
(A)   GE.10-17500    131210    141210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -  يناير/ كانون الثاين٢٤جنيف، 

ية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     ت أعدته املفوضية السام   جتميع للمعلوما     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  ميامنار    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات         هو  هذا التقرير     
ألمم املتحـدة   اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق ا            

وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        آراء أو    وال يتضمن التقرير أي   . الصلةالرمسية ذات   
خبالف ما يرد منـها يف التقـارير   ) املفوضية(السامية حلقوق اإلنسان  األمم املتحدة   مفوضية  

جملـس  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها         . العلنية الصادرة عن املفوضية   
مات الواردة وقد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلو  . حقوق اإلنسان 

 يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي أربـع              وقد روعي . يف التقرير 
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة            . سنوات

وملّا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق            .  كانت ال تزال صاحلة    إن
األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هـذه              

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون /املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .ع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانم
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

ق أو ـتاريخ التصدي
 التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

  تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييزا
  ضد املرأة

  -  )٢٩املادة (حتفظ   ١٩٩٧يوليه / متوز٢٢

  -  ال يوجد  ١٩٩١يوليه / متوز١٥  اتفاقية حقوق الطفل

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و        :  فيها  طرفاً ميامنارمعاهدات ليست   
، )٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      والربوتوكول االختياري امللحق ب   قتصادية واالجتماعية والثقافية،    اال

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                  
 والربوتوكول االختياري التفاقيـة  لربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والسياسية، وا 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية         
 ،مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              ل االختياري التفاقية    والربوتوكواملهينة،  

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق               
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين غاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، الطفل املتعلق ببيع األطفال وب

 واالتفاقية   واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،            وأفراد أسرهم، 
  .اء القسريالدولية حلماية مجيع األشخاص من االختف

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ة اتفاقيات جنيف املؤرخ
 )٦( هباةامللحقاإلضافية  توالربوتوكوال

 والثالث ت اإلضافية األول والثاين الربوتوكوالباستثناءنعم، 

 ١١١ و١٠٥ و١٠٠ و٩٨، باستثناء االتفاقيات رقم نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ١٨٢ و١٣٨و

) للتربية والعلم والثقافـة   منظمة األمم املتحدة    (اتفاقية اليونسكو   
 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 ال
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 مبيامنار أن تصدق ٢٠٠٩أهابت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام             -١
عت اللجنة ميامنار على أن تنظر يف التـصديق       وشج. )٨(على الربوتوكول االختياري لالتفاقية   

والعهد الدويل اخلـاص     ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   العهد الدويل اخلاص باحلقو   على  
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري           باحلقوق املدنية والسياسية  

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية املهينة واالتفاقية الدولية حلماية 

. )٩(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           
 توصيات  )١١( واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار        )١٠(وقدمت اجلمعية العامة  

  .)١٢(١٩٩٧ار على أن تصدق على معاهدة حظر األلغام لعام كما حث املقرر اخلاص ميامن. مماثلة
، شجع األمني العام ميامنار على التـصديق علـى الربوتوكـول            ٢٠٠٩ويف عام     -٢

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى مواءمة            
  .)١٣(التشريعات واملمارسات الوطنية معه

العهـد  ، شجعت جلنة حقوق الطفل ميامنار على أن تصدق علـى  ٢٠٠٤ويف عام    -٣
والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، واتفاقيـة            املدنية والسياسية 
ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،          مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ا     

 ١٩٥١واتفاقيـة عـام     ،  )١٤(واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
 بـشأن وضـع   ١٩٥٤، واتفاقيـة عـام   ١٩٦٧اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام   

، )١٦(يـة حقـوق الطفـل     الختياريني التفاق والربوتوكولني ا ،  )١٥(األشخاص عدميي اجلنسية  
  .)١٧(١٨٢ ورقم ١٣٨واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
أعرب املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار عن قلقه إزاء الظروف اليت جرى               -٤

 الوطنية اليت أحدثها اإلعـصار  ، وسط الكارثة ٢٠٠٨مايو  /فيها االستفتاء الدستوري يف أيار    
نارجيس، وقلة تثقيف اجلمهور وإطالعه على العملية، وغياب املناقشات احلرة واملفتوحـة،            

  .)١٨(وحدوث حاالت من ترهيب الناخبني
ن ـ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن حماكم ميامنار احمللية ال ميك            ٢٠١٠ويف عام     -٥

كوك العاملية أو اإلقليمية حلقوق اإلنسان لتفسري القواعد الوطنية         أن حتتج مباشرة بأحكام الص    
وعالوة على ذلك، ال يوضح الدسـتور       . ما مل تكن هذه القواعد مدرجة يف التشريع الوطين        

والحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق      . )١٩(احلقوق القانونية واحلماية املتاحة لغري املواطنني     
ألحكام املنصوص عليها يف الدستور تقتصر على املواطنني وأن الشرط          اإلنسان يف ميامنار أن ا    

وأهابت . )٢٠(التقييدي املتعلق باجلنسية من شأنه أن جيعل من بعض األشخاص عدميي اجلنسية           
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اجلمعية العامة مبيامنار أن تضطلع باستعراض شفاف وشامل ملدى تقيد الدستور والتشريعات            
  .)٢١( اإلنسانالوطنية بالقانون الدويل حلقوق

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أيضاً أن الدستور سيدخل حيز النفاذ بعد إجراء               -٦
والحظ الفريق أن ميامنـار ختـضع حلكومـة         . ٢٠١٠نوفمرب  /االنتخابات يف تشرين الثاين   

عسكرية، وأشار إىل أن ربع املقاعد يف اهليئة التشريعية املؤلفة مـن جملـسني خمصـصة ملـوظفني                  
كريني يعينهم القائد العام، وأن احملكمة العليا ال تتمتع بوالية قضائية على القضاء العـسكري أو                عس

وأفاد املقرر اخلاص بأن الدستور يتضمن مادة ميكن اعتبارها أهنـا تكـرس             . )٢٢(الشؤون الدستورية 
  .)٢٣(اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت يرتكبها املوظفون العسكريون واملدنيون

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق ألن الدستور اجلديد               -٧
 يتعلق بتطبيق املعاهدات الدولية، مبا فيها االتفاقية، وال يشمل أي ضـمان             ال يتضمن حكماً  

دستوري فعلي للمساواة احلقيقية وألن تعريف التمييز ال يتواءم مع تعريف التمييز الـوارد يف      
 ملكافحـة   ٢٠٠٥وأثنت اللجنة على ميامنار على سن قانون عام         . )٢٤( من االتفاقية  ١ادة  امل

  .)٢٥(االجتار باألشخاص
ورحبت جلنة حقوق الطفل يف مجلة ما رحبت به بانضمام ميامنار إىل اتفاقية منظمة                -٨

 وجـود    املتعلقة بالعمل اجلربي، غري أن القلق ما زال يساورها بشأن          ٢٩العمل الدولية رقم    
  .)٢٦(قانون اجلنسية وقانون اجلَلد

 ١٨ و  عامـاً  ١٦وأعربت اللجنة عن القلق ألن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني             -٩
وأوصت اللجنة ميامنار بأن تعترف بأن      .  يعاَملون معاملة الكبار مبوجب القانون اجلنائي      عاماً

حبقوق خاصة علـى النحـو      احلق يف محاية خاصة والتمتع        عاماً ١٨جلميع األشخاص دون    
 مـن   ونصح فريق األمم املتحدة القطري بأن تصلح ميامنار عـدداً         . )٢٧(املكرس يف االتفاقية  

  .)٢٨(القوانني املتعلقة بالطفل لكي تفي بالتزاماهتا جتاه جلنة حقوق الطفل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤مل يكن لدى ميامنار، يف        -١٠

جلنـة  (معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة أنشأت هيئة ميامنـار           . )٢٩()التنسيق الدولية 

  .)٣١(ري أهنا مل تف مببادئ باريسغ، )٣٠(٢٠٠٧نوفمرب /حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ميامنار على أن تعجل بعملية               -١١

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس، وحثتها على أن تعـزز نظامهـا               
لعرقيـة، إىل   القانوين للشكاوى ليكفل جلوء النساء الفعلي، وال سـيما نـساء الفئـات ا             

وشجعت جلنة حقوق الطفل ميامنار على الشيء ذاته وأوصت بأن تتضمن والية            . )٣٢(احملاكم
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واقترحت إنـشاء   . املؤسسة القدرة على التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل         
  .)٣٣(شعبة خاصة حبقوق األطفال ضمن هذه املؤسسة

الحتاد ميامنار لدى اللجنة احلكوميـة الدوليـة        ، عينت ميامنار ممثالً   ٢٠٠٩ويف عام     -١٢
  .)٣٤(املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا

ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء جلنة وطنية متعددة االختصاصات معنية حبقـوق              -١٣
قانون املتعلـق   الطفل تتمثل واليتها الرئيسية يف التنسيق بني اهليئات احلكومية املعنية بتنفيذ ال           

  .)٣٥(باألطفال
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء منظمات معنية حبقوق              -١٤

 وأوصت ميامنار بأن تعزز آليتها الوطنية من        )٣٦(املرأة، منها جلنة ميامنار الوطنية لشؤون املرأة      
  .)٣٧(أجل ضمان املساواة بني اجلنسني

  ة العامةتدابري السياس  - دال  
أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على ميامنار العتماد خطة العمـل         -١٥

، وإنـشاء اهليئـة     )٢٠١١-٢٠٠٧(الوطنية اخلمسية مليامنار ملكافحة االجتار باألشـخاص        
 إىل بروتوكـول األمـم      ٢٠٠٤املركزية ملكافحة االجتار باألشخاص، والنضمامها يف عام        

وحثـت  . )٣٨(نع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه    املتحدة مل 
اللجنة على التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية، مبا يف ذلك منع عمليات االجتـار وحماكمـة                

  .)٣٩(مرتكبيها
ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز ووضع الربنامج             -١٦
؛ واعتماد خطـة    ٢٠٠٥-٢٠٠٣اإليدز للفترة   /شترك املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية     امل

، واعتماد خطة العمل املشتركة للقضاء على العمـل         "التعليم للجميع "العمل الوطنية املعنونة    
وأوصت اللجنة ميامنار بأن تعتمد خطة عمل جديـدة         . )٤٠(اجلربي مع منظمة العمل الدولية    

  .)٤١(تشمل األهداف اإلمنائية لأللفيةبشأن األطفال، 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
أعاد جملس األمن تأكيد دعمه لبعثة األمني العام للمساعي احلميدة وشجع احلكومة              -١٧

ووجهت احلكومة رسالة إىل رئيس . )٤٢(ومجيع األطراف املعنية على التعاون مع األمم املتحدة
  .)٤٣(جملس األمن يف هذا الشأن
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، عقد جملس حقوق اإلنـسان دورة اسـتثنائية   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ويف    -١٨
  .)٤٤(بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     رحبت اجلمعية العامة باحلوار اجلاري بني ميامنار          -١٩

  .)٤٥(ضد املرأة وشجعت احلكومة على العمل على الوفاء بتوصيات اللجنة

 )٤٦(هيئة املعاهدة

آخر تقرير قُدم   
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
 التمييز ضد املرأة

رب نـوفم /تشرين الثـاين   ٢٠٠٧
٢٠٠٨  

ــرد يف  ورد ال
  ٢٠٠٩عام 

حيل موعد تقدمي التقريرين الرابـع      
 ٢٠١٤واخلامس يف عام 

ورد التقريران الثالث والرابـع يف       -  ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢٠٠٢ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٩عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
، ٢٠١٠مارس  / يف آذار  الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،          -٢٠

، أعـرب  ٢٠٠٨مـارس  /ويف آذار. )٤٧(  الزيارات املقررةتأن احلكومة قد أجلت عدة مرا   
املقرر اخلاص عن أسفه إذ مل ُيسمح له بالسفر إىل ميامنار لتقييم الوضع عقب املظاهرات اليت                

ات املقرر  ورحبت اجلمعية العامة بالرد اإلجيايب على طلب      . )٤٨(٢٠٠٧سبتمرب  /جرت يف أيلول  
  .)٤٩(اخلاص أن ُتتاح له إمكانية زيارة البلد وحثت ميامنار على أن تتعاون معه

  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 / تشرين الثاين  ١٥-١١(حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار      املقرر اخلاص املعين      آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 ١٩ إىل   ١٤من  (؛  )٥١()٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧-٣(؛  )٥٠()٢٠٠٧نوفمرب  
 ١١-٣(؛  )٥٣()٢٠١٠فربايـر   / شباط ١٩-١٥(؛  )٥٢()٢٠٠٩فرباير  /شباط
  )٥٤()٢٠١٠أغسطس /آب

  -  زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ

؛ واملقرر اخلـاص    ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد 
؛ واملقرر اخلاص   )٢٠٠٣طُلب إجراء الزيارة يف عام      (ين باحلق يف الغذاء     املع

؛ واملقـرر   )٢٠٠٧طُلب إجراء الزيارة يف عام      (املعين حبرية الدين أو املعتقد      
 اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً          

ملعين باستقالل القضاة ؛ واملقرر اخلاص ا)٢٠٠٧طُلب إجراء الزيارة يف عام      (
  )٢٠٠٩مارس / آذار١١طُلب إجراء الزيارة يف (واحملامني 
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رحب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، أثناء زيارتيـه يف          التعاون أثناء البعثات/التيسري
، بإقامة عالقـة تعـاون مـع        ٢٠٠٩فرباير  / وشباط ٢٠٠٨أغسطس  /آب

  )٥٥(لحةاحلكومة وسائر أصحاب املص

  -  متابعة الزيارات

ة ردت احلكومة علـى     ل رسا ٥٧أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
   منها٢٥

رسـلها   من االستبيانات الثالثة والعـشرين الـيت أ        ميامنار على اثنني  ردت    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  )٥٦(املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
أهابت اجلمعية العامة باحلكومة إجراء حوار مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية               -٢١

  .)٥٧(حلقوق اإلنسان هبدف كفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

مات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين          تنفيذ االلتزا   - باء  
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق من استمرار املعـايري                -٢٢

ال يف مجيـع جمـاالت      واملمارسات والتقاليد الثقافية السلبية فيما يتعلق بأدوار النساء والرج        
والحظت اللجنة أن التـشريعات     . )٥٨(احلياة، وعلى األخص داخل بعض اجلماعات العرقية      

كما أعربت اللجنة عن القلـق إزاء       . )٥٩(والقوانني العرفية اليت متيز ضد املرأة ما زالت نافذة        
 - ميامنـار     حيث يشكلن غالبية النساء يف     -وضع النساء الضعيف يف املناطق الريفية والنائية        

وهي املناطق اليت تتسم بالفقر واألمية وصعوبة احلصول على خـدمات الرعايـة الـصحية               
 والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن التمييز ضد النـساء والفتيـات،          . )٦٠(والتعليمية واالجتماعية 

صول على  للحالالئي ُيرغَمن يف بعض املناطق على املكوث يف املنازل وال ُيسمح هلن باخلروج              
 ال بد من القـضاء      التعليم أو االضطالع بأنشطة اقتصادية أو املشاركة يف أبسط األنشطة اجملتمعية،          
  .)٦١(عليه لكفالة االمتثال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء التمييز ضـد األطفـال ذوي اإلعاقـة،           -٢٣
ناطق النائية واحلدودية، واألطفال املنتمني إىل أقليات دينية، واألطفال الذين يعّدون           وأطفال امل 

وحثت اللجنة ميامنار على أن تكفـل تـسجيل مجيـع       . )٦٢(أدىن درجة فيما يتعلق باملواطنة    
األطفال أثناء الوالدة دون فرض شروط متييزية، وأوصت بإلغاء العبارة الواردة يف بطاقة اهلوية      

  .)٦٣(ية اليت حتيل إىل أصل املواطنني الديين والعرقي، مبن فيهم األطفالالوطن
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وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار عن القلق إزاء التمييـز                -٢٤
وتشمل التدابري املتخذة يف حق . املنتظم الذي تواجهه مجاعة املسلمني، املعروفة باسم روهينغيا  

. )٦٤(يد حرية التنقل وفرض القيود على تراخيص الزواج والعمل القـسري        هؤالء السكان تقي  
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا إزاء التقارير اليت تفيد بأن               
النساء والفتيات املسلمات يف والية راخني الشمالية يعانني من قيود متعددة وأشـكال مـن               

  .)٦٦(ميامنار إىل اللجنة معلومات عن األنشطة املضطلع هبا يف والية راخنيوقدمت . )٦٥(التمييز

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشاد املقرر اخلاص باحلكومة على الوقف الفعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام، غـري أنـه                -٢٥

  .)٦٧(مأعرب عن أسفه الستمرار احملاكم األدىن درجة يف إصدار أحكام باإلعدا
مقررة الفريـق العامـل      - ، استرعى كل من رئيسة    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف    -٢٦

واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات          املعين باالحتجاز التعسفي،  
واملقرر اخلاص املعين مبـسألة     ، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد،         موجزة أو تعسفاً  

تعذيب، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، واملمثل اخلاص لألمني العـام       ال
املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، انتباه احلكومة إىل التقارير اليت تشري إىل أن األفراد               

 ائياً رهبان بوذيون، بإطالق النار عـشو      العسكريني فرقوا مظاهرات دعا إىل تنظيمها سلمياً      
وأدان املقرر اخلاص املعين حبالة . )٦٨( من األشخاص كبرياًعلى اجلماهري، فقتلوا وجرحوا عدداً 

حقوق اإلنسان يف ميامنار استخدام قوات األمن القوة املفرطة املفضية إىل املـوت وأهـاب               
  .)٦٩(باحلكومة أن تكف عن تلك التدابري الوحشية

 إزاء  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف سـنوات    وأعربت اجلمعية العامة عـن قلقهـا          -٢٧
استمرار ممارسة االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري واالغتصاب وغري ذلك من أشـكال            
العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وأهابت باحلكومة أن تسمح           

قوق اإلنسان وتقدم   بإجراء حتقيق كامل ومستقل يف مجيع البالغات عن وقوع انتهاكات حل          
وأهاب جملس حقوق اإلنسان باحلكومة أن حتقق، على سبيل         . )٧٠(املسؤولني عنها إىل العدالة   

االستعجال، يف التقارير املتسقة اليت تتحدث عن إخضاع سجناء الرأي للتعـذيب وسـوء              
  .)٧١(املعاملة؛ وأن حتسن الظروف السائدة يف السجون ومرافق االحتجاز األخرى

، أعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، عقب سلـسلة مـن           ٢٠٠٧ عام   ويف  -٢٨
املظاهرات السلمية، عن انشغاهلا العميق بشأن أمن وسالمة املتظـاهرين واملعـتقلني منـهم              

وذكر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان       . )٧٢(وزعيمة املعارضة داو أونغ سان سو كي      
ن قبيل رابطات الرهبان والطلبة واملـدافعني عـن حقـوق    يف ميامنار أن جمموعات منظمة م    
  .)٧٣(اإلنسان تعرضت لقمع شديد
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 وجملـس   )٧٥( واملفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان      )٧٤(ودعا كل من األمني العام      -٢٩
 واملقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق       )٧٨( وجملس حقوق اإلنسان   )٧٧( واجلمعية العامة  )٧٦(األمن

 عن داو أونغ سان سـو كـي، ومجيـع الـسجناء         إىل اإلفراج فوراً   )٧٩(اإلنسان يف ميامنار  
  .السياسيني املتبقني

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء االنتشار الواسع               -٣٠
ويبـدو أن هـذا     . للعنف ضد النساء والفتيات، مثل انتشار العنف األسري والعنف اجلنسي         

  .)٨٠( الناحية االجتماعية ومصحوب بثقافة الصمت واإلفالت من العقابالعنف مشروع من
وأعرب املقرر اخلاص عن قلق بالغ إزاء التقارير اليت تتحدث عن تعـرض سـجناء                 -٣١

  .)٨١(الرأي للتعذيب أثناء فترة االستجواب وعند االحتجاز
 إزاء العنف اجلنسي    وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق           -٣٢

وغريه من أشكال العنف الذي يرتكبه أفراد القوات املسلحة ضد النساء من الفئات العرقيـة               
  .)٨٢( من العقاب واضحاًيف املناطق الريفية، وإزاء إفالت مرتكيب أعمال العنف تلك إفالتاً

 يف   مقبـوالً  وساور جلنة حقوق الطفل القلق ألن العقوبة البدنية ما زالت تعترب أمراً             -٣٣
ر العقوبة البدنية يف املدارس     ـاجملتمع، وألن ميامنار مل تلغ قانون اجلَلد، وألن األوامر اليت حتظ          

 وأوصت اللجنة ميامنار جبملة أمور تشمل يف ما تشمله إجراء حتقيق على )٨٣(ال يبدو أهنا فعالة
  .)٨٤(النحو الواجب يف حاالت العنف األسري والعنف يف املدارس

وحث األمني العام احلكومة على أن تضع آلية أكثر صرامة ملنع جتنيـد األطفـال،                 -٣٤
وينبغي للحكومة أن تكف عن اعتقـال األطفـال         . )٨٥(ولتسريح مجيع األطفال دون شرط    

نـة  وأوصـت جل  . )٨٦(أو حماولتهم مغادرة اجليش   /ومضايقتهم بسبب فرارهم من اخلدمة و     
ية لتسريح مجيع املقاتلني دون سن الثامنة عشرة وإعادة         حقوق الطفل ميامنار بأن تعطي األولو     

  .)٨٧(إدماجهم، وتتخذ تدابري فعالة لضمان إمكانية إعادة إدماج األطفال يف نظام التعليم
، ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأن جلنة التحقيق           ٢٠١٠ويف عام     -٣٥

 الوطنية واملمارسات الفعلية تنتهك على نطـاق        التابعة للمنظمة قد خلصت إىل أن القوانني      
والحظ املقرر اخلاص أن عدد حاالت ادعـاء        . )٨٨(٢٩واسع االلتزام مبوجب االتفاقية رقم      

وأوصى . )٨٩(٢٠٠٩العمل القسري املفروض على السكان املسلمني قد ازداد بكثرة يف عام            
ي يلجأ إليـه اجلـيش، وبتـشغيل        احلكومة بأن تراجع سياساهتا املتعلقة بالعمل القسري الذ       

  .)٩٠(السجناء، وطلب إىل املنظمة أن تقدم املساعدة التقنية
وأوصت جلنة حقوق الطفل ميامنار بأن جتري دراسة وطنية لتقييم نطـاق ظـاهرة                -٣٦

أطفال الشوارع وطبيعتها وأسباهبا وتقدم هلذه الفئة من األطفال خدمات اإلنعـاش وإعـادة    
  .)٩١(لكافية، والرعاية الصحية، وفرص التعليمالتأهيل، والتغذية ا
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   إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار إىل انتشار ثقافة اإلفـالت                -٣٧

والحظ أن  . )٩٢(ة القانون  عن عدم استقاللية القضاء وضعف سياد      من العقاب يف البلد، فضالً    
وجتـري حماكمـات    . )٩٣(التوصيات اليت قدمها اجملتمع الدويل ما زالت عالقة إىل حد بعيد          

عديدة خلف أبواب مغلقة داخل السجون، دون متثيل قانوين وبدون حضور أو علم أفـراد               
تعسفية  لقرارات   أسر السجناء، وبدون دليل إثبات أو بواسطة إثباتات تشوهبا عيوب، ووفقاً          

وأوصى املقرر اخلاص بإنشاء آليات قضائية فعالة للتحقيق يف انتهاكات          . )٩٤(يتخذها القضاة 
وأعربت اجلمعية العامة عن قلـق      . )٩٥(حقوق اإلنسان بغرض مكافحة اإلفالت من العقاب      

فحثت إىل جانب جملس حقوق اإلنـسان       ،  )٩٦(بالغ إزاء تفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب      
  .)٩٧(ضمان استقالل القضاء ونزاهته وكفالة مراعاة األصول القانونيةاحلكومة على 

وأبدت جلنة حقوق الطفل انشغاهلا إزاء عدم وجود حمـاكم األحـداث وقـضاة                -٣٨
األحداث؛ وسوء ظروف االحتجاز؛ وطول الفترات اليت تسبق النظر يف قضايا األحـداث؛             

  .)٩٨()نوات س٧(واخنفاض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أفاد املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، بأن املسلمني ملزمون، على               -٣٩

أساس أمر حملي صادر يف أواخر التسعينات يف والية راخني، باحلصول على إذن بالزواج من               
اص احلكومة على إصدار شهادات املـيالد لألطفـال         وحث املقرر اخل  . )٩٩(السلطات احمللية 

املسلمني، الذين يواجهون التمييز يف جماالت التعليم والرعاية الصحية والعمل، نتيجة لكوهنم            
  .)١٠٠(عدميي اجلنسية

وأوصت جلنة حقوق الطفل ميامنار بأن تقلع عن األنشطة اليت قد تؤدي إىل تفكك                -٤٠
، )١٠٢(جل بتقييم حالة األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية       وأن تع ،  )١٠١(األسر أو تشردها  

  .)١٠٣(وتعدل تشريعاهتا احمللية وممارساهتا احلالية فيما يتعلق بالتبين
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تعدد نظـم الـزواج                  -٤١

ن تعدد الزوجات وإن كان ال حيظى بالتشجيع فهـو           أل  خاصاً وأبدت اللجنة قلقاً  . املطبقة يف ميامنار  
  .)١٠٤( إجرامياًوأعربت اللجنة عن القلق كذلك ألن االغتصاب الزوجي ال يعد فعالً. غري حمظور

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 مبعلومـات تتعلـق     أحاط املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار علماً           -٤٢
بإغالق كنائس يف والية تشني، وناشد احلكومة أن تضمن حصول األقليات العرقيـة علـى             

  .)١٠٥(احلقوق األساسية
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وأهابت اجلمعية العامة باحلكومة أن ترفع القيود املفروضة علـى حريـة التجمـع                -٤٣
 ألغراض منها حريـة وسـائط اإلعـالم         ين اجلمعيات وحرية التنقل والتعبري، حتقيقاً     وتكو

وشجع املقرر اخلاص احلكومة على أن تنـهي  . )١٠٦(واستقالهلا، والكف عن استخدام الرقابة   
عملية مراجعة القوانني احمللية إلتاحة إمكانية التمتع حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع،            

  .)١٠٧( ضمان توفر وسائط إعالم حرة ومستقلةمبا يف ذلك
وطلبت اجلمعية العامة إىل احلكومة أن تتخذ تدابري فورية إلجراء حوار حقيقي مـع        -٤٤

وتـسمح  ؛  )١٠٨(داو أونغ سان سو كي ومجيع األطراف املعنية واجلماعات العرقية األخرى          
ـ             المتهم وحريـة   للمدافعني عن حقوق اإلنسان مبتابعة أنشطتهم دون عـائق وتـضمن س

وأكد األمني العام مرة أخرى أن االنتقال الدميقراطي مليامنار لن يتسىن استكماله            . )١٠٩(تنقلهم
وحثت اجلمعية العامة ميامنار على أن تكفل اختاذ اخلطوات         . )١١٠(بغري مصاحلة وطنية حقيقية   

  .)١١١(الضرورية من أجل إجراء عملية انتخابية حرة وتتسم بالشفافية
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التدين الـشديد              و  -٤٥

اجلمعية ملستوى مشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة والسياسية واملهنية، مبا يف ذلك يف   
ئية  النـسا  وحثت اللجنة ميامنار على أن تضمن استطاعة اجملتمع املدين واجملموعـات          . )١١٢(الوطنية

وإضافة إىل ذلك، حثت اللجنة ميامنار على أن تعيـد          . تنفيذ براجمهما وأنشطتهما دون قيود    
  .)١١٣(النظر يف قواعدها اخلاصة بتسجيل املنظمات غري احلكومية وتقدمي الدعم هلا

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
ل الدولية التأكيد على أنه ال ينبغي للسلطات        كررت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العم       -٤٦

التدخل يف األنشطة النقابية املشروعة باالعتقال أو االحتجاز التعسفي وال ينبغي اسـتخدام             
وأحاط املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق       . )١١٤(ادعاءات السلوك اإلجرامي ملضايقة النقابيني    

ة أفراد قد احُتجزوا وحكم علـيهم بالـسجن          بتقارير تفيد بأن عد    اإلنسان يف ميامنار علماً   
  .)١١٥(لفترات طويلة بسبب ارتباطهم بنقابات، مبا فيها احتاد نقابات بورما احملظور

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من ميامنار احلرص على تكـافؤ       -٤٧
 وضع إطار ناظم للقطاع     كما دعت ميامنار إىل   . الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمل      

  .)١١٦(غري الرمسي، بغرض إتاحة فرص احلصول على احلماية االجتماعية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أشار برنامج األغذية العاملي إىل أن العمليات اإلنسانية تواجه عوائق من قبيل القيود               -٤٨

 الرخص لنقل األغذية والبضائع األخر، والقيـود علـى          على السفر، وضرورة احلصول على    
كما أشار الربنامج إىل وجود مشاكل عويصة فيما يتعلق باحلـصول           . )١١٧(استرياد املعدات 

على األغذية، ال سيما بالنسبة إىل الفئات الضعيفة من قبيل املزارعني غري املالكني لألراضي،              
  .)١١٨(ة، واألسر املهمشةوصغار املزارعني، واألسر اليت تعوهلا امرأ
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وذكر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن معدالت وفيات الرضع               -٤٩
 يف املائة من أطفال     ٣٠وأكثر من   .  يف املائة حسب التقديرات    ١٠ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ      

مو على الصعيد  وانتشار نقص الوزن وتوقف الن    . ميامنار يعانون بشكل مزمن من سوء التغذية      
 ٢٥ويفتقر أكثر مـن  .  يف املائة٣٢الوطين يف صفوف األطفال دون سن اخلامسة يبلغ نسبة      

وتسجل ميامنار قرابة نصف    . يف املائة من السكان إىل فرص الوصول إىل مياه الشرب املأمونة          
لطفل وأعربت جلنة حقوق ا   . )١١٩(الوفيات الناجتة عن اإلصابة باملالريا يف جنوب شرق آسيا        

عن القلق إزاء ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة وتدين متوسـط              
العمر املتوقع؛ وتعذر احلصول، يف كثري من األحيان، على اخلدمات الـصحية، يف املنـاطق               

. )١٢٠(النائية، واستمرار تعرض بقاء األطفال ومنوهم يف ميامنار خلطر أمراض الطفولة املبكـرة        
لجنة ميامنار بأن تكفل حصول مجيع األطفال، ال سيما يف املناطق النائية والريفية،             وأوصت ال 

  .)١٢١(على مياه الشرب املأمونة ونظم الصرف الصحي املالئمة
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ميامنار إىل أن تكثف جهودهـا                -٥٠

عدد الوفيات يف أوساط األمهات يف فتـريت        يف جمال الصحة، وختفض، على سبيل األولوية،        
احلمل والوضع ويف أوساط الرضع، وكذلك الوفيات النامجة عن األمراض املعديـة وسـوء              

وحثت اللجنة ميامنار على أن تبذل      . التغذية واملضاعفات اليت تربز أثناء فتريت احلمل والوضع       
ـ            صحية واملـساعدة الطبيـة،     ما يف وسعها لزيادة فرص وصول النساء إىل مرافق الرعاية ال

  .)١٢٢(خصوصا يف املناطق الريفية والنائية
 ٢٠١٠-٢٠٠٦اللجنة اعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية اخلمسية للفترة        والحظت    -٥١

اإليدز، لكنها أعربت عن القلـق ألن النـساء   /يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
. )١٢٣(دوى بسبب القواعد السلوكية اجلنـسانية     والفتيات رمبا يكن عرضة بشكل خاص للع      

وأشار برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين       . )١٢٤(ً مماثال وأبدت جلنة حقوق الطفل انشغاالً    
التصدي لعدوى   إىل أن إجراءات     ٢٠٠٧اإليدز يف تقريره لعام     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

 شـخص يف ميامنـار      ٧٠ ٠٠٠ إذ يقـدر أن      ، وإن كان بطيئاً    مطرداً الفريوس تتزايد تزايداً  
  .)١٢٣(حيتاجون إىل العالج املضاد للفريوسات العكسية

  احلق يف التعليم  -٨  
 يف املائة فقط من     ٤٣الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن             -٥٢

ورأى . )١٢٦(األطفال املسجلني يف املدرسة يكملون فترة مخس سنوات من التعليم االبتـدائي           
فريق األمم املتحدة القطري أن زيادة ميزانية التعليم شرط ال بد منه إلنشاء مدارس خاصـة                

  .)١٢٧(وإدماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وذوي اإلعاقة
ام التعليم؛ وتكفـل جمانيـة     وأوصت جلنة حقوق الطفل ميامنار بأن حتسن نوعية نظ          -٥٣

التعليم االبتدائي على أرض الواقع؛ ومتدد التعليم اإلجباري إىل السنة السادسة على األقـل؛              
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وتضمن تكافؤ فرص احلصول على التعليم جلميع الفتيات والفتيان مـن املنـاطق احلـضرية             
  .)١٢٨(والريفية والنائية واألطفال من مجاعات األقليات؛ وحتسن نوعية التعليم

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ميامنار على القـضاء علـى                -٥٤
املواقف التقليدية اليت تشكل يف بعض املناطق الريفية عقبات حتـول دون تعلـيم الفتيـات                

وأوصت اللجنة ميامنار بتنفيذ التدابري الكفيلة مبساواة الفتيات والنساء مع الـذكور            . والنساء
  .)١٢٩(ث التحصيل الدراسي على مجيع مستوياته وباستبقاء الفتيات يف املدرسةمن حي

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
دعا املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار احلكومة إىل أن تضمن منح                -٥٥

نها وممارسـته   األقليات العرقية احلقوق األساسية وتكفل هلا حق ممارسة ثقافتها واجملاهرة بدي          
  .)١٣٠(واستخدام لغتها حبرية ودون أي شكل من أشكال التمييز

 عن القلق إزاء اسـتمرار      )١٣٢( وجملس حقوق اإلنسان   )١٣١(وأعربت اجلمعية العامة    -٥٦
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يعاين منها العديد من األقليات العرقية، مبا فيها، على سـبيل               

هينغيا العرقية، وأهابا باحلكومة أن تتخذ إجراءات فورية لتحـسني          املثال ال احلصر، أقلية رو    
وأعـرب  . أحوال كل من هذه األقليات، وأن متنح اجلنسية ألفراد أقلية روهينغيـا العرقيـة             

  .)١٣٣(املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية عن شواغل مماثلة
املرأة عن القلق إزاء حرمان قـانون       وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد          -٥٧

 أفراد األقلية املسلمة يف والية راخني الشمالية، مبـن فـيهم            ١٩٨٢اجلنسية الصادر يف عام     
  .)١٣٤(العائدون إىل البلد، من اجلنسية امليامنارية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء حالة أطفال السكان البنغـاليني               -٥٨
ية راخني الشمالية، وغريهم من األطفال املنتمني إىل أقليات عرقية أو دينية أو             املقيمني يف وال  

وأوصت اللجنة ميامنار بأن تواصل وتعزز أنشطتها لتوعية سكان         . )١٣٥(إىل السكان األصليني  
قبيليت باداونغ وكاريين، وال سيما النساء والفتيات الصغريات، بشأن األخطار اليت حيتمل أن             

  .)١٣٦(ن البدنية من جراء ممارساهتن التقليديةهتدد سالمته
 ٢٠٠٨وتشري دراسة نظرية أجراها احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف عـام                -٥٩

للتقارير املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية والشعوب األصلية إىل أن الفقر يشكل أكرب حتد يف              
  .)١٣٧(ألغلبية الساحقة من سكان الشعوب األصليةاملناطق النائية واحلدودية، حيث تقطن ا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أفاد املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار بأن املقيمني املسلمني مـن                -٦٠

  .)١٣٨(والية راخني الشمالية ما زالوا يطلبون اللجوء يف البلدان اجملاورة والبلدان األخرى
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء االرتفاع الـشديد يف عـدد األطفـال                 -٦١
 يف ميامنار وأُرغم العديد منهم على طلب اللجـوء يف البلـدان             وأسرهم الذين ُشردوا داخلياً   

وأوصت اللجنة ميامنار بأن تسمح لألطفال وأسرهم ممن عادوا إىل البلد وهم عدميو             . اجملاورة
؛ على اجلنسية امليامنارية؛ وتقدم املساعدة الكافية لألطفال املشردين داخلياً        اجلنسية باحلصول   

وتعمل يف إطار تعاون وثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف             
  .)١٣٩(يف هذا الصدد

  املشردون داخلياً  -١١  
، ١٩٩٦ أنه منـذ عـام       الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار          -٦٢

تشرد زهاء مليون شخص، نصفهم يف اجلزء الشرقي من البالد، وأُرغمت جمموعات بأكملها             
  .)١٤٠(على الرحيل وأُحرقت بيوت أفرادها وإمداداهتم الغذائية ملنعهم من العودة

وأهابت اجلمعية العامة باحلكومة أن تنهي التشريد القسري املنتظم ألعداد كبرية من              -٦٣
شخاص داخل بلدهم والعنف الذي يسهم يف نزوح الالجئني إىل البلـدان اجملـاورة، وأن           األ

، أبلغ األمني العام بأن التشريد قـد        ٢٠٠٦ويف عام   . )١٤١(حتترم اتفاقات وقف إطالق النار    
انتشر على نطاق كبري بسبب استمرار الرتاعات يف بعض مناطق البلد على الرغم من قرارات               

وشجع فريق األمـم املتحـدة   . )١٤٢( املتفاوض بشأهنا يف السنوات األخرية  وقف إطالق النار  
ة املتعلقة بالتشرد الـداخلي     ـالقطري على وضع تشريعات جديدة إلدراج املبادئ التوجيهي       

  .)١٤٣(وما تتضمنه من معايري يف السياسات والتشريعات الوطنية

  احلق يف التنمية  -١٢  
الة حقوق اإلنسان يف ميامنار تقارير تفيد بانتـهاكات         الحظ املقرر اخلاص املعين حب      -٦٤

حقوق اإلنسان تشمل مصادرة األراضي والعمل القسري وانتهاكات احلق يف بيئة صـحية             
واحلق يف املاء، وهلا صلة مبشاريع التنمية الواسعة النطاق، فيما يتعلق بصناعات النفط والغاز،              

  .)١٤٤(والتعدين، وبناء السدود الكبرية احلجم

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن األسف ألن احلكومة تـشري إىل               -٦٥

احتاد نقابات بورما باعتباره منظمة إرهابية، وذكرت أن أعضاء االحتاد قد اعُتقلوا بـدعوى              
 وأفادت اللجنة بأن ميامنار ليس لديها       .انتهاك القوانني القائمة وحماولة القيام بأعمال إرهابية      

 مـن  ٣٥٤أي أساس قانوين الحترام حرية تكوين اجلمعيات وإعمال تلك احلرية، وأن املادة       
للقوانني اليت ُسنت للحفاظ على أمن الدولـة، أو سـيادة   "الدستور ُتخضع التمتع هبذا احلق      

  .)١٤٥("ي، أو النظام العام واألخالقالقانون والنظام، أو السالم والطمأنينة على الصعيد اجملتمع
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  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٤  
ذكر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن العمليات العسكرية قد               -٦٦

. ألقت بعبء ثقيل بشكل خاص على سكان األرياف، مما أثر على قدرهتم على كسب قوهتم
ارير صادرة عن منظمات حلقوق اإلنسان بوقوع حاالت من االغتصاب والعنـف            وتفيد تق 

  .)١٤٦(اجلنسي خالل السنوات املاضية ارتكبها موظفون عسكريون
والحظ األمني العام أنه يتعني على احلكومة واجلماعات العرقية املسلحة اليت ال تزال               -٦٧

 االقتتال، ال سيما يف والييت كايني       تقاتل بالفعل أن جتري حمادثات موضوعية تؤدي إىل وقف        
  .)١٤٧(وكاياه حيث ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان واملشاكل اإلنسانية مصدر قلق لألمم املتحدة

والحظ املقرر اخلاص أن االشتباكات بني القوات احلكومية واجملموعات العرقيـة،             -٦٨
 شديدة بشأن األمـن     ، قد أثارت خماوف   ٢٠٠٩أغسطس  /اليت وقعت يف والية شان يف آب      

كما أعرب املقرر اخلاص عن القلق إزاء       . )١٤٨(داخل ميامنار وبشأن تبعاهتا يف البلدان اجملاورة      
 علـى الـسكان      خطـرياً  استمرار الرتاع املسلح يف والية كايني، وهو نزاع يـؤثر تـأثرياً           

 ال تزال    سابقاً وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه من أن معظم األلغام اليت ُزرعت          . )١٤٩(املدنيني
وال يزال املدنيون يشكلون غالبية ضحايا األلغام املبلَّغ عنهم، وخاصة على طـول  . يف مكاهنا 

وشجع املقرر اخلاص احلكومة على العمل مع فريق        . املناطق احلدودية حيث أُرجع املشردون    
 أنشطة التوعية   األمم املتحدة القطري واجلهات الشريكة العاملة يف اجملال اإلنساين على تنفيذ          

  .)١٥٠(خبطر األلغام، وتقدمي املساعدة للضحايا، وحتسني رسم خرائط للمناطق امللوثة باأللغام
وأورد املقرر اخلاص أن التقارير تفيد بأن ندرة األغذية تعم واليات راخني الشمالية               -٦٩

  .)١٥١(وكيانني ومشال وشرق شان واملناطق املتأثرة باإلعصار

  ازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجن  - ثالثاً  
ذكر برنامج األغذية العاملي أن ميامنار، اليت ُتفرض عليها عقوبات اقتـصادية منـذ                -٧٠
ويف . هي ُعرضة لألعاصري واالهنيارات األرضية والزالزل واجلفاف      ،  )١٥٢(٢٠٠٣يوليه  /متوز
ية فتسبب يف دمـار واسـع       ، عصف إعصار نارجيس مبنطقة الدلتا اجلنوب      ٢٠٠٨مايو  /أيار

  .)١٥٣( شخص١٤٠ ٠٠٠وأودى حبياة 
والحظ مكتب األمم املتحدة القطري أن الرتاعات املسلحة املنخفضة احلـدة بـني               -٧١

القوات احلكومية واجلماعات املسلحة ما زالت تؤثر على السكان وحتول دون حتقيق التنمية             
ألمني العام أن االنتقال من اتفاقـات       والحظ ا . )١٥٤(على مستويات خمتلفة يف بعض املناطق     

إطالق النار إىل حتقيق السالم الدائم أمر أساسي الستقرار ميامنار يف املستقبل، وأن ممـا لـه                 
نفس القدر من األمهية بالنسبة إىل آفاق السالم الدائم والدميقراطية ضرورة معاجلة التحديات             

  .)١٥٥(تواجه شعب ميامناراالقتصادية امللحة اليت  - اإلنسانية واالجتماعية
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وأثىن األمني العام على احلكومة ملا أحرزته من تقدم يف جهود اإلغاثة واإلنعاش اليت                -٧٢
بذلتها يف أعقاب إعصار نارجيس، بطرق شىت منها التعاون مع األمم املتحدة ورابطة أمـم               

 احلاجـة إىل  وشدد األمني العام علـى . جنوب شرقي آسيا يف إطار الفريق الثالثي األساسي     
البناء على هذا التعاون، بسبل منها إصدار التأشريات اخلاصة باملهام اإلنـسانية يف الوقـت               
املناسب، وتوسيع نطاق دخول املساعدات اإلنسانية مبا يسمح بالوصول دون قيود إىل كـل       

  .)١٥٦(الفئات الضعيفة يف مجيع أرجاء البلد
فل وصول األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية وأهابت اجلمعية العامة باحلكومة أن تك  -٧٣

. )١٥٧(الدولية بشكل كامل وبأمان إىل مجيع أحناء ميامنار، مبا فيها مناطق الـرتاع واحلـدود              
 مع املنظمات اإلنـسانية،      تاماً وحث جملس حقوق اإلنسان احلكومة على أن تتعاون تعاوناً        
مـان ودون عـائق إىل مجيـع        بطرق تشمل وصول املساعدات اإلنسانية بشكل كامل وبأ       

وأضاف مكتب األمم املتحدة القطري أن إزالة       . )١٥٨(األشخاص احملتاجني يف كل أرجاء البلد     
القيود الرمسية وغري الرمسية اليت حتول دون الوصول أمر ضروري لكي يتسىن لوكاالت األمم              

  .)١٥٩(املتحدة االستمرار يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان من خالل أنشطتها
وأثىن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار على احلكومة ملوافقتها على              -٧٤

ود مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني يف واليـة            ـتوسيع وتعزيز وج  
  .)١٦٠(راخني الشمالية

لتجـارة  ورحب األمني العام بسياسة احلكومة العامة املتمثلة يف االنفتـاح علـى ا              -٧٥
واالستثمار اخلارجيني وجبهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والسيطرة علـى            
فريوس نقص املناعة البشرية، ومكافحة االجتار بالبشر، واحلد من إنتاج األفيون، بيـد أنـه               

ار الحظ أن ماليني األشخاص ما زالوا يعيشون يف فقر وما زالت مستويات املعيشة يف ميامن              
  .)١٦١(من بني أدىن املستويات املعيشية يف آسيا

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق عميق إزاء االخنفـاض الـشديد يف املـوارد                 -٧٦
املخصصة للقطاعات االجتماعية، ال سيما الصحة والتعليم، طوال العقـد املاضـي، بينمـا              

  .)١٦٢(هتاارتفعت امليزانية املخصصة للدفاع ارتفاعا كبريا يف الفترة ذا

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
، أن  ٢٠٠٨طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من ميامنار، يف عام               -٧٧

 تقدم، خالل عام واحد، معلومات مكتوبة عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف            
  .)١٦٣()النساء يف والية راخني الشمالية (٤٣و) املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (٢٩الفقرتني 
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
حثت اجلمعية العامة ميامنار على أن توفر، بالتعاون مع مفوضـية األمـم املتحـدة                 -٧٨

اد قواهتا املسلحة وأفراد الشرطة وموظفي السجون  ألفر مناسباًالسامية حلقوق اإلنسان، تدريباً
وقدم املقرر اخلاص املعين    . )١٦٤(التابعني هلا يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل        

  .)١٦٥(حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار توصية مماثلة
 وأوصت جلنة حقوق الطفل ميامنار بأن تطلب التعاون التقين من جهـات تـشمل               -٧٩

اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية لتدريب املوظفني الفنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة            
ومن جهات تشمل اليونيسيف يف جمايل العنف ضد األطفـال، واجلنـود            ؛  )١٦٦(ومن أجلهم 

كما أوصت اللجنة ميامنار    . )١٦٨(ومنظمة العمل الدولية يف جمال عمل األطفال      ،  )١٦٧(األطفال
صل طلب املساعدة من جهات تشمل اليونيسيف ملكافحة االجتار باألطفال وظـاهرة          بأن توا 

  .)١٧٠(ومن اليونيسيف واليونسكو يف جمال التعليم، )١٦٩(أطفال الشوارع وفيما يتعلق مبسألة التبين
ودعا املقرر اخلاص ميامنار إىل أن تتعاون مع املنظمات الدولية عن طريق تيسري منح                -٨٠

. )١٧١(لالزمة والسماح بالوصول إىل البلد من أجل تسليم املعونة على حنو فعـال            التأشريات ا 
ـ           م ـوأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ميامنار بأن تواصل التمـاس الدع

املايل والتقين من اجملتمع الدويل واجملتمع املدين لتتمكن من تنفيذ التدابري الكفيلـة بتحـسني               
  .)١٧٢(صحة النساء
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