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الدورة التاسعة والستون
البند ( 86ج) من جدول األعمال
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها :حاالت حقوق اإلنسـان
والتقارير املقدَّمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
مذكرة من األمني العام*
يتشرف األمني العام أنن يحي ل ى ععاا اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة
حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ،يانغي يل ،وفقاً لقرار اجلمعية .242/86

تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ،يانغي يل
موجز
ال أد من اإلشادة أاملرحلة االنتقالية اهلامة الـ رـر ـا ميامنـار وأاإلصـاحات البعيـدة
املدى اجلارية فيها .غري عنه ينبغـي التدـدأل ألأل عامـات لتملـة للتراجـال حـس ال تتسـب يف
تقــويا التقــدم ا ــرر .ويعــرت رــذا التقريــر ــاالت التركيــز الر يســية األوليــة الـ تارحهــا
املقررة اخلاصة وتوصـيااا الراميـة ل ى اإلسـهام يف اجلهـود الـ تبـذهلا ميامنـار مـن عجـ احتـرام
حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزرا ولرسا الدميقراطية وحتقيق املداحلة الوطنية والتنمية.

* مقدمة أعد املوعد ا دد.
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عوال  -مقدمة
 - ١عُنشئت والية املقرر اخلـا املعـحب حبالـة حقـوق اإلنسـان يف ميامنـار عمـاً أقـرار جلنـة
حقوق اإلنسان رقم  ،86/١992ومدد لس حقوق اإلنسـان رـذا الواليـة مـً راً يف قـرارا
 .28/28ويُقدَّم رذا التقرير عماً أقرار اجمللس  28/28وقرار اجلمعية العامة .242/86

ثانياً  -معلومات عساسية
 - 2عقـ انتــها فتــرة دمــة املبلــا الســاأق أالواليــة ،ب تتــول املبلةــة أالواليــة احلاليــة
مهامهــا لال يف حزيران/يونيــه  ،21١4ممــا عتــا هلــا فتــرة رمنيــة عقدــر مــن املعتــاد لزيــارة البلــد
واســتعرات املعلومــات اجملمعــة .وأالتــايل ،يعــرت رــذا التقريــر املاحقــات األوليــة للمقــررة
اخلاصة ،على عن يستبم أبيان شةوأل هلا عمام اجلمعية العامة.
 - ٣ويف  ١8حزيران/يونيــه ،التقــت املقــررة اخلاصــة أاملمث ـ الــدا م مليامنــار لــدى األمــم
املتحدة يف جنيا  ،م التقت يف وقت الحق مممثلي دول ععاا ع ـرى وكيانـات تاأعـة ل مـم
املتحدة يف جنيا.
 - 4ويف الةتــرة مــن  ١1ل ى  28رور/يوليــه ،قامــت املقــررة اخلاصــة أــنول أعثــة هلــا ل ى
ميامنار؛ وري تعرب عن شبررا للحبومة على تعاوهنا ال الزيارة ال امتـدت  ١1عيـام(.)١
وعقــدت اجتماعــات يف نــاأل أيــي تــاو ويف يــانغون ،كمــا رارت مانــداالأل ووالي ـ را ــني
وكاتشـني .وقامــت أزيـارة ســسون لنسـاين وســيتوأل وأـامو وميتبينــا ،حيـء التقــت أســسنا
سياســيني .وعقــدت عياــًا اجتماعــات يف أــانبوا ،مــال شهدــيات مــن أينــها ممثلــو ورارة
اخلارجية يف تايلند.
-8

وعرسلت املقررة اخلاصة رسا مشتركة يف حزيران/يونيه ويف بب/عغساس(.)2

ثالثا  -منهسية العم وهنج تنةيذ الوالية املقترحان
 - 8تعترف املقررة اخلاصة أنمهية عملية اإلصا يف ميامنار وترى عهنا أالغة األمهية للعمـ
مال خمتلا فروع احلبومة على مجيـال املسـتويات ،ومـال اهليئـات التشـريعية والسـلاة القاـا ية،

__________
( )١لاطــــاع علــــى قا مــــة االجتماعــــات واألمــــاكن الــــ جــــرى رياراــــا ،يرجــــى الرجــــوع ل ى البيــــان
الدــــــــحةي الــــــــذأل عصــــــــدرته املقــــــــررة اخلاصــــــــة يف هنايــــــــة البعثــــــــة علــــــــى الــــــــراأ التــــــــايل:
.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14909&amp;LangID=E

( )2من املقرر عن تُنشَر يف تقارير رسا املبلةـني أواليـات مموجـ اإلجـرا ات اخلاصـة ،والـ تغاـي الةتـرة مـن
حزيران/يونيه ل ى تشرين الثاين/نوفمرب .21١4
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أغرت تقييم احلقا ق على عرت الواقال أشب عفا  .وأاملث  ،فإهنا ترى مدى عمهية العم مـال
قــادة اجملتمعــات ا ليــة والزعمــا الــدينيني وممثلــي اجملتمــال املــدين وقــحايا انتــهاكات حقــوق
اإلنسان .وتركز ماحقااا وتوصيااا على سب كةالة حتسني احترام املبادئ واملعـايري الدوليـة
حلقوق اإلنسان يف ميامنار.
 - 1وستواص ـ املقــررة اخلاصــة حواررــا مــال اجملتمــال الــدويل ،الــذأل ينبغــي عن يســتمر يف
مشــاركته ويواص ـ دعمــه مليامنــار يف عمليــة اإلصــا لــديها ،ويف الوفــا أالتزامااــا الدوليــة
حلقوق اإلنسـان .وتنمـ املقـررة اخلاصـة ،يف معـرت تنةيـذرا لواليتـها ،يف القيـام أزيـارات ل ى
البلدان اجملاورة.
 - 6وري تعتزم عن تتعاون مال غريرا من املبلةني أواليـات مواقـيعية يف لطـار اإلجـرا ات
اخلاصة ،وتعتقد عن احلبومة ستستةيد من االشتراا يف العم معهم على حنو عوثق.
 - 9وسـتسرأل ميامنـار الـدورة الثانيـة مــن االسـتعرات الـدورأل الشـام يف تشــرين األول/
عكتــوأر وتشــرين الثــاين/نوفمرب  .21١8وســتتاأال املقــررة اخلاصــة رــذا العمليــة ،ورــي تشــسال
على تنةيذ التوصـيات املقبولـة مـن دورة االسـتعرات الـدورأل الشـام األو ى يف عـام .21١١
وستتاأال عيااً االستعرات املقب مليامنار يف لطار اتةاقية القاا على مجيـال عشـبال التمييـز قـد
املرعة واتةاقية حقوق األشها ذوأل اإلعاقة.

راأعا -

االت التركيز األساسية األولية
 - ١1ترد عدنـاا ـاالت التركيـز الر يسـية األوليـة الـ تارحهـا املقـررة اخلاصـة ،مسترشـدة
أقرارات لس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة ،ومستندة ل ى رياراـا القاريـة ومـا عجرتـه مـن
حبوث لقافية.

علا  -العملية االنتهاأية واملشاركة السياسية واجملال الدميقراطي
 - ١١تعــد ايئــة البيئــة الارمــة إلجــرا االنتهاأــات ولجراارــا فع ـاً يف عــام  21١8نقاــة
مرجعية رامة يف جهود ميامنار املستمرة للتحول الدميقراطي .ووفقاً للمعايري الدولية ،ينبغـي عن
تبون االنتهاأات شةافة وشاملة للسميال وقا مة علـى املشـاركة وحـرة ونزيهـة .ولـذل  ،مـن
األمهية ممبان عن تسـتهل ميامنـار دروسـًا مـن االنتهاأـات العامـة لعـام  ،21١1وعن تواصـ
لد ــال التحســينات علــى العمليــة االنتهاأيــة .فاإلطــار القــانوين لانتهاأــات ،والتــزام اللسنــة
االن تهاأية االحتادية والسلاات املعنيـة األ ـرى أتنةيـذا ،والعمليـة املةاـية ل ى االنتهاأـات (ممـا
يف ذل احلمات االنتهاأية وتثقيا النا بني ومشـاركتهم) ،ينبغـي عن عاـال مجيعهـا للرصـد
الوثيق وعن جيرأل تقييمها مقاأ املعايري الدولية.
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 - ١2ووفقاً للمادة  ٣9١من دسـتور عـام  ،2116يـتعني عن يبـون األشـها الـذين يحـق
هلم التدويت مواطنني ال يق عمررم عن  ١6عاماً وقـت أـد االنتهاأـات أـا موانـال قانونيـة
حتول دون عرليتهم للتدويت؛ وتشم فئات غري املًرلني للتدويت ععاـا الاوا ـا الدينيـة؛
واألشــها الــذين يقاــون عقوأــة يف الســسن؛ واألشــها الــذين يتقــرر عهنــم خمتلــون عقليـًا
وتقر لبمة خمتدة أذل ؛ واألشها الذين ب يعلن أعد لورم مـن اإلعسـار؛ واألشـها
الذين عسقات عرليتهم مموج قـانون االنتهاأـات .ويعاـي الدسـتور عياـًا حقـوق التدـويت
هلًال الذين مُنِحوا رذا احلق مموج القانون .فعلى سـبي املثـال ،يـن قـانون عميوتـا رلوتـاو
لانتهاأات لعام  ،21١1قمن عمور ع رى ،على عحقية التدويت ألأل مـواطن ،ممـا يف ذلـ
عأل مواطن من فئة املشارا وفئـة املتسـنس ،وكـذل عأل حامـ لشـهادة مًقتـة يبلـ  ١6عامـًا
من العمر( .)٣ورذا عمر ملةت ،أالنقر ل ى عن القانون الـدويل يسـمب أقدـر احلـق يف التدـويت
ويف الترشـــب لانتهاأـــات علـــى املـــواطنني (ورـــي حقـــوق ينبغـــي عال عاـــال ســـوى لقيـــود
معقولة)( . )4ويذر الدستور والقوانني االنتهاأية ل ى عأعـد مـن رـذا القيـد املدـر أـه ،حيـء
ميبِّن األشها من غري املواطنني مـن التدـويت مموجـ القـانون( .)8أيـد عن رنـاا رييـزًا أـني
املواطن من فئة املشارا واملواطن املتسنس ،مقارنة أـاملواطن “البامـ ”( .)8وقـد عوصـت جلنـة
حقــوق الاة ـ يف الســاأق أإلغــا األحبــام القانونيــة ال ـ تــن علــى فئــات املواطنــة الــثاث
املهتلةة مموج قانون اجلنسية لعام  .)1(١962وجيـور عياـًا للغـا جنسـية مـواطن مشـارا عو
مواطن متسنّس أنا ً على عسباب غاماة وفاةاقة ،من قبيـ “لأـدا السـه عو عـدم الـوال
جتـاا الدولـة أــنأل فعـ عو تعــبري عو افـه”( ،)6ممـا يــًدأل ل ى احلرمـان مــن احلـق يف التدــويت

__________
( )٣املادة ( 8ع)؛ انقر عياا البند ( 8ع) من قانون أايتو رلوتاو لانتهاأات.

( )4املادة  28من العهد الدويل اخلا أاحلقوق املدنية والسياسية؛ واللسنة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان ،التعليـق العـام
رقم .)CCPR/C/21/Rev.1/Add.7( 28
( )8يحةظ الدستور ،مال ذل  ،غالبية حقوق اإلنسان للمواطنني فق (انقر الةرع دال عدناا).
( )8تن املادة  ٣48مـن الدسـتور علـى عن املـواطن شـه يحمـ صـةة مـواطن أالةعـ وقـت د ـول الدسـتور
حيز النةاذ عو شه مولود ألأوين كليهما مواطنني .لال عن املعيـار الـدويل الغالـ الـذأل يـنقم اجلنسـية رـو
مبان املـياد (قـانون مسـق الـرعأ) .عمـا املعيـار املقبـول اس ـر الكتسـاب اجلنسـية فهـو عـن طريـق األصـ
(قانون الدم) عأل اجلنسية املبتسبة من عحد الوالدين وليس من كليهما.
( )1انقر  ،CRC/C/MMR/CO/3-4الةقرتان  4١و .42
( )6البندان ( ٣8د) و ( 86د) من قانون اجلنسية لعام .١962
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وريــادة التعــرت ألن يدــبب املــواطن عــد اجلنســية( .)9ويشــري رــذا ل ى وجــود طبقــة دنيــا مــن
املواطنة للمواطنني من فئة املشاركني وفئة املتسنسني.
 - ١٣وحـس ميبــن الترشــب لانتهاأــات يف لــس النـواب ،تــن املــادة  ١21مــن الدســتور
على عال يقـ عمـر املرشـحني عـن  28سـنة؛ وعن يبونـوا مـواطنني مولـودين لوالـدين كليهمـا
مواطنني؛ وعن يقيموا يف ميامنار لةترة ال تق عـن  ١1سـنوات متتاليـة حـس وقـت االنتهاأـات
(ولن كــان الوقــت املنقاــي يف اخلــارج أــإذن مــن احلبومــة يُقَب ـ أاعتبــارا فتــرة لقامــة دا ـ
البلد)؛ وعن يبونوا مـًرلني مموجـ قـانون االنتهاأـات ذأل الدـلة .وتنابـق األحبـام نةسـها
على انتهاأات لس الشيوخ ،أاستثنا عن احلد األدىن لسـن املرشـحني رـو  ٣1عامـاً .وتـن
املادة  ١2١على قا مة طويلة مـن معـايري فقـدان املرشـحني ألرليتـهم ،تشـم ندوصـًا غاماـة
قد تةسر تةسريًا فاةاقـًا لتحـرم مـن حـق الةـرد يف الترشـب لانتهاأـات ،ممـا وـالا القواعـد
الدوليــة( .)١1ولقــافة ل ى ذلـ  ،يعــد املواطنــون مــن فــئ املشــاركني واملتسنســني غــري مــًرلني
للترشب لانتهاأات يف كا اجمللسني( .)١١وتن املادة  89من الدستور على املًرات املقـررة
للر يس ونواب الر يس ،مما يف ذل اجلنسية ومبان مياد والـديهم؛ وطـول مـدة لقامتـهم قبـ
االنتهاأات؛ وجنسية عرواجهـم وعوالدرـم وعرواج عوالدرـم .وتـن املعـايري الدوليـة علـى عنـه
جيور قدر حق الةرد يف عن يُنَتهَ على عساأ معايري موقوعية ومعقولـة ،علـى سـبي املثـال،
احلد األدىن للسن والعسز العقلي .وال جيور تقرير عدم األرلية استنادًا ل ى شـرو غـري معقولـة
عو رييزية مث التعليم عو اإلقامة عو األص عو أسب االنتما السياسي(.)١2
 - ١4ويســمب قــانون تســسي األحــزاب السياســية لعــام  21١1حلملــة الشــهادات املًقتــة
أتبـــوين عحـــزاب سياســـية وأاالشـــتراا فيهـــا كنعاـــا  ،أاإلقـــافة ل ى املـــواطنني واملـــواطنني
املشاركني واملواطنني املتسنسني( .)١٣ومموج القانون الدويل ،جيور لغري املواطنني عن يدـبحوا
ععاا يف عحزاب سياسـية( .)١4لال عن يف بذار/مـارأ  ،21١4عُفيـد أـنن عميوتـا رلوتـاو عقـرت

__________
( )9من اجلدير أالذكر كذل  ،على سبي املثـال ،عن اجلمـال أـني البنـود  29و  ٣١و  8١و  84مـن قـانون عـام
 ١962ميبــن عيا ـاً عن جيع ـ عطةــال املــواطنني مــن فــئ املشــاركني واملتسنســني عرقــة أدــةة اصــة ألن
يدبحوا عدميي اجلنسية.

( )١1انقر ،على سبي املثال ،املادة ( ١2١ر) و ( ).
( )١١انقر البند ( ١1م) من قانون عميوتا رلوتاو لانتهاأات ،والبند ( ١1م) من قانون أييتو رلوتاو لانتهاأات.
( )١2اللسنة املعنية حبقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،28الةقرات  4و  ١8و .١1
( )١٣البندان ( 4ع) و ( ١1ع).
( )١4املـــادة  22مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــا أـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية؛ انقـــر عياــاً  ،A/57/18الةقـــرة ،٣89
و ) ،A/58/40 (vol. Iالةقرة .)١1( 19
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تع ـدياً دســتوريًا “يلغــي حــق محلــة أااقــات اجلنســية املًقتــة يف تبــوين عحــزاب سياســية”.
وتوجــد مًشــرات أاحتمــال اعــاذ املزيــد مــن اخلاــوات إللغــا حقــوق التدــويت ل شــها
الذين يتمتعون جبنسية مًقتة(.)١8
 - ١8ويف  ١رور/يوليه  ،21١4عصدرت جلنـة االنتهاأـات االحتاديـة توجيهـاً أشـنن تابيـق
قواعــد جديــدة للحمــات االنتهاأيــة يف انتهاأــات عــام  ،21١8أعــد التشــاور مــال األحــزاب
السياسية .وتن القواعد علـى عن األحـزاب السياسـية ميبنـها عن تبـدع محااـا االنتهاأيـة قبـ
لجرا االنتهاأات أـ  ٣1يوماً ،وال جيور هلا عن تتديد األصوات يف اليوم الساأق لانتهاأـات.
ويُنتَقَر من املرشحني عن يتقدموا أالبات للحدول على املوافقة على مجيـال عنشـاة احلمـات.
وعُفيد أنن املرشحني علـيهم ،حـس ميبنـهم للقـا اـ عو عقـد جتمعـات ،عن يقـدموا طلبـات
ل ى املبت ا لي للسنة االنتهاأية يف غاون  ١8يوماً من تـاري تسـسيلهم رايـاً .وجيـ عن
تتامن طلبات تنقيم التسمعات أيانات تةديلية مث مبـان التسمـال وتاروـه وتوقيتـه ومدتـه،
واملــتبلمني املقــررين ،ومعلومــات عــن مقــدم الال ـ  ،ومــا لذا كــان ســيسرأل اســتهدام عأل
مركبات( .)١8وانتقد البعا رذا القواعد واعتربورا مقيدة ومررقة عكثـر مـن الـارم ،ووردت
لفادات أنن اللسنة االنتهاأية وافقت مً راً على لد ـال أعـا التغـيريات ،مـن أينـها السـما
ممدة شهرين إلجرا احلمات االنتهاأية(.)١1
 - ١8ومثــة عمهيــة أالغــة لتعزيــز املشــاركة السياســية للمــرعة يف العمليــة االنتهاأيــة ،أــالنقر ل ى
الــنق الشــديد يف رثيـ املــرعة يف احلبومــة والربملــان .فمســتوى الــوعي والةهــم أــني اجلمهــور
لــدود عــن األدوار اهلامــة الـ تًديهــا النســا يف احليــاة العامــة والسياســية ،ال ســيما يف عمليــة
اإلصـا  .وينبغــي مليامنــار ،أوصــةها طرفـًا يف اتةاقيــة القاــا علــى مجيــال عشــبال التمييــز قــد
املرعة ،عن تةع املزيد لتعزيز مشـاركة املـرعة يف احليـاة العامـة والسياسـية وللقاـا علـى التمييـز
والقوال النماية اجلنسانية.
 - ١1ووفقًا للسنة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان ،فـإن حريـة التعـبري والتسمـال وتبـوين اجلمعيـات
عمور عساسية ملمارسة احلق يف التدويت أةعالية ،وجيـ عن تلقـى محايـة كاملـة( .)١6ويحـ عن
يتمبن األشها الذين يحق هلم التدويت من القيام أذل حبرية دون تـنثري ال موجـ لـه عو

__________
( )١8لة الروادأل” ،جملس الشيوخ يقر حظر االخنراط يف السياسة على غري املواطنني“ 21 ،بذار/مارأ .21١4

( )١8لة الروادأل” ،اللسنة االنتهاأية يف أورما تقر قواعد احلمات االنتهاأية“ ١4 ،رور/يوليه .21١4
( )١1منقمـة ” “Democratic Voice of Burmaاإلعاميـة (صـوت أورمـا الـدميقراطي)” ،اللسنـة االنتهاأيـة تتراجـال
أشنن قواعد جديدة للحمات االنتهاأية“ 2 ،بب/عغساس .21١4
( )١6اللسنة املعنية حبقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،28الةقرتان  ١2و .١9
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لكراا مـن عأل نـوع ،وينبغـي عن يتمبنـوا مـن تبـوين برا أدـورة مسـتقلة“ ،أـدون عنـا عو
اديــد أــالعنا عو لكــراا عو لغــرا عو تــد ات أغــرت التحايـ مــن عأل نــوع”( .)١9وأالتــايل،
ينبغي عن تتوافر قمانات صارمة وواقـحة ملنـال عأل تـد ال موجـ لـه يف احلريـات العامـة.
ووفقاً للمقرر اخلا املعحب أاحلق يف حرية التسمال السلمي وتبوين اجلمعيات ،فإنه ال ميبـن عن
تبون رناا انتهاأات حقيقية لذا ما جرى تقلي رذا احلقوق (انقر  ،A/68/299الةقرة .)88
 - ١6وأنــا ً عليــه ،يســاور املقــررة اخلاصــة قلــق مــن التقــارير ال ـ تةيــد أاســتمرار تابيــق
التشــريعات الـ عةــا عليهــا الــزمن ،مثـ قــانون عســرار الدولــة لعــام  ١92٣عو قــانون عحبــام
الاوارئ لعام  ،١981والتشريعات األ رى مث قانون التسمال السـلمي واملسـريات السـلمية،
أغرت جتر ولعاقـة عنشـاة اجملتمـال املـدين ووسـا اإلعـام .ورـي تاحـظ عن ذلـ عدى ل ى
ريادة عدد السسنا السياسيني ،وعن العقوأات املةروقة مةرطة يف شداا.
 - ١9وعثنــا أعثــة املقــررة اخلاصــة ،تلَ اقــت معلومــات عــن اعتقــاالت ولاكمــات الدــحةيني
الذين كانوا يغاون قاايا اعُتبِـرَت حساسـة عكثـر مـن الـارم عو انتقاديـة ملـن رـم يف السـلاة،
مــن قبي ـ الةســاد يف احلبومــة .وعُألغــت عيا ـًا أالتهديــدات ومقــارر التهويــا ال ـ يواجههــا
الدــحةيون لــدى عدا هــم ملهــام مــن أينــها لاولــة تغايــة ععمــال العنــا األ ــرية يف مانــداالأل،
وعُألِغَت كذل ممناخ األحوال غري املًكدة والترري واخلوف مـن االعتقـال الـذأل تسـب يف
نشو نوع من الرقاأة الذاتية.
 - 21وقد ععرأت املقررة اخلاصـة علنـًا أالةعـ عـن القلـق لرا احلبـم علـى عرأعـة صـحةيني
ولــرر جبريــدة “( ”Unity Journalجريــدة الوحــدة) أالســسن ملــدة  ١1ســنوات مــال األشــغال
الشاقة مموج قانون عسرار الدولـة لعـام ( ١92٣قـاموا أتغايـة املـزاعم القا لـة أوجـود مدـنال
ل ســلحة البيميا يــة) ،ولرا التــهم املوجهــة مموج ـ البنــد  ١6مــن قــانون التسمــال الســلمي
واملســريات الســلمية قــد  81صــحةيًا قــاموا ممقــاررة صــامتة احتساج ـًا علــى احلبــم .وردّت
احلبومة أنن الدحةيني ب توجه لليهم ااامات أسب “التغاية الدحةية ولمنا أسب التعـدأل
علــى حرمــة مناقــة مقيــدة الــد ول” .وعُفيــد أرفــال دعــوى للاعــن يف احلبــم ،ولن ب يتحــدد
تــاري جللســة االســتئناف ،وأإســقا القاــية املرفوعــة قــد الدــحةيني اخلمســني .وتعبــا
املقــررة اخلاصــة عيا ـًا علــى متاأعــة التاــورات املتعلقــة ممحاكمــة ا ــررين واملــو ةني جبريــدة
يب مون يت ناأل ،الذين وجه لليهم االاام عساساً مموج قـانون عحبـام الاـوارئ لعـام ١981
(ولبنــهم يواجهــون اسن ،علــى مــا يبــدو ،امــًا عقــ مموجــ البنــد ( 818ب) مــن قــانون
__________
( )١9املرجال نةسه ،الةقرة .١9
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العقوأات) أسب تقرير تاـمّن مـزاعم صـادرة عـن لحـدى مجاعـات الناشـاني أـنن داو عونـ
سان سو كي ورعما األقليات العرقية شبلوا حبومة مًقتة جديدة.
 - 2١ورذا التاورات مـثرية للقلـق ،أـالنقر ل ى عن الزيـادة يف حريـة التعـبري ،وراصـة حريـة
وســا اإلعــام ،القــت ترحيبـًا علــى ناــاق واســال أوصــةها عحــد اإللــارات الر يســية لعمليــة
اإلصا  .وقد ععلـن الـر يس ثـني سـني ،يف ااأـه اإلذاعـي املـًرخ  1رور/يوليـه ،عن ميامنـار
من الب لدان ال حتقى أنكرب قـدر مـن حريـة وسـا اإلعـام يف جنـوب شـرق بسـيا .غـري عنـه
حذر عيااً عن “يف حالة قيام عأل من وسا اإلعام أاستغال حرية وسا اإلعام وتسـبببها
يف اإلقرار أاألمن الوطحب أدال ًمن التغاية ملدلحة البلد ،ستُّتهَذ لجرا ات قانونيـة فعليـة قـد
وسيلة اإلعام املذكورة”.
 - 22ولذل  ،سُرّت املقررة اخلاصة مما ورد من لفادات أعقد اجتمـاع أـني الـر يس و لـس
الدحافة املًقت يف بب/عغساس ،الذأل ابتةِـق فيـه ،علـى مـا يبـدو ،علـى عن يتوسـ اجمللـس يف
الزناعات أني الدحةيني والسلاات .وري ترح ممساندة الر يس لتسوية املنارعـات عـن طريـق
اجمللس أدالً من اإلجرا ات القانونية أوصةها التدرف الدحيب املتوافق مال املعايري الدولية.
 - 2٣وعثنا أعثة املقررة اخلاصة ،تلقت نسهة من قـانون الوسـا اإل باريـة لعـام .21١4
وجتدر اإلشارة ل ى عنه ال ين على عقوأات أاحلبس عـن خمالةـة معـايري وسـا اإلعـام (ولن
كانت قوانني ع ـرى مارالـت ميبـن اسـتهدامها هلـذا الغـرت) .ورـو ياـمن حـق العـاملني يف
وسا اإلعام يف انتقاد مجيال فروع احلبومة ويف احلدول على املعلومات .ورـو يـن عياـًا
على عن املنشورات ينبغي عن تبون يف منمن من الرقاأة .غري عنه ال يوجد ن صـريب يعتـرف
أاحلق يف حرية التعبري(.)21
 - 24وعُأِلغَت املقـررة اخلاصـة عياـًا أعمليـات اعتقـال ولاكمـة األشـها الـذين ميارسـون
حقوقهم يف حرية التسمال السلمي وتبوين اجلمعيات ،ال سـيما يف لطـار البنـد  ١6مـن قـانون
التسمال السـلمي واملسـريات السـلمية .وعحـد األمثلـة الباعثـة علـى االنزعـاج رـو لدانـة ناشـاي
تشني الذين احتسوا على حادث اغتدـاب مزعـوم المـرعة ارتببـه عحـد اجلنـود العسـبريني يف
والية تشني.
 - 28وعُفيد أنن اجلهات الةاعلة يف اجملتمال املدين الـ تالـق محـات أشـنن قاـايا األراقـي
والبيئة عو الـ تسـاعد اجملتمعـات ا ليـة املتاـررة مـن املشـاريال اإلمنا يـة ،تتعـرت يف كـثري مـن
األحيان للماايقات واالعتقال (مموج قـوانني مـن أينـها قـانون التسمـال السـلمي واملسـريات

__________
( )21الناشر ”” ،“Article 19ميامنار :قانون الوسا
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السلمية) .وعثنا أعثة املقـررة اخلاصـة ،التقـت أالسـيد يـو سـني تـان ،الـذأل عُلقـي القـبا عليـه
عدة مرات وكان قيد ا اكمـة يف عـدة لـاكم ألديـة أسـب احتساجـه علـى انتـزاع األراقـي
واإل ا ا ت القسرية .وري تشعر أالقلق ألنه اعُتقِـ يف وقـت الحـق مـرة ع ـرى (ووجـه لليـه
االاام مموج البند  ١6من قانون التسمال السلمي واملسريات السلمية) ورـو يف طريقـه ،كمـا
يُزعَم ،ل ى مبت األمـم املتحـدة لتقـد املزيـد مـن املعلومـات عـن عملـه .وقـد حبمـت عليـه
لبمتان مً راً أالسسن ملـدة موعهـا مثانيـة عشـهر( .)2١ورـي تتـاأال عياـًا التاـورات املتعلقـة
أاملزارعني الذين نقموا “احتساجات ا راث” أشنن عرات رراعية صادراا قـوات اجلـييف يف
حبِم عليهم أالسسن لةترات تتراو أني ثاثة عشـهر
مقاطعة ساغاين  .وعُفيد أنن  81مزارعاً ُ
ل ى ثاث سنوات أسب التعدأل على األراقي عو لحلاق الاـرر ـا عو التسـب يف سـاراا،
أينما ينتقر  ١1٣مزارعاً ب ر احلبم عليهم.
 - 28ولئن وُجِد أعا األدلة ال تبني قدرًا عكرب من املراعـاة يف تعامـ الشـرطة والسـلاات
مــال املقــاررات العامــة ،توجــد تقــارير مســتمرة تةيــد أاالســتهدام املةــر للقــوة يف تةريــق
املقاررات .ورذا األمنا من املاايقات وقوة الدولة ال تًدأل ل ى تقويا عم اجملتمـال املـدين
فحس  ،أ ترس عيااً رسالة عويا ل ى اجملتمال كب  .ومـن األمهيـة البالغـة ممبـان عن ايـ
احلبومة أيئة منمونة ومواتية للمستمال املدين ،أالنقر ل ى الدور ا ـورأل الـذأل يًديـه يف لرسـا
الدميقراطية وحتقيق املداحلة الوطنية والتنمية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها .وأالتـايل ،ينبغـي
للغــا عأل عحبــام لداريــة وتشــريعية تعــوق عنشــاته املشــروعة والســلمية .وينبغــي التحقيــق يف
الشباوى أشنن االنتهاكات الـ تسـتهدف اجملتمـال املـدين ،وينبغـي تقـد اجلهـات الـ تثبـت
مسًوليتها عن االنتهاكات ل ى العدالة .وتوجد أالارورة سـب لـدى السـلاات للهـروج مـن
دا رة املراقبة والقمال عن طريق تغيري التشريعات والسياسات واملمارسات ،ومن ـال حتسـني
التةارم والتةاوت والتواص  .ورذا أدورا سـيمبن السـلاات واجملتمـال املـدين مـن العمـ معـًا
أدورة أنا ة للتددأل للتحديات ال تواجهها ميامنار.
 - 21واعتمد الربملان يف  ١6حزيران/يونيه مشروع القانون املعدِّل لقانون احلـق يف التسمـال
الســــلمي واملســــريات الســــلمية لعــــام  ،21١١ووقــــال عليــــه الــــر يس يف  24حزيران/يونيــــه
 .)22(21١4ويف الساأق ،كان ميبن عن يُحبَم على املر أالسـسن ملـدة تدـ ل ى سـنة واحـدة
__________
( )2١انقر .www.irrawaddy.org/burma/rangoon-land-protest-leader-gets-8-months-prison.html

( )22منقمة ” “Democratic Voice of Burmaاإلعامية” ،ررير مشـروع قـانون التسمـال السـلمي ،وحاليـاً أانتقـار
توقيال الر يس“ ١9 ،حزيران/يونيه 21١4؛ الناشر ” ” ،“Article 19يبة عم ميامنار تبتنـا تعـدي قـانون
التسمال“ 21 ،حزيران/يونيه .21١4

14-61480

9/31

A/69/398

وأغرامــة قــدررا  ٣1 111كيــات كحــد عقدــى ،مموجـ البنــد  ١6مــن القــانون لعقــد جتمــال
سلمي أدون لذن .ومال التعدي  ،أقي البند ١6؛ لال عن احلد األقدى للحبم أالسـسن افةـا
حاليًا ل ى الندا .ومارال رنـاا شـر أتقـد طلـ قبلـها رمسـة عيـام ،ولن كـان للحدـول
علــى “املوافقــة” أــد ًال مــن “اإلذن” ملمارســة احلــق يف حريــة التسمــال الســلمي واملســريات
السلمية .ويف رـذا الدـدد ،عُأِلغَـت املقـررة اخلاصـة عن رـذا املوافقـة تُدـدَر كمسـنلة لجرا يـة،
لال لذا ب يُقــدَّم الال ـ “وفق ـًا للقواعــد اخلاصــة أاملوافقــة” .ورــي تاحــظ عن  68مــن عص ـ
 68طلب ـاً جــرت املوافقــة عليــه يف الةتــرة أــني  24حزيران/يونيــه ل ى  ٣١رور/يوليــه ،و ُرِفــا
طلـ واحــد لعــدم اكتمالــه .غــري عهنــا تاحــظ عن املعلومــات املقــرر ليرادرــا يف الالـ مررقــة
ومةدــلة أــا موجـ لــذل  ،مثـ ليــراد اهلتافــات املزمــال قوهلــا والعــدد التقــري للمشــاركني،
وتتسم املوافقة املمنوحة أعـد ذلـ أنهنـا تقييديـة دون مـربر ،حيـء تـن علـى املعـايري ا ـددة
لعقد التسمال استناداً ل ى املعلومات املةدلة املقدمة .ولقـافة ل ى ذلـ  ،يحـتةظ القـانون املعـدل
أنقام اإلذن حببم األمر الواقـال ،أـا حـق يف الاعـن لذا ب تُمـنَب املوافقـة .وعليـه ،فـإن املقـررة
اخلاصة تعبس برا املقرر اخلـا املعـحب أـاحلق يف حريـة التسمـال السـلمي وتبـوين اجلمعيـات
القا لــة أــنن ممارســة احلــق يف حريــة التسمــال الســلمي ينبغــي عال عاــال ل ـ ذن ــا مــن جان ـ
السلاات ،وعن اإل اار املسبق ينبغي عن يبون كافيـاً ،ال سـيما لذا دعـت احلاجـة ،مـثاً ،ل ى
اعاذ تداأري حلماية األمن و النقام العـامني .وعـاوة علـى ذلـ  ،ينبغـي عن يُعتَـرَف أالتسمعـات
العةويــة يف القــانون ،وينبغـــي عن تُعةــى مــن لجـــرا اإل اــار املســبق (انقـــر ،A/HRC/20/27
الةقرتان  26و .)29
 - 26ولقــافة ل ى ذلــ  ،ب تُعــدَّل القواعــد املتعلقــة أاملشــاركة يف عأل جتمــال ســلمي و/عو
مسرية سـلمية يف لطـار البنـد ( 6رــ) والةدـ  8مـن القـانون .ورـي فاةاقـة ممـا يبةـي ألن
يُلقى القبا على املشاركني وعن يُحاكموا أذرا ال خمتلةة .وفوق رذا ،ال يُمنَب احلـق يف حريـة
التسمال السلمي واملسريات السلمية لال للمواطنني ،وليس للسميال حسـبما رـو مندـو عليـه
يف القانون الدويل.
 - 29وتشري املقررة اخلاصة عن مشروع القـانون املتعلـق أتسـسي املنقمـات علـى وشـ عن
يعتمدا الربملان .ويف قو الشواغ املتعلقة ممشروع القانون املذكور ،فإهنا توصـي أـنن يُتنـاوَل
ممزيد من التنقيب مما يتوافق مال املعايري الدولية حلقوق اإلنسان قب اعتمادا ليدبب قانوناً.

أـا  -املداحلة الوطنية وحقوق األقليات
 - ٣1مما عن ميامنار واحدة من عكثر البلدان تنوعاً يف العاب ،حيء تام ما يرأـو علـى ١٣1
مجاعــة لثنيــة ،تعتقــد املقــررة اخلاصــة عن قــمان االحتــرام البام ـ حلقــوق األقليــات قــرورأل
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لتحقيق املداحلة الوطنية والتحول الدميقراطي .ويُلـزِم “لعـان حقـوق األشـها املنـتمني ل ى
عقليات قوميـة عو لثنيـة ول ى عقليـات دينيـة ولغويـة” الـدول أـنن تبةـ ل شـها املنـتمني ل ى
عقليات ممارسة مجيال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة م ممارسة تامـة وفعالـة ،دون
عأل رييز ويف مساواة تامة عمام القانون.
 - ٣١ومينب دستور عام  2116ممثلي “األعراق القوميـة الـ يبـون عـدد سـباهنا ما مـاً”
احلق يف املشاركة يف السلاة التشريعية اإلقليمية ويف السـلاة التشـريعية للدولـة “عساسـاً لتـويل
شًون ععراقهم القومية” .والدولة ملزمة أتاـوير لغـة األعـراق القوميـة وثقافتـها ،قـمن عمـور
ع رى؛ وأتشسيال التاـامن واالحتـرام فيمـا أـني األعـراق القوميـة؛ وتعزيـز التنميـة االجتماعيـة
واالقتدادية ل عراق القومية األق منواً( .)2٣وتبتسي رذا املسا عمهيـة أالغـة حـس تدـبب عأل
عملية للمداحلة الوطنية ناجحة ودا مة.
 - ٣2وعثنا أعثة املقررة اخلاصة ،عُأِلغَـت ممـا طـرع مـن تاـورات أشـنن اتةـاق لوقـا لطـاق
النار على الدـعيد الـوطحب والشـروع يف حـوار سياسـي مـال اجلماعـات العرقيـة املهتلةـة .ورـي
تاحظ عنه جرى توقيال اتةاقات لوقا لطاق النار أني احلبومة و  ١4مجاعـة مـن اجلماعـات
اإلثنية املسلحة (أاستثنا جييف استقال كاتشني وجييف تان (أالون ) للتحرير الـوطحب) .وقـد
عُ ِقــدت عــدة اجتماعــات رايــة وغــري رايــة أــني الةريــق الــوطحب لتنســيق وقــا لطــاق النــار
املًلا من  ١8مجاعة لثنية مسلحة واللسنة االحتادية احلبومية العاملـة املعنيـة أالسـام منـذ عن
مت تشــبي فريــق التنســيق يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  ،21١٣عســةرت عــن مشــروعني التةــاق
وقا لطـاق النـار علـى الدـعيد الـوطحب .وينمـ كـثريون يف احلبومـة عن جيـرأل توقيـال الـن
النها ي قريباً ،ولن أقيت عدة مسا معقدة معلقة ،مـن أينـها مسـنلة النقـام االحتـادأل .وتبـدو
كثرة من اجلماعات اإلثنية متشببة يف رذا العملية ومارالت تنقدها الثقة يف احلبومة.
 - ٣٣ومن  م ،تعتقد املقررة اخلاصة عن التقيـد ممبـادئ حقـوق اإلنسـان املتمثلـة يف املشـاركة
والشةافية والعدالة واملسا لة وسيادة القانون واملساواة وعـدم التمييـز ،كلـها سـتعزر املزيـد مـن
الثقــة وحتم ـ املســًولية املشــتركة يف عمليــة الســام ويف احلــوار السياســي الــذأل يليهــا .ورــذا
يتال ـ لجــرا املزيــد مــن املشــاورات مــال اجملتمعــات ا ليــة واجملتمــال املــدين وكةالــة رثيلــهما
ومشاركتهما أةعاليـة .وأـالنقر ل ى عن املـرعة عقدـيت ل ى حـد كـبري وب تبـن جـز ًا مـن عفرقـة
التةاوت حس اسن ،فإن ذل سيتال عيااً اعاذ تداأري لاـمان مشـاركتها الباملـة يف مجيـال
__________
( )2٣املواد  ٣و  ١8و ( ١1ج) و .22
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جوانـ العمليــة .وأــالرغم ممــا ُقــدِّم مــن تنكيــدات يف رــذا الدــدد مــن جانـ الةريــق الــوطحب
لتنسيق وقا لطاق النار واحلبومة على السوا  ،يلزم لحرار املزيد من التقدم يف رذا اجملال.
 - ١الشواغ املتدلة أالزناع وغريرا من الشواغ املتعلقة حبقوق اإلنسان يف املناطق اإلثنية
 - ٣4يعـدّ تشــرد األقليــات مــن املًشــرات الدالــة علـى مــدى احتــرام حقــوق تلـ األقليــات
ومحايتـــها ولعماهلـــا( .)24وحـــس كـــانون الثاين/ينـــاير  ،21١4كـــان رنـــاا مـــا يقـــدر أنحـــو
 8١٣ 811شــه مــن املشــردين دا لي ـًا يف ميامنــار ،مــن أينــهم مــا يد ـ ل ى ١41 111
شه يف واليـة را ـني وحـوايل  ١11 111شـه يف واليـة كاتشـني .ويوجـد عياـًا حنـو
 211 111شه من املشردين دا ليًا يف اجلنوب الشرقي ،عساسًا يف واليات مـون وكـايني
وكايا ويف مناقة تانينتايرأل( .)28ويوجد كـذل  ١21 111الجـ يعيشـون يف مواقـال مًقتـة
علــى طــول احلــدود التايلنديــة ،أعاــهم مــا أــر يعــييف يف املهيمــات ألكثــر مــن عقــدين مــن
الزمن .وعثنا أعثة املقررة اخلاصة ،عُألِغَت أنن القروف مارالـت غـري مًاتيـة لعـودة األشـها
املشـــردين دا ليـ ـاً والاجـــئني ،حيـــء لن كـــثريين مـــارالوا وـــافون علـــى ســـامتهم وعمنـــهم
وال يعلمــون علــى وجــه الدقــة ســب الوصــول ل ى األراقــي وكس ـ الــررق واحلدــول علــى
دمات التعليم والدحة .ورغم التنكيدات أنن العـودة سـتبون طوعيـة علـى عسـاأ التشـاور
مال األشها املعنيني ،فإهنا تذكِّر احلبومة أـنن عأل مبـادرة مـن عجـ العـودة ل ى الـديار جيـ
عن تُســرى أــإرادة األشــها املعنــيني احلــرة وموافقتــهم املســبقة واملســتنرية ،وجيـ عن تشــم
مشــاورات ديــة مــال املتاــررين مــن األشــها واجملتمعــات ا ليــة ،ومــال اجلهــات الةاعلــة
اإلنســانية ،ممــا يف ذل ـ األمــم املتحــدة .وجي ـ عن توقــال الاــمانات الارمــة لبةالــة ســامة
وكرامة األشها العا دين ،ولعادة لدماجهم يف اجملتمعات واجلماعات ا لية.
 - ٣8وقد انقات ثاث سنوات منذ استئناف الـزناع يف واليـ كاتشـني وشـان الشـمالية،
وعدت الدـــدامات املســـتمرة ل ى تواصــ التشـــريد .وتاحـــظ املقـــررة اخلاصـــة عن كثـــرة مـــن
األشها املشردين دا لياً ما أرحوا يعيشون يف خميمات مًقتة لسنوات .وععرب العديـد ممـن
حتــدثت للــيهم عــن رغبتــهم الشــديدة يف حتقيــق الســام حــس يتمبنــوا أبســاطة مــن العــودة ل ى
دياررم .غري عنه كان رناا وف وقلق أوجه عـام أشـنن سـامتهم وعمنـهم عنـد العـودة ،مـال
احتمــال عن تبــون املنــارل واألراقــي الزراعيــة اــدمت عو عصــبحت موأــو ة أاأللغــام .وعشــار
__________
( )24مةوقــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ،حقــوق غــري املــواطنني( ،منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــال
 ،)A.07.XIV.02الةد األول.

( )28مةوقية األمم املتحدة لشًون الاجئني ،مذكرة أشنن ميامنار ،بذار/مارأ .21١4
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الــبعا أدــةة اصــة ل ى قلــة ســب كسـ العــييف ،وحتـوبل البــثري مــن الشــباب للمهــدرات.
وب يبـــن كـــثريون علـــى علـــم أـــالتاورات احلاصـــلة يف عمليـــة الســـام ،وب يُعلَمـــوا أشـــي
وال استشـريوا يف رــذا الشــنن .ومـن  م جيـ أــذل مزيـد مــن اجلهــود إلعـام اجملتمعــات ا ليــة
و/عو السبان املشردين ولشراكهم واستشارام ،أشنن عمور من أينها لمبانية العودة.
 - ٣8ويف رذا السياق  ،ترح املقـررة اخلاصـة أـالتاورات مـن قبيـ النيـة املعلنـة للحبومـة
أالتدديق على اتةاقية حقر استعمال وتبـديس ولنتـاج ونقـ األلغـام املاـادة ل فـراد وتـدمري
تل األلغام ،ولنشا مركـز ميامنـار ل جـرا ات املتعلقـة أاأللغـام دا ـ مركـز ميامنـار للسـام،
والتوقيال على اتةاقات مال منقمات دولية غري حبوميـة أشـنن أـرامج لرالـة األلغـام .وعحياـت
املقـررة علمـًا عثنــا أعثتــها أشـنن لعــداد اســتراتيسية وطنيــة ملبافحـة األلغــام وحبمــات التوعيــة
املهتلةة ممهاطر األلغام الـ عجريـت يف العديـد مـن الواليـات احلدوديـة .ومـال ذلـ  ،ب يحـرر
تقدم كبري يف رسـم ـرا ل لغـ ام األرقـية وحتديـد مبـان وجودرـا ولرالتـها ،ورـي تشـسال
على أذل املزيد من اجلهود يف رذا الددد.
 - ٣1وعلى الرغم من حتسن قـدرة منقمـات املسـاعدة اإلنسـانية الدوليـة علـى الوصـول ل ى
املنــاطق الـ ال تســيار عليهــا احلبومــة (حيــء يعــييف يف خميمــات عو مــال عســر ماــيةة حــوايل
ندا املشردين أسب الزناع البال عددرم  ،)١11 111مارالت لمبانية الوصـول لـدودة،
ومثة قلق أشنن لمبانية احلدول على الغذا البايف واملياا والدرف الدـحي والرعايـة الدـحية
والتعليم .وأالتايل ،ال أد عن تتا ل مم املتحـدة واجلهـات الةاعلـة اإلنسـانية لمبانيـة الوصـول
أشب عكثر انتقاماً ومنهسية ل ى املناطق الواقعة ارج سيارة احلبومة.
 - ٣6وتلقت املقررة اخلاصة معلومات عن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـ يرتببـها جـييف
اسـتقال كاتشــني وقــوات اجلـييف علــى الســوا  ،ومـن أينــها رسمــات قـد الســبان املــدنيني.
ووردت عياــًا ادعــا ات تتعلــق أانتــهاكات ارتببتــها قــوات األمــن ،ممــا يف ذلــ اســتهدام
التعـــذي عثنـــا التحقيـــق ،واالعتـــدا اجلنســـي علـــى الســـسنا وتعذيبـــهم ،والعمــ القســـرأل
والتعذي للمدنيني الذين يعتقد عهنم يتعاطةون مال جييف استقال كاتشني ،واغتداب النسـا
وحوادث العنا اجلنسي يف حاالت الزناع .وتلقـت عياـاً ادعـا ات أتـور اجلـييف يف ا تةـا
مشردين دا ليًا من الذكور الباتشني قسـراً .ولقـافة ل ى ذلـ  ،تلقـت ادعـا ات أقيـام جـييف
اســتقال كاتشــني أاســتهدام اجلنــود األطةــال ،والعم ـ القســرأل ،واأللغــام األرقــية املاــادة
ل فراد .ورذا االدعا ات ارية ،وجيـ التدـدأل هلـا علـى سـبي األولويـة ،ول اـاع اجلنـاة
للمسا لة .وجي على مجيال عطراف الزناع عن تامن احتـرام القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان
والقانون الدويل اإلنساين.
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 - ٣9وتشــيد املقــررة اخلاصــة أسياســة احلبومــة املعلنــة أعــدم التســامب مالقـًا مــال عأل ســو
سلوا جنسي ينهر فيه عفراد عسبريون؛ غري عهنـا تلقـت عياـاً ،لقـافة ل ى ادعـا ات متعلقـة
أنعمـــال العنـــا اجلنســـي يف حـــاالت الـــزناع ،مـــزاعم حبـــوادث اغتدـــاب ارتببتـــها القـــوات
العسبرية يف والي تشني وكايني .وقد عثارت رذا املسا مال السلاات ،ممـا يف ذلـ احلالـة
اخلاصة أسوملوت روأل جـا ،الـ يُـزعَم عهنـا تعرقـت للهاـا واالغتدـاب واالحتسـار مـن
قب القوات العسبرية يف واليـة كاتشـني يف تشـرين األول/عكتـوأر  .21١١ومـال علـم املقـررة
اخلاصــة أوجــود مشــروع قــانون للتدــدأل للعنــا قــد املــرعة قيــد اإلعــداد أــدعم مــن األمــم
هــذ
املتحــدة ،فقــد عُألِ َغــت كــذل أــنن حــاالت العنــا قــد املــرعة جيــرأل التحقيــق فيهــا ،وتُّت َ
لجرا ات قد مرتب رذا اجلرا م .غري عن السسات املتعلقة ـذا اإلجـرا ات ب تُقـدّم .وقـد
ُرِفــا عمــر املثــول عمــام ا بمــة الــذأل قدمــه روج ســوملوت روأل جــا ل ى ا بمــة العليــا يف
كانون الثاين/يناير  ،21١2على عساأ عدم كةاية األدلة.
 - 41وســبان تشــني ،مثلــهم مث ـ ســبان كاتشــني ،عغلبــهم مــن املســيحيني .ويف الســاأق،
عرس ـ املبلةــون أواليــات مموج ـ لجــرا ات اصــة رســالة مشــتركة عــن وقــوع انتــهاكات
مزعومة تتعلق حبق رـًال السـبان يف حريـة الـدين؛ وأالعمـ القسـرأل لبنـا األديـرة واملعاأـد؛
ومدادرة عراقيهم قسراً؛ وحتويلهم عن دينهم قسـراً عو جـرباً .وقـد اعـت املقـررة اخلاصـة يف
وقت الحق عن عمليات التحـوّل عـن الـدين القسـرية عو اإلجباريـة مارالـت جتـرأل أتيسـري مـن
مــدارأ التــدري اإلمنــا ي الوطنيــة التاأعــة حلبومــة املنــاطق احلدوديــة (عو مــدارأ نــا تــا ال)،
ولقافة ملـا جيـرأل مـن تلقـني للعقيـدة البوذيـة يف رـذا املـدارأ ،تتبـرر مقـارر التمييـز ،حيـء
وردت لفادات أنن الااب يتلقـون وعـوداً أاـمان العمـ يف و ـا ا حبوميـة أعـد التهـرج
أشر عن يبونوا أـوذيني( . )28وعُفيـد أـنن املسـيحيني مـارالوا يواجهـون صـعوأات يف احلدـول
على الترا ي لبنا البنا س ولعقد التسمعات الدينية البـربى .وممـا يـثري القلـق عياـاً املـزاعم
حبـــاالت االعتقـــال التعســـةي واالحتســـار وســـو املعاملـــة والتعـــذي قـــد عمـــال البنـــا س
والقساوسة واإلرساليات التبشريية.
 - 4١ومنذ التوقيال على اتةاق عويل لوقا لطاق النـار أـني احلبومـة واحتـاد كـارين الـوطحب
يف كــانون الثاين/ينــاير  ،21١2افةــا أعــا عشــبال انتــهاكات حقــوق اإلنســان أشــب
ملحوظ ،يف حني أعاها اس ر يشب مدعاة للقلـق الشـديد ،ممـا يف ذلـ اهلسمـات الـ
تشــنها القــوات العســبرية قــد املــدنيني ،وععمــال القت ـ ــارج ناــاق القاــا  ،واالعتقــال
__________
( )28منقمة تشني حلقوق اإلنسان” ،لحاطة مواقـيعية :حالـة احلـق يف حريـة الـدين عو املعتقـد لسـبان التشـني يف
أورما/ميامنار  2١ ،“21١٣كانون الثاين/يناير .21١4
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واالحتســار التعســةيان ،وســو املعاملــة والتعــذي للمــدنيني املشــتبه يف ارتبــاطهم أاجلماعــات
املسـلحة اإلثنيـة .و ُوجِـدَت عياـًا يف أعـا عحيــا البـايني ادعـا ات حبـوادث العنـا اجلنســي،
والتسنيــد القســرأل مــن جان ـ القــوات العســبرية ،والقيــود املةروقــة علــى حريــة احلركــة
والتســارة .وعُفيــد عيا ـاً أارديــاد عــدد مرافــق اجلــييف( .)21وعــاوة علــى ذل ـ  ،وردت تقــارير
حباالت متدلة أالعم القسرأل ،واالستيا على األراقي ،وتدمري البيئـة ،واالأتـزار يف واليـ
كايني ومون(.)26
 - 42ومنذ التوقيال يف عام  21١2على اة العم املشتركة ملنال جتنيد األطةال وتسـريحهم
ولعادة تنريلهم ،عُطلِق سرا حوايل  ٣84من األطةـال والشـباب ،مـن أينـهم  9١شهدـًا يف
 ١بب/عغساس  .21١4ولئن كان رذا عمـراً جـديراً أالترحيـ  ،تشـري التقـارير ل ى عن احلالـة
ال تتحسن أالسرعة املتو اة .ومارال جتنيد األطةال ،على ما يبـدو ،مسـتمراً علـى يـد القـوات
العسبرية ،ولن كان على نااق عق  .وحتسنت قـدرة فرقـة عمـ األمـم املتحـدة القاريـة علـى
الوصول ل ى املواقال العسبرية ،رغم عهنا ما رالت مقيـدة أشـر اإل اـار قبلـها أــ  12سـاعة.
وحتــدث غالبيــة حــاالت اإلفــراج اســتساأة سليــة الشــباوى التاأعــة ملنقمــة العم ـ الدوليــة عو
الشباوى املتلقاة عن طريق دمة اخل السا ن لةرقة العم القارية .غري عن املقـررة اخلاصـة
ب تُبل أشنن عأل عطةال جرى التحقق مـن حالتـهم واإلفـراج عنـهم مـن جانـ قـوات حـرأ
اــة العمـ املشــتركة .ومــارات ممارســة تزويــر وثــا ق
احلــدود ،ورــذا تقــال قــمن ا تدــا
الســن عيا ـاً مســتمرة علــى مــا يبــدو دون حســي عو رقي ـ  .وب تــردع تــداأري املســا لة ال ـ
اعتمــدت حــس اسن عنشــاة التسنيــد دون الســن القانونيــة ،أــالرغم مــن خمالةــة تل ـ األنشــاة
للقانون .ويُزعَم وجود نقام للحد قا م على احلـوافز يف اجلـييف مـارال يـدفال الالـ علـى
اجملندين اجلدد ،مما يسهم يف عنشاة التسنيد دون السن القانونية.
 - 2الزناع أني الاوا ا
 - 4٣يف واليـة را ــني ،قامـت املقــررة اخلاصـة أزيــارة خمـيمني ل شــها املشـردين دا ليـًا
حول سيتوأل عُنشئا يف ععقاب ععمال العنا ال وقعـت يف عـام  ،21١2حيـء رعت أنةسـها
القروف الدعبة ال يعـييف فيهـا عرـ الاـا ةتني علـى السـوا  .وأقـي البـثري مـن املشـردين يف
املهيمات ملدة عـامني وتنقدـهم اخلـدمات األساسـية املا مـة وال سـبي هلـم لتبسـ الـررق.
__________
( )21مجاعة كارين حلقوق اإلنسان” ،ردنة عم انتقال؟ اجتارات يف انتهاكات حقـوق اإلنسـان والتدـدأل هلـا لليـاً
يف جنوب شرق ميامنار منذ وقا لطاق النار عام  ١٣ ،“21١2عيار/مايو .21١4

( )26مًسسة موندالند  -أورما حلقوق اإلنسـان ” ،سـعيًا ل ى لقامـة العـدل :تـنمات يف املاقـي وبمـال للمسـتقب
يف أورما“ 6 ،رور/يوليه .21١4
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ورعت املقررة عن الوقـال مـزر ،ولبنـها الحقـت عن القـروف السـا دة يف خميمـات الرورينغيـا
عســوع أــا شـ  .فــالقيود املةروقــة علــى حريــة التنقـ عثــرت أشــدة علــى احلقــوق األساســية،
وال ســيما اخلــدمات الدــحية ولمبانيــة كسـ الــررق واحلدــول علــى الغــذا وامليــاا واملرافــق
الدحية والتعليم .ورغم عن السلاات الدحية ا ليـة نشـرت عطبـا لقـافيني ووفـرت عيـادات
متنقلة ،تلقت املقررة اخلاصة معلومات مثرية للقلق عن حاالت وفاة يف املهيمـات لمـت عـن
االفتقار ل ى املساعدة الابية يف حاالت الاوارئ وعن عمـرات مزمنـة عو ميبـن الوقايـة منـها عو
تتعلــق أاحلم ـ  .ومــال الرحي ـ القســرأل للمنقمــات غــري احلبوميــة الدوليــة ال ـ كانــت تــوفر
ــدمات صــحية أالغــة األمهيــة ،واملنقمــات اإلنســانية ال ـ ب تعم ـ أعــد أبام ـ طاقتــها أعــد
اهلسمـــات الـ ـ شُـ ـنّت علـــى األمـــم املتحـــدة واملنقمـــات اإلنســـانية يف بذار/مـــارأ ،21١4
عصبحت اسن لمبانية الوصول والقدرة علـى العمـ مـال احلبومـة لـدودة يف تقـد اخلـدمات
والقيام أننشاة الرصد ،مما يشم مجـال البيانـات .ورغـم عن احلبومـة دعـت منقمـة عطبـا أـا
حدود ل ى العـودة يف رور/يوليـه ،ب توقـال مـذكرة التةـارم الارمـة السـتئناف العمليـات لال يف
عيلول/سبتمرب ،أسب مقاومة األرايل على ما يزعم .وجيـ التدـدأل للحالـة الدـحية اخلاـرية
فوراً .وجي عن تةي احلبومة أالتزامااا أتوفري دمات ما مة وكةالة سـب الوصـول واألمـن
للمنقمات اإلنسانية ال تستايال عن تقدم املساعدات الارمة إلنقاذ األروا .
 - 44ويســاور املقــررة اخلاصــة القلــق مــن انتشــار لشــاعات غــري دقيقــة ومعلومــات كاذأــة
فيمــا يتعلــق أــالقروف يف املهيمــات ،وعــن جــودة املســاعدة املقدمــة ل ى طا ةــة علــى حســاب
األ رى ،واألفبار املتدورة عن نوايا وسـلوكيات ععاـا الاوا ـا املهتلةـة والـ تُقبَـ أعـد
ذل على عهنا حقيقة واقعة .وجي عم املزيد لوقـال حـد هلـذا النـوع مـن املعلومـات املاـللة
ال ال تًدأل لال ل ى ريادة حدة التـوتر والعـدا ول ى ريـادة الشـعور أاملعاملـة التمييزيـة .وجيـ
عن تبيَّن أدقة القروف القا مة يف كـا املهـيمني ووقـال كـا الاـا ةتني ،وجيـ عن يُـرَى كـ
ذل على ما رو عليه حقيقة.
 - 48وتعترف املقررة اخلاصة أنن والية را ني ري لحدى عفقر الواليات يف ميامنار ،وطاملـا
عانت مـن اإلمهـال والتهلـا .قـد رعت أنةسـها كيـا يعـييف أعـا عفـراد الاا ةـة البوذيـة يف
را ــني أــدون مرافــق وحبــد عدىن مــن اخلــدمات األساســية .وا اطلَعــت علــى الشــعور أــالقلم
واإلحساأ أالتمييز لدى الاا ةة البوذية يف را ني ،الـ جيـ عياـًا عن تُةَهـم وعن يُعتَـرَف ـا
وتً ذ شواغلها يف االعتبار عند لاولة معاجلـة األسـباب البامنـة ورا العنـا أـني الاوا ـا.
وينبغي للحبومة عن تةع املزيد من عج معاجلـة التحـديات اإلمنا يـة االجتماعيـة واالقتدـادية
الاويلة األمد يف والية را ني ،أسب من أينها ريادة التعاون مال اجملتمال الدويل.
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 - 48ومـال ذلـ  ،ال أـد مــن النقـر ل ى احلالـة أدقـة .فاا ةــة الرورينغيـا ،حببـم افتقاررــا ل ى
الو قال القـانوين ،مارالـت تواجـه التمييـز املـنقم ،ويشـم القيـود املةروقـة علـى حريـة التنقـ
وعلى سب احلدـول علـى األرت والغـذا واملـا و ـدمات التعلـيم والرعايـة الدـحية ،وعلـى
حاالت الزواج وتسسي املواليد .وما أرحت انتهاكات حقـوق اإلنسـان الـ تواجههـا طا ةـة
الرورينغيــا توثــق أانتقــام أيــد املقــررين اخلاصــني املتعــاقبني املعنــيني حبالــة حقــوق اإلنســان يف
ميامنــار .ورــذا تشــم عمليــات اإلعــدام أــإجرا ات مــوجزة ،وحــاالت اال تةــا القســرأل،
والتعــذي  ،والعم ـ القســرأل ،والتشــريد القســرأل ،وكــذل االغتدــاب وغــريا مــن عشــبال
العنا اجلنسي .وينبغي التحقيق يف رذا االدعا ات والتددأل هلا ،ول ااع اجلناة للمسا لة.
 - 41وتشب عياًا أيئة التشـغي الدـعبة الـ تعمـ فيهـا املنقمـات غـري احلبوميـة الدوليـة
واألمم املتحدة مثارًا للقلق ،مال استمرار ورود التقارير أنعمال التهديد والتهويـا واهلسمـات
املرتببــة قــد املــو ةني .فةيمــا أــني عرــايل الاا ةــة البوذيــة يف را ــني ،أـ وحــس علــى خمتلــا
مســتويات احلبومــة ،يوجــد تدــور أــالتحيز والتمييــز يف املســاعدات ال ـ قــدمت علــى مــدى
سنوات عديدة .وتعتقد املقررة اخلاصة عنه جي عم املزيد من عجـ تغـيري رـذا التدـور ،وعن
رذا مسـًولية مشـتركة تقـال علـى عـاتق مجيـال األطـراف املعنيـة .وينبغـي عن تسـتمر املنقمـات
الدوليــة يف التقيــد أاملبــادئ اإلنســانية ،وجي ـ عن تةــي احلبومــة أالتزامااــا املتعلقــة أالســامة
واألمــن ،ممــا يف ذل ـ لاســبة املســًولني عــن اهلسمــات ال ـ شــنت قــد مقــر املنقمــات غــري
احلبوميــة الدوليــة واألمــم املتحــدة يف بذار/مــارأ  ،21١4ممــا يتوافــق مــال الاــمانات العامــة
اخلاصة ا .وعُألِغـت املقـررة اخلاصـة عن  ١2شهدـاً اعتُقِلـوا يف نيسـان/عأري  21١4يف رـذا
الددد ،وعن التحقيقات مارالت جارية ،لال عهنا ب تزود ممزيد من التةاصي عن ذل .
 - 46وتشعر املقررة اخلاصة أالقلق عياًا لرا حالة مو ةي املنقمات غـري احلبوميـة الدوليـة
الثاثة الذين علقي القبا عليهم يف سياق العنا الـذأل جـرى يف عـام  ،21١2ومـا رالـوا قيـد
االحتسار .ورـي تعتقـد عهنـم اعُتقِلـوا مموجـ ااامـات را ةـة وحرمـوا مـن حقهـم يف ا اكمـة
العادلة ويف مراعاة األصول القانونية .وري تاال أاإلفراج عنهم فوراً.
 - 49وللحالة عيااً عأعاد لقليمية كمـا يلـي :منـذ نشـوب العنـا يف حزيران/يونيـه ،21١2
يُقدَّر عن حوايل  61 111شه (رورينغيا يف املقام األول ،وأينهم عياًا أعـا السـبان مـن
أــنغادييف) غــادروا البلــد عــن طريــق البحــر مــن مناقــة احلــدود أــني ميامنــار وأــنغادييف ،يف
قــوارب متهالبــة يف ــروف اــرية يف كــثري مـن األحيــان ،مــتسهني ل ى ألــدان مثـ عســتراليا
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ولندونيســيا وتايلنــد وماليزيــا( .)29ويف الواقــال ،تــذكر مةوقــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان
لقــاع مــا يزيــد علــى  21 111رحلــة ســةر حبريــة غــري منتقمــة يف الندــا األول مــن عــام
 21١4وحدا.
 - 81وأــالنقر ل ى الشــواغ اخلاــرية البــثرية ،يلــزم علــى وجــه العس ـ عن تتواص ـ جهــود
احلبومة سعياً إلجياد حلول عاجلة وطويلة األج  .ومثة عمهية ر يسية عياًا العاذ تـداأري ترمـي
ل ى تعزيـز التعـاون البنـا مــال اجملتمـال الـدويل .ويف معـرت مناقشــة احللـول املتاحـة مـال حبومــة
واليـة را ــني ،رُوّدت املقـررة اخلاصــة أعـرت عــام مـوجز خلاــة عمـ واليــة را ـني ،ولبنــها
ب تــتمبن مــن دراســة رــذا الوثيقــة فعلي ـاً .ورغــم مــا عِل َمــت أــه املقــررة مــن لجــرا تغــيريات
مًسســية وتغــيريات يف املــو ةني ومــن تــوفري ــدمات لقــافية ،أاســتثنا لقامــة احلــوارات أــني
األديان ،فقد أدت اة العمـ تنقدـها اخلاـوات البةيلـة أتهد ـة التـوترات وتعزيـز املدـاحلة
أني الاا ةتني .وري تشعر أالقلق عيااً من احتمال عن تسةر اـة احلبومـة للتعـاييف السـلمي
الاوي األج عن فد دا م أني الاا ةتني.
 - 8١ومثة حساسية اصـة للمسـا املتعلقـة أاملدـالحات واملواطنـة .فقـد ذُكِّـرت املقـررة
اخلاصة مراراً وتبراراً أعدم اسـتهدام مدـالب “رورينغيـا” ألن احلبومـة ال تعتـرف أـه .ويف
رذا الددد ،فإهنا تاحظ عن حقوق األقليات يف حتديد رويتها الذاتيـة علـى عسـاأ دا دـها
القومية والعرقية والدينية واللغوية ،ترتب ممدى التزام الدول أاـمان عـدم التمييـز قـد األفـراد
واجلماعــات ،ورــو مبــدع مــن املبــادئ األساســية للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان .وتَســتهدِم
مدالب “رورينغيا” طا ةة متنوعـة مـن اهليئـات املنشـنة ممعارـدات حقـوق اإلنسـان واهليئـات
احلبوميــة الدوليــة ،مــن أينــها جلنــة حقــوق الاةـ و لــس حقــوق اإلنســان واجلمعيــة العامــة،
وذلـ ألن رــذا رــو ا تيــار مجاعــة األقليــة رــذا يف تعريــا نةســها ،وال أـد مــن احتــرام رــذا
اال تيار ورذا اهلوية الذاتية.
 - 82وقي للمقررة اخلاصة عياًا مبررًا لن املواطنة مارالت تشـب القاـية الر يسـية وعحـد
احللول ا تملة .وعُأِلغَت أالعمليـة التسريبيـة الـ تقودرـا احلبومـة أغـرت التحقـق مـن “حالـة
اجلنســية” للمســلمني يف عحــد خميمــات املشــردين دا لي ـًا يف ألــدة مييبــون .وســيسرأل فح ـ
طلبات ووثا ق املشاركني لتقرير مدى عرليتهم للحدول على اجلنسية مموجـ قـانون اجلنسـية
لعام  ، ١962وتُمنَب اجلنسية يف هناية املاـاف لذا وافـق عليهـا عحـد اجملـالس احلبوميـة .ورغـم
عن النتيسة النها ية هلذا العملية غري معروفـة حـس اسن ،عُألغـت املقـررة اخلاصـة عن أعـا عفـراد

__________
( )29مةوقــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان” ،جنــوب شــرق بســيا :التحركــات البحريــة غــري املنتقمــة ،كــانون
األول  -حزيران/يونيه  “21١4بب/عغساس .21١4
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الرورينغيــا شــاركوا يف الربنــامج طوع ـاً .غــري عنــه مارالــت رنــاا شــواغ أشــنن انــة حتديــد
االنتمــا اإلثــحب (يقــال عن اال تيــارات رــي لمــا “أنغــايل” عو “كامــاين” عو ال شــي علــى
اإلطــاق) علــى منــاذج الالبــات ،وأشــنن االفتقــار ل ى الشــةافية واملعلومــات املتعلقــة أالعمليــة.
وعُفيد أنن كثرة من األشها املشردين دا ليًا ال يةهمون أوقـو ماريـة العمليـة وال يثقـون
ا .ولقافة ل ى ذل  ،ال توجد عُطر رمنية واقحة مقـررة لبـ اـوة مـن اـوات العمليـة،
مما يف ذل لمبانية منب اجلنسية.
 - 8٣ويف ســياق مناقشــة مســنلة اجلنســية ،ذُ ِّك ـرَت املقــررة اخلاصــة مــراراً أاــرورة احتــرام
سيادة القانون يف ميامنار .ويف رذا الددد ،ععرب كثريون عن املعارقة القويـة ألأل اسـتعرات
عو لصا لقانون اجلنسية لعام  .١962غري عن القوانني أابيعتها يف تاور دا م .وكما يتاـب
جـدَت نقــا
مـن عمليــة اإلصــا يف ميامنــار ،ميبــن ،أـ ينبغــي عن تُعــدَّل القــوانني حيثمــا وُ ِ
ومس ثبت عهنا ال تتةق مال املعايري الدولية .ويتعـارت قـانون اجلنسـية لعـام  ١962مـال القـانون
الدويل ،ومال التزامات ميامنار أوصةها طرفاً يف اتةاقية القاا علـى مجيـال عشـبال التمييـز قـد
املـرعة (املـادة  ،)9واتةاقيـة حقـوق الاةـ (املـادة  ،)1ومـال األحبـام اإلطاريـة العامـة اإلعـان
العاملي حلقوق اإلنسان (املادة )١8؛ وأالتايل ،فهي ليست معةاة من اإلصا .
 - 84وقامــت املقــررة اخلاصــة عيا ـًا أزيــارة مانــداالأل ورعت املواقــال ال ـ شــهدت مــً رًا
حــوادث ع ــرى للعنــا الاــا ةي .ووفيــت ممعلومــات مةدــلة عــن اإلجــرا ات ال ـ اعــذاا
احلبومة لقمال العنا والتددأل للسرا م ال وقعت ،وري معلومـات تناقاـت مـال املعلومـات
الواردة من اجلهـات الةاعلـة يف اجملتمـال املـدين الـ تـزعم تقـاعس الدولـة يف البدايـة عـن وقـا
ععمــال العنــا ،وانعــدام الشــةافية يف التحقيقــات ال ـ عجريــت واالعتقــاالت الــ حــدثت.
جدَ ت تلميحات أـنن العنـا نشـ عمـدًا يف توقيـت راـه لرقـون لتملـون مـن جهـات
ووُ ِ
لجرامية منقمـة رـدفها رعزعـة االسـتقرار عو تقـويا األنشـاة السياسـية للمعارقـة .واملقـررة
اخلاصة ليست يف وقال يًرلها للتحقق من رذا االدعا ات.
 - 88ويف سياق اجتماعات عُ ِقدَت مال خمتلـا اجلماعـات املشـتركة أـني األديـان واجلهـات
الةاعلة يف اجملتمال املدين ،سُـال الاـو مبـررًا علـى تـاري ميامنـار احلافـ أالتعدديـة والتسـامب
الدينيني .لال عن ععمال العنا ال نشبت يف مانداالأل وقبلها يف عجزا ع رى مـن البلـد تثبـت
عن العاقات الودية والو ـام أـني خمتلـا الاوا ـا الدينيـة واإلثنيـة ال ميبـن عأـدًا ع ـذرا كـنمر
مسلام أه .ويبشا تبرار اندالع العنا أني الاوا ا عن تزايد العدا قد طوا ـا املسـلمني
واألقليات األ رى .ويف رذا الددد ،تعرب املقررة اخلاصـة عـن سـروررا أـاجلهود الـ تبـذهلا
مجاعات للية عنشئت يف مانداالأل لاسـتباق ممبافحـة رـذا االجتـاا .وقالـت لهنـا تشـعر أـالقلق
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لرا انتشار اخلااب الـذأل يحـا علـى البراريـة والتحـريا علـى العنـا والتمييـز والعـدا يف
وسا اإلعام وعلى اإلنترنت ،وري عمور عجست العنا وعدت ل ى املزيد منه .وينبغـي أـذل
املزيد مـن اجلهـود ملبافحـة رـذا االجتـاا السـل  .ويلـزم اعـاذ سلسـلة شـاملة مـن التـداأري علـى
سبي األولوية ،تشم استعرات التشريعات احلالية املتعلقة حبقر ومبافحة اـاب البراريـة،
وعند االقتاا  ،اعـاذ تـداأري لقـافية  -لمنـا جيـ عن تتوافـق رـذا األ ـرية مـال املعـايري الدوليـة
حلقـوق اإلنسـان ،وينبغـي عن يةسـررا اجلهـار القاــا ي ويابقهـا أتـنين حـس ال يحـد مـن حريــة
التعبري أشب مةر  .لال عن التشريعات اجلديدة عو اإلنةاذ األكثر صرامة للتداأري القا مـة ليسـا
ا شـافيًا للحـد مـن اـاب البراريـة .وينبغـي لجيـاد موعـة مدـاحبة مـن تـداأري السياسـة
حً
العامــة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة واملقــاب البامنــة ،وتعزيــز احلــوار وحتقيــق تغــيري يف الــتةبري
والنقاش .وينبغي عن يشم ذل تداأري التوعيـة ،ودعـم مبـادرات التعـاون أـني الاوا ـا وأـني
األديان .ومثة عمهية لدور وسا اإلعام و لس الدـحافة يف رـذا الدـدد .ولقـافة ل ى ذلـ ،
يقال على عاتق القـادة السياسـيني واملسـًولني العمـوميني مسـًولية اصـة ،ويف ذلـ الدـدد،
تعــد دعــوة الــر يس ثــني ســني املعلنــة الواقــحة ملبافحــة اــاب البراريــة والتحــريا علــى
اإلرراب ال ععلنها يف عوا رور/يوليه ،موقال ترحيـ  .وينبغـي عياـًا لي ـرين ممـن رـم يف
مواقـال النةـوذ عن جيـارروا أـرفا اـاب البراريـة .وُتحَـء احلبومـة علـى االسـتعانة أشــب
كام راة عمـ الرأـا أ شـنن حقـر الـدعوة ل ى البراريـة القوميـة عو العرقيـة عو الدينيـة الـ
تشب حترياًا على التمييز عو العـدا عو العنـا .وتاـال اـة العمـ تـداأري خمتلةـة للحـد مـن
حوادث التحريا على البرارية والتددأل هلا ،مال احلةاظ على احلق يف حريـة الـرعأل والتعـبري
وحرية الدين عو املعتقد واحلريات األ رى.

جيم  -احلقوق اإلمنا ية واالقتدادية واالجتماعية والثقافية
 - 88ما رالت قاايا احلقوق يف األراقـي ،و دوصـاً االسـتيا علـى األراقـي ومدـادرة
األراقــي واإل ــا القســرأل ،تشــب حتــديا ر يســياً .فقــد وردت أاغــات حبــاالت االســتيا
على األراقي وتدمري البيئة واالأتزار يف مجيال عحنا البلد .وتتعلق غالبية الشـباوى الـ تتلقارـا
اللسنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ميامنار حبقوق ملبية األراقي ،وعنشئت جلان أرملانية خمتلةـة
ملعاجلة رذا املسنلة.
 - 81وتوجد قاايا معقدة تستلزم عمـ لصـاحات يف اإلطـار التشـريعي واملًسسـي الـذأل
يحبم مسا استهدام األراقي ولداراا ،ولدارة املوارد وتقااها ،وحيـارة األراقـي .فاإلطـار
القانوين حالياً ،وحتديداً املادة  ٣1من الدسـتور الـ تـن علـى عن الدولـة رـي املالـ النـها ي
جلميال األراقي واملوارد الابيعية ،واملادة  29من قانون األراقي الزراعية الذأل يسمب للدولـة
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ممدــا درة األراقــي علــى عســاأ املدــلحة الوطنيــة ،لقــافة ل ى افتقــار األغلبيــة العقمــى مــن
مستهدمي األراقي لسـندات ملبيـة األراقـي الـ يشـغلوهنا ويزرعوهنـا ،كلـها عوامـ جتعـ
النــاأ عرقــة لعمليــات اإل ــا القســرأل وفقــدان ســب كس ـ الــررق ،أإمبانيــة لــدودة
للحدول على سب قانونية فعالة لانتداف.
 - 86ويف االدعا ات أاالسـتهدام املةـر للقـوة مـن جانـ عفـراد الشـرطة ،واالعتقـال
التعسةي واملاحقة القاا ية ل شها الذين يحتسون سـلمياً علـى حـاالت اإل ـا القسـرأل
ومدادرة األراقي ،يلزم لجرا تغيري يف طريقـة التدـدأل لاحتساجـات العامـة أشـنن املسـا
املتعلقة أاألراقـي ،ويف التعامـ مـال الشـباوى الـ تتلقهـا اهليئـات املهتلةـة .وينبغـي عن يـو ى
ارتمــام علــى ســبي األولويــة هلــذا املســا وفق ـاً ملعــايري حقــوق اإلنســان ،ممــا يف ذل ـ ربــني
الوصول ل ى سب االنتداف املا مة.
صدِمَت املقررة اخلاصة عيااً أاملعلومـات الـواردة أشـنن اسثـار النامجـة عـن املشـاريال
 - 89و ُ
اإلمنا يــة الواســعة الناــاق ،وال ســيما علــى الةئــات الاــعيةة ،مث ـ فقــرا الريــا واألشــها
املشــردين والعا ــدين والاوا ــا اإلثنيــة واألطةــال ،وكــذل النســا اللــوايت يعشــن يف ــروف
صعبة .ولذل  ،من الارورأل عن تُسرى دا ماً تقييمات ليثار البيئية واالجتماعيـة وعن يُنةاـذ مـا
ا من توصيات ،وعن تتوافر املعلومات اهلامـة عـن املشـاريال اإلمنا يـة وعن يسـه االطـاع عليهـا
على ناـاق واسـال ،وعن تـتمبن اجملتمعـات ا ليـة املعنيـة مـن املشـاركة أةعاليـة وحريـة وأاريقـة
رادفة يف تقدير رذا املشاريال وحتليلها وتدميمها وعاياها وتنةيذرا ورصدرا وتقييمها.
 - 81وترح املقررة اخلاصة أاملوافقة علـى ميامنـار أوصـةها ألـدًا “مرشـحاً” رايـاً ملبـادرة
شةافية الدناعات االستهراجية ،وري معيار عاملي لامان شةافية املـدفوعات املتعلقـة أـاملوارد
الابيعيــة .ومــا أــر االناــمام ل ى رــذا الةريــق الــدويل رــدفًا عام ـًا للحبومــة ،أغــرت ريــادة
الشةافية يف رذا القااع وحتسني الاريقة ال تُنقم ا موارد النة والغار واملعادن.
 - 8١وترح ـ املقــررة اخلاصــة عيا ـاً أــالتزام احلبومــة املســتمر أالتنميــة وأإعمــال احلقــوق
االقتدــادية واالجتماعيــة والثقافيــة .ورــي تاحــظ التقــدم ا ــرر يف رــذا اجملــال ،ممــا يف ذل ـ
مـا يتعلــق أقاـاعي الدــحة والتعلـيم ،ورــي تشــسال علـى ريــادة االسـتثمار يف قاــاع اخلــدمات
العامة عموماً من عج كةالة احلدول على دمات ميسورة للرعاية الدحية والتعلـيم وتغايـة
الامان االجتماعي ،مما يتةق مال التزامات ميامنار الدولية.
 - 82وتتيب السنوات املقبلة فرصة للحبومـة لاسـتباق أـإدارة عمليـات التنميـة واالسـتثمار
مما يبة حتقيق شب من عشـبال التنميـة املسـتدامة والنمـو الشـام للسميـال واحلـد مـن الةقـر
واإلنداف يف تقاسـم املـوارد ،يبـون قا مـًا علـى احلقـوق وموجهـًا لةا ـدة النـاأ ،وذلـ مـن
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ال لجـرا املزيـد مـن اإلصـاحات ل طـر التشـريعية واملًسسـية واإلداريـة ذات الدـلة ،ل ى
جان تغيري العقليات واملمارسات .وينبغي عن تسترشد رذا اجلهود أاملعـايري الدوليـة الر يسـية
ذات الدلة ،مما فيها املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة أاألعمـال التساريـة وحقـوق اإلنسـان واملبـادئ
األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة أعمليات اإل ا والترحي أدافال التنمية.

دال  -سيادة القانون ولقامة العدل
 - 8٣اعُتمِد الدستور احلايل مليامنـار عقـ اسـتةتا عجـرأل يف عـام  .2116وانتُقِـد اعتمـادا
على نااق واسال لبونه معيبـًا يف جـوررا ،مـن حيـء املاـمون والعمليـة .وتشـب ا ـاوالت
اجلاريــة ل صــا الدســتورأل فرص ـاً ملعاجلــة أعــا رــذا االنتقــادات .وجتــدر اإلشــارة ل ى عن
لحدى األولويات الر يسية ال توصلت لليها ،طبقاً ل فادات ،عمليات تشاورية خمتلةـة أشـنن
رذا املسنلة ري تغيري اإلجرا ات املررقة املتبعة حالياً لتعدي الدستور.
 - 84وتــن املــادة  4٣8علــى الاريقــة ال ـ جتــرأل املوافقــة ــا علــى التعــديات املقترحــة
للدســتور .وعشــارت لحــدى الدراســات ل ى عنــه ال يوجــد عأل دســتور ب ــر يف العــاب تقتاــي
لجرا ات تعديله موافقة عكثر من  18يف املا ة من ععاا لسي الربملان على السـوا  ،عو تتـيب
للسييف سلاة النقا على عأل تعديات دستورية(.)٣1
 - 88وقــــد دعــــا املقــ ـرر اخلــــا الســــاأق مــــرارًا ل ى تعــــدي الدســــتور حــــس يتوافــــق
مــــــال املعــــــايري الدوليــــــة (انقــــــر  ،A/HRC/22/58و  A/68/397و  .)A/HRC/25/64وحــــــس
واـــال اجلـــييف ل ى ســـيادة القـــانون والســـيارة املدنيـــة ،ال أـــد مـــن لد ـــال تعـــديات علـــى
املــــــــــــــــــــواد ( 21ب) ،و ( 41ج) ،و  ،14و ( ١19ب) ،و ( ١4١ب) ،و ( 2٣2ب)،
و ( 29٣ب) ،و ( ٣4٣ب) ،و  .448ولــئن كانــت غالبيـــة رــذا األحبـــام رــنب ســـلاات
ومســًوليات واســعة الناــاق للســييف ،فــإن عأل تةســري فاــةات للمــادة  448ياــمن كــذل
عال واال اجلييف عأدًا للمسـا لة عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان يف املاقـي واحلاقـر .ويحقـى
الــر يس أــدورا ،حبدــانة قانونيــة قــد عأل ممارســة غــري ســليمة لدــاحياته ،وال ميبــن مســا لته
لال أعزله مموج املادة .2١8

__________
( )٣1مركـز أنغهـام لسـيادة القـانون” ،اإلصـا الدسـتورأل يف ميامنـار :عولويـات وتوقعـات التعـديات“ ،كـانون
الثاين/يناير .21١4
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 - 88وتوجــد عحبــام متعلقــة أــاحلقوق األساســية الــواردة يف الةد ـ الثــامن مــن الدســتور،
جدَت عحيانـا لشـارات ل ى “عأل شـه ”(.)٣١
تركز أدةة عامة على حقوق املواطنني ،ولن وُ ِ
وتقيد احلقوق الواردة يف الةد الثامن يف كثري من األحيان أعبارة “وفقـاً للقـانون” عو عبـارة
مماثلـة تبــدو فيهــا لمبانيــة لأاــال احلــق املعــحب جز يـاً عو كليـاً .وصــيغت القيــود املةروقــة علــى
احلقــوق أشــب فاــةات عكثــر ممــا ينبغــي يف مجيــال احلــاالت تقريب ـاً ،كمــا عهنــا مبهمــة وغــري
موقــوعية( .)٣2ولقــافة ل ى ذلـ  ،تــن املــادة  ٣62علــى عنــه “جيــور تقييــد عو للغــا احلقــوق
املمنوحـة يف رــذا الةدـ أســن القـوانني” حــس يتســر ألفــراد قـوات الــدفاع عو عفــراد القــوات
املسلحة “االقااع ممهام احلةاظ على السام واألمـن” .ويتسـاور ذلـ أقـدر كـبري احلـدود
ال يسمب ا قانون حقوق اإلنسان ،لذ عنـه ممـا يبـدو يسـمب أتقييـد عو للغـا حقـوق ال جيـور
االنتقـــا منـــها يف حـــاالت الاـــوارئ ،ورممـــا يف ـــروف ع ـــرى( .)٣٣وأاملثــ  ،تعــ ّد أعـــا
الواجبات املندو عليها يف الدستور صـعبة ،نقـرًا ألهنـا تبـدو عهنـا تقيـد حقـوق األفـراد علـى
عسس غري موقوعية .فنحد التةسريات ا تملة للمادة  ،٣6٣على سبي املثال ،ميبـن عن يعـحب
عن عأل شه ينتقد احلبومة عو سياسة احلبومة عو ينتقد عفـراداً يف احلبومـة عو اجلـييف ميبـن
حــظ عن
عن ُي ـتّهَم أانتــهاا “الواج ـ ممســاندة (ب) راس ـ صــر التاــامن الــوطحب” .ويُا َ
الدســتور ب يتاــرق ل ى حقــر التعــذي وغــريا مــن قــروب املعاملــة عو العقوأــة الالنســانية عو
املهينة ،وال ل ى افترات الربا ة ل ى عن تثبت اإلدانة.
 - 81ولــئن كانــت املــادة ( ١١ع) تــن علــى الةدـ أــني الســلاات ،فــإن الدســتور يبةـ
تركُّز جز كبري من السلاة يف يد الر اسة ،ول ى حـد كـبري يف يـد القا ـد األعلـى ،الـذأل جيـور
القول لنه عكثر نةوذاً من الـر يس نةسـه يف ـروف معينـة( .)٣4وتـن املـادة  ١9علـى املبـادئ
القاا ية األساسية التالية( :ع) لقامة العدل أدـورة مسـتقلة وفقـًا للقـانون؛ (ب) تابيـق العدالـة
يف لاكمـــات علنيـــة مـــا ب يحقـــر القـــانون ذلـ ـ ؛ (ج) قـــمان احلـــق يف الـــدفاع واحلـــق يف
االستئناف مموج القانون يف مجيـال القاـايا؛ يف حـني تاـمن املـادة  2١حـق كـ مـواطن يف
املســاواة واحلريــة والعدالــة .غــري عن رنــاا ادعــا ات مســتمرة حبــاالت احلرمــان مــن اللســو ل ى
القاا يف عحيان كثرية ،ومزاعم منتقمة أتد السلاة التنةيذية عو السلاات القاـا ية العليـا
يف اعاذ القرارات القاا ية ،وأوجود مستوى عال من الةساد يف اجلهار القاا ي.

__________
( )٣١البثري من حقـوق اإلنسـان املمنوحـة للمـواطنني يف الدسـتور تُمـنَب ،مموجـ
املدنية والسياسية ،جلميال األشها .

العهـد الـدويل اخلـا

أـاحلقوق

( )٣2مث القيود املةروقة على املواد  ٣84و  ٣88و .٣18
( )٣٣انقر املادة  ،4الةقرة  ،2من العهد الدويل اخلا أاحلقوق املدنية والسياسية.
(.Yash Ghai, “The 2008 Myanmar Constitution: analysis and assessment”, 2008 )٣4
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 - 86وعاوة على ذل  ،وكما عُألِغَت املقررة اخلاصة ،مارالت أعا ا اكمات جترأل لا
عأواب مغلقة ،أدون رثي قانوين عو عدلة لثبات عو أندلة معيبة ،ووفقاً لقرارات التعسةية يددررا
القااة .ولقافة ل ى ذلـ  ،يواجـه لـامو الـدفاع صـعوأات تتـراو أـني عـدم لعامهـم ممواعيـد
وعماكن انعقاد ا اكمات ،وعدم السما هلم أااللتقا أا تسزين على انةراد قب ا اكمات.
 - 89ويســـاور املقـــررة اخلاصـــة القلـــق لرا التقـــارير املســـتمرة حبـــاالت التعـــذي عثنـــا
االستسواب .وقد التقت أاثنني من السسنا الذين عدينوا مموج قانون املواد املتةسرة وقـانون
اجلمعيات غري القانونية .وادعى كامها عهنما استُسوِأا أا انقااع لعدة عيام وتعرقـا للتعـذي
وسو املعاملة .ورغم عن عحدمها قال لنه عجرب علـى ارتبـاب عفعـال اجلنسـية مثليـة مـال سـسني
ب ر من الـذكور ،فقـد رعـم كامهـا عن األدلـة الةوتوغرافيـة الـ تقهرمهـا ومهـا يتعـامان مـال
املتةســرات عدلــة ملةقــة .وراثــ رــذا احلــاالت معلومــات واردة أشــنن االعتقــال التعســةي
والتعذي عثنا االستسواب الذأل ميارسه اجلـييف قـد رجـال الباتشـني املتـهمني أاالنتمـا ل ى
جييف استقال كاتشني .وعقافت عهنا تلقـت عياـًا تقـارير مـن الرورينغيـا ا تسـزين ،الـذكور
واإلنــاث ،أــالتعرت للتعــذي وســو املعاملــة .ورغــم عن الســلاات قالــت لهنــا ال تعلــم ــذا
احلاالت وال أـنأل معلومـات عـن اسـتهدام التعـذي عو سـو املعاملـة عثنـا االسـتسواب ،فـإن
املقــررة اخلاصــة تعتقــد عنــه جيـ التحقيــق علــى وجــه العسـ يف رــذا االدعــا ات حتقيقـاً فعــا ًال
لايداً؛ وجي عن واال املو ةون املسًولني عن لنةاذ القانون للمسا لة.
 - 11وتـثحب املقــررة اخلاصـة علــى قـرارات العةــو البـال عــددرا  ١8املمنوحـة للســسنا منــذ
لنشـــا احلبومـــة اجلديـــدة .وتاحـــظ املقـــررة اخلاصـــة عن العةـــو الر اســـي األ ـــري ،املـــًرخ
 ٣1كانون األول/ديسمرب ( 21١٣الذأل عفرج عـن مـا يزيـد علـى  4١سـسيناً) ،لـ مـدانني
مموج قوانني خمتلةة ،مث قانون التسمال السلمي واملسريات السلمية ،وقـانون اجلمعيـات غـري
القانونيـة ،واملـواد  ١22و ( ١24ع) و  818مـن قــانون العقوأـات ،وقـانون عحبـام الاــوارئ
لعــام  .١981لال عن رنــاا العديــد مــن الســسنا السياســيني املتــبقني الــذين ب يســتةيدوا مــن
قــرارات العةــو املــذكورة عو عهنــم اعتُقِلــوا مــً رًا مموج ـ نةــس تشــريعات .وعثــارت املقــررة
اخلاصة رذ ا احلاالت مال السلاات ،ممـا يف ذلـ قاـيتا يـو تـون عونـ  ،ويـو كيـاو رـا عونـ ،
ودعت ل ى استعراقهما واإلفراج عن السسينني علـى سـبي األولويـة .وتـدعو املقـررة اخلاصـة
الســلاات عيا ـًا ل ى لرالــة الشــرو املرتباــة حبــاالت اإلفــراج الســاأقة وعأل قيــود متبقيــة علــى
األشها املةرج عنهم.
 - 1١ويف رــذا الدــدد ،رحبــت املقــررة اخلاصــة أاملعلومــات الـ عفــادت أــنن جلنــة مراجعــة
وقال السسنا ستق تعقد اجتماعات شـهرية منتقمـة .ورـي تشـسال احلبومـة علـى مواصـلة
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العم مال رـذا اهليئـة اهلامـة يف سـبي اإلفـراج عـن مجيـال السـسنا السياسـيني البـاقني ،والوفـا
أتعهد الر يس ثني س ني .وحتقيقـًا هلـذا الغايـة ،فهـي تشـسال احلبومـة علـى التعـاون الوثيـق مـال
اجملتمال املدين يف اجلهود املبذولة حالياً لوقال تعريا “السسني السياسي”.
 - 12ولئن كان نااق عملية اإلصا التشريعي ووترياا مشـسعني ،مـا رالـت رنـاا دواع
كثرية للقلق تتعلق أقلة املشاورات أشنن مشاريال القوانني ،حيء تدـا أعـا القـوانني سـراً،
عو تُنشَر يف مرحلة متن رة فا يتبقى وقت للتعليـق عليهـا ،عو أـا معلومـات عـن مبـان تقـد
التعليقــات .ويلــزم أشــدة املزيــد مــن التنســيق والشــةافية واالتســاق والوقــو يف العمليــة ال ـ
جيرأل ا استعرات القوانني والتشاور أشنهنا وصياغتها .وينبغي وقـال جـداول رمنيـة واقـحة
إلتاحـة لجـرا مشـاورات واسـعة الناـاق أشــنن مشـاريال القـوانني والنقـر فيهـا أشـب ســليم.
ولقافة ل ى ذل  ،ينبغي أذل املزيد من اجلهود لزيـادة الـوعي أـالقوانني اجلديـدة أـني اجلمهـور
العام ،ل ى جان نشررا يف الدحا واجملات.
 - 1٣وتشعر املقـررة اخلاصـة أـالقلق لرا موعـة التشـريعات احلاليـة املتعلقـة حبمايـة العـرق
والدين ،ال تشم عرأعة مشاريال لقوانني أشـنن رواج عتبـاع األديـان املهتلةـة ،والتحـول مـن
ديــن ل ى ب ــر ،وتعــدد الزوجــات ،وتنقــيم الســبان .ويســاوررا القلــق مــن عن أعــا مشــاريال
القوانني املذكورة يتعارت مال املعاردات الدولية ،ال سـيما اتةاقيـة القاـا علـى مجيـال عشـبال
التمييز قد املرعة واتةاقية حقوق الاة ال عصبحت ميامنار طرفاً فيهما .وري تًيد النـدا ات
العديدة الداعية ل ى سح مشاريال القوانني املتعلقة أالتحول مـن ديـن ل ى ب ـر وأـزواج عتبـاع
األديان املهتلةة.
 - 14وترح املقررة اخلاصـة أاعتمـاد وتوقيـال “قـانون اللسنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف
ميامنار” اجلديد يف نيسان/عأري  .21١4وري تنمـ يف لقامـة عمليـة منةتحـة شـةافة تشـاورية
يف ا تيــار وتعــيني املةوقــني اجلــدد ممــا يةاــي ل ى لرســا ريئــة مشــبلة حــديثًا تبــون مســتقلة
وفعالة وتعدديـة وممثلـة ل لناـاق الواسـال لشـع ميامنـار وطوا ةـه املتعـددة األعـراق .ورغـم عهنـا
تاحظ عن تعريا القانون حلقوق اإلنسان يشم التعاريا الواردة يف اإلعان العـاملي حلقـوق
اإلنسان ،فإهنا مارالت تشعر أالقلق لرا لدراج لشارة لددة ل ى حقـوق املـواطنني كمـا وردت
يف الدستور ،مما يستبعد غـري املـواطنني .ورـي تشـسال علـى التعـاون الوثيـق مـال مةوقـية األمـم
املتحــدة حلقــوق اإلنســان وجهــات ع ــرى يف تاــوير وتعزيــز قــدرة اللسنــة علــى االقــااع
أدوررا وواجبااا اهلامني وفقاً ملبادئ أاريس.
 - 18وتاحظ املقررة اخلاصـة مـال القلـق عن دسـتور ميامنـار وقوانينـها تـن أاسـتمرار علـى
مــنب غالبيــة احلقــوق للمــواطنني فق ـ  .ويف القــانون الــدويل ،ال جيــور عن تُســرى لال رييــزات
اســتثنا ية أــني املــواطنني وغــري املــواطنني ،وال تتقــرر لال لذا كانــت عــدم رــدفاً مشــروعًا مــن
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عرــداف الدولــة وكانــت متناســبة مــال حتقيــق ذلـ اهلــدف .وتــن جلنــة القاــا علــى التمييــز
العندــرأل علــى عن “أــالرغم مــن عن أعـــا احلقــوق ،مثــ حــق املشــاركة يف االنتهاأـــات،
والتدويت والترشب لانتهاب ميبن عن يقتدر على املواطنني ،فـإن حقـوق اإلنسـان جيـ عن
يتمتـال ــا ،مـن حيــء املبـدع ،كـ لنسـان”( .)٣8وينبغــي أالتـايل عن يُمـنَب غـري املــواطنني ،علــى
سبي املثـال ،احلقـوق يف احلريـة مـن احلرمـان التعسـةي مـن احليـاة ،ومـن التعـذي عو قـروب
املعاملــة عو العقوأــة القاســية عو الالنســانية عو املهينــة ،ومــن الــرق ،واالعتقــال التعســةي عو غــري
القانوين ،وا اكمة غري العادلة ،و روقات اخلدوصية ،واإلعادة القسرية الـ ميبـن عن تـًدأل
ل ى التعذي  ،والعم القسرأل ،وعم األطةـال ،وانتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين .ويحـق
هلــم عيا ـًا احلــق يف الــزواج؛ ويف احلمايــة ورــم عطةــال؛ ويف حريــة التعــبري والتسمــال الســلمي
وتبـــوين اجلمعيـــات؛ واملســـاواة؛ وحريـــة الـــدين واملعتقـــد؛ واحلقـــوق االجتماعيـــة والثقافيـــة
واالقتدادية؛ وحقوق العم ؛ واحلماية القندلية .وعلى وجه اخلدو  ،ينبغـي عن تتهـذ الـدول
تداأري فعالة لبةالة رتال مجيال غري املواطنني أاحلق يف احلدول على اجلنسية دون رييز(.)٣8

امسا  -االستنتاجات
 - 18رــر ميامنــار ممرحلــة انتقاليــة رامــة ،وقــد عســةرت اإلصــاحات البعيــدة املــدى عــن
لحــداث حتــول كــبري يف املشــهد السياســي واال قتدــادأل واالجتمــاعي وفيمــا يتعلــق حبقــوق
اإلنسان يف السنوات الثاث املاقية منذ تشبي احلبومة اجلديدة .وال أـد مـن االعتـراف
أتل اجلهود واإلشـادة ـا .لال عن رنـاا أـوادر أاحتمـال حـدوث تراجـال مـن شـننه ،لن ب
يعاجل ،عن يقوت اجلهود الـ تبـذهلا ميامنـار حـس تتبـوع مباهنـا ال دـحيب كعاـو يف اجملتمـال
الدويل يحتـرم حقـوق اإلنسـان ويحميهـا .وأالتـايل ،ينبغـي تعمـيم حقـوق اإلنسـان يف ميامنـار
ا دا األطر املًسسـية والقانونيـة والسياسـاتية ،وجيـ ترسـي ثقافـة قوامهـا
تعميمًا كام ً
احترام حقوق اإلنسان على نااق مجيال مًسسات الدولة وعامـة اجلمهـور .وحتتـاج ميامنـار
ل ى املزيد من التشـسيال والةهـم مـن عجـ التدـدأل هلـذا التحـديات ومواصـلة السـري علـى
طريق اإلصا  .وري حتتاج عيااً ل ى املشاركة الداوأة مـن جانـ اجملتمـال الـدويل ،أسـب
من أينها احلـوار أشـنن السياسـات ،والـربامج امللموسـة ،واإلجـرا ات العمليـة .ويًمـ عن
يً ذ مماحقات ا ملقـررة اخلاصـة وتوصـيااا مـن رـذا املنالـق ،وعن تسـهِم يف اجلهـود الـ
__________
( )٣8جلنــة القاــا علــى التمييــز العندــرأل ،التوصــية العامــة رقــم  )2114( ٣1أشــنن التمييــز قــد غــري املــواطنني،
الةقرة .٣

( )٣8مةوقية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،انقر احلاشية  24ععاا ،الةدان األول والثاين  -أا .
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تبذهلا ميامنار يف مساررا حنو احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزرا ولرسـا الدميقراطيـة
وحتقيق املداحلة الوطنية والتنمية.

سادسا  -التوصيات
 - 11تتوافــق التوصــيات التاليــة مــال ــاالت التركيــز األساســية األوليــة ال ـ طرحتــها
املقررة اخلاصة.
 - 16ومن عج كةالة لجرا انتهاأات شةافة شاملة قا مة علـى املشـاركة تتسـم أاحلريـة
والزنارة ،ينبغي عن تنةذ احلبومة لطاراً وعملية انتهـاأيني ممـا يتماشـى مـال املعـايري الدوليـة،
مــال كةالــة الاــمانات للحــق يف حريــة التعــبري والــرعأل والتسمــال وتبــوين اجلمعيــات؛ وعن
تعدِّل القوانني واألنقمة الـ تـًثر علـى احلـق يف التدـويت والدعايـة االنتهاأيـة والترشـب
لانتهاأات ،مال كةالة عدم التمييز أني فئات املواطنة املهتلةة واستهدام معايري موقـوعية
ومعقولة للمرشحني املتقدمني لشغ املناص العامة.
 - 19ومن عج قما ن ايئة أيئة مواتية للمستمال املدين وحرية التعبري والتسمـال وتبـوين
اجلمعيات ،ينبغي عن تقوم احلبومة مما يلي:
التحقيق على وجه السـرعة ‘ يف عأل اديـدات عو ععمـال عويـا وماـايقة
(ع)
قد وسا اإلعام واجلهات الةاعلية يف اجملتمال املدين ،والتددأل هلا؛
(ب) وقــال حــد لاعتقــا ل واالحتســار التعســةيني ،ول حبــام املةرطــة الدــادرة
حبق اجلهات الةاعلة يف اجملتمال املدين واملزارعني وغريرم من املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان
والناشاني يف ال حقوق اإلنسان ،وكذل العاملني يف وسا اإلعام؛
(ج)

تسوية اخلافات املتعلقة أوسا

اإلعام عن طريق لس ال دحافة املًقت؛

(د) اســتعرات وريـــادة تعــدي قـــانون التسمـــال واملســريات الســـلمية وتنقـــيب
مشروع “ القانون املتعلق أتسسي املنقمات” مما يتوافق مال القواعد واملعايري الدولية؛
(رـ) اإلفــراج فــوراً ودون شــرو عــن مجيــال الســسنا السياســيني واألشــها
ا تسزين تعسـةاً ،ممـن فـيهم يـو تـو ن عونـ  ،ويـو كيـاو رـا عونـ  ،وكةالـة عـدم تعرقـهما
لشرو تدع عليهما العثور على عم واحلدول علـى االسـتحقاقات واالنـدماج ـدداً
يف اجملتمال.
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 - 61ويعــد لهنــا التمييــز قــد األقليــات وقــمان محايــة حقــوقهم عمــرًا قــروريًا لتحقيــق
املدـــاحلة الوطنيـــة .ويشـــم ذلـ ـ قـــمان احتـــرام حريـــة الـــدين عو املعتقـــد ،والتمتـــال
أاحلقوق الثقافية.
 - 6١ويف مــا يتعلــق أالشــواغ املتدــلة أــالزناع وغريرــا مــن الشــواغ املتعلقــة حبقــوق
اإلنسان يف املناطق اإلثنية ،ينبغي عن تقوم احلبومة مما يلي:
كةالــة قـــدر عكـــرب مــن التشـــاور مـــال اجملتمــال املـــدين والنســـا والاوا ـــا
(ع)
املتاررة ومشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة ،وال سيما ممثلـو األشـها املشـردين دا ليـاً
والاجئني ،يف عملية السام ويف عأل حوار سياسي الحق؛
(ب) كةالة اشتمال عأل اتةاق وطحب لوقـا لطـاق النـار وعأل عمليـات للسـام
مستقباً على عنشاة للرصد دف محاية حقوق اإلنسان؛
(ج) لرســـا عمليـــة وبليـــة وطنيـــتني ألغـــرات األشـــها املشـــردين دا ليـ ـاً/
الاجــئني العا ــدين ،لبةالــة التعــاون الوثيــق ولجــرا مشــاورات رادفــة مــال مجيــال عصــحاب
املدــلحة املعنــيني ،حــس يتســر تنةيــذ مبــادرات العــودة ل ى الــديار مموافقتــهم احلــرة املســبقة
واملستنرية ،وقمان سامتهم وكرامتهم واندماجهم من جديد يف اجملتمعات ا لية؛
(د) التدــديق علــى اتةاقيــة حقــر اســتعمال وتبــديس ولنتــاج ونق ـ األلغــام
املاادة ل فراد وتدمري تل األلغام؛ ووقال الديغة النها ية لاستراتيسية الوطنية ملبافحـة
األلغام وذل أالتشاور التام مال عصحاب املدلحة املعنيني ،ممساعدة من اجملتمال الدويل؛
(رـ) التحقيق على وجه السرعة ‘ يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسـان الـ
يرتببــها اجلــييف واجلماعــات املســلحة األ ــرى وماحقــة مرتببيهــا قاــا ياً؛ ولتاحــة عأل
معلومات عن القاايا ونتا سها للسمهور؛
(و) التحقيـــق يف مجيـــال االدعـــا ات أتسنيـــد عو اســـتهدام األطةـــال جنـــوداً؛
ومواصلة وت بثيا جهود تنةيـذ اـ العمـ القا مـة ،ممـا يف ذلـ اإلفـراج عـن األطةـال
اجلنود ولعادة لدمـاجهم؛ والتدـديق علـى الربوتوكـول اال تيـارأل التةاقيـة حقـوق الاةـ
أشنن اشتراا األطةال يف املنارعات املسلحة.
 - 62ويف ما يتعلق أوالية را ني ،ينبغي عن تقوم احلبومة مما يلي:
الت دـــدأل علـــى الةـــور للحالـــة الدـــحية احلرجـــة يف خميمـــات األشـــها
(ع)
املشردين دا ليـًا واملنـاطق املعزولـة ،وال سـيما أالنسـبة للـذين يعـانون مـن نقـ اخلـدمات
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نسبياً ،ورم طا ةة الرورينغيا ،أسب من أينها ريادة قـدرة السـلاات علـى تقـد اخلـدمات
الدحية املا مة؛
(ب) تــوفري القــدر البـــايف مــن اخلــدمات األساســـية ،ممــا يف ذلــ يف خميمـــات
األشها املشردين دا لياً ،ولرالة عأل قيود مةروقـة علـى الرورينغيـا علـى حريـة التنقـ
واحلقوق األ رى ،وذل لامان الوصول ل ى سب كس العييف والغذا واملياا واملرافـق
الدحية والتعليم؛
(ج) التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنســان امل رتببــة قــد طا ةــة الرورينغيــا
وماحقة املسًولني عنها قاا ياً؛
(د) احتــرام حــق الرورينغيــا وحــق األقليــات األ ــرى يف حتديــد اهلويــة الذاتيــة
وفق ـاً للمعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،أســب مــن أينــها االمتنــاع عــن توجيــه األطــراف
الدولية ل ى اعاذ مواقا تتعارت مال مث رذا املعايري؛
(رـ) اإلفراج فوراً عن مو ةي املنقمـات غـري احلبوميـة الدوليـة الـذين سـسنوا
يف لطار ععمال العنا ال وقعت يف حزيران/يونيه 21١2؛
(و) التدــدأل للتحــديات اإلمنا يــة االجتماعيــة واالقتدــادية الاويلــة األمــد يف
والية را ني من ال اتباع هنج قا م على حقوق اإلنسان ،مما يام ن مشـاركة اجملتمعـات
ا لية املتاررة ،أسب من أينها ريادة التعاون مال اجملتمال الدويل؛
(ر) وقـــال تـــداأري للمدـــاحلة كهاـــوة قـــرورية يف لعـــادة أنـــا اجملتمعـــات
املتباملة ،أغرت تامينها يف اة عم والية را ني.
 - 6٣وعلى نااق عوسال ،ينبغي عن تستعني احلبومة راة عم الرأا يف وقـال موعـة
متباملــة مــن التــداأري الراميــة ل ى معاجلــة األســباب اجلذريــة للتمييــز قــد األقليــات العرقيــة
والدينيــة ،وكــذل التــوترات وععمــال العنــا الاا ةيــة ،ومنــال حــاالت التحــريا علــى
البرارية والتددأل هلا مال احلةاظ على حقوق اإلنسان املعترف ا دوليًا.
 - 64وحــس يتســر حتقيــق شــب مــن عشــبال التنميــة املســتدامة القا مــة علــى احلقــوق
واملوجهة لةا دة الناأ ،ومحاية احلقوق االقتدـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ،ينبغـي عن تقـوم
احلبومة مما يلي:
كةالة لجرا تقييمات دا ماً ليثار البيئيـة واالجتماعيـة للمشـاريال اإلمنا يـة
(ع)
الواســـعة الناـــاق وتنةيـــذ مـــا يـــرد ـــا مـــن توصـــيات ،ولتاحـــة مجيـــال املعلومـــات املتدـــلة
أاملوقوع للسمهور؛
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(ب) لجرا مزيد من اإلصـاحات يف التشـريعات واألطـر املًسسـية الـ حتبـم
اســتهدام األراقــي ولداراــا ،ولدارة املــوارد وتقاســم منافعهــا ،وحيــارة األراقــي ،وفق ـاً
للمعايري الدولية.
 - 68ومن عج تعزيز سيادة القانون ،ينبغي عن يقوم ك من احلبومة والربملان مما يلي:
مواصــلة اســتعرات وتنقــيب التشــريعات حــس تدــبب متوافقــة مــال املعــايري
(ع)
الدولية حلقوق اإلنسان؛
(ب) لنشا عملية ل صا التشـريعي الـوطحب هلـا جـداول رمنيـة واقـحة و ـا
قــدر عكــرب مــن التنســيق والشــةافية واالتســاق وال وقــو يف عمليــات اســتعرات القــوانني
والتشاور أشنهنا وصياغتها؛
(ج) قمان قـدر عكـرب مـن مشـاركة اجملتمـال املـدين وعصـحاب املدـلحة املعنـيني
يف وقــال التشــريعات ،أســب مــن أينــها عمليــات التشــاور العامــة الشــاملة جلميــال الةئــات؛
ووقال املزيد من التداأري الارمة لرفـال مسـتوى الـوعي أشـنن مشـاريال القـوانني والقـوانني
الدادرة حديثاً.
 - 68ولقـــافة ل ى ذلـ ـ  ،ينبغـــي للربملـــان عن يعـــدل الدســـتور لاـــمان عن يحقـــى مجيـــال
األشها يف ميامنـار حبقـوق اإلنسـان علـى النحـو املناسـ  ،وليـن علـى حقـر التعـذي
وغريا من قروب املعاملة عو العقوأة الالنسانية عو املهينة ،وافتـرات الـرب ا ة ل ى عن تثبـت
اإلدانة ،ولبةالة اوع املًسسة العسبرية للحبم املدين وسيادة القانون.
 - 61وينبغي عن تقوم احلبومة كذل مما يلي:
التحقيق أةعاليـة علـى وجـه السـرعة يف ادعـا ات التعـذي وسـو املعاملـة
(ع)
عثنا االحتسار؛ وقمان احترام حقوق األشها املتـهمني ،ممـا يف ذ لـ احلـق يف ا اكمـة
العادلة ومراعاة األصول القانونية الواجبة؛
(ب)
امللحق ا؛

التعسي أالتدديق على اتةاقية مناراة التعذي

والربوتوكول اال تيـارأل

(ج) كةالة عدم تعرت عأل شه يتعـاون مـال األمـم املتحـدة ألعمـال انتقاميـة
وقمان التحقيق أسرعة يف عأل ادعا ات مقدمة وتوف ري سب االنتداف؛
(د) العم ـ أدــورة وثيقــة مــال منقومــة حقــوق اإلنســان ،ممــا يشــم اهليئــات
املنشــنة مموج ـ معارــدات واالســتعرات الــدورأل الشــام واملبلةــني أواليــات مواقــيعية
مموج اإلجرا ات اخلاصة؛
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(رـ)
أوالية كاملة.

التعسي أإنشا مبت ملةوقية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف ميامنـار

 - 66وينبغــي عن يق ـ اجملتمــال الــدويل مشــتركاً أدــورة أنــا ة وعساســية يف حالــة حقــوق
اإلنسان وعن يقدم الدعم مليامنار ،أسب من أينها لقامة حوار السياسات واملساعدة التقنيـة،
يف لجرا مزيد من اإلصاحات الارمة حس تةي أالتزامااا يف ال حقوق اإلنسان.
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