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إضافة مقدمة من مجهورية احتاد ميامنار إىل تقرير الفريق العامل املعـين                
  )A/HRC/17/9(باالستعراض الدوري الشامل، ميامنار 

  مقدمة    
جدية تقريرها الوطين   صورة   يف األمم املتحدة، ب    اًا دولة عضو  أعدت ميامنار، بوصفه    -١

املقدم يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل وشاركت بنشاط يف الدورة العاشرة للفريق 
 ودرست ميامنار أيضاً. العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان    

  .ها بلدان عديدة كثرية يف إطار الفريق العاملجبدية كبرية التوصيات اليت قدمت
 ١٠٦ ونظرت حكومة مجهورية احتاد ميامنار يف التوصيات املقدمة إليها يف إطار الفقـرة            -٢

 ،مبوجب هذه الوثيقة  وهي تقدم   . من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       
  :لومات إضافية بشأهناإىل الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، مع

 ٧-١٠٦و ٦-١٠٦و ٥-١٠٦و ٤-١٠٦و ٣-١٠٦ و ٢-١٠٦و ١-١٠٦ التوصيات    
 ١٤-١٠٦و ١٣-١٠٦و ١٢-١٠٦و ١١-١٠٦و ١٠-١٠٦و ٩-١٠٦و ٨-١٠٦و
  ٤١-١٠٦و ٢٠-١٠٦و ١٩-١٠٦و ١٨-١٠٦و ١٧-١٠٦و ١٥-١٠٦و
ا تلتزم  فإهن قوق اإلنسان، اخلاصني حب دوليني  الصكني  ال إىل   إىل جانب انضمام ميامنار     -٣

أن تدرس ميامنار إمكانيـة     كما  . جبميع املعاهدات األساسية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      
ذلك على مواردها   يتوقف  ، و  بعد  إليها  يف صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تنضم       تصبح طرفاً 

  .وقدرهتا على التنفيذ الكامل اللتزاماهتا باعتبارها دولة نامية
ن الدويل والقانون الدستوري واملعاهـدات، فـإن املمارسـة           ملبادئ القانو  ووفقاً  -٤

الدستورية الدولية املتبعة يف ميامنار عند االنضمام إىل املعاهدات أو التصديق عليها تتمثـل يف              
وبعد ذلك حتيل الوزارة اإلدارية املعنية باملعاهدة       . أن تنظر السلطة التنفيذية أوالً يف املوضوع      

اجلهـة  هي   ،تألف من ممثلي الشعب   اليت ت  ةالتشريعيالسلطة  و. ةشريعي الت السلطةاملوضوع إىل   
 السلطةهو ) Pyidaungsu Hluttaw(ان ـالربملويف حالة ميامنار فإن . اليت تتخذ القرار النهائي

  . باالنضمام والتصديق على املعاهداتة املعنيةالتشريعي

 ٢٨-١٠٦و ٢٧-١٠٦و ٢٦-١٠٦و ٢٥-١٠٦و ٢٤-١٠٦و ٢٣-١٠٦التوصيات      
  ٣٠-١٠٦و ٢٩-١٠٦و
. ، تشكيل هيئة حقوق اإلنسان اليت كانت موجـودة        ٢٠١١أبريل  /أعيد يف نيسان    -٥

  .وتسعى ميامنار إىل أن حتصل هذه اهليئة يف املستقبل على تفويض مبوجب مبادئ باريس
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  ٣٤-١٠٦ و٣٣-١٠٦ و٣٢-١٠٦التوصيات     

ذي تقوم عليه السياسة اخلارجية     مبا أن التعاون مع األمم املتحدة هو حجر الزاوية ال           -٦
مليامنار، فإهنا تشارك، وفقاً لسياستها اخلارجية املستقلة والنشطة وغري املنحـازة، يف مجيـع              

يف ذلك يف جمال    األنشطة الرئيسية لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة يف خمتلف اجملاالت، مبا           
تقارير  باملعلومات الالزمة وتقدمي     حدةبتزويد هيئات األمم املت   م ميامنار   ووتق .حقوق اإلنسان 

  .إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهدات
 واملقـررون   وقد قام املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة ومبعوثوه اخلاصون           -٧

ار يف  وزار ميامن .  البلد مرات عديدة    بزيارة اخلاصون املعنييون حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار      
والتقى مع وزراء االحتـاد     . السيد فيجاي نامابيار  املستشار اخلاص لألمني     ٢٠١١مايو  /أيار

 مع ممثلي األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين        والتقى أيضاً .  رفيعي املستوى  ومسؤولني
  .وممثلي األمم املتحدة يف ميامنار

  ٤٣-١٠٦و ٤٢-١٠٦و ٤١-١٠٦و ٤٠-١٠٦التوصيات     
ومبوجب التعليمات  . تتألف القوات املسلحة يف ميامنار من جيش كله من املتطوعني           -٨

ذات الصلة الصادرة عن جملس اخلدمات الدفاعية ووزارة احلربية يف ميامنار، ال ُيسمح لألفراد              
ة وألغراض التسريح وإعاد   .باالخنراط يف القوات املسلحة حىت يبلغوا الثامنة عشرة من العمر         

حكومة ميامنار بتعاون وثيق مع اليونيسيف واملنظمات غـري         إعادة اإلدماج، تعمل    التأهيل و 
وتواصل حكومة ميامنار التعاون مع الفريق القطري لألمم املتحدة لصياغة خطـة            . احلكومية

  .األطفال دون سن التجنيد عمل مشتركة ملنع جتنيد

  ٣٧-١٠٦ و٣٦-١٠٦ ناتالتوصي    
 .١٩٨٨فإهنا مل تطبـق منـذ عـام          ، يف ميامنار حىت اآلن    غمل ُتل  عقوبة اإلعدام    مع أن   -٩

، ٢٨/٢٠١١وقد خفف املرسوم رقـم      . يلواملمارسة اليت تتبعها ميامنار تتمشى مع القانون الدو       
من ) ب(٢٠٤ ألحكام املادة    ن املؤبد وفقاً  ، عقوبة اإلعدام إىل السج    ٢٠١١مايو  / أيار ١٦املؤرخ  

  .دستور الدولة

  ٤٥-١٠٦و ٣٥-١٠٦و ٢٢-١٠٦و ٢١-١٠٦التوصيات     
 مراجعـة   اعتزامـه أشار رئيس مجهورية احتاد ميامنار يف خطابه الرئاسي األول إىل             -١٠

والوزارات املعنية بصدد مراجعة القوانني اليت مت تنفيذها        . القوانني لتتمشى مع دستور الدولة    
كل الرئيس جلنة   ، ش وباإلضافة إىل ذلك  . ايري الدولية لتكون منسجمة مع دستور الدولة واملع     

 استشارية قانونية وفريق استشاري لتسهيل عملية مراجعة املسائل القانونيـة مبـا يف ذلـك              
  .التشريعات الداخلية
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  ٤٤-١٠٦التوصية     
 فأغلبية الـسكان هـم      .ألي تعصب أو متييز على أساس ديين       ميامنار   ال وجود يف    -١١

واإلسالم واهلندوسية وتزدهـر يف     ومع ذلك، تتعايش أديان أخرى، مثل املسيحية        . بوذييون
  .د يف مجيع أحناء البلرية العبادةويكفل القانون التسامح الديين وح. ميامنار
 ٣٩- ١٠٦و ٣٨- ١٠٦ و ٣١- ١٠٦و ١٦- ١٠٦بالتوصيات   علماً   أحيط  -١٢
  .ستكون موضع مزيد من الدراسةو ،٤٦- ١٠٦و

  ستنتاجاتاال    
أول  )Hluttaws(األقـاليم  /الواليات وجملس )Pyidaungsu Hluttaw(ان ـعقد الربمل  -١٣

خارطـة الطريـق    من اخلطوات اليت تتـضمنها      يف إطار اخلطوة السادسة     ما  يف تارخيه دورة  
 وحكومـات   إنشاء حكومـة االحتـاد    ما بعد    ومت يف    .حتقيق الدميقراطية من أجل   السياسية  
فقـد مت   ،بالتـايل و. األقاليم، يف إطار اخلطوة السابعة واألخرية من خارطة الطريق     /الواليات
ويتمتع املمثلون املنتخبون الـذين     .  السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يف البلد      تشكيل

إزاء الوزارات املعنيـة مـسؤولة      و ،يشغلون وظائف خمتلفة يف الربملان باحلق يف حرية التعبري        
 األقـاليم / جملـس الواليـات    وتنشر أعمـال  . بوظائف كل منها  املمثلني فيما يتعلق    هؤالء  

)Hluttaws(على اجلمهور .  
 وحكومـات  رغم مـن انعقـاد الربملـان وتـشكيل حكومـة االحتـاد            وعلى ال   -١٤

 من العملية الدميقراطية القائمة على تعدد       تزال ميامنار يف املرحلة األوىل     ال األقاليم،/الواليات
يامنار مقتنعـة   ه العملية، فإن م    هذ مع تطور و . وهي عملية سيتم تعزيزها ودعمها     ،األحزاب

  .أهنا ستكون قادرة على زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيهاب

        


