعراض ومواصــلة تنقــيح قــانون التيفمــع الســلميل واملســ ات الســلمية  )ج( 
وءحكـــام قـــانون العقونـــات املطبقـــة علـــ  مماررـــة اقـــق يف التعـــب   والتيفمـــع  وتكـــوين  

 )ب(؛ 212  و 227  042  و049  و 042  و 042اجلمعيات   ا يف ال، املواا 

ارتعراض وتعدي  قانون الرعاية الصحية لتنظيم السكان  وقانون الزواج  )ا( 
اخلــاإ نــاملرءة البوايــة  وقــانون الــزواج األحــااق  وقــانون ت ــي  الديانــة لاــمان امتثا ــا  
مثار متييزية يف  للمعاي  الدولية ققوق اإلنسان. وريثما يتم ال،  توف  ،مانات ،د ءق 

 تنفيذ القوانني جديدة؛

ــة صــاحبة        ()هـ  ــات املعني ــدرب واجله ــع امل ــن مشــاركة ا تم ــدر ءكــ  م ــة ق كفال
املصلحة يف اإلصالح التشريعيل   ا يف ال، من خالل عمليـات تشـاورية شـاملة؛ وو،ـع     

 املزيد من التدان  لزيااة الوعيل  شاريع القوانني والقوانني اجلديدة؛

وو،ــع تــدان     عاماجهم؛ععااة الاحايا املهاجرين عض ءوطاام وععااة    )و( 
شــاملة للتصــدق لشرــباب اجلذريــة للتمييــز ،ــد األقليــات العرقيــة والدينيــة  فاــال عــن    
 التوترات الطاوفية والعنف  عن طريق وراو  مث  اقوار نني األايان وتدان  نناع الثقة.

 ويف ما يتعلق نوالية راخني  ينب يل للحكومة القيام  ا يليل: - 27

ق يف اديد ا وية وفقا للقانون الـدو  ققـوق اإلنسـان   ـا يف     احترام اق )ء( 
 ال، عملية التحقق من اجلنسية؛
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كفالـــة الوصـــول عض خـــدمات الصـــحة والتعلـــيم وغ هـــا مـــن اخلـــدمات  )ب( 
 األرارية جلميع األشااإ املشراين اون متييز؛

 رفع القيوا املفرو،ة عل  حرية التنق ؛ )ج( 

ــ     )ا(  ــوا عل ــع القي ــة     رف ــن طاوف ــه اــول اون التحــاق الطــالب م الســفر ال
 الروهين يا ناجلامعة؛

ارــتعراض وتنقــيح مجيــع األوامــر والتعليمــات وغ هــا مــن السيارــات         )هـ( 
 واملماررات التمييزية يف القانون واملماررة؛

التصدق لتحديات التنمية االجتماعية واالقتصااية الطويلة األمد  والـ،   )و( 
 وم عل  حقوق اإلنسان  مع ،مان مشاركة ا تمعات احمللية املتاررة.من خالل اج قا

 وفيما يتعلق نالتمييز ،د األقليات  ينب يل للحكومة القيام  ا يليل: - 22

يف املنــاطق املتاــررة نالزناعــات  ،ــمان التــزام مجيــع األطــراف نالقــانون     )ء( 
 دنيني؛اإلنسارب الدو  وقانون حقوق اإلنسان  وكفالة محاية امل

كفالة وصول األمم املتحـدة وشـركاوها نصـورة منتظمـة ومسـتقلة وطكـن        )ب( 
 التنبؤ هبا عض مجيع احملتاجني عض املساعدة اإلنسانية؛

و،ع حد جلميع حاالت التيفنيد لشطفال يف القوات املسـلحة مـن خـالل     )ج( 
ءعمـارهم والرصـد   تعزيز عجراعات جتنيد مجيع ءفراا القوات املسلحة ومليات التحقق مـن  

واملراقبــة املســتقلني. واإلفــراج عــن مجيــع األطفــال املوجــواين حاليــا يف القــوات املســلحة   
واجلماعات املسلحة  والتعيفيـ  نالتصـديق علـ  ال وتوكـول االختيـارق التفاقيـة حقـوق        

 الطف  نشحين اشتراق األطفال يف املنازعات املسلحة 

ة ونزيهــة يف ااعــاعات انتــهاكات  كفالــة عجــراع اقيقــات عاجلــة ومســتقل  )ا( 
 حقوق اإلنسان اله ترتكب يف مناطق الزنا   وحماكمة مجيع اجلناة ومعاقبتهم؛

كفالة عدم معاقبة ءصحاب الشكاوت ءو اديدهم ناياا عجراعات قانونية  )هـ( 
ــوات       ــها الق ــهاكات ارتكبت ــامهم نتقــدمي شــكاواهم وطلــب االنتصــاف مــن انت ،ــدهم لقي

 العسكرية ،دهم؛

كفالة التشاور التام مع ا تمعات احمللية املتاررة وا تمع املدرب  واملـرءة    )و( 
ــذ         ــات التنفي ملي ــ، يف  ــا يف ال ــة الســالم    ــة يف عملي ــة مشــاركتهم الكامل وكــذل، كفال

 والرصد  ويف ءق حوار رياريل يف املستقب .
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اققـوق والـه   ولامان اقيـق شـك  مـن ءشـكال التنميـة املسـتدامة القاومـة علـ           - 24
يكون حمورها اإلنسان  ومحاية اققوق االقتصااية واالجتماعية والثقافية  ينب يل للحكومـة  

 القيام  ا يليل:

ــة       )ء(  ــة واالجتماعي ــار البيئي ــع اقــاالت تقييمــات اآلث ــة ءن جتــرت يف مجي كفال
لليفمهـور  للمشاريع اإلمناوية الوارعة النطاق وءن ينفذ ما يرا هبا من توصـيات  وءن تتـاح   

 مجيع املعلومات اات الصلة؛

عجراع مزيد من اإلصالحات يف التشريعات واألطـر املؤرسـية الـه اكـم      )ب( 
ــازة األرا،ــيل  وفقــًا     ارــتادام األرا،ــيل وعااراــا  وعاارة املــوارا وتقارــم منافعهــا  وحي

 للمعاي  الدولية.

شـحين ارـت الل   املباارة نكفالة عجراع مشاورات حقيقية وشـاملة لليفميـع ن   )ج( 
 األرا،يل ألغراض البناع والنظر عل  النحو الواجب يف التعليقات الواراة؛

النظــر يف و،ــع خطــة عمــ  وطنيــة نشــحين األعمــال التيفاريــة وحقــوق          )ا( 
 اإلنسان  وعشراق ا تمع املدرب والقطا  اخلاإ يف عملية تشاور شفافة؛

ــ  مصــا     (ـ)ه  ــذين  تيفــون عل ارة األرا،ــيل ،ــمان ءال يتعــرض األشــااإ ال
واملشاريع اإلمناويـة للترهيـب واالعتقـال التعسـفيل  واالرـتادام املفـر  للقـوة مـن جانـب          

 الشرطة.

 ويف ما يتعلق نالتعاون الدو   ينب يل للحكومة القيام  ا يليل: - 22

مواصلة املشاركة نصورة نناعة مع النظام الـدو  ققـوق اإلنسـان   ـا يف      )ء( 
 ة من االرتعراض الدورق الشام ؛ال، يف اجلولة الثاني

التعيفي  نإنشاع مكتب مفو،ية األمم املتحـدة ققـوق اإلنسـان يف ميامنـار      )ب( 
 نوالية كاملة.

 


