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 موجز

 ١٩٩٢/٥٨ يف قرارها    والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار        أنشأت جلنة حقوق اإلنسان      
على حنو استثنائي    الذي قرر مبوجبه أن ميدد،       ١/١٠٢ومدد جملس حقوق اإلنسان هذه الوالية مؤخراً يف مقرره          

 . حقوق اإلنسان والقائمني على تلك الوالياتواليات اإلجراءات اخلاصة للجنةوملدة سنة واحدة، فترة 

ديسمرب /، يف كانون األول    باولو سريجيو بينهريو   وُعـّين املُكلف الثالث بالوالية املتعلقة مبيامنار، السيد        
املاضية إلجناز مهام واليته، وذلك على الرغم من عدم          وقد بذل كل ما يف وسعه خالل السنوات الست           ٢٠٠٠

 .٢٠٠٣نوفمرب /السماح له بالدخول إىل البلد منذ تشرين الثاين

ويف هذا التقرير اخلتامي املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، يكرر املقرر اخلاص   
 ).Corr.1 وA/61/369(دم إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة تأكيد النتائج الواردة يف تقريره األخري املق

ريطة خ"وخـالل واليـة املقرر اخلاص، حدث املزيد من التقييد والتحديد لعملية اإلصالح املقترحة يف                 
اد  بعد أن أبدت بعض االستعد     ،"الطـريق ذات النقاط السبع من أجل املصاحلة الوطنية واالنتقال حنو الدميقراطية           

. ونتيجة لذلك، أُعيد تعريف اجملال السياسي بصورة أضيق       . لكـي تظـل مفـتوحة أمام خمتلف اجلهات املعنية         
وباإلضافة إىل ذلك، فإن العوائق اليت برزت خالل السنتني املاضيتني أعاقت مشولية اإلصالحات املطلوبة للتحول               

 .التطوروقد تأثر عمل املؤمتر الوطين سلباً نتيجة هذا . الدميقراطي

وحدث . اجملال املتاح إلنشاء مؤسسات مدنية ودميقراطية     إىل حد كبري خالل العقود املاضية،       وتقلـص    
 أوانغ سانغ املفروضة علىاإلقامة اجلربية ويتضح هذا الوضع جلياً يف متديد . تقييد كبري ملمارسة احلريات األساسية

قُدِّر عدد  ،  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦  ويف. ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٧ يف    أخرى  شهراً ١٢سـو كـي ملدة      
وما فتئ املقرر اخلاص يشري إىل أن املصاحلة الوطنية حتتاج إىل حوار شامل              . سجيناً ١ ٢٠١ب    السجناء السياسيني   

 بأن إلقاء القبض على عدد من القادة         راسخاً ويعتقد اعتقاداً .  مـع املمـثلني السياسيني وفيما بينهم       وهـادف 
 .ميامناريف  ستقرار  االحتجازهم أو تقييد احلريات األساسية بشكل مستمر ال خيدم املصاحلة الوطنية و           السياسيني وا 

ويبني اضطهاد أعضاء األحزاب السياسية املعارضة واملدافعني عن حقوق اإلنسان، أن خريطة الطريق للدميقراطية              
 أعرب املقرر اخلاص يف املاضي عن اعتقاده وقد. تواجه اليوم عوائق كثرية حتول دون حدوث عملية انتقال حقيقية

ولكن يبدو لألسف أن الزخم اإلجيايب يف       . بـأن خريطة الطريق قد تؤدي دوراً إجيابياً يف عملية التحول السياسي           
 .السنوات األوىل من واليته قد توقف

ة وحياد السلطة وقد أدى استمرار اإلفالت من العقاب إىل إعاقة قدرة مؤسسات إنفاذ القانون واستقاللي          
 .وساهم هذا احلال يف ترسيخ عدم املساواة وزيادة الفجوة بني أفقر الناس وأغناهم. القضائية

وال يزال املقرر اخلاص يشعر بقلق خاص إزاء استمرار اإلفالت من العقاب، الذي أصبح منهجياً وجيب                 
أن استمرار اإلفالت من العقاب ال ينبع كما يتضح أكثر فأكثر . أن تتصدى لـه حكومة ميامنار على وجه السرعة

وقد أدى اإلفالت من العقاب إىل عدم مساءلة من قاموا بتكميم األفواه اليت . فقط من االفتقار إىل القدرة املؤسسية
ومل تتم مقاضاة العديد من األفراد واجلماعات املسؤولة عن ارتكاب          . تتصـدى للسياسات واملمارسات القائمة    



A/HRC/4/14 
Page 3 

وال تكاد توجد دالئل على قيام السلطات املختصة . حلقـوق اإلنسان، وخاصة العسكريني   انـتهاكات خطـرية     
 .بالتحقيق يف هذه اجلرائم اخلطرية

وُترتكـب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان من ِقبل أشخاص يعملون يف إطار اهلياكل القائمة التابعة               
 من العقاب فحسب، بل تأذن هبا القوانني تت يف ظل اإلفالجمللس الدولة للسالم والتنمية، وال تتم هذه االنتهاكا     

ويف هذا الصدد، يشعر املقرر اخلاص أيضاً بقلق شديد إزاء استمرار سوء استغالل النظام القانوين، الشيء                . أيضاً
ذات الذي يعطل سيادة القانون وميثل عقبة كأداء أمام كفالة ممارسة املواطنني للحريات األساسية بصورة فعالة و               

ويـرى أن من دواعي القلق اخلاصة جترمي املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وضحايا               . مغـزى 
 .انتهاكات حقوق اإلنسان عند قيامهم مبمارسة احلريات األساسية

طق وشعر املقرر اخلاص خالل فترة واليته بقلق شديد إزاء احلملة العسكرية اجلارية منذ عشر سنوات يف املنا 
اإلثنية يف شرقي ميامنار وآثارها على الوضع اإلنساين وحالة حقوق اإلنسان، وخاصة على املدنيني الذين اسُتهدفوا                

وجيب النظر يف احلالة يف ضوء انتشار ممارسة مصادرة األراضي على نطاق واسع يف مجيع أحناء البلد . خالل اهلجمات
وأدت هذه املمارسة إىل الكثري من عمليات اإلخالء        . اطق اإلثنية هبـدف ترسيخ السيطرة العسكرية، وخاصة يف املن       

وبالنظر إىل حجم احلملة العسكرية     . القسـري وترحيل وإعادة التوطني، وإىل حاالت هتجري قسري وتشريد داخلي          
 بالقيام  ولذلك، يرحب املقرر اخلاص   . احلالـية، قد تؤدي احلالة إىل أزمة إنسانية إذا مل يتم التصدي هلا على الفور              

ويعتقد أن إشراك القطاع املعين بالشؤون اإلنسانية يف        . مؤخراً بتعيني املنسق املقيم للعمل كمنسق للشؤون اإلنسانية       
 . أمانة األمم املتحدة بشكل رمسي، سيقدم دعماً أساسياً أقوى لكفالة نزاهة واستقاللية اجلهود اجلارية

ديد، باإلفراج مؤخراً عن سجناء سياسيني من بينهم القادة         وحيـيط املقرر اخلاص علماً، مع التقدير الش        
ِقلوا يف    " ٨٨جيل  "الطالبيون اخلمسة من حركة      وأعرب عن أمله يف أن يستفيد      .  املاضي سبتمرب/أيلولالذين اعُت

ولذلك يرحب  . ٢٠٠٧يناير  /سـجناء سياسـيون بارزون آخرون من العفو الصادر يف بداية شهر كانون الثاين             
 بشأن هذه املسألة، كما يشيد بدور األمم        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٨لـذي أدىل به األمني العام يف        بالبـيان ا  

 ".املساعي احلميدة"املتحدة يف إطار بعثة 
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 احملتويات

 الصفحة الفقـرات 

 ٥ ٥-١ ....................................................................مقدمة -أوالً 
 ٥ ١٤-٦ ......................................................أنشطة املقرر اخلاص -ثانياً 
 ٦ ٢١-١٥ ............اص اليت امتدت لست سنواتعرض عام لفترة والية املقرر اخل -ثالثاً 
 ٨ ٧٨-٢٢ ..................التطورات الرئيسية ومسائل حقوق اإلنسان املثرية للقلق -رابعاً 

 ٨ ٣٥-٢٢ ..............................................التطورات السياسية -ألف  
 ١٠ ٥٣-٣٦ ......االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب -باء  
 ١٤ ٥٩-٥٤ ............................العمليات العسكرية يف املناطق اإلثنية -جيم  
 ١٥ ٦٦-٦٠ ................................................مصادرة األراضي -دال  
 ١٦ ٧٣-٦٧ ..................................................الوضع اإلنساين -هاء  
 االلـتزامات الدولـية مليمامنار املتعلقة حبقوق اإلنسان واجلوانب          -واو  
 ١٨ ٧٨-٧٤ ........................................................اإلنسانية  

 ١٩ ٨٦-٧٩ .........................................................مالحظات ختامية -خامساً 
 ٢٠ ٨٧ ................................................................التوصيات -سادساً 
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  مقدمة-أوالً 

 ١٩٩٢/٥٨ يف قرارها    املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار       نسان والية   أنشأت جلنة حقوق اإل    -١
، ١/١٠٢وقرر جملس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره       . ٢٠٠٥/١٠ ومددهتا يف قرارها     ١٩٩٢مارس  / آذار ٣املؤرخ  

 .٦٠/٢٥١اجلمعية العامة متديد فترات مجيع الواليات واآلليات اليت حولتها إليه جلنة حقوق اإلنسان عمالً بقرار 

، أذنت حكومة ميامنار للمقرر اخلاص      ٢٠٠٠ديسمرب  /وخـالل فترة واليته، اليت بدأت يف كانون األول         -٢
إال أنه مل يسمح للمقرر اخلاص بالقيام ببعثة تقصي حقائق إىل ميامنار منذ تشرين              . بزيارة البلد يف ست مناسبات    

ـه بزيارة البلد خالل الفترة اليت يشملها التقرير، فقد واصل القيام           ومع أنه مل يسمح ل    . ٢٠٠٣نوفمرب  /الـثاين 
 .بواليته بأفضل ما بوسعه استناداً إىل املعلومات اليت مجعت من خمتلف املصادر املستقلة واملوثوقة

 عن وقوع   التقارير املدعمة باألدلة  وطـوال فـترة والية املقرر اخلاص اليت امتدت لست سنوات، ظلت              -٣
ومع عدم تلقي رد من السلطات على معظم الرسائل اليت وجهها . ات خطرية حلقوق اإلنسان ترد باستمرارانتهاك

 .إليها، مل تتح للمقرر اخلاص أدلة تذكر عن التزام احلكومة بالتصدي لتلك االنتهاكات حلقوق اإلنسان

لى الرسائل الرمسية اليت وجهتها بـيد أن املقرر اخلاص حييط علماً بالردود األخرية املقدمة من احلكومة ع        -٤
ويرى أن هذا التطور مشجع وحيث احلكومة على مواصلة حوارها . إليها اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

 .مع املقرر اخلاص ومع اإلجراءات اخلاصة األخرى

، يركز  )Corr.1 و A/61/369(واسـتناداً إىل التقرير األخري الذي قدمه املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامة              -٥
التقرير احلايل، وهو آخر تقرير يقدمه املقرر اخلاص، على النمط األساسي النتهاكات حقوق اإلنسان الذي حدده 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٠ إىل ٢٠٠٦ فرباير/شباطويشمل التقرير الفترة من . خالل فترة واليته

  أنشطة املقرر اخلاص-ثانياً 

نعه من زيارة ميامنار، قام املقرر اخلاص بزيارة البلدان اجملاورة يف املنطقة حيث تلقى الدعم من نظراً الستمرار م -٦
، قام املقرر اخلاص بزيارة اهلند      ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٦ إىل   ١١ويف الفترة من    . مجـيع األفرقة القطرية لألمم املتحدة     

يف (ارات اخلارجية، والدبلوماسيني وأعضاء الربملان      ومالـيزيا وإندونيسيا وتايلند حيث أجرى مشاورات مع ممثلي وز         
 . ، باإلضافة إىل جهات غري حكوميةالتجمع الربملاين الدويل التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، و)اهلند

وزير خارجية  مع  عقد املقرر اخلاص اجتماعات مع أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، و           ويف جاكرتا،    -٧
 مع املبعوث اخلاص السابق لألمني العام إىل        ملبور، عقد اجتماعاً  الويف كوا . احثني أكادمييني إندونيسـيا السابق وب   

 ميامنار وتايلند، ومع أعضاء العاملة يفجريت يف بانكوك مشاورات مع ممثلني من وكاالت األمم املتحدة وأُ. ميامنار
 .د ويف احلدود بني تايلند وميامنارمن السلك الدبلوماسي، ومنظمات غري حكومية تعمل يف ميامنار وتايلن

، اجتمع املقرر اخلاص مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف جنيف             ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار  -٨
 .من املفوضّيةموظفني مع و
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. ٢٠٠٦سبتمرب /إىل جملس حقوق اإلنسان يف أيلول      (E/CN.4/2006/34)وقـدم املقـرر اخلاص تقريره        -٩
 ،وأجرى مشاورات مع ممثلي الدول األعضاءالدائمة ىل جنـيف، الـتقى مبمثلي بعثة ميامنار   وخـالل زيارتـه إ   

 .ة األكادمييواألوساطن منظمات اجملتمع املدين ممثلني مومسؤولني من وكاالت األمم املتحدة، و

ده يف واليته،    املسؤول عن ميامنار يف مفوضية حقوق اإلنسان الذي يساع         قاموبناء على طلب املقرر اخلاص،       -١٠
املعلومات، بدعم من   أحدث  ، جلمع   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٣أغسطس إىل   / آب ٢٢زيارة إىل املنطقة خالل الفترة من       ب

 .املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدين وخرباء

وأجرى .  االحتاد األورويب يف بروكسل    من ولنيمبسؤ  اخلاص ، التقى املقرر  ٢٠٠٦سـبتمرب   /ويف أيلـول   -١١
جملس أوروبا ومع نائب األمني العام للمجلس وخاطب  مشاورات يف ستراسبورغ، فرنسا، مع ممثلي الدول أعضاء

 مع مديري الفرقة العاملة جمللس االحتاد األورويب املعنية حبقوق اإلنسان           أيضاًوأجرى مناقشات   . اللجـنة الوزارية  
 . أوقيانوسيا يف االحتاد األورويب-ام الفريق العامل املعين بآسيا  أموألقى بياناً

وخالل زيارته . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢١األخري إىل اجلمعية العامة يف    وقدم املقرر اخلاص تقريره      -١٢
ألعضاء يف األمم ميامنار وأجرى مشاورات مع ممثلي الدول احكومة ، التقى مبمثلي الواليات املتحدة األمريكيةإىل 

أعضاء  ومسؤولني من وكاالت األمم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدين و،رابطة أمم جنوب شرق آسيا من املتحدة
 .ة األكادمييائرودال

الدائمة وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمر املقرر اخلاص يف إجراء اتصاالت منتظمة مع بعثة ميامنار                -١٣
 يف تقاسم النتائج اليت توصل إليها مع مفوض األمم املتحدة           واستمر أيضاً . يف جنيف تحدة  لـدى مكتب األمم امل    

  التابعة لألمانة العامة،السامي حلقوق اإلنسان يف جنيف، واملكتب التنفيذي لألمني العام، وإدارة الشؤون السياسية
 .واملستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية وفريقه

وسيتخلى املقرر اخلاص عن منصبه بعد تقدمي هذا التقرير، وذلك عمالً بتحديد فترة الوالية بست سنوات  -١٤
ويود توجيه الشكر اجلزيل إىل كافة      . ٢٠٠٧يونيه  /كحـد أقصى، بعد أن مت متديدها ملدة سنة تنتهي يف حزيران           

ملتحدة، وخصوصاً إىل فرقة األمم املتحدة القطرية       الـدول األعضاء، واملنسقني املقيمني، واألفرقة القطرية لألمم ا        
مليامنار، ومنظمات اجملتمع املدين والباحثني األكادمييني، الذين قدموا الدعم لواليته وأشركوه يف مالحظاهتم املتعلقة   

 .حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  عرض عام لفترة والية املقرر اخلاص اليت امتدت لست سنوات-ثالثاً 

عرضاً ) ٢٢-٩، الفقرات   E/CN.4/2006/34(قدم املقرر اخلاص يف تقريره السابق إىل جملس حقوق اإلنسان            -١٥
عامـاً لألنشطة اليت اضطلع هبا خالل فترة واليته اليت استمرت ملدة ست سنوات، وال يود تأكيد ذلك جمدداً يف هذا                     

 لـه ملخاطبة جملس حقوق اإلنسان بصفته املقرر اخلاص         وحيبذ يف هذه الفرصة الثمينة واألخرية اليت أُتيحت       . الـتقرير 
 .املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، أن يعرض بعض األفكار املتعلقة خبرباته خالل السنوات الست األخرية
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، اقترح على احلكومة أن يقوم بزيارة ملدة ثالثة         ٢٠٠٠ديسمرب  /عند تعيينه مقرراً خاصاً يف كانون األول       -١٦
وكانت هذه الطريقة غري معهودة إىل حد ما، إال أن الوضع السياسي يف البلد              .  للتمهيد لبعثته الرمسية األوىل    أيام

ورأى املقرر اخلاص اتباع هذه الطريقة للدخول مع احلكومة يف صيغة حوار جديدة بشأن . كان متوتراً للغاية أصالً
 .يسمح له على مدى مخس سنوات بزيارة البلدحقوق اإلنسان، إذ إن سلفه، السيد راجسومر الاله، مل 

 أن البعثات اخلمس اليت مت القيام هبا بعد تلك - ويوافقها املقرر اخلاص يف ذلك -وأكدت حكومة ميامنار  -١٧
ويعرب املقرر اخلاص عن أسفه . الـزيارة األوىل كانت مؤشراً هاماً على تعاون احلكومة مع جلنة حقوق اإلنسان      

 سنوات وشهرين املاضية مل تشهد نفس القدر من التعاون، مما أعاق بشدة قدرته على إعداد                ألن فـترة الـثالث    
وحاول املقرر اخلاص أن يوضح حلكومة ميامنار أن الزيارات اخلاصة سوف متنح املقرر اخلاص فرصة               . الـتقارير 

ومنذ بعثته  .  التقرير الـتحقق من ادعاءات وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، ومتكن من إدراج آراء احلكومة يف             
، بعث املقرر اخلاص برسائل إىل احلكومة يف عدة مناسبات ٢٠٠٣نوفمرب /األخـرية إىل مـيامنار يف تشرين الثاين       

 . ومل يتلق حىت رداً خطياً. للحصول على دعوة لزيارة البلد، ومل ينجح يف ذلك

 ونيويورك  ميامنار يف جنيفممثليتظمة مع ، استمر املقرر اخلاص يف إجراء اتصاالت منواليتهوخالل فترة  -١٨
وبذل قصارى جهده، ال سيما خالل السنوات الثالث املاضية، يف سبيل           . ومـع سفرائها يف العديد من العواصم      

إقناع حكومة ميامنار بالعمل على محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، والوفاء بالتزاماهتا الدولية املتمثلة يف التعاون 
وعلى الرغم من تعامل ممثلي ميامنار بطريقة مهذبة مع املقرر اخلاص، ومن اإلنصاف             . وق اإلنسان يف جمـال حق   

االعـتراف بذلك، فقد اختاروا التنديد بالنتائج اليت توصل إليها املقرر اخلاص على أهنا غري دقيقة أو متحاملة أو                   
 .قرر اخلاصذات دوافع سياسية، بدالً من التحقيق يف االدعاءات اليت أوردها امل

ويؤكـد املقـرر اخلاص من جديد أنه حافظ على االستقاللية والرتاهة واملوضوعية عند تقييم املعلومات             -١٩
 عاماً مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم        ١١فطوال فترة عمله اليت امتدت      . الـواردة مـن خمتِلف املصادر     

ارير صادقة عن التقدم الذي حترزه احلكومات والعقبات اليت املتحدة، بذل املقرر اخلاص كل ما يف وسعه إلعداد تق
ومع انتهاء هذه املساعي اليت ظل يبذهلا، يشعر املقرر اخلاص  . تواجههـا يف سبيل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها       

 .باألسى وهو خيلص إىل أن حكومة ميامنار قررت عدم التعاون مع الوالية وجملس حقوق اإلنسان

فتوجيه االنتقادات البناءة أكثر    . م املقرر اخلاص على حتليل املشاكل وحماولة إجياد حلول هلا         وتشتمل مها  -٢٠
ويتطلب حتقيق تقدم يف حالة حمددة من       . قـبوالً مـن التالسن، خصوصاً إذا صاحب االنتقادات تعاون ملموس          

ويتوقع . ضة واجملتمع املدين  حـاالت حقوق اإلنسان تقاسم املسؤولية بني املقرر اخلاص واحلكومة والقوى املعار           
املقـرر اخلاص حدوث تعاون متبادل وانفتاح والتزام جاد تعكسه األفعال وليس جمرد األقوال؛ وال يبلغ املقررون        

 .اخلاصون إال عن تقدم تدعمه أدلة قاطعة

. ط الدبلوماسية وخالل فترة واليته اليت استمرت لست سنوات، استمر املقرر اخلاص يف إجراء احلوار مع األوسا               -٢١
. ففـي آسـيا، سعى بصورة منتظمة إىل معرفة آراء البلدان اجملاورة مليامنار لكي يتحقق من انطباعاته وحتليالته الشخصية                  

وعكـس يف تقريـره اآلراء الـيت أبدوها بعد أن أجرى مشاورات يف بانكوك وبيجني وجاكرتا وكواالملبور وسنغافورة           
 . ملانات وأمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومراكز البحوث ومنظمات اجملتمع املدينوطوكيو مع احلكومات وأعضاء الرب
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 التطورات الرئيسية ومسائل حقوق اإلنسان املثرية للقلق -رابعاً 

  التطورات السياسية-ألف 

 خريطة الطريق ذات  "يف السـنتني املاضيتني، حدث تقييد وحتديد شديدان لعملية اإلصالح املقترحة يف              -٢٢
، اليت اعترف املقرر اخلاص منذ البداية بأمهيتها        "النقاط السبع من أجل املصاحلة الوطنية واالنتقال حنو الدميقراطية        

وانعقد املؤمتر الوطين ألول مرة يف عام . وتأثر عمل املؤمتر الوطين سلباً نتيجة هذا التطور. بالنسبة للتحول السياسي
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٩مايو حىت / أيار١٧عقد ثانية لفترة مثانية أسابيع من  حىت  ١٩٩٦مايو  / وأُرجئ يف أيار   ١٩٩٣

، وُعقد  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١فرباير حىت   / شباط ١٧مث ُعلّقت جلساته ثانية لفترة تسعة أشهر أخرى بعد دورة           
املؤمتر الوطين ، وبعد أن اجتمع ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣١ويف . ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٥املؤمتر ثانية يف 

 تشرين  ١٠واستأنف أنشطته يف    . ملـدة شـهرين تقريباً دون إحراز تقدم ملموس، أُرجئت جلساته مرة أخرى            
 أسابيع من املداوالت اليت مل      ١٠ بعد أكثر من     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩أكتوبر ورفع جلساته يف     /األول

وال يزال املقرر اخلاص مقتنعاً بأن . موعات اإلثنيةتكـن مفـتوحة بصورة حقيقية جلميع األحزاب السياسية واجمل   
 . إعالن جدول زمين لتنفيذ خريطة الطريق سيكون الدليل الواضح على االلتزام بتحقيق التحول الدميقراطي

والحـظ املقـرر اخلاص بأسف أن التوصيات املقدمة يف عدة مناسبات من اجلمعية العامة وجلنة حقوق                  -٢٣
إذ مل يتم   . ىل إقامة املؤمتر الوطين على أساس دميقراطي متني، قد أُمهلت من قبل حكومة ميامنار             اإلنسان والداعية إ  

كما . توثيق الصلة بشكل جمٍد وفعال بني الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية واألحزاب اإلثنية وبني املؤمتر الوطين
 . اتسمت عملية صياغة الدستور بعدم الشفافية

دد، حييط املقرر اخلاص علماً بالقرار الذي اختذه جملس إدارة االحتاد الربملاين الدويل بتوافق ويف هـذا الص   -٢٤
أن : " اليت عقدت يف جنيف، والذي ينص على       ١٧٩ خالل دورته    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشـرين األول   ١٨اآلراء يف   

 عليه خالفاً إلرادة الشعب     املؤمتر الوطين، بشكله احلايل، قد صمم إلطالة أمد احلكم العسكري وإضفاء الشرعية           
، وأن أي حتول دميقراطي مصريه الفشل إذا مل يتسم حبرية حقيقة، وشفافية ١٩٩٠اليت عرب عنها يف انتخابات عام 

وجيسـد إرادة الشعب، على أن يسبقه إطالق سراح السجناء السياسيني دون شرط ورفع كافة القيود املفروضة                 
 ". واألنشطة السياسةعلى األنشطة املتصلة حبقوق اإلنسان

 كانون  ١٦ويف  . ومـا برح أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية يتعرضون للمضايقة واالضطهاد            -٢٥
 سجيناً، وال يشمل هذا الرقم السجناء الذين ١ ٢٠١، قّدر عدد السجناء السياسيني حبوايل ٢٠٠٦ديسمرب /األول

وأحاط املقرر اخلاص علماً، مع التقدير، بالقرار الذي        . ن سرية ذكرت التقارير احتجازهم يف مناطق إثنية وسجو      
 ٤٠ سجيناً، مث إطالق سراح أكثر من        ٢ ٨٣١ بالعفو عن    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣اختذته حكومة ميامنار يف     

غ، مني كوب نين  " (٨٨جيل  "سجيناً سياسياً يف نفس الشهر من بينهم القادة الطالبيون اخلمسة التابعون جلماعة             
ِقلوا بصورة تعسفية يف أيلول     ) وكـو كو غي، وبيون شو، ومني زيا، وهتاي كيوي           ١٠ويف  . سبتمرب/الذين اعُت

، طلب املقرر اخلاص إىل احلكومة تقدمي قائمة مفصلة تشمل السجناء الذين أُطلق             ٢٠٠٧يناير  /كـانون الـثاين   
 . سراحهم بعد هذا اإلعالن
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قامة اجلربية املفروضة على األمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل           ُمددت اإل  ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ٢٧ويف   -٢٦
كما ُمددت فترة احتجاز    .  شهراً أخرى رغم طلبات االستئناف املختلفة      ١٢الدميقراطية أوانج سانغ سوكي ملدة      

. منتزعمـاء بـارزين آخرين يف الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، بينهم تن أو، وتان نيويني، وماي يون                   
واحُتجز العديد من زعماء األحزاب السياسية اإلثنية، مبن فيهم رئيس الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية يف والية 

مثاين ثوان "ويف تقرير أخري عنوانه .  عام أو أكثر١٠٠شان، وُحكم عليهم بفترات سجن غري عادية وقاسية بلغت 
، مت توثيق االدعاءات القائلة مبوت      ٢٠٠٦مايو  /ياسيني يف أيار  ، أصدرته رابطة مساعدة السجناء الس     "من الصمت 

، وذلك أثناء االحتجاز أو بعد      ١٩٨٨ فـرداً من دعاة الدميقراطية واملدافعني عن حقوق اإلنسان منذ عام             ١٢٧
 . إطالق سراحهم بقليل

ر للمضايقة الشديدة، ويف الوقـت الذي يتعرض فيه أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية يف ميامنا          -٢٧
 - ١٩٩٣ اليت أنشأها جملس الدولة للسالم والتنمية يف عام          -أعلنت مؤخراً الرابطة الوحدوية للتضامن والتنمية       

ويعتقد املقرر اخلاص أن هذا     . عـن عزمها على أن تصبح حزباً سياسياً وأن تقدم مرشحني يف االنتخابات املقبلة             
وظل املقرر اخلاص يتلقى طوال السنني املاضية ادعاءات خمتلفة عن تورط . ديدالتطور يشكل مسألة تثري القلق الش    

وهناك تصور لدى كثري من املراقبني مفاده       . الرابطة الوحدوية للتضامن والتنمية يف أفعال عنف سياسية وإجرامية        
احلكم العسكري إىل   أن الـرابطة الوحدوية للتضامن والتنمية ُتستخدم إلضفاء الصفة الشرعية على االنتقال من              

وتشكك هذه االدعاءات أيضاً بشكل جدي يف اإلرادة السياسية للحكومة فيما يتعلق     . حكومـة مدنـية صورية    
 .بالتحول إىل الدميقراطية الشرعية يف ميامنار

ر وعلى الرغم من القيود الشديدة املفروضة على اجملتمعات احمللية وممثليها، الحظ املقرر اخلاص مع التقدي               -٢٨
الشـديد الـتطلعات الدميقراطـية الكـبرية لدى خمتِلف اجملموعات اليت ال تزال تناضل من أجل ممارسة حرياهتا              

محلة جديدة حلث شعب ميامنار على التصدي       " ٨٨جيل  "وعلي سبيل املثال، بدأت اجلماعة الطالبية       . األساسية
القلب "رار هذه احلملة اليت أطلق عليها اسم        وُيخطط الستم . للمشـاكل السياسية واالجتماعية اليت تواجه األمة      

فرباير، وستدعو مجيع مواطين ميامنار إىل كتابة رسائل إىل القادة          / شباط ٤يناير إىل   / كانون الثاين  ٤من  " املفتوح
 .احلكوميني حتثهم على إجراء إصالحات يف الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية

.  للوضع الراهن للعملية السياسية وحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار         وقـد تصـدى بعـض بلدان اإلقليم        -٢٩
 فرصتها التنازل عنأُجربت ميامنار، بفعل الضغط الذي مل يسبق له مثيل من رابطة أمم جنوب شرق آسيا، على  و

د يف   ملبعوث الرابطة بزيارة البل    وعندما أُذن أخرياً  . ٢٠٠٦األوىل لـترؤس رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف عام           
وأصدر . ه مبقابلة أوانغ سان سو كيـ، اضطُر إىل قطع بعثته عندما رفضت احلكومة السماح ل٢٠٠٦مارس /آذار

 يف جمايل ُتربز عدم إحراز أي تقدم ملموس       و توجه انتقادات حادة  العديـد مـن أعضاء الرابطة فيما بعد بيانات          
  .الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ميامنار

، قام وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إبراهيم ٢٠٠٦نوفمرب / إىل تشرين الثاينمايو/ن أيارويف الفترة م -٣٠
اليت كلفته هبا اجلمعية العامة     " املساعي احلميدة "بصفة مبعوث لألمني العام يف إطار بعثة        مجـباري، بـزيارة ميامنار      

املبعوث وأحاط  .  من صالحيات بعثته   ان جزءاً لدميقراطية وحقوق اإلنس  شكّل التحول إىل ا   و. وبدعوة من احلكومة  



A/HRC/4/14 
Page 10 

 

 ويشيد  . العام وجملس األمن علماً بنتائج زيارته اليت اعُتربت خطوة إجيابية يف سبيل استئناف احلوار مع ميامنار                األمَني
 .لألمني العام" املساعي احلميدة"املقرر اخلاص بالعمل اهلام الذي قام به وكيل األمني العام يف سياق بعثة 

طلبت الواليات املتحدة بصورة رمسية إىل جملس األمن أن يدرج ميامنار يف            سبتمرب،  / أيلـول  بدايـة ويف   -٣١
 أصوات ٤ أصوات مقابل ١٠ غلبية بأهذا الطلبصّوت جملس األمن على سبتمرب، / أيلول١٥ويف . جدول أعماله

 ستتيح ألعضاء جملس األمن، فردياً    ويرى املقرر اخلاص هذا القرار خطوة رئيسية        . وامتـناع دولة عن التصويت    
 وطلب تقارير منتظمة عن احلالة يف البلد من األمانة العامة لألمم املتحدة، مبا ، مناقشة مسألة ميامنار رمسياًومجاعياً
 .قوق اإلنسانفوضية األمم املتحدة السامية حلفيها م

ريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ، قدمت الواليات املتحدة األم٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢ويف  -٣٢
 . بشأن حالة حقوق اإلنسان واحلقوق السياسية يف ميامنار(S/2007/14)وآيرلندا الشمالية مشروع قرار 

عملية االنتقال  لتيسري  املناقشة املقبلة جمللس األمن بشأن ميامنار فرصة إجيابية         تتيح   املقرر اخلاص أن     يأملو -٣٣
عضاء جملس األمن إزاء ذلك أُنهج بني خمتِلف  التطابقتحسني الكفيلة بإجياد الطرق قد تساهم يف  و.حنو الدميقراطية

العمل حقيقية مع بلدان املنطقة، ملعاجلة مسائل محاية حقوق اإلنسان مع حتسني مستوى و شراكة فعالة بناءالبلد، و
 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمال إع اإلنساين، مبا فيه الوصول ألغراض إنسانية، وضمان يف اجملال

وحيـيط املقـرر اخلاص علماً بأن جملس إدارة منظمة العمل الدولية، ونتيجة الفتقار حكومة ميامنار إىل                  -٣٤
 ٢٩٧اإلرادة السياسية فيما يتعلق باالمتثال اللتزاماهتا الدولية، قد ذكر يف االستنتاجات اليت توصل إليها يف دورته 

ينبغي لسلطات ميامنار أن تربم، على وجه السرعة وحبسن نية، اتفاقاً "، أنه ٢٠٠٦نوفمرب /عقودة يف تشرين الثاينامل
وباإلضافة إىل ذلك، قال جملس ". مع مكتب العمل الدويل بشأن إجياد آلية للتعامل مع الشكاوي املتعلقة بالسخرة

 ميكنه من التحرك واختاذ خيارات ٢٠٠٧مارس /ه لشهر آذاراإلدارة إنه سيدرج بنداً حمدداً يف جدول أعمال دورت
ويود املقرر اخلاص اإلشادة هبذا القرار . قانونية تشمل طلب احلصول على رأي استشاري من حمكمة العدل الدولية

 .على أنه خطوة هامة إىل األمام باجتاه التصدي لثقافة اإلفالت من العقاب يف ميامنار

. ، رحب املقرر اخلاص بالتقدم الطفيف الذي أُحرز يف جمال السخرة          ٢٠٠٦فمرب  نو/ويف تشـرين األول    -٣٥
والحظ أن احلكومة قامت مؤخراً، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بتسوية ثالث حاالت تتعلق بأشخاص جرى 

مثل يف مهلة الستة ورحب أيضاً بالتطور اإلجيايب املت. اعتقاهلم بعد قيامهم بتقدمي شكاوى تتعلق مبمارسات السخرة
وأبلغ ممثلو ميامنار   . شهور اليت أعلنتها احلكومة بشأن مقاضاة األشخاص الذين يقدمون شكاوى تتعلق بالسخرة           

املقرر اخلاص باملفاوضات اجلارية مع منظمة العمل الدولية بغية إنشاء آلية للتصدي للسخرة، وحبث قيام منظمة                
 .ل القريبالعمل الدولية ببعثة جديدة يف املستقب

  االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب-باء 

ال تزال متثل العقبة ثقافة اإلفالت من العقاب "الحظ املقرر اخلاص يف تقريره األخري إىل اجلمعية العامة أن  -٣٦
ا وإجياد بيئة مؤاتية    الرئيسـية أمـام اجلهـود الرامية إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان يف ميامنار واحلفاظ عليه               

 ). ٢٧، الفقرة A/61/369" (لتحقيقها
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وتلقـى املقرر اخلاص خالل فترة واليته تقارير عن انتهاكات حلقوق اإلنسان بشكل منتظم وعلى نطاق     -٣٧
واسـع، مبـا يف ذلك حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وممارسات التعذيب وأعمال السخرة، والعنف اجلنسي،                

أما الضحايا فلم يكونوا . ومل يتم التحقيق يف هذه االنتهاكات كما مل يقدم مرتكبوها إىل العدالة. وجتنيد األطفال
 .يف وضع يسمح هلم بتأكيد حقوقهم واحلصول على ُسبل انتصاف عادلة وفعالة

 ويعرب املقرر اخلاص عن أسفه ألن سلطات ميامنار فضلت، أثناء مناقشات جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية -٣٨
وال ميكن توجيه اللوم للمقرر     . العامـة، نفي االدعاءات والتشكيك يف دقة النتائج اليت توصل إليها املقرر اخلاص            

 . اخلاص لعدم متكنه من التحقق من صحة تلك االدعاءات ألن احلكومة مل توجه إليه الدعوة لزيارة ميامنار

موعة من الغوغاء ضد أوانغ سانغ سو كي يف         اهلجوم الذي قامت به جم    "وكما الحظ املقرر اخلاص فإن       -٣٩
 مها مثاالن صارخان على ثقافة اإلفالت ٢٠٠٣مايو /أيار ومذحبة ديبايني الوحشية يف ١٩٩٦نوفمرب / الثاينتشرين

وبالرغم من النداءات املتعددة، مبا فيها مناشدات املقرر اخلاص، مل حتقق حكومة            . مـن العقاب السائدة يف البلد     
 ). ٢٨املرجع السابق، الفقرة " (ذه احلاالت ومل تقدم املسؤولني عنها إىل العدالةميامنار يف ه

ومبوجـب القـانون الدويل، يترتب على ميامنار االلتزام بالتحقيق بشكل واف يف االنتهاكات اجلسيمة                -٤٠
 أنه ال بد من أن      وهذا يعين . ثبتت إدانتهم  حلقـوق اإلنسان، ومقاضاة املسؤولني عن ارتكاهبا، ومعاقبتهم إذا ما         

 .َيمثُل املسؤولون عن انتهاكات حقوق اإلنسان أمام القضاء وال بد من حصول الضحايا على تعويضات

ومـن املظاهـر األخـرى اجلديرة بالذكر لنمط اإلفالت من العقاب بشكل دائم ومستمر ارتفاع عدد                  -٤١
د العسكريون واليت مت توثيقها بشكل منتظم منذ        ادعاءات العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات اليت يرتكبها األفرا        

.  حالة اغتصاب تعرضت هلا نساء شن٣٠، تلقى املقرر اخلاص تقريراً عن وقوع     ٢٠٠٦ففي عام   . ٢٠٠٢عـام   
 تقارير إضافية عن وقوع اعتداءات ارتكبها عسكريون، من ٢٠٠٦نوفمرب /كما تلقى يف أواخر شهر تشرين الثاين

هذا االجتاه من "وكما الحظ املقرر اخلاص فإن . ي، والتأثري الذي أحدثته يف والية كاينيبينها حاالت اعتداء جنس
العنف اجلنسي يثري الذعر بوجه خاص، إذا ما أُخذ يف االعتبار أن األرقام املقدمة ُيحتمل أن تكون أقل بكثري من                    

. العنف اجلنسي بسبب الصدمة املرتبطة هبا     األرقام احلقيقية بالنظر إىل أن الكثري من النساء ال يبلِّغن عن حوادث             
وعالوة على ذلك، فإن بعض التقارير قد ال تصل أيضاً إىل املقرر اخلاص، بالنظر إىل أن املعلومات عن انتهاكات                   

"  امليامنارية-حقـوق اإلنسـان يف هذه املناطق ُتجمع بشكل رئيسي من الالجئني الوافدين إىل احلدود التايلندية           
وليس لدى املقرر اخلاص أي علم بأية مبادرات من طرف حكومة ميامنار للنظر يف              ). ٣٠ابق، الفقرة   املرجع الس (

فالتقاعس عن التحقيق مع املسؤولني . هـذه االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ُبغية حتديد مرتكبيها ومقاضاهتم   
ولني عن االغتصاب والعنف اجلنسي     فالتقاعس عن التحقيق مع املسؤ    . عن االغتصاب والعنف اجلنسي ومقاضاهتم    

ومل يكن املقرر . ومقاضاهتم ومعاقبتهم قد أسهم يف إجياد بيئة مؤاتية لتكريس العنف ضد النساء والفتيات يف ميامنار
 .اخلاص يف وضع ميكنه من التحقق من هذه االدعاءات ألن احلكومة مل تسمح له بزيارة ميامنار

فقد انضمت حكومة   . راً آخر من مظاهر ثقافة اإلفالت من العقاب       ومتـثل حاالت أعمال السخرة مظه      -٤٢
 أمراً ٢٠٠٠، وأصدرت يف عام ١٩٣٠  املتعلقة حبظر الُسخرة لعام٢٩ميامنار إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 . ومع ذلك، هناك أوجه قصور شديد فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال. بتجرمي هذه املمارسة
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 عن جلنة حتقيق تابعة ملنظمة العمل الدولية يدين السخرة يف ميامنار،            ١٩٩٨تقرير يف عام    وبعـد صدور     -٤٣
وأدى .  عملية حوار بني منظمة العمل الدولية وسلطات ميامنار بشأن طرق معاجلة املشكلة            ٢٠٠٠بدأت يف عام    

تطورات األخرية على أرض     إلجراء تقييم مفصل لل    ٢٠٠١ذلك إىل قيام فريق رفيع املستوى بزيارة البلد يف عام           
 وتلك هي املرة األوىل اليت أُجري فيها مثل هذا          -الواقـع وتقييم العقبات اليت حتول دون القضاء على السخرة           

وقدم الفريق توصيتني رئيسيتني مها إنشاء ). إذ ُمنعت جلنة التحقيق من القيام بزيارة إىل البلد    (التقيـيم يف ميامنار     
 الدولية يف البلد ووضع آلية للتعامل مبصداقية وفعالية مع الشكاوى املقدمة من ضحايا              مكتب دائم ملنظمة العمل   

ومن مثّ .  على تعيني موظف اتصال تابع للمنظمة يف يانغون   ٢٠٠٢ووافقـت سلطات ميامنار يف عام       . السـخرة 
. لشكاوى الضحايا بدأت املناقشات املتعلقة بوضع خطة عمل ملموسة للتصدي للسخرة، مبا يف ذلك إنشاء آلية               

وعلى الرغم من التقدم املعقول الذي أحرزته املفاوضات يف بداية األمر، هناك عدد من العقبات اليت حالت دون                  
تنفـيذ خطـة العمل، مبا يف ذلك أحكام اإلعدام اليت صدرت حبق ثالثة أشخاص ُزِعم قيامهم بإجراء اتصاالت                   

وبعد تنحية رئيس الوزراء كني نيوونت مع عدد من ).  هناية املطافأُطلق سراحهم مجيعاً يف(مبنظمة العمل الدولية 
الوزراء األساسيني، الذين جرى التفاوض معهم بشأن خطة العمل، أشارت سلطات ميامنار أهنا مل تعد تقيم وزناً                 

 تعاوناً  وعلى الرغم من املفاوضات املكثفة اليت جرت منذ ذلك الوقت، مل تبد السلطات يف ميامنار              . هلـذه اخلطة  
وأدى ذلك إىل أن تلجأ منظمة      . ملموسـاً مع منظمة العمل الدولية، ومل توافق حىت اآلن على اعتماد صيغ بديلة             

العمل الدولية بشكل متزايد إىل تدابري أخرى لضمان امتثال ميامنار اللتزاماهتا، مبا يف ذلك مناشدة أعضاء منظمة                 
 .يامنار، فضالً عن اختاذ خمتِلف التدابري القانونية الدوليةالعمل الدولية بإعادة النظر يف عالقاهتم مب

وفـيما يـتعلق بالتطورات املتعلقة مبمارسة السخرة، بّين تقييم الفريق الرفيع املستوى وعمليات التقييم اليت                 -٤٤
جيايب منذ جلنة   أجراها موظف االتصال التابع ملنظمة العمل الدولية أن الوضع مل يشهد سوى القليل جداً من التقدم اإل                

وكان التطور اإلجيايب الرئيسي هو أن السلطات مل تعد على ما يبدو حباجة إىل عمالة لتنفيذ مشاريع وطنية                  . التحقـيق 
بيد أن السلطات احمللية ال تزال تستخدم السخرة على نطاق واسع يف أعمال اهلياكل              . كبرية يف جمال اهلياكل األساسية    

ال يزال الوضع خطرياً للغاية يف املناطق احلدودية حيث يستمر عدم األمن والوجود الكبري   و. األساسـية الصغرية احلجم   
وال يـزال اجلـيش يفرض السخرة على نطاق واسع وبصورة منهجية يف هذه املناطق للكثري من األغراض                  . للجـيش 

يش خالل الدوريات والعمليات العسكرية واملتصلة باهلياكل األساسية، ويشمل ذلك استخدام املدنيني حلمل معدات اجل 
وباإلضافة إىل الطبيعة القاسية واحملفوفة باملخاطر اليت تنطوي عليها هذه املهام، فإن السخرة اليت يفرضها               . العسـكرية 

والعقبات الرئيسية اليت حتول دون  . اجلـيش تصـاحبها تقليدياً أشكال أخرى من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان           
رة تشمل االفتقار الواضح لإلرادة السياسية يف التعامل مع املشكلة بصورة جادة أو تطوير بدائل               القضـاء عـلى السخ    

 .  اجليشمقبولة، واستمرار اإلفالت من العقاب بالنسبة للموظفني احلكوميني وأفراد

" شكاوى كاذبة" عن سياسة مقاضاة األشخاص الذين يقدمون ما تعتربه ٢٠٠٥وأعلنت احلكومة يف عام  -٤٥
ونشرت أيضاً الصحافة اليت تتحكم     . تـتعلق بالُسخرة، مما أدى إىل موقف يعاقَب فيه الضحايا بدالً من الفاعلني            

وكان األثر الناجم عن هذا أن تعّزز اإلحساس باإلفالت من          . فـيها الدولة مقاالت هتاجم منظمة العمل الدولية       
 . وا يفرضون ممارسات الُسخرةالعقاب الذي يشعر به املسؤولون احلكوميون الذين ما برح
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وُيعـد جتنيد األطفال انتهاكاً آخر من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب يف إطار ثقافة اإلفالت من           -٤٦
. وتلقـى املقرر اخلاص العديد من التقارير عن استمرار اجليش يف جتنيد األطفال مبعدالت مثرية للقلق               . العقـاب 

ألطفال استمر حىت بعد أن أنشأت احلكومة جلنة رفيعة املستوى كانت تبشر مبعاجلة وتزعم تلك التقارير أن جتنيد ا
 بعد أن أبلغ األمني     ٢٠٠٤يناير  /وكانت اللجنة املعنية حبظر جتنيد القُّصر قد ُشكّلت يف كانون الثاين          . املشـكلة 

ويؤكد هذا  . ستخدامهم كجنود العام جملس األمن بأن ميامنار تنتهك القانون الدويل الذي حيظر جتنيد األطفال وا            
 تقارير موثوقة باستمرار جتنيد وتدريب مثة"ويوضح أن . التطور تقرير األمني العام املتعلق باألطفال والرتاع املسلح

إال أن  . واجلماعات املسلحة غري احلكومية   ) تامتاداو كيي ( لالنضمام إىل القوات املسلحة احلكومية       األطفال قسراً 
دة القطري، وبسبب القيود املفروضة على إمكانية الوصول، مل يتمكن من التحقق بشكل منهجي فريق األمم املتح
 .(A/61/529-S/2006/862, para. 57)". من هذه املزاعم

وكما الحظ املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة، ظلت انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية املذكورة أعاله               -٤٧
 العقد املاضي، مما يوحي بأهنا مل تكن جمرد أفعال معزولة من سوء السلوك الفردي             واسعة االنتشار ومنتظمة طوال   

الصادر عن مسؤولني برتب متوسطة أو دنيا، بل هي ناجتة باألحرى عن وجود نظام يسمح لألفراد واجملموعات                 
 .خبرق القانون وانتهاك حقوق اإلنسان دون حتملهم أي مسؤولية

اً أن اإلفالت من العقاب هو أحد األسباب الرئيسية الكامنة وراء تدهور األحوال             ويعـتقد املقرر اخلاص أيض     -٤٨
مث إن تسليح املناطق الريفية قد خلق       . االقتصادية واالجتماعية للمزارعني يف األرياف الذين ميثِّلون أكثرية سكان ميامنار         

 واملوارد األخرى نتيجة عجز احلكومة عن تقدمي فالعسكريون يعتمدون على العمالة احمللية. حلقة مفرغة إلفقار القرويني
وقد تلقى املقرر اخلاص ادعاءات كثرية من       ). سياسة االعتماد على الذات   (أي شـكل مـن أشكال الدعم ألنشطتهم         

قرويني تعّرضوا لعقوبات شديدة خارج نطاق القانون بسبب رفضهم عمل السخرة واملصادرة غري املشروعة ألراضيهم               
ومع قيام ميامنار بزيادة عدد تشكيالهتا العسكرية يف مجيع أرجاء البلد بنسبة           . صيلهم وممتلكاهتم األخرى  ومواشيهم وحما 
، أدى العمل بسياسات االعتماد على الذات من ِقبل العسكريني احملليني خالل العقد املاضي إىل               ١٩٨٨كبرية منذ عام    

 .ات احملليةتقويض سيادة القانون على حساب معيشة السكان يف اجملتمع

ويف هذا  . وتقـترن االنـتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان باإلفالت من العقاب بل ويسمح هبا القانون              -٤٩
الصدد، يساور املقرر اخلاص قلق شديد إزاء استمرار إساءة استعمال النظام القانوين بشكل ينكر سيادة القانون                

ويالحظ املقرر اخلاص بأسف شديد . اسية بشكل ُمجد وفعالوميثِّل عقبة رئيسية أمام ضمان ممارسة احلريات األس
إلساءة استعمال السلطة، واختاذ القرارات التعسفية، وتربئة ساحة " القانوين"أن عدم استقالل القضاء قد شكَّل األساس  

قلقه بشأن عدم   وأعرب املقرر اخلاص أيضاً حلكومة ميامنار مراراً عن         . املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية     
وطوال . مراعاة احملاكمة حسب األصول بالنسبة للمحاكمات السياسية، واحلرمان من احلقوق األساسية أثناء االحتجاز          

السـنوات الست املاضية، تلقى املقرر اخلاص تقارير عديدة تتعلق باالعتقال التعسفي دون مذكرة توقيف، واالحتجاز                
املة أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة، واملوت أثناء االحتجاز، وأحوال االحتجاز     االنفـرادي، والتعذيب أو إساءة املع     

وتلقى أيضاً تقارير عن مّدعى عليهم ُحرموا من        . الرديـئة جداً دون احلصول على ما يكفي من الطعام واملعاجلة الطبية           
 .قةحق احلصول على حمام، وتقارير عن حماكمات سياسية غالباً ما تكون جلساهتا مغل
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ويعترب املقرر اخلاص أن املسألة اليت تثري القلق بوجه خاص هي جترمي املعارضني السياسيني، واملدافعني عن                -٥٠
 .حقوق اإلنسان وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عند قيامهم مبمارسة احلريات األساسية

، وحرية التنظيم، وحرية     شديدة على حرية احلركة، وحرية التعبري      فرض قيوداً ت السلطات ت  مـا برح  و -٥١
وقد تلقى املقرر اخلاص عدة تقارير ُيزعم فيها تورط احلكومة يف قمع مبادرات عديدة ألناس أرادوا        . االجـتماع 

 .اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشريمثل تنظيم أنفسهم، حىت ولو كان ذلك ألغراض غري سياسية، 

 أهنا ذات طابع ُيفترضادعاءات تتعلق مبقاضاة أفراد نقلوا معلومات تقارير عن أيضاً تلقى املقرر اخلاص و -٥٢
 .عام إىل منظمات أو أفراد داخل البلد أو خارجه

عن قلقه الشديد إزاء القيود الصارمة السائدة يف البلد على حرية احلركة بوجه أيضاً يعرب املقرر اخلاص و - ٥٣
 .ددة، مثل األقلية املسلمة القيود املفروضة على مجاعات حمخصوصاً تلكعام، و

  العمليات العسكرية يف املناطق اإلثنية-جيم 

 لالستئصال يف مناطق الصراع يف البالد وظل اآلالف منهم   ١٩٤٨تعـّرض املاليني من السكان منذ عام         -٥٤
 تقريباً  اجليش اموق. وأصبحت احلالة حرجة  . ميوتون كل سنة نتيجة ألمراض ميكن الوقاية منها يف أغلب األحيان          

يف املناطق أدت هجمات اجليش على القرى و. ١٩٩٥مبضاعفة وحداته العسكرية املنتشرة يف شرق ميامنار منذ عام 
 على الواليات اإلثنية    ينطبق ذلك على والية كاين كما       وينطبق. اإلثنـية إىل حاالت واسعة من التشريد القسري       

  أن وموثوقةوتقدر مصادر مستقلة    . ية راخني الشمالية  وعلى وال ) مون وشان وكايا  (األخـرى يف شرق ميامنار      
 حادثة مستقلة لتدمري قرى أو هتجري سكاهنا أو فرارهم منها          ٣ ٠٧٧ شهدت توثيق    ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٦الفترة من   

وحىت تشرين . وُيعـتقد أن أكـثر مـن مليون نسمة ُهجروا من منازهلم خالل هذه الفترة      . يف شـرق مـيامنار    
 نسمة إمجايل عدد املشردين داخلياً الذين تركوا مساكنهم ُمجربين ٥٠٠ ٠٠٠ ُيقّدر حبوايل ،٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

وال تعترف احلكومة بوجود مشردين . أو مضطرين ومل يتمكنوا من العودة أو االستقرار وإعادة االندماج يف اجملتمع
 . اإلنسانية إليهمهات الفاعلةواجل وصول وكاالت األمم املتحدة وتقيد إىل حد كبريحدودها داخل  داخلياً

واسـتمر تصـاعد العـنف خالل السنة املاضية يف املناطق اجلبلية الواقعة خارج السيطرة العسكرية يف                  -٥٥
ويرى كثري من املراقبني املستقلني     . مقاطعـات تونغـو ونيونغالبن وبابون يف والية كاين ومقاطعة باغو الشرقية           

 . ١٩٩٧-١٩٩٦ إنسانية منذ بداية احلملة العسكرية يف عام واملوثوق هبم أن هذه هي أسوأ حالة

ومـن بـني أكثر جوانب احلملة العسكرية مأساوية يف املناطق اإلثنية أثرها غري التناسيب على السكان                   -٥٦
 فباإلضـافة إىل ازدياد املخاطر النامجة عن انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واأللغام املضادة          . املدنـيني 

لألفراد، أصبح القتل والترويع وتشريد املدنيني جزءاً من استراتيجية متعمدة لفصل اجلماعات اإلثنية املسلحة عن               
ويرى كثري من املراقبني أهنا سياسة منّسقة هتدف إىل حرمان الناس من أسباب العيش والغذاء أو . مواطنيها املدنيني

 .  العودة إىل قراهم بعد إخالئهم قسراًإجبارهم على املخاطرة حبياهتم عند ما حياولون
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وتلقى املقرر اخلاص تقارير من مصادر مستقلة وموثوقة تدعي أن عسكرة خميمات الالجئني على احلدود                -٥٧
ويف هذا الصدد، يود املقرر اخلاص الترحيب بإنشاء مراكز املساعدة القانونية بغية . تعرض سالمة املدنيني إىل اخلطر

 . لقانونية وتقدمي اخلدمات القانونية لالجئني يف املعسكرات على طول احلدود بني تايلند وميامنارإذكاء التوعية ا

فحكومة ميامنار  . وميـثل العنف الذي ميارسه اجليش على املدنيني العزل يف ميامنار مدعاة للقلق الشديد              -٥٨
ع املسلح، ويتعني عليها بالتايل اختاذ التدابري       ملزمة مبوجب القانون اإلنساين الدويل حبماية املدنيني من آثار الصرا         

 .املالئمة لوقف استهداف املدنيني أثناء العمليات العسكرية

ويف مـيامنار الغربـية، ظلت األقلية املسلمة تتعرض للتمييز منذ أمد طويل وهي حمرومة من نيل اجلنسية         -٥٩
.  األقلية املسلمة يواصلون اهلروب إىل بنغالديشوال يزال ملتمسو اللجوء من . ١٩٨٢مبوجب قانون اجلنسية لعام     

على سبيل املثال، بناء الطرق واجلسور والقرى النموذجية        (ويتعرضـون النتهاكات جسيمة، وال سيما السخرة        
ويواجهون أيضاً  . فضالً عن فرض الضرائب التعسفية عليهم     ) واملـرافق العسـكرية وصيانة املعسكرات والعتالة      

، بدأت زراعة اجلوز اليت فرضتها احلكومة       ٢٠٠٦يناير  /ومنذ كانون الثاين  .  أسعار األرز  االرتفـاع الشـديد يف    
ولوحظ حدوث تطورات جديدة . تتسبب يف حدوث مصاعب جديدة مشلت السخرة واالبتزاز ومصادرة األراضي

لسفر بعد إنشاء   يف األشـهر املاضية مشلت زيادة تقييد احلركة نظراً للصعوبة الكبرية يف احلصول على ترخيص ا               
. اإلدارة اجلديدة على مستوى القرى، وإغالق عدد من املساجد اليت متت صيانتها أو توسيعها من دون ترخيص                

ويشـيد املقـرر اخلـاص باملنظمات اإلنسانية الدولية ومبوظفيها املغتربني يف والية راخني الشمالية الذين قدموا                 
 . سلمة من جيش ميامنار وقوات األمن احلدوديةمساعدات كبرية يف تقدمي احلماية لألقلية امل

  مصادرة األراضي-دال 

كـان احلصول على األراضي واملوارد الطبيعية والسيطرة عليها عنصراً أساسياً يف االقتصاد السياسي يف                -٦٠
للها فترات  ويف العديد من املناطق املأهولة بأقليات إثنية كان تكرار حوادث التشريد القسري اليت تتخ             . مـيامنار 

 يف املائة من السكان يف قطاع       ٧٥ويعمل حنو   . بسـيطة مـن االستقرار النسيب واقعاً حياتياً على مدى األجيال          
 يف املائة من الناتج احمللي      ٤٠الذي ميثل حنو    ) مبـا يف ذلـك مصائد األمساك واحلراجة وتربية املواشي         (الـزراعة   
 .ضي واملوارد الطبيعية يف صميم سبل كسب العيش يف ميامنارولذلك تقع القضايا املتعلقة باألرا. اإلمجايل

ويبدو أن هلذه   . وتسـود كافـة أرجـاء البلد سياسة مصادرة األراضي بطريقة تعسفية وعلى نطاق واسع               -٦١
املصادرات عدة أهداف تشمل ترحيل السكان املدنيني املتعاطفني مع املعارضة املسلحة؛ وتكريس الوجود العسكري يف               

طق املتـنازع علـيها من خالل نشر أو دعم وحدات عسكرية جديدة؛ ومتهيد الطريق إلنشاء اهلياكل األساسية                 املـنا 
ملشـاريع إمنائـية منها على سبيل املثال، سد الوبيتا وسدود سالوين الثالثة املقترحة وسد داي لو يف مقاطعة تونغو؛                    

قوق البحرية؛ ومنح الفرص التجارية ملختِلف جمموعات       واستخراج املوارد الطبيعية، وخصوصاً استخراج الغاز من احل       
وأدت . املصاحل، مبا يف ذلك اجليش واجملموعات األجنبية، مثل االمتيازات االقتصادية اليت تشمل قطع األشجار والتعدين

فية ويف املناطق هذه السياسة إىل العديد من حاالت اإلخالء القسري والتهجري وإعادة التوطني، وال سيما يف املناطق الري 
 . احلضرية أيضاً، وارتبط ذلك بصورة ملحوظة بنقل العاصمة من يانغون إىل بينمانا
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. ، تعود ملكية األراضي إىل الدولة١٩٥٣أكتوبر / تشرين األول  ٢٦وطبقاً لقانون تأميم األراضي املؤرخ       -٦٢
ن الذي يعترف ببعض امللكية اخلاصة لألراضي       وعموماً، تستند املمارسة القانونية يف ميامنار حالياً إىل هذا القانو         

بيد أن هذا القانون يسمح للدولة مبصادرة األراضي        . الزراعية بالرغم من تقييده لبيع األراضي أو حتويل ملكيتها        
وباإلضافة إىل ذلك، من غري احملتمل أن يقوم        . ويتيح التشريع احلايل لألراضي القليل من احلماية للمزارعني       . البور
 . ا مصادرة األراضي بتقدمي شكاوى خوفاً من عمليات االنتقام ولعدم ثقتهم باستقالل القضاءضحاي

ولـيس للمقرر اخلاص علم بأي أحكام خاصة يف مشروع الدستور تنص على تأمني حقوق املواطنني يف                  -٦٣
متلكات األراضـي والسـكن وحتمي احلق يف احلصول على تعويض منصف وعادل عند مصادرة األراضي أو امل                

بطـريقة مشـروعة أو غري مشروعة، أو ضمان املمارسات التقليدية لألقليات اإلثنية فيما يتعلق بإدارة األراضي                 
وهي من العناصر اهلامة يف     ( بعد حرقها    يواملـوارد الطبيعـية، مـثل حقـوق امللكية اجلماعية وزراعة األراض           

 ). استراتيجيات أسباب كسب العيش بصورة مستدامة

ى املقرر اخلاص أن املصادرة املستمرة لألراضي على نطاق واسع مسألة تدعو للقلق الشديد وسوف               وير -٦٤
ويالحظ املقرر اخلاص زيادة . تظل تؤثر بطريقة جذرية على االستقرار السياسي واالقتصادي يف البالد إذا مل ُتعاجل

 توثيق القضايا ذات الصلة بإدارة األراضي       إدراك مجاعات حقوق اإلنسان واجلماعات اإلنسانية واإلمنائية لضرورة       
 . واملوارد الطبيعية يف ميامنار

. ويعتقد املقرر اخلاص بضرورة االعتراف بالعالقة اخلاصة اليت تربط اجملموعات اإلثنية يف ميامنار باألراضي -٦٥
ن أجل العدالة والدميقراطية يف فمسألة اإلسكان وحقوق األراضي وامللكية يف ميامنار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال م

وبالنسبة لألقليات اإلثنية، يشتمل ذلك على احلق يف اإلقامة يف أراضي األسالف واملشاركة يف القرارات               . الـبلد 
 . املتعلقة باستخدامها

. وتتوقف احلماية من مصادرة األراضي على تسوية الرتاعات اليت تعصف بالبلد منذ أكثر من نصف قرن                -٦٦
ومع ذلك، قامت اجملموعات املدنية يف . لطالع، مل حترز جهود تسوية الرتاع سوى القليل جداً من النجاح         ولسوء ا 

وتبّين هذه األمثلة عدم احلاجة إىل انتظار حدوث إصالحات دميقراطية          . مـيامنار بتنفيذ بعض املشاريع الناجحة     
 . يق لتحقيق العدالة خالل املرحلة االنتقاليةجوهرية قبل الشروع يف معاجلة مسألة مصادرة األراضي ومتهيد الطر

  الوضع اإلنساين-هاء 

طبقاً للعديد من التقارير املتواترة، مثة أدلة ملحوظة على تدهور القطاعني االقتصادي واالجتماعي، وقد               -٦٧
 للغاية، على وال تزال املصاعب اليت يواجهها السكان تتزايد على حنو خطري. يفضي ذلك إىل تفاقم الوضع اإلنساين

 يف املائة، ويعود ٧ بنسبة ٢٠٠٦الرغم من أن صندوق النقد الدويل يقدر النمو الذي حققه اقتصاد ميامنار يف عام 
ومثة حاجة إىل تلبية احتياجات السكان      . ذلـك إىل حـد كبري إىل تزايد إيرادات صادرات حقول الغاز البحرية            

 .بصورة مالئمة وعلى وجه السرعة

يف  األمم املتحدة اإلمنائي     ربنامج بلداً يف دليل التنمية البشرية ل      ١٥٩ من بني    ١٢٩لت ميامنار املرتبة    وقـد احت   -٦٨
 يف املائة ٤٠وكانت وفيات األمهات يف ميامنار من بني أعلى املعدالت يف جنوب شرقي آسيا، ويكمل             . ٢٠٠٥عـام   
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).  نسبة بدرجة كبرية يف مناطق الصراع احلدودية      تنخفض ال (فقط من األطفال فترة مخس سنوات من التعليم األساسي          
واملالريا هي . اإليدز والسل الرئوي من النسب األعلى يف آسيا/وتعتـرب معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري  

ويظل هتديد  . املرض الرئيسي املسبب للوفيات وتؤثر بشكل كبري يف حياة الفقراء واجملموعات األخرى املعرضة للخطر             
 بصورة وبائية من دواعي القلق الرئيسية عقب موجة انتشاره يف الفترة            (H5N1)انتشـار فـريوس أنفلونـزا الطيور        

 . ، على الرغم من عدم وجود إصابات بشرية هبذا الفريوس يف ميامنار حىت اآلن٢٠٠٦ أبريل/نيسان - مارس/آذار

واسُتخدمت هذه القيود، . يف اجملال اإلنساين   على العناصر الفاعلة     ٢٠٠٥وفُِرضت قيود جديدة منذ عام       -٦٩
يف سياق هذه البيئة املعقدة والضغوط اليت مارستها جمموعات ضغط خارجية، كذريعة النسحاب الصندوق العاملي 

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف ملكافحة اإليدز والسل الرئوي واملالريا، وقد أعرب كل من املقرر اخلاص و       
وأدى انسحاب منظمة أطباء بال حدود .  عن أسفهما لذلكى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةالتمتع بأعل

 .  بسبب القيود املفروضة إىل زيادة تعقيد احلالة اإلنسانية٢٠٠٥يف هناية عام ) الفرنسية(

ة بإغالق مكاتبها   نوفمرب، أمرت حكومة ميامنار جلنة الصليب األمحر الدولي       /ويف أواخر شهر تشرين الثاين     -٧٠
وبينما تدرس احلكومة قرارها املتعلق بإغالق هذه املكاتب، فإن جلنة الصليب األمحر            . امليدانـية اخلمسة يف البلد    

 . الدولية ال تزال غري قادرة على العمل وفقاً ألساليبها القياسية

 األمم على وكاالت    ٢٠٠٦فرباير  /شباطأمـا املـبادئ التوجيهية التقييدية اجلديدة اليت فرضتها احلكومة يف             -٧١
واملنظمات الدولية، فقد زادت الصعوبة احلالية اليت تواجه موظفي املساعدة اإلنسانية يف الوصول إىل مناطق               املـتحدة   

وبالرغم من أن املقرر اخلاص تلقى مؤخراً معلومات عن         . املشاريع وأداء مهامهم باستقاللية وفقاً للمعايري املقبولة دولياً       
ويف هذا .  األدلة اإلجيابية على إحراز تقدم، ال تزال هناك حاجة ملحة لكي تبدي حكومة ميامنار بعضاً من املرونة  بعض

الصـدد، يشـجع املقـرر اخلاص احلكومة على أن تكفل لوكاالت املساعدة اإلنسانية بيئة عمل مقبولة ويتفق عليها                   
 . ٢٠٠٦مارس / آذار٧ يف  املتحدةألمملفريق القطري لالطرفان، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت قدمها ا

 الذي سيقدم متويالً يساوي تقريباً متويل       )١(ويرحـب املقـرر اخلـاص بإنشاء صندوق األمراض الثالثة          -٧٢
ويوضح ذلك أن املاحنني ال يزالون ملتزمني بتقدمي . الصندوق العاملي، وسيبدأ قريباً تدفق التمويل للوكاالت املنفذة

ـ  كما أنه يعتقد   . ويشجع املقرر اخلاص على تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ميامنار        . اعدة اإلنسانية إىل ميامنار   املس
بوجـوب ممارسـة الشفافية واملساءلة يف رصد تقدمي املساعدة اإلنسانية لضمان عدم إساءة استخدامها لتحقيق                

ماية ملواطين ميامنار الذين توظفهم الوكاالت      وباإلضافة إىل ذلك، يتعني تقدمي احل     . مكاسـب شخصية أو فردية    
 .العاملة يف البلد من مجيع أشكال التهديد والتخويف بسبب عملهم يف جمال املساعدة اإلنسانية والربامج اإلمنائية

                                                      

 Myanmar plans to launch substitute fund to fight TB, Malaria, HIV/AIDS after global“انظر )١(

fund grants suspended”, June 2006, at http://www.medicalnewstoday.com" .صندوق بديل  إلنشاء رطط ميامناخ
لى ، ع٢٠٠٦يونيه / من حزيران"ملكافحـة املالريا وفريوس نقص املناعة البشري اإليدز بعد توقف منح الصندوق العامل           

 .http://www.medicalnewstoday.comاملوقع 
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ويعتقد أن إشراك   . ورحب املقرر اخلاص بتعيني املنسق املقيم مؤخراً يف وظيفة منسق للشؤون اإلنسانية            -٧٣
عين بالشؤون اإلنسانية يف أمانة األمم املتحدة بشكل رمسي، سيقدم الدعم بصورة أقوى وأكثر جوهرية               القطاع امل 

 .لكفالة سالمة واستقاللية اجلهود اجلارية

  االلتزامات الدولية مليامنار املتعلقة حبقوق اإلنسان واجلوانب اإلنسانية-واو 

الذي  املتحدة األممل تعزيز حقوق اإلنسان مبوجب ميثاق يقع على حكومة ميامنار التزام بالتعاون من أج -٧٤
االحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو "ينص على تعزيز 
 ".اللغة أو الدين

ادة اجلماعية  ، وكذلك يف اتفاقية منع جرمية اإلب      ١٩٤٩ومـيامنار طرف يف اتفاقيات جنيف األربع لعام          -٧٥
واملعاقـبة عليها، واالتفاقية اخلاصة بالرق، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد    

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واتفاقية محاية التراث احلضاري والطبيعي           املتحدة   األمماملـرأة، واتفاقـية     
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو على ومل توقّع على اتفاقية . العاملي

العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية، أو العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                
 بإشراك األطفال يف الصراع املسلح والثقافية، أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل املتعلقني

 .ملكافحة الفساد املتحدة األمموبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، أو اتفاقية 

، بيد أهنا ١٩٩٩وقدمـت مـيامنار تقريـرها األويل إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام                 -٧٦
ويرى املقرر اخلاص أن    . ٢٠٠٢أغسطس  /آبلدوري الثاين الذي فات موعد تقدميه منذ        تأخـرت يف تقدمي تقريرها ا     

حكومـة مـيامنار ستستفيد من احلوار مع اللجنة يف ضوء االنتشار الواسع النطاق للعنف اجلنسي املوجه ضد النساء                   
 ومن املقرر أن تقدم تقريرها القادم،       وقُّدم التقريران الدوريان األويل والثاين إىل جلنة حقوق الطفل،        . والفتيات يف البلد  

ويرى املقرر اخلاص أن ذلك يتيح      . ٢٠٠٨أغسطس  /آبالـذي يشمل التقريرين الدوريني املدجمني الثالث والرابع، يف          
واللجنة، يف مناقشات بشأن العنف اجلنسي       املتحدة   األممحلكومـة ميامنار فرصة للدخول، مع اجملتمع املدين ومنظومة          

 .ه الفتيات وبشأن جتنيد األطفال، بغية تقدمي تقريرها يف ظروف أفضل قدر اإلمكانالذي تتعرض ل

واستعرضـت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل تقريري ميامنار وأصدرتا                -٧٧
اهتا الدولية يف جمال حقوق مالحظاهتما اخلتامية وتوصياهتما اليت تقدم توجيهات للحكومة بشأن كيفية الوفاء بالتزام

ويود املقرر اخلاص أن يؤكد من جديد أن التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات حلماية وتعزيز حقوق . اإلنسان
ولذلك، فإن من املهم أن تتابع حكومة       . اإلنسان يف ميامنار متثل أداة مهمة لرامسي السياسة والقائمني على التنمية          

فهي تساعد يف قياس اإلرادة السياسية واملعوقات والتقدم احملرز، ويف حتديد           . لتوصياتمـيامنار وشركاؤها هذه ا    
 .االجتاهات اجلديدة وتستكمل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

تفاقية رقم  وانضمت ميامنار أيضاً إىل عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية منها، كما ورد أعاله، اال               -٧٨
 ١٩٤٨ املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية احلق يف التنظيم لعام ٨٧، واالتفاقية رقم ١٩٣٠ املتعلقة بالسخرة لعام ٢٩

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة   ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانويف  . الـيت تتسم بأمهية خاصة يف جمال حقوق اإلنسان        
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يات والتوصيات أن حكومة ميامنار ظلت تتعرض النتقاد شديد من جانب           العمـل الدولـية املعنية بتطبيق االتفاق      
وانصب تركيز جل االنتقادات على نتائج جلنة . ٢٩خمتلف هيئات منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ االتفاقية رقم 

تعرض ، واليت خلصت إىل أن االتفاقية ت      ١٩٩٧التحقـيق الـيت عينها جملس إدارة منظمة العمل الدولية يف عام             
ويشري تقرير جلنة اخلرباء إىل     ". بطريقة واسعة االنتشار ومنتظمة   "لالنـتهاك يف إطار القانون الوطين ويف املمارسة         

معلومـات يـبدو أهنا تأيت من كل والية أو مركز يف البالد بشأن املئات من حاالت السخرة، اليت تشمل العتالة        
خلياً وزراعة حقول األرز واحلقول األخرى وبناء الطرق        وإصـالح وصيانة معسكرات اجليش وقرى املشردين دا       

ويعتقد املقرر . )٢(وتسيري الدوريات والقيام بواجبات احلراسة" واستخدام البشر يف إزالة األلغام  "وتنظيف الغابات   
يساعد املاضي، س يونيه  /حزيراناخلاص أن تنفيذ ميامنار لالستنتاجات املهمة اليت توصلت إليها اللجنة وُنشرت يف             

 .إىل حد كبري يف منع السخرة، حيث إن تلك التوصيات تبني اخلطوات العملية الضرورية إلهناء هذه االنتهاكات

  مالحظات ختامية-خامساً 

الشواغل الواردة يف التقرير احلايل املتعلقة حبقوق اإلنسان هي إىل حد كبري ذات الشواغل اليت ظل املقرر                  -٧٩
 يف معاجلة هذه املشاكل رغبتهايف وقت مبكر قد أبدت  احلكومة من أنوبالرغم . ٢٠٠١اخلاص يتناوهلا منذ عام 

 . عندما بدأ املقرر اخلاص واليته قبل ستة أعوام، فإن املقرر اخلاص يشعر باألسف ألن تلك الرغبة مل تعد موجودة

ى غرار ما حدث خالل     ومل تـبد اإلدارة احلالـية أي رغبة بعد يف فتح أي جمال لالنفتاح السياسي عل                -٨٠
ويتعرض أي . الفترات االنتقالية املماثلة يف عدد من البلدان اآلسيوية، أو للتحرك املوعود باجتاه التحول الدميقراطي

وعالوة على ذلك، ال جيري اعتقال      . صـوت ينـتقد السياسـات واملمارسات القائمة إىل الكبت بصورة عنيفة           
كما أعاق .  ارتكاب االنتهاكات اخلطرية، وخصوصاً أعضاء جهاز الدولةومقاضاة غالبية اجلماعات املسؤولة عن   

 . اإلفالت من العقاب إحراز تقدم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف ميامنار لفائدة السواد األعظم من السكان

ام لألمم املتحدة أو  اجلمعية العامة أو جلنة حقوق اإلنسان أو األمني الع    قدمتها التوصيات اليت    ُتـنفّذ مل  و -٨١
 . عن تلك اليت دعا إليها املقرر اخلاص وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلةمبعوثه اخلاص السابق، فضالً

ومـنذ بداية عمله املتعلق مبيامنار، كان املقرر اخلاص على صواب بشأن القيام بزيارات والتبليغ بصورة                 -٨٢
 شيء يفضح حالة حقوق اإلنسان يف بلد ما أكثر من وجود سجناء وال. منـتظمة عـن حمنة السجناء السياسيني    

وعالوة على ذلك، فإن الطريقة اليت ُيعامل هبا هؤالء السجناء هي انعكاس لكيفية تعامل حكومة ما مع . سياسيني
صول  مواطناً ال ُيتاح هلم الوصول إىل ضمانات احل١ ٢٠١ويوجد خلف القضبان يف ميامنار ما ال يقل عن . شعبها

 . على حماكمة حسب األصول، وذلك بسبب قيامهم مبمارسة حقوقهم السياسية

ومـا برح املقرر اخلاص يكرر القول حلكومة ميامنار، من دون جدوى، إن اإلقامة اجلربية املفروضة على             -٨٣
لروح املصاحلة   ومنعها من االتصال بزمالئها يف الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية خمالف             أوانـغ سانغ سو كي    

                                                      

توصيات مستقلة  : ظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقية والتوصيات      تقرير جلنة اخلرباء التابعة ملن     )٢(
 . ٦، الفقرة ٢٠٠٦ يونيه/حزيران، ميامنار، ١٩٣٠ املتعلقة بالسخرة لعام ٢٩تتعلق باالتفاقية رقم 
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 شخصاً، مثل الشاعر ١ ٢٠٠كما أن إطالق سراح السجناء السياسيني واملثقفني اآلخرين البالغ عددهم       . الوطنية
، سيشكل رصيداً   ١٩٨٩ يوليه/متوز ٤ عاماً الذي ظل يف السجن منذ        ٧٦والصـحفي وين تني البالغ من العمر        

ال يستطيع التفاوض سوى الرجال     " بليغة للغاية،    وكما قال نلسون مانديال بعبارات    . لـتحول سياسـي هادف    
 ".وال ميكن الفصل بني حريتك وحرييت. األحرار؛ فالسجناء ال ميكنهم عقد اتفاقات

وحييط املقرر اخلاص علماً، مع التقدير الشديد، بإطالق سراح سجناء سياسيني مؤخراً، من بينهم القادة                -٨٤
وأعرب عن أمله يف أن يستفيد      .  املاضي سبتمرب/أيلولذين اعتقلوا يف    ال" ٨٨جيل  "الطالبيون اخلمسة من مجاعة     

 .٢٠٠٧يناير /السجناء السياسيون البارزون اآلخرون من العفو الصادر يف أوائل كانون الثاين

وبعد االضطالع مبهام هذه الوالية على مدى ست سنوات، يعتقد املقرر اخلاص أن من املهم أن تدعم البلدان                   -٨٥
وينبغي دراسة اختاذ مبادرات    .  اختـاذ مبادرات فعالة ملعاجلة الشواغل العامة للمجتمع يف ميامنار ويف اإلقليم            األعضـاء 

مشـتركة تـتعلق باملسائل ذات االهتمام املشترك مثل، البيئة، والنمو والتنمية االقتصاديني، وحتديث التعليم، والبحث                
وجيب أن يكون هدف كل هذه املبادرات هو        . ا السبيل إىل التقدم   الطـيب واهلندسـة والتكنولوجيا، اليت قد تثبت أهن        

 .تشجيع التحول الدميقراطي الفعال وتعزيز حتسني املستوى املعيشي ومحاية حقوق اإلنسان بالنسبة لشعب ميامنار

 إن: سبتمرب/أيلولويـود املقرر اخلاص أن خيتتم بإعادة تأكيد ما صرح به أمام جملس حقوق اإلنسان يف           -٨٦
وال بد ألي قرار يتعلق باملساعدة اإلنسانية أن يسترشد         . املسـاعدة اإلنسـانية ال جيب أن تكون رهينة للسياسة         

فمن اخلطأ اجلسيم ربط تقدمي املساعدة      . باملصاحل الفضلى لألطفال والنساء واملعوقني واملرضى ومجاعات األقليات       
 .وضع السياسي يف ميامنارللسكان ومتكني اجملتمعات احمللية وممثليها بتطبيع ال

  التوصيات-سادساً 

ال تـزال التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص يف الفروع السابقة من هذا التقرير وكذلك يف تقاريره                  -٨٧
 : وللمرة األخرية، يود املقرر اخلاص. السابقة صاحلة يف ضوء احلالة السائدة يف ميامنار

له أعضاء   يتعرضما   مجيع السجناء السياسيني ووقف      حكومة ميامنار اإلفراج عن   مناشـدة    )أ( 
 ؛واضطهادمضايقات من الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية وممثلو اجلماعات اإلثنية 

العناصر السياسية مبا يف مجيع ع حكومة ميامنار على أن تسـتأنف دون إبطاء احلوار مع يشجت )ب( 
 ثلو اجلماعات اإلثنية إلكمال مسودة الدستور؛ذلك الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية ومم

أن ختضع حكومة ميامنار مجيع  ب ، انـتهاكات حقوق اإلنسان    جسـامة  يف ضـوء     التوصـية،  )ج( 
ثقافة اإلفالت من ضع حداً ل، وأن ت الصارمة األفعال للمراقبة والعقوبة التأديبيةالذين يرتكبون هذهاملسؤولني 

  لبلد؛مجيع أحناء االعقاب السائدة يف 

 حكومة ميامنار إىل وقف جترمي املمارسة السلمية للحريات األساسية من جانب املدافعني ةدعو )د( 
 ؛وممثليهمعن حقوق اإلنسان وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
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 إنشاء جهاز قضائي مستقل     بغيةع حكومة ميامنار على طلب املساعدة التقنية الدولية         تشجي )ه ( 
 ع املعايري واملبادئ الدولية؛وحمايد مبا يتفق م

 حث حكومة ميامنار على اختاذ خطوات لتحسني أوضاع االحتجاز؛ )و( 

لصراع املسلح يف ميامنار الشرقية حيث      التصدي ل  على األمم املتحدة واجملتمع الدويل    حـث  )ز( 
 ُيستهدف املدنيون وتتعرض املساعدة اإلنسانية املقدمة للمدنيني للعرقلة املتعمدة؛

السماح لألمم املتحدة والعاملني معها وموظفي املنظمات اإلنسانية،        حكومة ميامنار   مناشدة   )ح( 
 ؛بالوصول إىل املناطق املتأثرة وضمان سالمتهم وأمنهم وحتركهم حبرية

تشجيع حكومة ميامنار على أن هتيئ للوكاالت اإلنسانية بيئة عمل يتفق عليها اجلانبان وفقاً               )ط( 
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار٧يهية اليت قدمها الفريق القطري لألمم املتحدة يف للمبادئ التوج

وضع حد ملصادرة األراضي بطريقة غري مشروعة يف ميامنار، وحثها           حكومة ميامنار إىل     ةدعو )ي( 
 ؛على كفالة أن يعاجل الدستور املسائل املتعلقة باستخدام وملكية األراضي

التزامها حبماية املدنيني من الصراعات املسلحة مبوجب       دعـوة حكومـة ميامنار إىل احترام         )ك( 
 القانون اإلنساين الدويل؛ 

تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية بغية تنفيذ التدابري العملية          حكومة ميامنار على     حـث  )ل( 
 إلهناء السخرة؛ 

 تشجيع حكومة ميامنار على وضع حد لتجنيد األطفال؛ )م( 

 على اختاذ اخلطوات الالزمة إلكمال تقريرها الدوري الثاين املقدم إىل           تشجيع حكومة ميامنار   )ن( 
 والعمل ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢١اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة والذي كان مقرراً تقدميه يف             

ث والرابع  مع اجملتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة وجلنة حقوق الطفل من أجل تقدمي تقريريها الدوريني الثال              
 مبوجب اتفاقية حقوق الطفل؛

تشـجيع حكومـة ميامنار كذلك على متابعة التوصيات واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا              )س( 
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل؛ 

 ".املساعي احلميدة"عثة حث حكومة ميامنار على مواصلة التعاون مع األمني العام ملساندة تنفيذ ب )ع( 
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