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 الدورة الثالثة والستون
 من جدول األعمال) ج (٦٤البند 

حاالت حقوق اإلنـسان  : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  
   والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

 *امنارحالة حقوق اإلنسان يف مي
  

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين                       
 مـن قـرار اجلمعيـة       ٦حبالة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار، تومـاس أوخيـا كوينتانـا، عمـال بـالفقرة                  

 .٦٢/٢٢٢العامة 
 

 نسان يف ميامنارتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإل  
 

 موجز 
ــرر اخلــ        ــوق اإلنــسان واليــة املق ــشأت جلنــة حق ــة حقــوق اإلنــسان    أن اص املعــين حبال

وق اإلنـــــسان هـــــذه الواليـــــة يف ، ومـــــدد جملـــــس حقـــــ١٩٩٢/٥٨ميامنـــــار يف قرارهـــــا  يف
 .٥/١ وقراراه ١/١٠٢ مقرره

، الواليـــة ملــدة ســـنة  ٧/٣٢، مــدد اجمللـــس، مبوجــب قــراره    ٢٠٠٨مــارس  /ويف آذار 
بـصفته املقـرر    ) األرجنـتني (، عني توماس أوخيـا كوينتانـا        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦ويف  . أخرى

 .٢٠٠٨مايو / أيار١اخلاص اجلديد، وشرع يف مباشرة مهامه رمسيا يف 
 

 .تأخر تقدمي هذا التقرير عن األجل النهائي لكي يتضمن معلومات عن أحدث التطورات * 
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، تلقـى  ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١٣ إىل ٣وإثر تقـدمي طلـب للزيـارة خـالل الفتـرة مـن           
ومة ميامنار بـشأن قيامـه ببعثـة إىل ذلـك البلـد      يوليه ردا إجيابيا من حك    / متوز ٩املقرر اخلاص يف    
ره كويـود املقـرر اخلـاص أن يعـرب عـن شـ            . ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٧ إىل   ٣خالل الفترة من    
. كرمي ضيافتها والتعاون الـذي وجـده منـها خـالل بعثتـه األوىل إىل البلـد                على  حلكومة ميامنار   

 ممثلـي الـسلطات، ومقابلـة     وكان اهلدف الرئيسي من هـذه الزيـارة حتديـد عالقـات العمـل مـع                 
ــذين ال يتمتعــون حبقــوقهم األساســية       ــضا مــع أولئــك ال . اجملتمــع املــدين، وإجــراء مقــابالت أي

 .ذا التقريرهب برنامج الزيارة أرفق وقد
ويركـز اجلـزء األول مـن    . ٦٢/٢٢٢عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة     مقـدم  هذا التقريـر   و 
 .هلعملى أنشطة املمثل اخلاص وبرنامج التقرير ع
 ويبحـث املـسائل املتعلقـة حبمايـة         ، علـى املـسائل الفنيـة       مـن التقريـر    ويركز اجلزء الثاين   

 وتنظـيم   ،حقوق اإلنسان يف سياق الدستور اجلديد؛ ومـسألة املـشاركة يف العمليـة الدميقراطيـة              
؛ واحلق يف التجمع واحلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري وصـياغتهما يف      ٢٠١٠عقد انتخابات عام   

ر اجلديــد؛ ومــسألة القــانون اإلنــساين الــدويل ومحايــة املــدنيني، باإلضــافة إىل حالــة         الدســتو
ويوضــح املقــرر اخلــاص كــذلك  . عــات اإلثنيــة والنــساء واألطفــال اعــات حمــددة مثــل اجلمامج

يف سـياق ظـروف الكارثـة الطبيعيـة إلعـصار          اآلليات املتوفرة لضمان احلد األقصى من احلماية        
وأخـريا،  .  من آثار على حقوق اإلنـسان لذلك وما ،نفقات اإلعالة  وظروف املعيشة و   نرجس،

 تتعلـق مبـسائل حقـوق اإلنـسان         تهده التعـاون الـدويل مـن تطـورا        قش املقرر اخلـاص مـا شـ       ينا
 الالزمــة لتقويــة التعــاون بــشأن تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان يف البيئــةصلة بواليتــه، والــذات 
 أربعـة عناصـر أساسـية تتعلـق حبقـوق اإلنـسان لتمهيـد               ويدرج املقرر اخلاص يف توصياته    . البلد

 .الطريق حنو الدميقراطية يف ميامنار
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 مقدمة -أوال  
 حبالـة حقـوق      واليـة املقـرر اخلـاص املعـين        ١٩٩٢ن يف عام    أنشأت جلنة حقوق اإلنسا    - ١

، مـــدد جملـــس حقـــوق ٢٠٠٨مـــارس /ويف آذار. ١٩٩٢/٥٨اإلنـــسان يف ميامنـــار يف قرارهـــا 
، ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٦ويف  .  هـذه الواليـة ملـدة سـنة واحـدة          ٧/٣٢اإلنسان مبوجـب قـراره      

ص اجلديــد، وباشـر مهامــه رمسيــا   املقـرر اخلــا  بــصفته)األرجنــتني(عـني تومــاس أوخيــا كوينتانـا   
 .٦٢/٢٢٢ قدم هذا التقرير وفقا لقرار اجلمعية العامةيو. ٢٠٠٨و ماي/ أيار١ يوم
وشــرع املقــرر اخلــاص إثــر توليــه لواليتــه يف إجــراء اتــصاالت مــع حكومــة ميامنــار مــن  - ٢

 عـن مواسـاته   ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٦وأعرب يف رسالته املؤرخة     .  الدائمة يف جنيف   بعثتهاخالل  
 .سببها إعصار نرجسلشعب وحكومة ميامنار بشأن الكارثة اليت 

مثـل الـدائم لـيعلن      ملإىل ا ، كتـب املقـرر اخلـاص مـرة أخـرى            ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٣ويف   - ٣
وأرفــق . ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٣ إىل ٣اعتزامــه القيــام بزيــارة إىل ميامنــار خــالل الفتــرة مــن 

ون املمثلـ /ا املقررون اخلاصون  طلع هب ضبعثات تقصي احلقائق اليت ي    لأيضا االختصاصات الرمسية    
، علـى   ١٩٩٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخة يف    (E/CN.4/1998/45)لجنة حقوق اإلنسان    ل

 اخلـاص عـن     بيتـاو، أعـرب املقـرر     يوباإلضافة إىل العاصمة نا   . النحو الذي تنطبق به على زيارته     
وطلـب املقـرر اخلـاص يف    . ويـانغون ، يف واليـة كـايني، وواليـة راكـني     اعتزامه زيارة مانـداالي   

ه مــن احلكومــة تــسهيل تنظــيم عقــد اجتماعــات مــع املــسؤولني احلكــوميني؛ وممثلــي          رســالت
 املـدين، الوطنيـة والدوليـة علـى      اجملتمـع األحزاب السياسية واجلماعات اإلثنية؛ وممثلي منظمات     

فريــق األمــم املتحــدة القطــري واألوســاط وعــات الدينيــة، احــد ســواء، العاملــة يف البلــد؛ واجلم
قابلة عـدد مـن سـجناء الـرأي         ملوأعرب أيضا عن اعتزامه زيارة السجون       . لدالدبلوماسية يف الب  

 .على انفراد
، اســتلم املقــرر اخلــاص رســالة مــن املمثــل الــدائم مليامنــار يف ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٩ويف  - ٤

ويـود املقـرر   . ٢٠٠٨أغـسطس  / آب٧ إىل   ٣جنيف تدعوه إىل زيارة البلـد خـالل الفتـرة مـن             
 وعلـى مـا لقيـه منـها مـن تعـاون خـالل          ،ميامنار علـى كـرمي ضـيافتها      اخلاص أن يشكر حكومة     

ــد  ــه األوىل يف البل ــع         . بعثت ــل م ــات عم ــة عالق ــارة إقام ــذه الزي ــن ه ــسي م وكــان اهلــدف الرئي
السلطات، ومقابلة ممثلي اجملتمع املدين، وإجـراء مقـابالت أيـضا مـع أولئـك الـذين ال يتمتعـون                    

 . هبذا التقريرزيارةبرنامج القد أرفق و. حبقوقهم األساسية
 ، من تقريره األول املقدم إىل اجمللـس        املقرر اخلاص  املعلومات اليت استقاها  واستنادا إىل    - ٥

واالستنتاجات اليت توصل إليهـا يف زيارتـه األوىل إىل ميامنـار، يركـز هـذا التقريـر علـى مـسائل                      



A/63/341  
 

08-49467 5 
 

ية اليت عربت عنـها اجلمعيـة    حقوق اإلنسان الرئيسية، آخذا يف االعتبار جماالت االهتمام الرئيس        
 .٦٢/٢٢٢ العامة يف قرارها

ص شـكره إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق      ليود املقـرر اخلـاص التقـدم خبـا       ،أخرياو - ٦
 .مساعدته يف القيام مبهام واليتهعلى يف بانكوك ونيويورك، و، جنيفاإلنسان، ال سيما يف 

 
 عملهأنشطة املقرر اخلاص وبرنامج  -ثانيا  

ــره األول   - ٧ ــرر اخلـــاص تقريـ ــدم املقـ ــسان يف  ) A/HRC/8/12(قـ ــوق اإلنـ إىل جملـــس حقـ
وقابل، عندما كان يف جنيف، ممثلي البعثة الدائمـة الحتـاد ميامنـار لـدى               . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 وأجرى مشاورات مع ممثلي الدول األعضاء ومسؤويل وكاالت األمـم املتحـدة             ،األمم املتحدة 
 .والعاملني يف اجملال األكادمييع املدين ممثلي منظمات اجملتمو
، يف تصريف شؤون واليته، التعاون مع حكومـة         يود وأبرز املقرر اخلاص للمجلس أنه     - ٨

. يــساعدها يف جهودهــا يف جمــال تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان لــشعب ميامنــار   أن ميامنــار، و
 .  على معاجلتها بغية مساعدة السلطاتالقصورأوجه املقرر اخلاص أنه سيربز  قالو
طرائـق فعالـة   إجيـاد   ويرى املقرر اخلاص أن اهلدف األساسـي لواليتـه يتمثـل يف ضـمان                - ٩

للعمــل مــع الــسلطات مــن أجــل مــساعدهتا يف حتقيــق حتــسينات يف جمــال محايــة وتعزيــز حقــوق 
املـشورة والتوجيـه الفنـيني     تقـدمي  وميكن حتقيـق ذلـك مـن خـالل     . اإلنسان ألفراد شعب ميامنار   

ــ ــشاء املؤســسات واهلياكــل     امل ــشريعات وإن ــسياسات والت ــة  تعلقني بوضــع ال ــصلة حبماي ذات ال
 .البلدحقوق اإلنسان يف 

ومن الشروط الرئيسية لتحقيق هذا اهلدف القيام بزيارات منتظمـة إىل ميامنـار وإجـراء                - ١٠
 .واجملتمع املدينمع السلطات حوارات صرحية 

 مثمـرة ألن اهلـدف منـها كـان      كانـت ألوىل إىل ميامنار املقرر اخلاص أن زيارته ا   ىوير - ١١
 أيـضا   ت ومقابلة ممثلي اجملتمع املدين، وإجـراء مقـابال        ،إقامة عالقات عمل إجيابية مع السلطات     

أو الـذين هـم ضـحايا النتـهاكات حقـوق      / ومع أولئـك الـذين ال يتمتعـون حبقـوقهم األساسـية        
 وأحــاط علمــا بالتقــدم ، جــراء إعــصار نــرجس املقــرر اخلــاص املنــاطق املتــضررةزارو. اإلنــسان

وألغيت زيارة املقرر اخلـاص إىل واليـة كـايني بـسبب الظـروف              . احملرز يف مرحلة إعادة التعمري    
  التابعـة للحكومـة،    عـة حقـوق اإلنـسان     امجمثمـرين مـع     وعقد املمثل اخلاص اجتماعني     . اجلوية
بعة عناصـر أساسـية تتعلـق حبقـوق      فق يف هذين االجتماعني على أن يعرض املمثل اخلاص أر         واُت

هــذه العناصــر األربعــة املتعلقــة  تــرد و. اإلنــسان ال غــىن عنــها لتمهيــد الطريــق حنــو الدميقراطيــة  
 . التقرير هذاتوصيات يفكحبقوق اإلنسان أيضا 



A/63/341
 

6 08-49467 
 

.  يف تارخيهــا الــسياسي فريــدةويــود املقــرر اخلــاص أن يــربز أن ميامنــار تــشهد فتــرة        - ١٢
وإجراؤهــا يف جــو يــسوده االحتــرام الكامــل   ٢٠١٠يف عــام نتخابــات مت التحــضري لال مــا وإذا

حلقوق اإلنسان، فإن العمليـة سـتكون ذات مـصداقية، وستفـضي إىل حتقيـق القـيم الدميقراطيـة                   
جملــس حقــوق جــو املمثــل اخلــاص التعــاون الكامــل مــن   ير،ويف هــذا الــصدد. بــشكل تــدرجيي

اجملـاورة  ذات الـصلة   األخـرى    ا والبلـدان  من رابطة أمم جنوب شرق آسـي      كما يرجو   اإلنسان،  
 حكومـة ميامنـار علـى    ة لدعمه يف تصريف شؤون واليته، ومـساعد      ، القيام مبساع محيدة   مليامنار

ت اخلطـوات الـسبع نـشاطا ذا مغـزى، حيتـرم حقـوق               خارطة الطريـق ذا    إجنازضمان أن يكون    
 .دميقراطية للبلد ولشعب ميامنارالقيم ال اإلنسان، ويرسخ

سيواصل املقرر اخلاص القيام باتصاالته بشكل منتظم مع البعثة الدائمـة مليامنـار لـدى               و - ١٣
 ومكتـب   وسيـشرك املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان         .  ويف نيويـورك   األمم املتحدة يف جنيـف    

 . يف النتائج اليت يتوصل إليهااألمني العام
 

 مسائل حقوق اإلنسان -ثالثا  
سـيني فقـط مـن الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مهـا                طـرف يف صـكني أسا      ميامنار - ١٤

  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء الطفل واتفاقية حقوق اتفاقية
ــة عــضو يف األمــم املتحــدة، بأحكــام اإلعــالن   ملزمــة، ميامنــار علــى أن و - ١٥ بوصــفها دول

 ميامنـار بـشكل كامـل    مـواطين  احلكومـة التـزام بـضمان متتـع          ىعلـ يقع  العاملي حلقوق اإلنسان و   
وهــذه هــي حقــوق أساســية متأصــلة لكــل  .يف اإلعــالن العــامليعليهــا هبـذه احلقــوق املنــصوص  

وهـذا هـو    .إنـسان؛ مهمـا كـان أصـله، سـواء مـن الـشرق، أو الغـرب، أو اجلنـوب أو الـشمال          
بوصــفها البوتقــة الــيت تنــصهر فيهــا مجيــع الثقافــات  الــذي دفــع اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة،

 .١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠اعتماد اإلعالن العاملي يف إىل واخللفيات، 
منـذ آخـر تقريـر قـدم إىل اجلمعيـة العامـة إجنـاز               الـيت حـدثت     تشمل التطورات اهلامـة     و - ١٦

واعتمـاده عـن طريـق اسـتفتاء أجـري           ٢٠٠٨فرباير  / يف شباط  الصياغة النهائية للدستور اجلديد   
  .مايو/يف أيار

وة القادمة يف خارطـة طريـق املـصاحلة الوطنيـة والتحـول الـدميقراطي هـي إجـراء          واخلط - ١٧
 النحـو الـوارد يف اإلعـالن العـاملي          ى علـ  ،واطننيوستكون إرادة املـ   . ٢٠١٠االنتخابات يف عام    

احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي     ينبغـي احتـرام   و . هي أساس سـلطة احلكومـة  ،حلقوق اإلنسان
إىل إقامـة نظـام   الراميـة  عمليـة  ال يف ،ن احلق يف حرية الرأي والتعبري   فضالً ع  ،وتكوين اجلمعيات 

  يف ميامنـار، ومـع ذلـك، ال يـزال التمتـع الكامـل هبـذه احلقـوق معلقـاً         .دميقراطي قوي وموثـوق 
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 النـشطاء   ىاء القـبض اجلديـدة علـ      أو حاالت إلق  /حتجازات و ال ا ىوفقا لتقارير موثوقة عن مد    
  . السياسيني

ــة تطــور  - ١٨ ــر هــام  ومث ــساعدة اإلنــسانية خــالل        آخ ــة حقــوق اإلنــسان وامل يتعلــق حبماي
مـايو  / أيار٣  و٢ضرب إعصار نرجس املدمر أراضي ميامنار يف يومي فقد  .الكوارث الطبيعية

ــاروادي ٢٠٠٨ ــة أيايــ ــو    .، يف مقاطعــ ــل حنــ ــن مقتــ ــغ عــ ــصا ٨٤ ٥٣٧وأبلــ ــدان  شخــ وفقــ
 مليـون  ٢,٤كارثـة الطبيعيـة بلـغ       أن جمموع من تضرروا مـن جـراء ال        فيد  وأ .آخرين ٥٣ ٨٣٦

الــيت تحــديات حقــوق اإلنــسان لوتتحمــل احلكومــة املــسؤولية الرئيــسية يف التــصدي   .شــخص
  .اليت تشمل التعاون مع اجملتمع الدويلوالكارثة، تطرحها 

، وجعــل احتــرام وتتطلــب محايــة املــدنيني أثنــاء الــرتاع املــسلح أيــضاً النظــر فيهــا بعمــق  - ١٩
لــضالعني يف الــرتاع املــسلح وجيــب أن اجلميــع األطــراف  الــدويل أمــرا حتميــا القــانون اإلنــساين

  . العرقية حبقوق اإلنسان دون متييزتاألقليامجيع تتمتع 
 

  حقوق اإلنسان يف الدستور اجلديد والتمتع الكامل باحلريات األساسية -ألف  
لنهائيــة ملــشروع ، أعلنــت احلكومــة عــن إجنــاز الــصيغة ا٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٩ويف  - ٢٠

اسـتفتاء بـشأن اعتمـاد الدسـتور اجلديـد يف      ه تقرر إجراء أبريل أُعلن أن/ نيسان٩ويف  ،الدستور
  .٢٠١٠ومن املقرر إجراء انتخابات عامة يف عام . ٢٠٠٨مايو / أيار١٠

االسـتفتاء   شـرعت احلكومـة يف إجـراء         ، الذي حدث مؤخرا    الرغم من اإلعصار   ىوعل - ٢١
ري مايو أجـ  / أيار ١٠ويف  . ٨/٢٠٠٨  رقم يف بياهنا ، ئهاللجنة املسؤولة عن إجرا   وفقا ملا أعلنته    

سبع مـدن يف     و  مدينة يف مقاطعة يانغون    ٤٠باستثناء   املقاطعات،االستفتاء يف مجيع الواليات و    
 ٤٧ البـالغ عـددها   ،املدنتلك وأجري االستفتاء يف  .مقاطعة أياياروادي ضرهبا إعصار نرجس

أن مـشروع الدسـتور    أونـغ تـوي   وأعلن رئيس جلنة إجـراء االسـتفتاء   .مايو/ أيار٢٤ يف ،مدينة
 ٢٢ التـصويت البـالغ عـددهم         يف املائة من الناخبني الذين حيـق هلـم         ٩٢,٤قد نال موافقة نسبة     

 . يف املائة٩٩بلغت أكثر من ، مشرياً إىل أن نسبة املشاركة مليونا

 لالســتفتاء الــوطين راطيــة رفــضه العلــينأعلــن حــزب الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقو - ٢٢
مــايو، / أيــار١٧وأعلــن يف  ،بــشأن اعتمــاد مــشروع الدســتور مبينــاً أن العمليــة مل تكــن شــاملة

 مــشروع ى يف املائــة مــن النــاخبني قــد وافقــوا علــ  ٩٢ أكثــر مــن دعــاء احلكومــة بــأن الرفــضه 
 . لالستفتاءالدستور يف اجلولة األوىل

. الــيت أحاطــت بــإجراء االســتفتاء خالفــات اءات تتعلــق باملوتلقــي املقــرر اخلــاص ادعــ  - ٢٣
ــ ــع القــرويني    فيمــا مشلــت،  ، خالفــات هــذه املتومشل ــراع مقــدماً، وتروي ــع بطاقــات االقت توزي
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لغـرض املـشاركة يف      ، وإصدار بطاقة تسجيل مؤقتة يف والية راخـني        “بنعم”لضمان تصويتهم   
عن مجيع أفراد األسرة، والطلـب مـن        بة  بالتصويت نيا األسر  السماح ألرباب   االستفتاء فقط، و  

ــن املؤســسا    ــا م ــصانع وغريه ــاملني يف امل ــصويت ت،الع ــد  الت ــشروع الدســتور، بتأيي ــراء إو م غ
مـشروع  بتأييـد   الضحايا عـن طريـق توزيـع املعونـة يف املنـاطق الـيت ضـرهبا اإلعـصار للتـصويت                     

عـالن  إكـل مكتـب اقتـراع    عوضاً عـن تـويل   إىل أنه، املقرر اخلاص أيضاً وجه انتباه و .الدستور
أن عـالن النتـائج و  إ االستفتاء هي اهليئة الوحيدة املنـوط هبـا       بإجراءكانت اللجنة املعنية     نتائجه،

  . الوطينىاملستوهذا مت على 
 بفـرض حظـر     ، أثنـاء بعثتـه    ،أبلغت اللجنة املعنيـة بـإجراء االسـتفتاء املقـرر اخلـاص           وقد   - ٢٤
وتـساءل املقـرر اخلـاص عـن      .تور الدولة اجلديد أو لرفـضه دسسواء لتأييد  احلمالت احلرة ىعل

وفقـا ملـا أوصـي      هبـا االسـتفتاء،  ىجـر  يت بشأن الكيفية الال شام اإمكانية إصدار احلكومة تقرير   
وكان الرد هو أن مجيع املعلومـات املتعلقـة باالسـتفتاء            به يف تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان،      

  . نشرها بالفعلىقد جر

 تنفيذ كل خطـوة مـن اخلطـوات         علىدولة دميقراطية   إمكانية أن يصبح البلد     مد  عتتسو - ٢٥
ويوصـي املقـرر اخلـاص حكومـة ميامنـار          . ة يف خارطة الطريـق بطريقـة دميقراطيـة وشـاملة          ياملتبق
ربعة عناصر أساسية حلقوق اإلنسان ال غين عنها لتمهيـد الطريـق للدميقراطيـة، لتطبيقهـا قبـل                  أب
  .٢٠١٠ يف عام نتخابات املقررةالا

الــيت املؤمتر الــوطين أحكــام الدســتور اجلديــد نــاقش املمثــل اخلــاص خــالل اجتماعــه بــو - ٢٦
مبـــادئ الدولـــة ” هـــا الفـــصل األول بـــشأنيحلقـــوق األساســـية لـــشعب ميامنـــار، مبـــا فتكفـــل ا
 .“طنني األساسيةااملواطنة، حقوق وواجبات املو”ن أ والفصل الثامن بش“األساسية

مع القلق أن عددا من القوانني احمللية احلالية ال تتفـق مـع             يالحظ  ملمثل اخلاص   اغري أن    - ٢٧
ويف هــذا الــصدد، يوصــي املقــرر اخلــاص احلكومــة باملبــادرة بتنقــيح  .هــذه األحكــام الدســتورية

 . ومعايري حقوق اإلنسان الدولية يةستوردألحكام اللمتثال ال انالقوانني لضما

 شـروط االسـتثناء الـواردة يف الدسـتور اجلديـد            دد علـى أن   ويود املقـرر اخلـاص أن يـش        - ٢٨
سـيادة  أو النظـام العـام، أو        ،اليت قد حتد من التمتع حبقوق اإلنسان ألسباب تتعلق بأمن الدولـة           

وفقــا اللتزامــات أو األخــالق أو أي ســبب آخــر، جيــب  ســالم اجملتمعــات احملليــة، القــانون، أو 
 ُتفرض لغرض واحد أو ألغراض أكثـر حمـددة       “٢”ون؛   ُتحدد القان  “١”:أن  ميامنار الدولية،   

 ،األغــراض يف جمتمــع دميقراطــيلغــرض أو أكثــر مــن هــذه  تكــون ضــرورية “٣”ومــشروعة؛ 
جـوهر احلـق    عـرض للخطـر     وسيشكل أي قيد ال يلتـزم هبـذه الـشروط وي          . يف ذلك التناسب   مبا
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نون حقــوق اإلنــسان ااملــشروعية وقــئ دانتــهاكاً ملبــاأو شــاملة، /بــصيغة غامــضة، أو واســعة و
 .الدويل
ــرر اخلــاص يف  أُو - ٢٩ ــد املق ــاجتماعــهفي ــوطين بــ  ب ــة للدســتور  الن الترمجــة اأاملؤمتر ال نكليزي

 .اجلديد هي قيد اإلعداد، وستكون متاحة يف القريب العاجل
 

ــة  - باء  ــة الدميقراطي ــاتالطريــق حنــو  : املــشاركة يف العملي ــة  ٢٠١٠ عــام انتخاب وحال
 سجناء الضمري

 الـرأي  حريـة    علـى ملي حلقـوق اإلنـسان      ا من اإلعالن العـ    ٢١  و ٢٠ و ١٩تنص املواد    - ٣٠
 .احلق يف املشاركة يف احلكومةالتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات ووالتعبري، و

 أكثـر    سـراح  إطـالق ، أعلنت حكومة ميامنار أهنا قررت       ٢٠٠٧يناير/يف كانون الثاين  و - ٣١
تقـارير عـن حـاالت    تلقى، يف الوقت نفـسه،  قرر اخلاص املبيد أن  . من سجناء الضمري٤٠من 

 ،٢٠٠٨أغــسطس / آب١٠ ويف .يف جمـال احلقـوق املدنيـة   واعتقـال جديـدة لنـشطاء سياسـيني     
  .ناشط سياسي ومدين رهن االحتجاز يف ميامنار ٢ ٠٠٠كان حنو  ووفقا ملصادر موثوقة،

مهوريـة احتـاد ميامنـار    جلدستور يثري احلكم الوارد يف قانون االستفتاء العتماد مشروع          - ٣٢
ــم ــة     ١/٢٠٠٨ رقـ ــام يف الدولـ ــانون والنظـ ــتعادة القـ ــانون جملـــس اسـ ــة يف قـ ــام احلاليـ  واألحكـ
أن هـذه  بـالنظر إىل     يف إطارهـا االسـتفتاء       ىالـيت جـر   األجـواء    الشك بشأن انفتـاح      ٥/٩٦ رقم

تخابــات يتطلــب املــسار اجلديــد صــوب االن و . معارضــة لالســتفتاءأيــةاألحكــام هتــدد صــراحة 
دميقراطيـة  لكفالـة انتخابـات   ، عـددا مـن اإلصـالحات القانونيـة       ٢٠١٠ يف عـام      إجراؤها املقرر

الــدروس املــستفادة مــن عمليــة االســتفتاء، مــن قبيــل الــسبل الفعالــة   ذلــك شمل يــوس .حقيقيــة
وحريــة قيــام املرشــحني   االحتــرام الكامــل لــسرية هويــة النــاخبني،  حقــوق مــن بينــها،  لــضمان

  . املعلوماتعلىالناخبني حصول  وحرية ،نتخابيةباحلمالت اال

ــة   إويف هــذا الــسياق، فــ  - ٣٣ ــة مــن أجــل الدميقراطي ــة العامــة للرابطــة الوطني ــة األمين  ،ن حال
ووفقـاً   .إقامتـها، هـي مـسائل تـثري القلـق بـصفة خاصـة       حتديـد  سـان سـو كـي، وال سـيما      أونغ

ن إ فــسألة االحتجــاز التعــسفي، الــصادرة عــن الفريــق العامــل املعــين مبــ ٢/٢٠٠٧ رقــم للفتــوى
ــ حتــاجج احلكومــة  ، إبــان ٢٠٠٣هــا القــبض، يف عــام  يعللقــي أن أونــغ ســان ســو كــي قــد ُ أب

وقيامهـا   ممارستها أنشطة سياسية يف العديد من املدن، بسبب إلقائها خطبـا مناهـضة للحكومـة              
 قـانون  وطبقـت احلكومـة   . حبمالت بقصد إضعاف سالمة ميامنار وتـضامن اجلماعـات العرقيـة   

ــسنة  ــة لــ ــة الدولــ ــار٢٥ويف . ١٩٧٥ محايــ ــايو / أيــ ــاز  ٢٠٠٧مــ ــة احتجــ ــددت احلكومــ ، مــ
فترة االحتجاز احلد األقـصى املقـرر قانونـا وقـدره مخـس             فبلغت  سو كي لعام آخر،      سان أونغ
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ــنوات ــار .سـ ــايو /ويف أيـ ــاز    ٢٠٠٨مـ ــدها الحتجـ ــد بتمديـ ــار احلـ ــة ميامنـ ــاوزت حكومـ ، جتـ
ودون أي سـند قـانوين       ضـدها،    جديـدة إدعـاءات   ة أو    دون بينـ   ىسو كي مرة أخـر     سان أونغ
 .وقد قدم التماس جديد للفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي .إطالقا
املقرر اخلاص يف اجتماعاته مع السلطات املعنية تأكيد احلق يف االسـتعانة مبحـام              وأعاد   - ٣٤

والحـظ مـع     . إمكانيـة االسـتعانة مبحـام      والتزام الدولة بأن توفر للمشتبه فيه حماميـاً وأن تـضمن          
مـع حماميهـا بعـد مخـس سـنوات، وهـو             االرتياح أن أونغ سان سو كـي اجتمعـت عقـب ذلـك            

 . مـع حماميهـا علـى أسـاس منـتظم، وبقـدر مـا يعتـربه أي مـن الطـرفني ضـروريا                      تلتقييتوقع أن   
 وحماميهـا   ، اجتمعت أونـغ سـان سـو كـي         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ واعتبارا من    ،ووفقا لتقارير 

 ويأمـل املقـرر اخلـاص إذا    .ثالث مـرات ملناقـشة رفـع دعـوى قـضائية ضـد اسـتمرار احتجازهـا             
ُرفعت تلك الدعوى، أن ُيـنظر فيها بطريقة نزيهة ومتسمة بالشفافية، كما هـو متوقـع مـن أيـة                   

 أن ٢٠٠٨يونيـه  /اص جملس حقوق اإلنسان يف حزيـران وأبلغ املقرر اخل .سلطة قضائية مستقلة
،  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان      ١٩ و   ١٠ و   ٩جاز أونغ سان سو كي خيالف املواد        احت

اعتقــال أي إنــسان أو حجــزه تعــسفيا؛ ولكــل إنــسان احلــق يف أن تنظــر الــيت ال جيــوز وفقــا هلــا 
لـرأي   نظـرا منـصفا وعلنيـا؛ ولكـل شـخص حـق التمتـع حبريـة ا        حمكمـة مـستقلة وحمايـدة     قضيته  
 .والتعبري

سـجناء الـضمري يف ميامنـار مـن     أقـدم  مع يو وين تني، ، أثناء بعثته ى املقرر اخلاص  والتق - ٣٥
حيــة وأجريــت لــه عمليــة جرا . عامــا يف الــسجن١٩حيــث طــول مــدة حبــسه، حيــث أمــضى 

وقـد حكـم عليـه       . وهو يعاين من مشاكل يف القلـب       ،٢٠٠٨يناير  /لعالج فتق يف كانون الثاين    
 ١٩٩٥يـو ويـن تـني يف عـام           وحكـم علـى    . سـنة  ٢١بالسجن لفتـرات جمموعهـا       ثالث مرات 

 .بالسجن عشر سنوات إضافية بسبب الكتابة إىل األمم املتحدة عن األوضاع يف السجن

كما التقى املقرر اخلـاص مـع يـو غـامبريا، الـشريك املؤسـس واملتحـدث باسـم حتـالف                      - ٣٦
إىل الــشوارع الــذي قــام بــدور مهــم يف خــروج الرهبــان وهــو التحــالف رهبــان عمــوم بورمــا، 

 .٢٠٠٧ســبتمرب / مــن االحتجاجــات يف أيلــول“الثــورة الزعفرانيــة”خــالل مــا يــسمى مبرحلــة 
 .مانـداالي مبقاطعـة   يف بلـدة سـينغينغ       ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤يو غامبريا يف     وقد اعتقل 

يو غـامبريا يرتـدي قميـصا أزرق وبنطلونـا، حيـث أن الـسلطات كانـت قـد جردتـه مـن                  وكان
وقــد أُبِلـــغ املقــرر اخلــاص بــأن هتمــا بعــشرة انتــهاكات خمتلفــة    .د إلقــاء القــبض عليــهردائــه عنــ

ــهاكات للمــادة       ــه، مبــا يف ذلــك انت ــذ زيارت ــو غــامبريا من ) ألــف (٥٠٥للقــوانني ُوجهــت إىل ي
د بـصورة غـري قانونيـة،        من قانون عبـور احلـدو      ١٣/١ قانون جرائم الدولة، واملادة      من) باء( و

ــادة  ــن قــ ١٧/١وامل ــادة     م ــشروعة وامل ــري امل ــات غ ــة يف   ) ي (٥انون التجمع ــانون احلماي ــن ق م
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 مــن قــانون ٦لكتــروين واملــادة إلمــن قــانون التبــادل ا) ألــف (٣٠٣حــاالت الطــوارئ، واملــادة 
) البوذيـة (، واإلسـاءة إىل مسعـة ساسـانا    االنزعـاج العـام  تنظيم التحريض على الشغب، وإشـاعة      

هلـذا  وقـت وضـع الـصيغة النهائيـة     املقـرر اخلـاص علمـا،       قـد أحـيط     و .وانتهاك قـانون الـصحافة    
ومل ُيـــسمح حملاميــه  .٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٤ن يــو غــامبريا مثــل أمــام احملكمــة يــوم  ألتقريــر، ا

الذي قدم التماسا نيابة عنه لتمكينه مـن ارتـداء ردائـه يف الـسجن، بالـدخول إىل قاعـة احملكمـة          
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،         ٣٤٠املـادة   الف  وهـذا خيـ    .لعرض القضية وإبداء الدفاع فيهـا     

 .صان على إمكانية االستعانة مبحاماللتني ت من قانون السجون، ٤٠واملادة 
املقــرر اخلــاص أيــضا مــع ثــورين أونــغ وكيــاو كيــاو، اللــذين مت اعتقاهلمــا يف   واجتمــع  - ٣٧

مـع سوســو نــواي،   واجتمــع أيــضا .٢٠٠٧مـايو  / أيــار١ألمريكــي يف عيـد العمــال يف  املركـز ا 
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣عضو الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية الذي اعتقل يف 

ــسياسي     - ٣٨ ــأن عــددا مــن الناشــطني ال ـــغ املقــرر اخلــاص ب ــوا يف  وأُبِل ني واملــدنيني قــد اعتقل
، ومــن بينــهم الــسيد مينــت آيــي، زعــيم فريــق املــدافعني عــن حقــوق  ٢٠٠٨أغــسطس /آب ٨

وقــد  . والــداعني هلــا، الــذي كــان يف احلــبس االنفــرادي يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر   اإلنــسان
ويكـرر املقـرر اخلـاص تأكيـد دعوتـه حلريـة            . تعرض مينـت آمـي العتقـاالت سـابقة يف املاضـي           

 .التعبري والرأي، ويعرب عن أسفه العتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان

 اخلـاص باعتقـال الـسيد زارغانـار، وهـو ممثـل             غ املقرر بل أ ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف   - ٣٩
ــرجس       ــة بعــد إعــصار ن ــار، كــان يقــود بعــض جهــود اإلغاث ــا  .كوميــدي شــهري يف ميامن ووفق

ســبعة مــن رجــال الــشرطة بقيــادة قائــد شــرطة منطقــة يــانغون ذهــب لمعلومــات الــيت وردت، ل
 بقليــل، يف  مــساء٨الغربيــة ورئــيس اجمللــس احمللــي إىل مــرتل الــسيد زارغانــار قبــل الــساعة         

 يف لقائـه مـع رئـيس        ،واستفـسر املقـرر اخلـاص      .، وفتشوا مرتله واقتادوه معهم    هيوني/حزيران ٤
مثـل أمـام احملكمـة يف    أنـه  يف سـجن إنـساين، و  حمتجـز  الشرطة عن السيد زارغانار، فقيل له إنه       

هم  واتُّــ  ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٧ احملكمة للمـرة الثانيـة يف        وأُحضر إىل  .٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠
 .من قانون أحكام الطوارئ) أ (١٧واملادة ) ياء (٥بثمانية جرائم مزعومة مبوجب املادة 

 مـن أعـضاء الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل             اعـدد ، قـرر أن     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٩ويف   - ٤٠
بينما كانوا يطلقـون العـصافري واحلمـائم مبناسـبة عيـد املـيالد       قد ألقي القبض عليهم  الدميقراطية  

 .ونغ سان سو كي أل٦٣ الـ

ويأسـف املقــرر اخلــاص ألن أغلبيــة ســجناء الـضمري حمتجــزون بــصفة دائمــة يف احلــبس    - ٤١
االنفرادي، مما خيالف القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وميكـن أيـضا أن ُيــعترب خمالفـا لدسـتور             

ة ال جيــوز توقيــع عقوبــات تنتــهك كرامــ” علــى أنــه ٤٤ الــذي يــنص يف املــادة ،الدولــة اجلديــد
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كما يأسف للممارسة املستمرة باهتام النشطاء السياسيني واملدنيني جبـرائم مزعومـة             .“اإلنسان
 .ال عالقة بينها كذريعة العتقاهلم

ويالحظ املقرر اخلاص أن غالبية السجناء يعتمدون على الغـذاء والـدواء الـذي تقدمـه                  - ٤٢
سجناء ُيـنقلون عمـداً إىل سـجون     ويف هذا الصدد، تلقى املقرر اخلاص ادعاءات بأن ال         .أسرهم

أو مـن املـستحيل يف بعـض        علـى األسـر     بعيدة عن بلداهتم األصلية، لكي يـضحي مـن الـصعب            
وقـد تلقـى املقـرر اخلـاص أيـضا           .احلاالت ضمان زيارات منتظمة ومتكررة لذويهم املسجونني      

أن ثيـت ويـن     تقارير تفيد بأن السجناء يف بعض السجون حمرومون من العالج الطـيب الكـايف و              
كمـا وردت تقـارير      .، تويف يف السجن بسبب عدم عالجه من املالريا        للطلبةأونغ، وهو زعيم    

 .إىل معسكرات لألشغال الشاقةسجناء عن إرسال 

ن يو ىن وين، وهو أمني الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطيـة، البـالغ مـن        إويقال أيضا    - ٤٣
، يعــاين مــن ارتفــاع ضــغط الــدم  ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٧ عامــا الــذي اعتقــل يف ٦٠العمــر 

نه ال يتلقى أي عالج طـيب مناسـب، ممـا يـضطره إىل أن يعتمـد علـى          أبيد   .ومشاكل يف القلب  
، حكـم عليـه بالـسجن ملـدة سـنتني           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ويف   .األدوية اليت تقدمها أسرته   

 .هو حاليا يف سجن ميتكيناوأفيد أنه مل يسمح له باالتصال مبحام، و .مع األشغال الشاقة

ــون أو،       - ٤٤ ــو خــون هت ــارير عــن ي ــضا تق ــرر اخلــاص أي ــد تلقــى املق ــالغ مــن العمــر وق   الب
 مقعـــدا يف ٢٣رئـــيس رابطـــة قوميـــات شـــان للدميقراطيـــة، الـــيت حـــصلت علـــى  وعامـــا،  ٦٤

ــسياسيني يف      .١٩٩٠انتخابــات عــام   ــار املمــثلني ال ــه حــضر اجتماعــا خاصــا لكب ــد قيــل أن وق
نـوفمرب  /وبعـد وقـت قـصري مـن اعتقالـه حكـم عليـه يف تـشرين الثـاين                   .٢٠٠٥ايـر   فرب/شباط ٧

كاتـشني، البعيـد عـن      واليـة   أو يف    - وقد نقل إىل سـجن بوتـا       . سنة ٩٣  بالسجن ملدة  ٢٠٠٥
يف وتفيـد التقـارير أنـه يعـاين مـن مـشاكل              .مرتله وأسرته، حيث ُيـقال إن الظروف قاسية جدا       

رس وارتفــاع ضــغط الــدم، وأنــه حمــروم مــن املــساعدة الطبيــة الــسكر والنقــمــرض  و،الربوســتاتا
 .اخلارجية

خلطـر  أو  وُيـعرض استمرار احتجاز القادة السياسيني مثل يو وين تـني وهكـون هتـون                - ٤٥
عنها احلكومة يف خارطـة الطريـق      حسبما أعربت   لعملية الدميقراطية   يف ا ركة  اكبري أهداف املش  

 .اطيةاملؤلفة من سبع خطوات إىل الدميقر

وفيمــا يتعلــق حبالــة الرهبــان احملتجــزين الــذين قامــت الــسلطات بــرتع أرديتــهم، يؤكــد   - ٤٦
فـضالً    مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،          ١٨املقرر اخلاص أن هذه املمارسة ختالف املادة        

حريـة اعتنـاق الـدين    احلـق يف   اليت تعتـرف  ، من الدستور اجلديد للدولة    ٣٤عن خمالفتها للمادة    
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 اليت تعترف بالوضع اخلاص للبوذية باعتبارهـا الـدين الـذي         ،٣٦١وتناقض املادة   بل  ممارسته،  و
 .تعتنقه الغالبية العظمى من مواطين الدولة

وقد تلقى املقرر اخلاص العديـد مـن االدعـاءات بـأن اإلجـراءات املتخـذة ضـد سـجناء                     - ٤٧
يـة للحـق يف االسـتعانة مبحـام، وبـأن      الضمري ال تراعي الضمانات األساسية، مثل املمارسة الفعل  

 رجـال، مـن     ٢٨ نـساء و     ٧ويف هـذا الـصدد، أبِلــغ بـأن           .احملاكم تفتقر إىل االستقالل والرتاهة    
/  أيلـول ٢ حمكمـة يف سـجن إنـسني يف يـوم     إىلأُحـضروا  ، “١٩٨٨جمموعة طلبـة جيـل    ”قادة  
 . أمـام احملكمـة نفـسها   وأمر القاضي باستمرار احتجـازهم ومثـوهلم يف األسـبوع التـايل            .سبتمرب

وقيــل أيــضا أن أحــدا منــهم مل يــسمح لــه   .وقيــل إن كــال منــهم يواجــه هتمــا مزعومــة متعــددة 
 .بااللتقاء مع حماميه

ويــود املقــرر اخلــاص أن يؤكــد مــن جديــد دعوتــه إىل الــسلطات إلعــادة التعامــل مــع     - ٤٨
 .حتجاز وفقا لواليتهااللجنة الدولية للصليب األمحر وتوفري حرية الوصول إىل مراكز اال

ووفقا للمعلومات الـواردة، يوجـد حـىت اآلن          .وهو يرحب بوقف استخدام عقوبة اإلعدام      - ٤٩
 .١٩٩٨حمكوم عليهم باإلعدام، ولكن مل ينفذ أي حكم باإلعدام منذ عام سجني  ٥٠٠حنو 

 
 ٢٠٠٧ســـبتمرب /مظـــاهرات أيلـــولإجـــراءات قمـــع حريـــة الـــرأي والتعـــبري، و -جيـم  

 ٢٠١٠ على إجراء انتخابات حرة يف عام وآثارها
ــة      - ٥٠ ــره عــن البعث ــسابق يف تقري ــرر اخلــاص ال ــوات )A/HRC/6/14(خلــص املق ، إىل أن ق

األمن، مبا فيها اجليش وشرطة مكافحة الشغب، فـضال عـن أعـضاء مـن رابطـة احتـاد التـضامن                     
ــشيا ســوان آه شــني، اســتخدمت القــوة املفرطــة ضــد ا     ــة وميلي مبــا فيهــا القــوة  ملــدنيني، والتنمي

 إىل  ٢٦غري الـضرورية وغـري املتناسـبة، خـالل قمـع املظـاهرات الـسلمية يف الفتـرة مـن                      الفتاكة
تقــارير تــزعم حــدوث املقــرر اخلــاص وبعــد ذلــك االنتقــام، تلقــى  .٢٠٠٧ســبتمرب /ول أيلــ٢٩

 ولـوحظ  .حاالت من القتل، والضرب املربح، واالعتقال، والتعـذيب، والوفـاة أثنـاء االحتجـاز         
ــاك أســباب  ــا ال يقــل عــن     اأن هن ــأن م ــاد ب ــة لالعتق ــوا مــصرعهم،   ٣١ قوي ــد لق وأن  شخــصا ق

ــا ــني   م ــراوح ب ــد شــخص  ٤ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠يت ــوا نتيجــة  ق ــصارمة ضــد   اعتقل لإلجــراءات ال
 .أكتوبر/سبتمرب وتشرين األول/املظاهرات يف أيلول

كومـة، طالبــاً   حالـة مــن حـاالت االختفـاء القـسري إىل احل    ٧٤وأرسـل املقـرر اخلـاص     - ٥١
ووفقـا للمعلومـات الـيت عرضـت علـى املقـرر اخلـاص، كـان                 .معلومات عـن أمـاكن وجـودهم      

/  ال يزالــون حمتجــزين فيمــا يتعلــق بأحــداث أيلــول٢٠٠٨يوليــه / شــخص يف متــوز٧٠٠هنــاك 
  .٢٠٠٧أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول
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حكومـة   وأنـشأت  .زالت املـساءلة عـن هـذه االنتـهاكات حلقـوق اإلنـسان معلقـة               وما - ٥٢
للتحقيـق يف الوفيـات واالعتقـاالت         يرأسـها وزيـر الـشؤون الداخليـة،        “هيئة للتحقيـق  ”ميامنار  

ومـع ذلـك، مل يـتم حـىت      ).A/HRC/7/G/8(سـبتمرب  /وحاالت االختفاء فيما يتعلق حبملة أيلول   
ــسؤولني    ــوظفني امل ــة امل ــد ومعاقب ــادتني   .اآلن حتدي ــامل  ١٠ و ٨ومبوجــب امل ــن اإلعــالن الع ي  م

حلقوق اإلنسان والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، فـإن احلكومـة ملزمـة بـالتحقيق يف الوقـائع                     
ــز، وباختــاذ إجــراءات ضــد مــن      ــة ودون حتي ــة وســرعة ودق ــدعى بفعالي مــسؤوليتهم، حــسب  ي

ــة   . االقتــضاء ــة وســبل  توجيــب علــى احلكومــة أن تــوفر أيــضا إمكاني وصــل الــضحايا إىل العدال
 .ا يف ذلك التعويضاتاالنتصاف الفعالة، مب

وال توجد لدى املقرر اخلاص معلومات بشأن قيـام حمكمـة مـستقلة وحمايـدة بـالتحقيق         - ٥٣
زال يتلقى معلومات عن سجناء توجه هلم احملـاكم احملليـة هتمـا              نه ما أبيد   .يف تلك االنتهاكات  

 .ملشاركتهم يف األحداث

سـبتمرب  /الـيت وقعـت يف أيلـول   عاصفة الوبدون املساءلة، قد تتكرر مثل تلك األحداث        - ٥٤
احلــق يف احليــاة والــسالمة الشخــصية  يعــرض للخطــر فحــسب  وهــذا ال  . مــرة أخــرى٢٠٠٧

 .واحلرية، بل يدل أيضاً على ضعف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي
 

 محاية املدنيني واألقليات العرقيةوالقانون اإلنساين الدويل،  -دال  
 إزاء قلقهـا  بـالغ  عـن  ٦٢/٢٢٢ قرارهـا  مـن ) د( ٢ الفقـرة  يف لعامـة، ا اجلمعيـة  أعربت - ٥٥

 ميامنـار،  يف عرقيـة  قوميـات  إىل ينتمـون  الـذين  األشـخاص  هلـا  يتعرض اليت االنتهاكاتالتمييز و 
 العــسكرية القــوات شــنتها الــيت واهلجمــات الــصراع، ومنــاطق احلدوديــة املنــاطق يف ســيما وال

 يف أخـرى  عرقيـة  واليـات  ويف كـارين  واليـة  يف قـرى  لىع للدولة تابعة غري مسلحة ومجاعات
 أخــرى وجتــاوزات جــسيمة وانتــهاكات النطــاق واســع قــسري تــشريد إىل أدت والــيت ميامنــار
 .املتضررين للسكان اإلنسان حلقوق

، على التـوايل،    )ح(و  ) و( ٤ تنيالفقر يف بقوة، العامة اجلمعية ويف هذا السياق، هتيب    - ٥٦
 املتحـــدة األمــم  مؤســسات  دخـــول فــورا  تكفــل  أن ميامنـــار حبكومــة  ،٦٢/٢٢٢مــن القــرار   
 فيهــا مبــا ميامنــار، أحنــاء مجيــع إىل عــائق ودون بأمــان وشــركائها الدوليــة اإلنــسانية واملنظمــات

ــا تتعــاون وأن واحلــدود، الــصراع منــاطق  وصــول كفالــة بغيــة املنظمــات تلــك مــع تامــا تعاون
 عاجلـة  تـدابري  تتخـذ  وأن كافة؛ البلد أحناء يف تاجنياحمل األشخاص مجيع إىل اإلنسانية املساعدة
 أقليــات فيهــا تعــيش الــيت املنــاطق يف املــدنيني تــستهدف الــيت العــسكرية للعمليــات حــد لوضــع
 ضــد ترتكــب اإلنــساين والقــانون اإلنــسان حلقــوق انتــهاكات مــن هبــا يقتــرن ومــا ،عرقيــة

 مـن  الكبرية لألعداد املنتظم القسري التشريد تنهي وأن عرقية، قوميات إىل املنتمني األشخاص
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 وقـف  اتفاقـات  حتتـرم  وأن اجملـاورة،  البلـدان  إىل الالجئني لتدفق األخرى واألسباب األشخاص
 .القائمة النار إطالق

  وغـري أنـه    .اجلويـة  األحـوال  سوء بسبب كارين لوالية اخلاص املقرر زيارة ألغيت قدو - ٥٧
قـد   قـراهم وكانـت   . ٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  يف تايلنـد  إىل سـافروا  الذين املدنيني من بعدد التقى

 للفـرار لـذلك    فاضـطروا  رزقهـم  ومـصادر  منـازهلم  وفقـدوا  العـسكرية  اهلجمات خاللأحرقت  
 يعـيش  كـان  أنـه  لـه  شرح عمره من عشرة الثالثة يف بصيب التقى كما .حبياهتم للنجاة تايلند إىل
 وتعرضـت . املتمـردين  معقـل  نمـ  األقـدام  علـى  سريا ساعة بعد على ثاندونغ، يف الكي قرية يف

 مـع  ففـر  .اجلهـات  مجيع يف أرضية ألغام حوهلا وزرعت ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول يف هلجوم القرية
ــات إىل أســرته ــشرين ١٧ ويف .الغاب ــاين ت ــوفمرب/الث ــا ،٢٠٠٧ ن  ،األشــجار يقطــع كــان حينم
   .عينيه وفقد وجهه يف لغم انفجر

 كـايني  واليـة  يف داخليـا  املـشردين  من كبري بعدد تتعلق معلومات اخلاص املقرر وتلقى - ٥٨
ــشمالية ــا .ال ــى كم ــزاعم تلق ــن م ــدنيني ع ــستخدمهم م ــسكريون ي ــسرا الع ــالني ق  ويف. كحم

 تــشمل الــيت ،الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية لتقــديرات ووفقــا ،٢٠٠٨ يوليــه/متــوز
 اإلقليمـي،  القبـول  جملـس ى  لـد  رمسيـا  املـسجلني  اللجـوء  وملتمـسي  املسجلني املخيمات سكان
  .الجئ ١٣١ ٠٠٠ حبوايل تايلند إىل ميامنار من نزحوا الذين الالجئني عدد قدر

 علـى  ٣ املـشتركة  املـادة  يف تـنص  اليت ،األربع جنيف اتفاقيات يف طرف دولة ميامنارو - ٥٩
 السترشـاد ا وينبغـي  .دويل بطـابع  تتـسم  ال الـيت  املسلحة الرتاعات خالل املدنيني السكان محاية
ــات يف ــسكرية العمليــ ــدان يف العــ ــك امليــ ــصكوك بتلــ ــة الــ ــيت - الدوليــ ــضا وردت الــ  يف أيــ

 إىل - ميامنــار عليــه صــدقت الــذي آســيا شــرق جنــوب أمــم رابطــة ميثــاق مــن ى ٢-٢ املــادة
 .اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن العريف الدويل القانون جانب

 مــن العــزل املــدنيني ضــد العنــف ســتخداما إزاء قلقــه عــن اخلــاص املقــرر أعــرب وقــد - ٦٠
 اتفاقيـة  علـى  التـصديق  إىل ودعـا  للدولـة،  التابعـة  غري املسلحة واجلماعات ميامنار جيش جانب
 وتنفيـذ  ،األلغـام  تلـك  وتـدمري  لألفـراد  املـضادة  األلغـام  ونقـل  وإنتـاج  وتكـديس  استعمال حظر
 .املدنيني من الضحايا ملساعدة تدابري

 احلدوديـة  املناطق يف املسلمة الطائفة  أفراد وضع إزاء بالقلق أيضا اصاخل املقرر ويشعر - ٦١
 حـسب  أعـوام،  لعـدة  جنـسيتهم  مـن  تعـسفي  بـشكل  حرمـوا  الـذين  الشمالية، راخني والية من

  .اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من ١٥ املادة مع يتعارض مما الواردة، املعلومات

 ميامنـار  بـني  احلـدود  على الواقعة املنطقة تلك يف عوامل، عدة أثرت ذلك، إىل إضافةو - ٦٢
 ويف .فيـه  نقـص  أي علـى  املعيـشية  األسـر  تغلـب  فرص عن فضال الغذاء توفر على وبنغالديش،
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 حمــصوهلا باعــت الــيت األســر واضــطرت الغلــة اخنفــاض إىل اجلويــة األحــوال أدت ،٢٠٠٧ عــام
 بعـد  فيمـا  لغـذائها  الـالزم  األرز اءشـر  إىل حينذاك سائدة كانت اليت املنخفضة باألسعار مقدما
 مـن  الـساحلية  املناطق يف سواء احملاصيل، دمر) ٢٠٠٧( سدر إعصار ألن ونظرا. أعلى بأسعار
 بأســـعار األرز شـــراء مـــن ميامنـــار يف األســـر تـــتمكن بـــنغالديش،مل أحنـــاء مجيـــع يف أو ميامنـــار
 .الـسابقة  األعوام يف تفعل كانت ،كما٢٠٠٨ لعام خمزوهنا الستكمال بنغالديش من منخفضة

 إعـصار  لـضحايا  التربعـات  بتقـدمي  الـسكان  مطالبـة  عـن  العسكريون يكف ال ذاته، الوقت ويف
 واجلــاموس ،)احملــسنة البــذور ذلــك يف مبــا( األرز وشــتالت النقــود التربعــات وتــشمل .نــرجس
 مــن ١٣ للمــادة انتــهاكاالــسفر،  علــى شــديدة قيــود فرضــت ذلــك، علــى عــالوة و.واملاشــية

 الغــذاء تــدبريل التقليديــة الوســائل ممــا حــال دون اللجــوء إىل ،اإلنــسان حلقــوق العــاملي الناإلعــ
 .بأجر عمل على للحصول السعي أو الغابات منتجات مجع مثل والدخل،

 األمـم  ميثـاق  مثـل  الرئيـسية،  الدوليـة  الـصكوك  يف عليـه  منصوص مييزالت عدم مبدأ إن - ٦٣
 مـدرج  أنـه  كما )٢ املادة (اإلنسان حلقوق العاملي إلعالنوا )٥٥ و ٣-١ نياملادتيف   (املتحدة

 علـى  القـضاء  واتفاقيـة  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  ذلـك  يف مبـا  ،اإلنـسان  حقوق معاهدات مجيع يف
 أمـم  رابطـة  ميثـاق  يف أيـضا  وورد .فيهـا  طرفدولة   ميامنار اليت املرأة ضد التمييز أشكال مجيع

 مجيــع تتمتــع أن وجيــب ).)ل (٢-٢ املــادة( ميامنــار عليــه صــدقت الــذي آســيا شــرق جنــوب
 تدرجييـة  تـدابري  تتخذ وأن متييز، دون اإلنسان حبقوق ضعفا، أكثرها سيما ال العرقية، األقليات

   .الراهنة الظروف حتسني أجل من
 

 تقدمي املساعدة اإلنسانية يف حاالت الكوارث الطبيعةومحاية حقوق اإلنسان  -هاء  
 إىل أدى ممـا  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ٣ و ٢ يـومي  ميامنـار  ملـداري ا نـرجس  إعصار ضرب - ٦٤

ــاايأ  مقاطعــةتــدمري  ويف. ميامنــار مــدن أكــرب ،يــانغون مدينــة مباشــر بــشكل وأصــاب روادي ي
 زال مـا و. شخـصا  ٨٤ ٥٣٧ حبـوايل  للوفيـات  الرمسـي  العـدد  قـدر  ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٤
 . املفقودين عداد يف شخصا ٥٣ ٨٣٦ من يقرب ما

 آسـيا  شـرق  جنـوب  أمـم  رابطـة  بـني  مجـع  الـذي  الثالثي األساسي الفريق إنشاء أدىو - ٦٥
 املــسائل بــشأن القــرارات واختــاذ للنقــاش فعــال منتــدى وجــود إىل املتحــدة، واألمــم واحلكومــة
ــة ــة مـــن أجـــل التنفيذيـ ــال حنـــو علـــى املـــشاكل معاجلـ ــريع فعـ ــرر ويرحـــب .وسـ  اخلـــاص املقـ

  .املبادرة هبذه

 .طالعه علـى جهـود اإلنعـاش    إمت   و  األساسي الثالثي  قي بالفر قرر اخلاص  امل وقد اجتمع  - ٦٦
سـيما كفالـة    ال و،إجيـاد حلـول دائمـة ملـشكلة اليتـامى     ومت إطالعه أيضا على أنـشطة مـن قبيـل     

 يعـودوا إىل  كـي سـية هلـم    مـع أقـارب هلـم وتقـدمي مـنح درا     اإلمكـان قدر  استمرارهم يف العيش    
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 وأنـه   ، تقـارير عـن عمـل قـسري مـرتبط بإعـصار نـرجس              أي وذكر الفريق أنه مل ترد    . الدراسة
  علـى أنـه  . عـودة غـري طوعيـة للمـشردين داخليـا     ممـا تـردد عـن    وجد صعوبة شديدة يف التحقق      

ويشمل ذلـك العائـدين الـذين       . ميكن أن تسبب مشاكل   “ األراضيب  املتعلقة احلقوق”ذكر أن   
الــيت تــود أن تطالــب مبرياثهــم، ميكــن أن يكــون آخــرون قــد احتلــوا عقــاراهتم، وأســر الــضحايا 

أن التكهنـات    علـى  أيـضا  الفريـق    وشـدد . فضال عن الذين فقدوا حقوق امللكية أثنـاء اإلعـصار         
، لـيس هلـا     اإلعـصار  واألمراض يف أعقـاب      العدوى تفشي   نامجة عن املتعلقة مبوجة وفيات ثانية     

نـاطق  يت تعمـل هبمـة يف امل   اجملـاورة والـ  البلـدان أساس من الصحة وأن األفرقة الطبية القادمة مـن   
 .هذا التفشياملتضررة مل تبلغ عن مثل 

 كيوكـــاالت قـــرى وزار أيايـــا روادي مقاطعـــة يف البوتـــا إىل اخلـــاص املقـــرر وســـافر - ٦٧
 وزار مؤقتــة مالجــئ يف يقيمــون مــشردين بأشــخاص والتقــى .وكياتــشار وببينــسالو وكــونغي
 فقـد  الـذين  املـدمر،  عـصار اإل مـن  لنـاجني ا مـع  باملـشاعر  مفعمـا  حديثا وتبادل .املدارس إحدى
    .تنفيذها جيري اليت اإلعمار  إعادةمبشروعات علما وأحاط .بأكملها أسرته بعضهم

 إنقـاذ ” ومنظمـة  اليونيـسيف  مـن  كـل  والطفـل  املـرأة  محايـة  جمموعـة  قيادة يف شاركيو - ٦٨
 وهــو(فريــدا  شتركةاملــ القيــادةاخلــاص ب ترتيــبهــذا ال ويعــد.  الدوليــةاحلكوميــة غــري “الطفولــة
. اتاجملموعـ  تلـك  يف الـشركاء  مـسامهة  عـزز قـد   و ،)والتعلـيم  الـصحة  جممـوعيت  يف أيضا مطبق

 معـارف  مـن  الـديه  مبـا  مشترك، بعمل اجملموعتني قيادات اضطالع أن تبني ذلك، على عالوةو
ــزال إىل يــؤدي احلمايــة، جمــال يف ومكثفــة متنوعــة  هــي الرئيــسية املهمــة وتــصبح. تبــادلامل تعزي
 املنـاطق  يف والنـساء  لألطفـال  ومحايـة  فوريـة  رعايـة  تـوفري  أجل من اجملموعة أعضاء بني التنسيق
ــضررت الــيت ــا ومهــا( اإلعــصار مــن ت ــا  مقاطعت ــانغون رواديأياي ــة، )وي ــايري وجــود وكفال  مع

 . املتضررين للسكان الشاملة التغطية يعزز أن ميكن الذي األمر منسقة، وهياكل موحدة

 عمليـات  أي ومنـع ؛  األسـرة  مشـل  مل تعزيـز  يف اجملموعـة  هلـذه  احملـددة  األهداف لوتتمث - ٦٩
 أو الــصغرية أســرهم عــن انفــصلوا الــذين األطفــال مشــل مجــع وإعــادة أمكــن، كلمــا ،انفــصال
 غريهـم  أو اليتـامى  أو ذويهـم  عن انفصلوا الذين لألطفال املالئمة الرعاية توفري وكفالة املمتدة؛

 فـيهن  مبـن  ،املستـضعفات  للنـساء والكافية   املالئمة الرعاية توفري وكفالة ؛األطفال احملرومني  من
 ،واملرضــــعات واحلوامــــل ،املعيــــشية األســــر وربــــات ،املنفــــصالت/املفتقــــرات إىل صــــاحب

 نقــص فــريوس وحــامالت ،واملــسنات ،الــصدمة مــن يعــانني والــاليت ،واملعوقــات ،واملــصابات
 للنـساء  آمنـة  أجـواء  وتـوفري  واألطفال؛ للنساء النفسية ةرعايال وتعزيز املكتسب؛ البشرية املناعة

 .كافة اجملموعات يف والطفل املرأة محاية مراعاة وتعميم واألطفال
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 تايلنـد  إىل الـرتوح  عمليـات  مـن  مزيـد  علـى  شـجع  البلـد  يف الوضع بأن التقارير وتفيد - ٧٠
 .تاك والية إىل جديد نازح ٢٠٠ وصول عن بالغاإل مت ،اإلعصار وقوع ومنذ .اجملاورة

 وضـع  بـشأن  خمـاوف  وأثـريت  .قـسري  هتجـري  عمليات عن ادعاءات عدة وردت كما - ٧١
 لألسـف  حـتفهم  لقـوا  الـذين  أو املتـضررة  املنـاطق  من فروا الذين األشخاص وممتلكات أراضي
  .همحقوق ومحاية مزاعمهم يف للنظر آليات وضع وينبغي. اإلعصار أثناء

. ديـارهم  مـن  شـردوا  وقـد  أنفسهم األشخاص من العديد وجد مباشرة، الكارثة وبعد - ٧٢
 علــى حــصوهلم صــعوبة مــن تزيــد الــيت التحــديات مــن عــددا داخليــا املــشردون هــؤالء ويواجــه
 واملــأوى، الغــذاء علــى حــصوهلم تيــسري علــى اجلهــود تركيــز ينبغــي لــذا، .األساســية حقــوقهم
 وينبغـي  .بـسالمتهم  املتعلقـة  العاجلة تاالحتياجا تلبية إىل باإلضافة األساسية، حقوقهم ومحاية
 العنــف مــن واحلمايــة املــساعدات، علــى احلــصول يف املــساواة قبيــل مــن ملــسائل األولويــة مــنح

 ؛أو الـــسخرة اإلجبـــاري العـــسكري والتجنيـــد ؛اجلنـــسي والعنـــف اجلـــنس نـــوع علـــى القـــائم
 عنـد  الـسكان  يواجههـا  أن ميكـن  الـيت  والتحـديات  الـضائعة  للمـستندات  فاقـد  بدل واستخراج
 .عودهتم

 
 اإلنسان حقوق على رهااثوآ احلياة وتواصل املعيشية األحوال - واو 

 منـه  النـاجني  علـى  مـدمر  أثـر  هلـا  يكـون  أن ميكـن  نـرجس  إعصار قبيل من كوارث إن - ٧٣
 املتحـدة  األمـم  منظمـة  نـشرهتا  الـيت  للمعلومـات  وفقـا  و .التغذيـة  سـوء  مـن  بالفعل يعانون الذين

 سـوء  معـدالت  تبلـغ ،  ٢٠٠٨ لعـام  العـامل  يف األطفال حالة عن تقريرها يف سيفاليوني للطفولة
 العـاملي  األغذيـة  برنـامج  مثـل  منظمات وكانت. املائة يف ٣٢ البلد هذا يف األطفال بني التغذية
 واحلوامـل  األطفـال  فـيهم  مبـن   يف ميامنـار   املستـضعفة  اجلماعات على أغذية بتوزيع بالفعل تقوم

 والــسل اإليــدز/املكتــسب البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املــصابون اصواألشــخ واملرضــعات
   .البلد هذا اإلعصار يضرب أن قبل لإلغاثة برناجمها إطار يف الرئوي

 الغــذاء علــى احلــصول يــزال ال اخلــاص، املقــرر علــى عرضــت الــيت للمعلومــات ووفقــا - ٧٤
 إىل الوصـول  وصـعوبة  لغذائيـة، ا املـواد  كفايـة  عـدم  شـأن  ومـن  .ميامنـار  يف حتديا يشكل الكايف
 أن العـيش  كـسب  فـرص  وقلـة  ،الـصحي  والـصرف  امليـاه  مرافـق  كفايـة  وعدم الصحية، املرافق
 اإلنـسان بالنـسبة    حبقـوق  الكامـل  التمتـع  وتعـرض للخطـر    الغـذائي  األمن حالة تفاقم إىل يتؤد

  .البلد هذا يف السكان من ضخمة لقطاعات

 مجيـع  يف لألراضـي  تعـسفية  مـصادرة  عمليات عن زاعمم يتلقى اخلاص املقرر زال وما - ٧٥
 األراضـي  مـن  اهلكتـارات  آلالف الـسلطات  هبا قامت مصادرة عمليات بينها ومن البالد، أحناء
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 زراعيـة  معـدات بالفعل   اشتروا قد  كانوا نياملزارع أن مع يالبوجا يف ألفراد اململوكة الزراعية
 للمــزارعني املعيــشية والظــروف العمــل ظــروف زالــت ومــا. احلكومــة مــن بالتقــسيط وبــذورا
 .غري مستقرة الزراعيني والعمال

 يف األمومـة والطفولـة    رعاية رابطة مبمثلي اجتماعه خالل ،علما اخلاص املقرر وأحاط - ٧٦
 االقتــصادية احلقــوق جمــال إعمــال يف الرئيــسية القــصورأوجــه  مبعاجلــة الرابطــة بــالتزام ،ميامنــار

 .ميامنار عبلش والثقافية واالجتماعية
 

 تطوير التعاون يف إطار حقوق اإلنسان -رابعا  
. ومــا بــرح يواجــه حتــديات معقــدة تعــرض البلــد لــتغريات هامــة خــالل العــام املنــصرم   - ٧٧
بـرح تعزيـز حقـوق اإلنــسان ومحايتـها يف البلـد مـا يــشكل حتـديا مـن التحـديات الرئيــسية           ومـا 
ي لعـدم إمكانيـة التجزئـة بالنـسبة للحقـوق املدنيـة       ويف هذا الصدد، فإن املفهـوم التقليـد      . املاثلة

. والثقافيــة واالقتــصادية والــسياسية واالجتماعيــة والتــرابط بينــها هــو مفهــوم هــام بوجــه خــاص
فاالنتقــال مــن الــسلطة العــسكرية إىل احلكومــة الدميقراطيــة املدنيــة يتطلــب عــددا مــن الــتغريات 

اعـات يف جمتمـع ميامنـار يف مرحلـة االنتقـال            اهليكلية الـيت ُتفـضي إىل ضـمان إشـراك مجيـع القط            
وعالوة على ذلك، فإن احلالة يف املناطق املأهولة باألقليات اإلثنيـة تـستدعي إحـالل               . السياسية

ويعتــزم املقــرر اخلــاص أن يطلــب زيــارة هــذه املنــاطق كــل علــى . االســتقرار وبنــاء ســالم مــتني
لكيال يعتمـد فقـط علـى التقـارير الـيت           حدة، للحصول على فكرة أفضل عن الواقع يف امليدان و         

 .يتلقاها بانتظام
ويالحظ املقرر اخلاص بارتياح التعـاون الـذي حـصل مـؤخرا بـني رابطـة أمـم جنـوب                     - ٧٨

 .شرق آسيا، واألمم املتحدة، وحكومة ميامنار يف معاجلة عواقب إعصار نرجس
ا، الــيت أجنزتــه كمـا أن التــصديق التــدرجيي علـى ميثــاق رابطــة أمـم جنــوب شــرق آسـي     - ٧٩

فامليثـاق يتـضمن احتـرام ومحايـة األحكـام املتعلقـة            . حكومة ميامنار فعال، باعث علـى االرتيـاح       
ــسان   ــوق اإلن ــواد  (حبق ــة    ))ل (٢-٢، و ٧-١الديباجــة وامل ــة إقليمي ــشاء هيئ ــى إن ــنص عل ، وي
 ).١٤املادة (حلقوق اإلنسان 

مل الدولية وحكومـة ميامنـار الـذي    يالحظ املقرر أن التفاهم التكميلي بني منظمة الع    و - ٨٠
، والـذي يـوفر اآلليـة الـيت متكـن ضـحايا عمـل الـسخرة، مـن التمـاس                ٢٠٠٧أبلغ عنـه يف عـام       

فاعتبـارا مـن    .  شهرا ١٢ لفترة جتريبية أخرى مدهتا      ٢٠٠٨فرباير  /اإلنصاف، قد ُمدد يف شباط    
تـصال مـا جمموعـه       شـهرا، تلقـى ضـابط اال       ١٦، أي بعـد إنـشاء اآلليـة بــ           ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١

 شكوى رمسيا إىل احلكومة من أجـل التحقيـق واختـاذ اإلجـراء          ٥٢ شكوى، قدمت منها     ١٠٠
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 مــن هــذه القــضايا قــد مت التحقيــق فيهــا وأغلقــت بعــد ٣٣ويالحــظ املقــرر اخلــاص أن . الــالزم
وال يزال هناك درجة منخفضة من الوعي لدى املواطنني هبـذه اآلليـة الـيت تعطـيهم احلـق                   . ذلك
وقد أُبلغ عـن حـوادث انتقاميـة موجهـة ضـد عـدد مـن املـشتكني أو ضـد الـذين                       . الشكوىيف  

ــها   ــتعني معاجلت واملقــرر اخلــاص يــشجع حكومــة  . يــدعمون اآلخــرين يف ممارســة حقــوقهم، وي
ميامنار بقـوة علـى مواصـلة تعاوهنـا مـع ضـابط االتـصال ملنظمـة العمـل الدوليـة يف سـبيل زيـادة               

 .تعزيز فعالية هذه اآللية
أي شـكل   حتظـر    مـن الدسـتور اجلديـد        ٣٥٩أن املادة   جتدر مالحظة   ويف هذا الصدد،     - ٨١

 كعقوبــة علــى اجلــرائم الــيت متــت اإلدانــة فيهــا ، باســتثناء األشــغال الــشاقة،مــن أعمــال الــسخرة
 .وفقا للقانون وملصلحة الشعبعليها حسب األصول والواجبات اليت فرضتها الدولة 

األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة  مــنح  جمتمــع املــاحنني علــى  ويــشجع املقــرر اخلــاص  - ٨٢
أهـداف األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك تعزيـز             الدولـة علـى حتقيـق       الوالية لتعزيز قدرة مؤسـسات      

 .ومحاية حقوق اإلنسان
 

 اخلالصة -خامسا  
جـدا  أمر مفيـد    هي  إمكانية زيارة ميامنار وإقامة عالقات عمل مع السلطات املعنية          إن   - ٨٣

 وكذلك عـن    ، صورة أوضح عن احتياجات البلد     إذ تصبح لديه  . يف أداء واليته  للمقرر اخلاص   
م املقرر اخلاص احلاجة الكبرية إىل بنـاء        وقد قيَّ .  به حماوريه، الذين يشكرهم ثانية على حفاوهتم     

لنـسبة  م أيـضا اإلمكانيـات الكـبرية با       حبقوق اإلنسان، لكنه قيَّ   املتعلقة  قدرات مؤسسات الدولة    
، بالنظر إىل أن معظم حماوريه علـى مـستوى جيـد مـن التعلـيم، ومـستعدون       لقدراتاهذه  لبناء  

 .للتعلم وتطبيق معايري حقوق اإلنسان الدولية
حقوق اإلنسان يف ميامنار ال يـزال مهمـة      حالة  وكما يتبني يف هذا التقرير، فإن حتسني         - ٨٤

علـى  و. يته عن طريق االنتقاد وعـدم التعـاون       كأداء، لكن املقرر اخلاص يرفض االضطالع بوال      
الـذي يـشمل    طريق العمـل الـذي تكتنفـه التحـديات، و         املقرر اخلاص خيتار    فالعكس من ذلك،    

مــع الـسلطات ومــساعدهتا علـى حتقيــق هـدفها النــهائي املتمثـل يف اســتعادة     اون املـشاركة والتعـ  
 ولـيس   ،ولكنه يستحق احملاولة  وهذا يتطلب وقتا،    . الدميقراطية وضمان احترام حقوق اإلنسان    

مل تبد، بعد مرور بعض الوقت، إشارة تدل على إحـراز أي نتـائج، ميكـن للمقـرر        فإذا  . اإلدانة
 .اخلاص أن يقرر عندئذ تغيري استراتيجيته

املنـتفعني النـهائيني هـم شـعب ميامنـار وأن أي            يتـذكر أن    وينبغي للمجتمـع الـدويل أن        - ٨٥
ولذلك يناشد املقرر اخلـاص اجملتمـع       . على السكان يف هناية املطاف    قرار أو إجراء دويل سيؤثر      
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للقيـام بواليتـه    جبميع الوسائل الضرورية     أن تزوده    ، والدول األعضاء يف اجلمعية العامة     ،الدويل
 .بطريقة جمدية ملساعدة حكومة ميامنار على حتسني حالة حقوق اإلنسان للشعب يف ميامنار

 
 توصيات -سادسا  

، الـيت   “ خطوات إىل الدميقراطيـة    خارطة الطريق املؤلفة من سبع    ”وضعت ميامنار    وقد - ٨٦
“ خارطـة الطريـق   ”وستستمر  . اء للموافقة عليه  تتضمن صياغة الدستور اجلديد، وإجراء استفت     

واحتـرام املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان هـو            . ٢٠١٠هذه بإجراء االنتخابات العامـة يف عـام         
 .هيد الطريق حنو الدميقراطيةأمر ال غىن عنه يف مت

وذكر املقرر اخلاص يف اجتماعاته مع مجاعـة حقـوق اإلنـسان التابعـة للحكومـة عزمـه                   - ٨٧
الطريـــق إىل ”علـــى أن يقتـــرح للحكومـــة أربعـــة عناصـــر أساســـية حلقـــوق اإلنـــسان لتمهيـــد   

حلقـوق اإلنـسان    فاحلكومة ينبغي هلا أن تنفذ بالتدريج العناصر األربعة األساسية          . “الدميقراطية
وخـالل هـذه الفتـرة يقـف املقـرر اخلـاص علـى             . ٢٠١٠وأن تنجزها قبل إجراء انتخابات عام       

أهبة االستعداد لتقدمي املساعدة الكاملة إىل السلطات لتحقيـق هـدف كـل عنـصر أساسـي مـن                   
 .هذه العناصر األساسية

 
لوطنيـة وفقـا    اسـتعراض التـشريعات ا    : قـوق اإلنـسان   حلالعنصر األساسـي األول      -ألف  

 للدستور اجلديد وااللتزامات الدولية
أُبلغ املقرر اخلاص خـالل اجتماعـه مـع املـؤمتر الـوطين أن الفـصلني األول والثـامن مـن                      - ٨٨

 على عدد من احلقـوق، مبـا فيهـا حريـة التعـبري، وحريـة الـرأي، وحريـة                    انالدستور اجلديد ينص  
 من اإلعـالن العـاملي      ٢٠ و   ١٩ املادتان   كما تنص . تجمع السلمي، وحرية تكوين اجلمعيات    ال

 .حلقوق اإلنسان على هذه احلقوق
 يف املائــة مــن ٩٢,٤أُقــر مــن قبــل   املــؤمتر الــوطين أن الدســتور اجلديــد قــد  كمــا أكــد - ٨٩

قــد إرادة شــعب ميامنــار أن  ، حــسب هــذه املعلومــات، ولــذلك، كــان مــن الواضــح .النــاخبني
ف مبا له من حقوق إنسانية، اليت تشمل حريـة التعـبري،            ُعقدت على عدة أمور من بينها االعترا      

وحرية الرأي، وحريـة التجمـع الـسلمي، وحريـة تكـوين اجلمعيـات، والتمتـع هبـذه احلقـوق يف             
 .٢٠١٠انتخابات عام هذه األثناء حىت 

ويف هذا الصدد، يوصي املقرر اخلاص بأن تبدأ حكومـة ميامنـار يف اسـتعراض وتعـديل                 - ٩٠
احمللية اليت حتد من هذه احلقوق األساسية واليت تتناقض مع الدستور اجلديـد ومـع   القوانني  تلك  

 .املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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القـانون الـوطين    ن   بوضـوح علـى أ     )د( ١٩٨وفيما يتعلق بدستور الدولة، تنص املـادة         - ٩١
ــع أحكامــ   ــارض م ــدويل،    . هال ميكــن أن يتع ــانون ال ــق بالق ــا يتعل ــم ووفيم ــاق األم  املتحــدة ميث

ــة واملـــ ( ــالن  وا،)٣-١ادة الديباجـ ــل،    إلعـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــسان، واتفاقيـ ــوق اإلنـ ــاملي حلقـ العـ
ظمـة العمـل الدوليـة، فـإن         واتفاقيـات من   ،القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          قيةواتفا

علــى  يتوجــبالــصكوك الدوليــة تتــضمن التزامــات بــشأن محايــة حقــوق اإلنــسان   مجيــع هــذه 
العقـد  ” ٢٦ مـن ديباجـة ميثـاق األمـم املتحـدة، واملـادة           العبارة الثالثـة    انظر  (امها  احترة  احلكوم

 عـضو يف األمـم      ةكدولـ مليامنار،  وال بد   ). املعاهداتانون  قل من اتفاقية فيينا     “شريعة املتعاقدين 
 بوقـت   ١٩٤٨ميثاق األمم املتحدة بعد حـصوهلا علـى االسـتقالل يف عـام              على  املتحدة وقعت   
ــة كمــربر     قــصري، مــن أن ــها احمللي ــها التــذرع بأحكــام قوانين ــة، وال ميكن ــرم التزاماهتــا الدولي  حتت

 ). اتفاقية فيينا،٢٧املادة (لتقاعسها عن التقيد هبا 
وقد حدد املقـرر اخلـاص عـددا مـن القـوانني احملليـة الـيت حتـد بـشكل غـري معقـول مـن                           - ٩٢

فأي حتديد للتمتـع هبـذه      . ون الدويل القانمبوجب  يف الدستور اجلديد و   كفولة  حقوق اإلنسان امل  
حمـدد  مـشروع  لغـرض واحـد   أن يكـون مفروضـا   و ‘٢’ ؛ حيـدده القـانون  ‘١’احلقوق جيـب أن    

ــر أو ــر يف جمتمــع     و ‘٣’ ؛أكث أن يكــون ضــروريا مــن أجــل غــرض مــن هــذه األغــراض أو أكث
وق احلقــقيــد ال يتبــع هــذه املتطلبــات ويعــرِّض جــوهر  وأي . دميقراطــي، مبــا يف ذلــك التناســب

أو قطعيــة، ســيتعارض مــع مبــدأ الــشرعية والقــانون الــدويل  /وعريــضة للخطــر بــصيغ غامــضة و
 .حلقوق اإلنسان

ــواردة،    - ٩٣ ــات ال ــد إىل  واســتنادا إىل املعلوم ــد عه ــام مب  فق ــب الع ــب النائ ــل  مكت ــة حتلي هم
 :لهاوفيما يلي اجملموعة األوىل من القوانني احمللية اليت يتعني استعراضها وتعدي. التشريعات

 )١٩٧٥(قانون محاية الدولة  • 
 )١٩٥٠(الطوارئ أحكام قانون  • 
 )١٩٦٢(الطابعني والناشرين تسجيل قانون  • 
املـؤمتر الـوطين   هـام   داء النـاجح مل   األانون محاية النقل السلمي املنظم ملسؤولية الدولـة و        ق • 

 )١٩٩٦( )٥رقم (املعارضة حركات ملناهضة االضطرابات و
 )١٩٨٨(بتكوين املنظمات علق تالقانون امل • 
 )١٩٨٥(قانون التلفزيون والفيديو  • 
 )١٩٩٦(قانون الصور املتحركة  • 
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 )١٩٩٦ (م احلاسوب وتطويرهقانون عل • 
 قانون تكوين اجلمعيات غري املشروعة • 
 لكترونيةإلقانون االتصاالت ا • 
 قـــانون مـــن) لـــفأ (- ٢٩٥و ) ب (٥٠٥و  ٥٠٥ و ١٥٢ و ١٤٥ و ١٤٣املـــواد  • 

 العقوبات
 

 تدرجييا عن سجناء الضمرياإلفراج : العنصر األساسي الثاين حلقوق اإلنسان -باء  
 ٢ ٠٠٠، هنـاك أكثـر مـن        ١٩٨٨نتيجة لعدد الرتاعات والظروف السياسية منذ عـام          - ٩٤

 .يف خمتلف السجون يف مجيع أحناء البلدحمتجزون سجني من سجناء الضمري 
ــف ســجني    - ٩٥ ــذي  وميكــن تعري ــشخص ال ــه ال ــضمري بأن ــه   ‘١’: ال ــهم أو ســبقت إدانت  يت

بالتشريع الوطين الذي يعيق التمتع املعقول حبرية التعبري أو الرأي أو التجمع الـسلمي              باإلخالل  
حمــاكم يف ال ميكنــه الوصــول إىل حمكمــة، أو أنــه جتــري حماكمتــه  و‘ ٢’أو تكــوين اجلمعيــات؛ 
فهـــذان الظرفـــان . ن احملاكمـــة حـــسب األصـــولحـــرم مـــأو ُي/والرتاهـــة يعوزهـــا االســـتقالل و

يتعارضــان مــع حقــوق اإلنــسان املعتــرف هبــا يف الدســتور اجلديــد ويف اإلعــالن العــاملي حلقــوق 
حقـوق اإلنـسان بـشكل    هـم أساسـا أفـراد حيرمـون مـن      سجناء الـضمري    فإن  ولذلك،  . اإلنسان
 .منظم
واجلـوهر يف   . ٢٠١٠ عـام    تـضمن إجـراء انتخابـات عامـة يف        توالطريق إىل الدميقراطية     - ٩٦
وبــدون املــشاركة احلــرة مــن جانــب  . هــو املــشاركة واالنتخابــات احلــرة الرتيهــة صويت أي تــ

كمـا أن   . للخطرمعرضة   ٢٠١٠يف عام   ذاهتا  االنتخابات العامة   مصداقية  سجناء الضمري، فإن    
 فـإن  ولـذلك . يؤدي إىل خفض التوتر، ويبعث على املشاركة الـسياسية        إطالق سراح السجناء    

إطــالق ســراح هــؤالء الــسجناء تــدرجييا هــو عنــصر أساســي حلقــوق اإلنــسان يف ســبيل متهيــد    
 .الطريق حنو الدميقراطية

، تـضار باالحتجـاز،    كاحلريـة والـسالمة الشخـصية    ،احلقـوق األساسـية   أن  وبالنظر إىل    - ٩٧
 إطـالق   وال بـد أن يـتم     . أسـرع مـا ميكـن      ب ،ينبغي أن يبدأ إطالق السراح، ولو بشكل تـدرجيي        

الــسراح بــدون فــرض أي شــروط معينــة قــد تــسفر عــن أشــكال جديــدة لالنتقــاص مــن التمتــع 
. بالتنــازل عــن احلــق يف املــشاركة أو احلمــالت الــسياسيةحبقــوق اإلنــسان، كاإلفــادات اخلطيــة 

ومــن ناحيــة أخــرى، وبــشكل مــواز إلطــالق الــسراح، ينبغــي اختــاذ تــدابري فوريــة لتجنــب أي   
 .ني أحوال االحتجاز، ولضمان املعاجلة الطبية العاجلةمعاملة قاسية، ولتحس
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ن أجـل  مـن قـوانني أو مراسـيم العفـو مـ     عـددا  ميامنار يف املاضي كومة وقد أصدرت ح  - ٩٨
ــسعي إىل املــصاحلة  ،اســتعادة حقــوق اإلنــسان إطــالق ســراح ســجناء الــضمري، مــن أجــل      وال

ــة ــات   . الوطني ــذه اآللي ــذ ه ــا، كإصــدار ا وميكــن اآلن تنفي ــام،    وغريه ــف األحك ــو، أو ختفي لعف
وينبغـي أيـضا مراعـاة ظـروف الـسجناء اخلاصـة التاليـة يف إطـالق            . إطالق الـسراح بـشروط     أو

 .السراح التدرجيي
 السجناء الكبار السن )أ( 
 املقيدون صحياالسجناء  )ب( 
 نملنظمات السياسية والزعماء اإلثنيون يف اواألعضاء البارز )ج( 
 يل السجناء منذ أمد طو )د( 
 أعضاء التنظيمات الدينية )هـ( 
 النساء اللوايت لديهن أطفال )و( 
 السجناء الذين نقلوا إىل معسكرات السخرة )ز( 
 االسجناء الذين مل يدانو )ح( 
 السجناء الذين ليسوا من أصحاب السوابق اجلنائية )ط( 
 .يف سجون بعيدة عن ديارهمقابعون السجناء ال )ي( 

 اإلضـافية إطـالق سـراح الـسجناء الـذين هلـم عالقـة بأحـداث حمـددة،                   وتشمل املعـايري   - ٩٩
، ٢٠٠٧سـبتمرب   /، وأيلـول  ٢٠٠٣مـايو   / وأيـار  ،١٩٨٨أغـسطس   /كالسجناء املعـتقلني يف آب    

 .رجسإعصار نيف أعقاب  فيما يتعلق باالستفتاء و،٢٠٠٨مايو /وأيار
 

 لحةإصالح القوات املس: العنصر األساسي الثالث حلقوق اإلنسان -جيم  
ظلت ميامنار حتت سيطرة النظام العسكري لعدة عقود، وختضع معظـم الوظـائف              - ١٠٠

وســيتطلب االنتقــال إىل الدميقراطيــة . احلكوميــة والــوزارات الرئيــسية لــإلدارة العــسكرية 
بذل جهود  ، وفقا ملا أقره الدستور اجلديد،       وإىل احلكم املدين  القائمة على التعددية احلزبية     

الـدويل  قيم الدميقراطيـة، ال سـيما الـواردة منـها يف قـانون حقـوق اإلنـسان          مكثفة إلدخال   
وسـيتطلب أيـضا بنـاء القـدرات يف نطـاق واسـع مـن اجملـاالت                 .  الـدويل  والقانون اإلنـساين  

 . احلوكمة اجلديدةأساليبوالتدريب على 
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ات العامـة    التدابري التالية فيما خيتص بإجراء االنتخابـ       ويف هذا الصدد، يتعني اختاذ     - ١٠١
 :، هبدف معاجلة جوانب القصور املختلفة يف جمال حقوق اإلنسان٢٠١٠يف عام 
التمييزيـة وجتنـب التمييـز يف املمارسـات، ال سـيما يف واليـة               إلغاء القوانني    )أ( 

راخني الشمالية، اليت تعرض جزء كبري من طائفة املسلمني فيها للتجريد من اجلنسية ومنع 
 حركتهم لسنوات عديدة؛

املتعلقة بإزالة آثـار إعـصار نـرجس، وتنفيـذ تـدابري            مواصلة تطوير اجلهود     )ب( 
 مماثلة ملعاجلة حاالت الطوارئ اإلنسانية األخرى يف البلد؛

ويعـرب املقـرر    . كفالة التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         )ج( 
 واآلليـــات الدوليـــة اخلـــاص عـــن اســـتعداده للقيـــام بـــدور الوســـيط بـــني حكومـــة ميامنـــار 

الصلة، مبا فيهـا أصـحاب الواليـات املواضـيعية، الـيت ميكـن أن تـسهم يف إجيـاد سـبل                    ذات
 .لتعزيز هذه احلقوق األساسية

دورا هاما يف احلكومة اجلديدة وفقا ألحكام       تتامداو،  ستؤدي القوات املسلحة،    و - ١٠٢
حة إعداد جمموعة من التـدابري      ويف هذا الصدد، يتعني على القوات املسل      . الدستور اجلديد 

 :اليت تشمل
احترام قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الـدويل يف املنـاطق             )أ( 

ويــشمل هــذا ضــمان كفــاءة أداء مقــدمي اخلــدمات الــصحية  . املتــأثرة بــالرتاع العــسكري
 لعملهم يف مناطق الرتاعات؛

 ؛طفال اجلنود املطبقة لتفادي جتنيد األاتمواصلة السياس )ب( 
ويف هـذا الـصدد، يـتعني       . حظر استخدام األلغام األرضية املضادة لألفـراد       )ج( 

على القوات املسلحة أن حتث على التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج             
 ؛ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

لقــوانني الوطنيــة اخلاضــعة االمتنــاع عــن احتجــاز األفــراد بــدعوى خمالفــة ا  )د( 
ويـــتعني أن يـــشمل هـــذا التـــدبري قـــوات الـــشرطة  . ١لالســـتعراض وفقـــا للتوصـــية رقـــم 

 ؛والسجون
إنشاء برنامج تدريب دائم ومفيد بـشأن حقـوق اإلنـسان ألفـراد القـوات                )هـ( 

 .املسلحة والشرطة وقوات السجون، باالستناد إىل التعاون الدويل
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 إصالح اجلهاز القضائي: ابع حلقوق اإلنسانالعنصر األساسي الر -دال  
يف ميامنار العمل على حنـو يتـسم باحليـاد وإصـدار األحكـام              اإلطار القانوين   دعي  ي - ١٠٣

بيـد أن اجلهـاز القـضائي ال يتـسم باالسـتقالل يف ظـل النظـام                 . وفقا لسيادة القانون ظاهرا   
 .السائد اآلن وخيضع لسيطرة مباشرة من احلكومة والعسكريني

ويكفل الدسـتور اجلديـد، إذا فُـسر علـى حنـو صـحيح، اتبـاع قواعـد اإلجـراءات                - ١٠٤
وهـذان شـرطان أساسـيان للتمتـع حبقـوق      ). ١٩املـادة  (القانونية واستقالل وحياد القضاء    

املادتـان  (اإلنسان يف اجملتمعات الدميقراطية، حسبما يقره اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان             
 ).١٠ و ٨

األداء غــري املقبـول لإلطــار القــانوين يف ظــل الظــروف  القائمــة بــني الفجــوة  دلوتـ  - ١٠٥
علـى وجـود حاجـة ماسـة إلحـداث تغـيري              اجلديـد،  دسـتور الراهنة واملبادئ اليت يرسـيها ال     

ويف هـذا الـصدد،   . فوري وإدخال حتـسينات مـن أجـل احتـرام حقـوق اإلنـسان األساسـية            
 :اختاذ سلسلة من التدابري، تشمل ما يلييتعني على اجلهاز القضائي الحتاد ميامنار 

ممارسة االستقالل التام واحليـاد، وخباصـة فيمـا يتعلـق بالقـضايا الـيت تـدور                )أ( 
 الضمري؛ حول سجناء

ــد حماكمــات ســجناء        )ب(  ــك عق ــا يف ذل ــة، مب ــاة األصــول القانوني ــة مراع كفال
 الضمري يف جلسات علنية؛

ألفراد بدعوى خمالفـة القـوانني الوطنيـة        االمتناع عن توجيه االهتامات إىل ا      )ج( 
 ؛١اخلاضعة لالستعراض مبوجب التوصية رقم 

إنشاء آلية قـضائية فعالـة للتحقيـق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، بغـرض             )د( 
 مكافحة اإلفالت من العقاب؛

السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية دوليـة هبـدف إقامـة جهـاز قـضائي           )هـ( 
ويف هذا الصدد، يقترح املقـرر      . و يتسق مع املعايري واملبادئ الدولية     مستقل وحمايد على حن   

اخلاص أن جتري احملكمة العليا حوارا مع املقرر اخلـاص بـشأن اسـتقالل القـضاة واحملـامني،            
 .من أجل توفري املساعدة يف هذا الصدد
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 املرفق 
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٧-٣: برنامج الزيارة  

 
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٣األحد   

 الوصول إىل مطار مينغالدون   ٤٥/١٨لساعة ا
 التوجه إىل فندق ميا ييك نيو   ٠٠/١٩الساعة 
 الوصول إىل الفندق   ١٥/١٩الساعة 
 عشاء يف ضيافة نائب وزير الشؤون الداخلية   ٣٠/١٩الساعة 

 
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٤االثنني   

 مغادرة فندق ميا ييك نيو   ٤٥/٧الساعة 
  إىل مقر مجعية الصليب األمحر يف ميامنارالوصول   ٥٠/٧الساعة 
 االلتقاء بالعاملني يف مجعية الصليب األمحر   ٠٠/٨الساعة 
 التوجه إىل مكتب االحتاد العام لشؤون املرأة يف ميامنار   ٣٥/٨الساعة 
 الوصول إىل مكتب االحتاد العام لشؤون املرأة يف ميامنار   ٤٠/٨الساعة 
 أعضاء االحتاد العام لشؤون املرأة يف ميامنارااللتقاء ب   ٤٥/٨الساعة 
 التوجه إىل مكتب والية سانغا مهانياكا   ١٥/٩الساعة 
 الوصول إىل مكتب والية سانغا مهانياكا   ٢٠/٩الساعة 
 زيارة لكبري رجال الدين يف والية سانغا مهانياكا   ٣٠/٩الساعة 
 التوجه إىل وزارة الشؤون الدينية   ٣٠/١٠الساعة 

 الوصول إىل وزارة الشؤون الدينية   ٣٥/١٠ساعة ال
 زيارة وزير الشؤون الدينية   ٤٠/١٠الساعة 
 االلتقاء مع ممثلي أربعة احتادات عامة دينية رئيسية يف ميامنار   ٤٠/١١الساعة 
 التوجه إىل فندق ميا ييك نيو   ٤٠/١٢الساعة 
 األمحر يف ميامنارحفل غداء يف ضيافة رئيس مجعية الصليب    ١٥/١٣الساعة 
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 فترة راحة   ٤٥/١٣الساعة 
 مغادرة فندق ميا ييك نيو   ٠٠/١٤الساعة 
 الوصول إىل القيادة العسكرية ملقاطعة يانغون   ١٥/١٤الساعة 
 االلتقاء بأعضاء اللجنة املركزية الوطنية للتأهب للكوارث   ٢٠/١٤الساعة 
 )املبىن القدمي(ة التوجه إىل وزارة الشؤون اخلارجي   ٣٠/١٥الساعة 
 االلتقاء بأعضاء الفريق األساسي الثالثي   ٠٠/١٦الساعة 
 )املبىن القدمي(مغادرة وزارة الشؤون اخلارجية    ٣٠/١٧الساعة 
 الوصول إىل فندق ميا ييك نيو   ٠٠/١٨الساعة 
 عشاء يف ضيافة نائب وزير الشؤون الدينية   ٠٠/١٩الساعة 

 
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٥الثالثاء   

 التوجه إىل املطار   ٠٠/٧الساعة 
الــسفر إىل مقاطعــة أيييــاردوادي علــى مــنت طــائرة هليكــوبتر     ٣٠/٧الساعة 

 من أجل مشاهدة املناطق املتضررة من إعصار نرجس
 العودة إىل مطار يانغون   ٠٠/١٣الساعة 
 التوجه إىل سجن إنسيني   ١٥/١٣الساعة 
 تقاء بالسجناءزيارة سجن إنسيني واالل   ٣٠/١٣الساعة 
 العودة إىل فندق ميا ييك نيو   ٣٠/١٦الساعة 
 االلتقاء بأعضاء السلك الدبلوماسي    ٤٥/١٦الساعة 
 االلتقاء مبمثلي وكاالت األمم املتحدة   ٣٠/١٧الساعة 
 عشاء يف ضيافة نائب وزير الشؤون اخلارجية   ٠٠/١٩الساعة 

 
 )الصباحيألغي الربنامج  (٢٠٠٨أغسطس / آب٦األربعاء   

 مغادر الفندق إىل مطار مينغالدون الدويل  ٢٠/٦-٠٠/٦الساعة 
 مغادرة مطار مينغالدون إىل نوبو، توتكوكو   ٤٥/٧-٢٥/٦الساعة 
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 االلتقاء مع هتيني ماونغ وجمموعته  ٥٠/٨-٥٠/٧الساعة 
  آن-مغادرة توتكوكو إىل فا   ٢٠/٩-٠٠/٩الساعة 
ســوا مــو تــاهي، بــادو أوونــغ ســون      االجتمــاع مــع كــان     ٠٠/١٠-٣٠/٩الساعة 

 ومجاعات اجليش البوذي الكاريين الدميقراطي
 االجتماع مع املنسق املقيم لألمم املتحدة ٠٠/١٢-٠٠/١١الساعة 
  آن إىل مطار مينغالدون-مغادرة با  ٠٠/١٣-٠٠/١٢الساعة 
 مغادرة مطار مينغالدون إىل فندق ميا ييك نيو ٣٠/١٣-٠٠/١٣الساعة 
الرابطة الوطنية من أجـل     (االلتقاء مبمثلي األحزاب السياسية      ٣٠/١٦-٣٠/١٣الساعة 

ــردي،     ــاء ف ــاو، ولق ــة وف ــة، حــزب الوحــدة الوطني الدميقراطي
وجمموعة يو أي ويـن، وجمموعـات وونتـارنو التابعـة للرابطـة        

 )الوطنية من أجل الدميقراطية
 التوجه إىل نيا يب تاو ٣٠/١٧-٣٠/١٦الساعة 
 توجه إىل فندق شوي أييت تاي ال ٠٠/١٨-٣٥/١٧الساعة 
 التوجه إىل وزارة الشؤون الداخلية ١٠/١٨-٠٠/١٨الساعة 
 االلتقاء جبماعة حقوق اإلنسان يف ميامنار ٤٥/١٩-١٥/١٨الساعة 
 التوجه إىل فندق شوي آييت تاي ٠٠/٢٠-٥٠/١٩الساعة 
 عشاء يف ضيافة مجاعة حقوق اإلنسان يف ميامنار ٠٠/٢٣-٠٠/٢٠الساعة 

 
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٧ميس اخل  

 مغادر فندق شوي آييت تاي إىل وزارة الشؤون الداخلية  ٤٠/٧-٠٠/٧الساعة 
 زيارة لوزيرة الشؤون الداخلية  ١٥/٨-٤٥/٧الساعة 
 مغادرة وزارة الشؤون الداخلية إىل وزارة الشؤون اخلارجية  ٢٥/٨-٢٠/٨الساعة 
 يةزيارة لنائب وزير الشؤون اخلارج  ٠٠/٩-٣٠/٨الساعة 
مغــادرة وزارة الــشؤون اخلارجيــة إىل قيــادة قــوات شــرطة        ٠٥/٩-٠٠/٩الساعة 

 ميامنار
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 االلتقاء بقائد قوة شرطة ميامنار  ٤٥/٩-١٠/٩الساعة 
ــة     ٥٠/٩-٤٥/٩الساعة  ــار إىل وزارة الطاقــ ــرطة ميامنــ ــوات شــ ــادة قــ ــادرة قيــ مغــ

 ١الكهربائية رقم 
 امن ورابطة التنميةااللتقاء بأعضاء احتاد التض  ٢٠/١٠-٥٠/٩الساعة 
 التوجه إىل وزارة العمل ٢٥/١٠-٢٠/١٠الساعة 
 زيارة لوزير العمل ٠٠/١١-٢٥/١٠الساعة 
 مغادرة وزارة العمل إىل مكتب النائب العام ٠٥/١١-٠٠/١١الساعة 
 االلتقاء باملسؤولني يف املؤمتر الوطين ٤٥/١١-١٠/١١الساعة 
نيـة بعقـد االسـتفتاء إىل فنـدق شـوي           مغادرة مقـر اللجنـة املع      ٥٠/١١-٤٥/١١الساعة 

 آييت تاي
 غذاء يف ضيافة املدير العام لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ٤٥/١٣-٤٥/١٢الساعة 
 التوجه إىل رابطة رعاية األمومة والطفولة يف ميامنار ٥٠/١٣-٤٥/١٣الساعة 
 االلتقاء بأعضاء الرابطة ٢٠/١٤-٥٠/١٣الساعة 
  إىل وزارة الشؤون الداخليةالتوجه ٣٠/١٤-٢٠/١٤الساعة 
اجتماع ختامي مع نائب املدعي العام، الدكتور تـون شـني،            ٣٠/١٥-٣٠/١٤الساعة 

 مجاعة حقوق اإلنسان
 التوجه إىل فندق شوي آييت تاي ٣٥/١٥-٣٠/١٥الساعة 
 فترة للراحة واالستعداد للرحيل ٠٠/١٦-٣٥/١٥الساعة 
 التوجه إىل املطار ٢٠/١٦-٠٠/١٦الساعة 
 الوصول إىل مطار مينغالدون ٠٠/١٨-٠٠/١٧ة الساع

  مؤمتر صحفي-االلتقاء بأعضاء السلك الدبلوماسي  ٠٠/١٩-١٥/١٨الساعة 
 االستعداد للرحيل ٣٥/١٩-١٥/١٩الساعة 
 مغادر مطار مينغالدون إىل بانكوك   ٤٥/١٩الساعة 

 


