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الدورة احلادية والسبعون
البند ( 69ج) من جدول األعمال املؤقت**
تعزيز حقـو اإلنسـان ومحايتـاا :حـات
حقـــو اإلنســـان والتقـــاري املقدمـــة مـــن
املق رين واملمثلني اخلاصني

حالة حقو اإلنسان يف ميامنار***
مذك ة من األمني العام
موجز
يتش ف األمني العـام بـنن يقـدم تق يـ املقـ رة اخلاصـة جمللـ حقـو اإلنسـان املعنيـة
حبالــة حقــو اإلنســان يف ميامنــار يــان يل وفقــا لق ـ ار اجلمعيــة العامــة  .233/70ويقــدم
التق ي حملة عامة عـن التطـورا يف جمـال حقـو اإلنسـان يف ميامنـار وحيـدد املسـال ال ليسـية
اليت يتعني معاجلتاا من أج حتقيق املزيد من التقدم يف جمال حقو اإلنسان يف البلد.

* أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  3تش ين األول/أكتوب .2016
** .A/71/150
*** مل يقدم هذا التق ي يف موعده احملدد بانتظار القيـام بالبعثـة القُط يـة إىل ميامنـار ( 20حزي ان/يونيـ  1 -متـو//
يولي .)2016
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تق ي املق رة اخلاصة املعنية حبالة حقو اإلنسان يف ميامنار
أوت  -مقدمة
 - 1يقدَّم هذا التق ي عمـ بقـ ار جملـ حقـو اإلنسـان  24/31وقـ ار اجلمعيـة العامـة
 233/70وهو ي ط التطـورا املسـتددة يف ميامنـار منـذ أن قـدمت املقـ رة اخلاصـة املعنيـة
حبالة حقو اإلنسان يف ميامنار يان يل تق ي هـا السـابق إىل اجمللـ يف آذار/مـار 2016
) .(A/HRC/31/71ويســتع التق ي ـ التقــدم احمل ـ  /يف تنفيــذ التوصــيا الســابقة الــيت قدمتــاا
املقـ رة اخلاصــة مبــا يف ذل ـ اجملــات ذا األولويــة الــيت حـ ّدد ألول مالــة يــوم مــن عم ـ
احلكومة وللسنة املقبلة.
 - 2وقامت املق رة اخلاصة بزيارهتا ال مسية ال ابعـة إىل ميامنـار يف الفتـ ة مـن  20حزيـ ان/
يوني إىل  1متو//يولي  .2016ومتثّ هدفاا يف إج اء تقييم شام وموضوع ومتـوا/ن حلالـة
حقو اإلنسان منذ تشكي حكومة جديـدة يف آذار/مـار  .2016وتعـ ب املقـ رة اخلاصـة
عن شك ها للحكومة على تعاوهنا املستم مع وتيتاا .وخ ل الزيارة اليت امتـد  12يومـا
ساف املق رة اخلاصة إىل وتيـا كاشـني وراخـني وشـان باإلضـافة إىل يـان ون ونـا بيـ
تاو .وتناولت جمموعـة مـن مسـال حقـو اإلنسـان يف اجتماعـا عقـد مـع ب ملـان اتحتـاد
وو/راء الدولة وعدد آخ من أصحاب املصلحة من بينام ب ملانيون وقيـادا سياسـية ودينيـة
وجمتمعية وممثلون للمدتمع املدين وضحايا تنتااكا حقـو اإلنسـان وأعضـاء يف اجملتمـع
الدويل( )1رحبت خ هلا بالتبادل الصاد لآلراء والتقيـيم الصـ ي للتحـديا املتبقيـة املتعلقـة
حبقو اإلنسان.

ثانيا  -السع إىل تعزيز حقو اإلنسان يف دميق اطية فتية
 - 3رحبـــت املقـ ـ رة اخلاصـــة بـــاج اء اتنتخابـــا العامـــة يف ميامنـــار يف تشـ ـ ين الثـــاين/
نوفمرب  2015باعتبارها ”صفحة جديدة يف تـاري البلـد“( .)2ويف انتخابـا جملـ الشـيو
التابع لربملان اتحتاد فا /ال ابطة الوطنية من أج الدميق اطيـة بــ  135مقعـدا وفـا /حـزب
اتحتــاد والتضــامن والتنميــة بـــ  11مقعــدا وفــا /أحــزاب أخ ـ بـــ  22مقعــدا .ويف جمل ـ
النــواب فــا /ال ابطــة الوطنيــة مــن أج ـ الدميق اطيــة بـــ  255مقعــدا وفــا /حــزب اتحتــاد

__________
( )1انظــ ـ امل فــــق لبيــــان هنايــــة املامــــة الصــــادر عــــن املقــ ـ رة اخلاصــــة ل طــ ـ علــــى قالمــــة اجتماعاهتــــا
(.)www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20224&LangID=E

( )2انظ .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16758&LangID=E
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والتضامن والتنمية بــ  30مقعـدا وفـا /أحـزاب أخـ بــ  38مقعـدا .وأجلـت اتنتخابـا
يف حنــو  600جمموعــة ق ويــة (أكثــ مــن العــدد املقابــ يف انتخابــا عــام  )2010بســب
الشواغ األمنية.
 - 4وعلى ال غم من املنا السلم عمومـا الـذ سـاد اتنتخابـا والفتـ ة اتنتقاليـة الـيت
أعقبتاا تحظـت املقـ رة اخلاصـة أن الشـواغ يف الفتـ ة السـابقة ل نتخابـا وهـ ح مـان
مئــا اآلتف مــن األشــخا مــن املشــاركة مبــن فــيام أفـ اد األقليــا وإقصــاء العديــد مــن
امل شحني املسلمني إضافة إىل القيود املف وضة على ممارسة احلقو يف ح يـة التعـب والتدمـع
الســلم وتكــوين اجلمعيــا متثـ أع اضـا لتحــديا أوســع نطاقــا يف جمــال حقــو اإلنســان
تتطل اهتماما عاج .
 - 5وأُعلـــن عـــن تشـــكي احلكومـــة اجلديـــدة يف  22آذار/مـــار  2016مـــع تنصـــي
هــتني كيــاو رليســا يف  30آذار/مــار  .2016وحـ ِّدد يف خطــاب تنصــيب أهــداف حتقيــق
املصاحلة الوطنية وإح ل الس م الداخل ووضع دستور تحتاد فيـدرايل دميق اطـ وحتسـني
مستويا املعيشة باعتبارها أولويا احلكومة اجلديدة.
 - 6وأعطيت أونغ سان سو كي وه امل أة الوحيدة يف احلكومة أربع حقالـ و/اريـة
يف البدايــة :اخلارجيــة ومكت ـ ال ـ لي والتعلــيم والطاقــة والكا بــاء .وأعيــد تحقــا إســناد
احلقيبتني األخ تـني .وعيّنـت أونـغ سـان سـو كيـ أيضـا بصـفة ”مستشـارة دولـة“ مفوضـة
باتتصال بالو/ارا واإلدارا واملنظمـا وال ابطـا واألفـ اد بصـفة رمسيـة .وظلـت ثـ
و/ارا ه الداخلية والدفا والشؤون احلدودية حتت السيط ة العسك ية.
 - 7وعنــدما تقلــد و/راء خمتلفــون ل حتــاد مناصــبام يف  30آذار /مــار  2016أعلنــوا
خططا مددها  100يـوم علـى الـ غم مـن أن احلكومـة ت تـزال تفتقـ إىل خطـة شـاملة تضـم
مجيع الو/ارا  .وت ح املق رة اخلاصة بنن هذه اخلطط متوالمة بشـك عـام يف العديـد مـن
اجلوان ـ مــع اجملــات ذا األولويــة احملــددة يف تق ي هــا الســابق ) .(A/HRC/31/71غ ـ أهنــا
ت ح ـ أن العديــد مــن اخلطــط مل حي ـ بت طيــة إع ميــة جيــدة وأن معظماــا وضــع مــن دون
مشاورة عامة تذك  .وإذ تتطلع إىل وضع خطة حكومية مخسـية أطـول أجـ فاـ تعتقـد أن
/يــادة إش ـ ا أصــحاب املصــلحة املعنــيني مبــا يف ذل ـ اجملتمــع املــدين أم ـ هــام ت ســيما يف
حتديد األولويا ويف وضع الربامج ذا الصلة وتنفيذها.
 - 8وت ح املق رة اخلاصة أن توطيد الدميق اطيـة وإرسـاء ثقافـة احتـ ام حقـو اإلنسـان
يشــك ن مامـــة معقـــدة تتطلــ إرادة سياســية .ويتســـم اتســـتثمار املتواصــ يف تعزيـــز أداء
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مؤسســا الدولــة ونزاهتــاا ومســاءلتاا باحليويــة .وجي ـ أن تســتند هــذه العمليــة إىل مبــاد
حقو اإلنسان لضمان حوكمة تتسم باملزيد من الشفافية والشمولية واملشاركة واملساءلة.
 - 9ورأ املق رة اخلاصة أم يف ما ملست من فام متنام هلذا الدور والتـزام كـب مبواصـلة
اإلص ـ لــد حماورياــا احلكــوميني .غ ـ أهنــا تحظــت التــوت ا بــني قيــادة مدنيــة جديــدة
وب وق اطيــة موروثــة مــن األنظمــة العســك ية الســابقة الــيت أفضــت يف كــث مــن األحيــان إىل
ا/دواجيــة يف السياســا والنــاج املعتمــدة .وتحظــت أيضــا التحــديا املتمثلــة يف الســع إىل
تعزيز احلوكمة الدميق اطية ضمن إطار مؤسس يع ق إنشـاء املمارسـا الدميق اطيـة واحتـ ام
حقــو اإلنســان .وســيتطل ح ـ هــذه التحــديا إي ـ ء األولويــة علــى حنــو مســتم إلج ـ اء
إص حا إضافية وإدخال املزيد من الت ي ا يف السلو والعقلية.
 - 10ويضــطلع الربملــان بــدور م كــز يف تعزيــز الدميق اطيــة وحقــو اإلنســان .ويف ثــاين
ب ملـان مليامنــار منــذ هنايــة احلكـم العســك حتــو /ال ابطــة الوطنيـة مــن أجـ الدميق اطيــة علــى
أغلبية املقاعد على ال غم من أن املمثلني العسك يني ت يزالون حيو/ون على كتلـة مـن  25يف
املالة من املقاعد .وميث رليسا ونالبا رليس جملس الربملان اجلدد الذين أعلن عـن تعيينـام يف
 28كــانون الثــاين/ينــاي  2016ال ابطــة الوطنيــة مــن أجــ الدميق اطيــة وحــزب اتحتــاد
والتضامن والتنمية وحزب أراكان الوطين .وعلى ال غم من أن عدد النساء املنتخبـا /اد عـن
عــددهن يف انتخابــا عــام  2010فاــن ت يشــكلن إت  13يف املالــة فقــط مــن الربملــانيني.
ويضم الربملان احلـايل أيضـا أكثـ مـن  100مـن السـدناء السياسـيني السـابقني واملـدافعني عـن
حقو اإلنسان.
 - 11ويف أول دورة للربملــان امتــد مــن شــبا /فرباي ـ إىل حزي ـ ان/يوني ـ  2016نــاق
أعضاء الربملان طالفة مـن مسـال حقـو اإلنسـان مبـا يف ذلـ مصـادرة األراضـ وتـدري
ل ـا األقليــا اإلثنيـة يف املــدار والنــزا املسـل املســتم يف أجــزاء مـن البلــد واحلالــة يف
وتية راخني .وشكّلت جلان مبا يف ذل جلـان معنيـة حبقـو املـ أة والطفـ وتطـوي التعلـيم.
وبدأ الربملان أيضا باستع ا القـوانني الـيت حتـد مـن احل يـا األساسـية وتتعـار مـع املعـاي
الدولية حلقو اإلنسان .وعقد الدورة الربملانية الثانية يف  25متو//يولي .
 - 12ورأ املق رة اخلاصة أن مثة حاجة واضحة إىل تعزيز قدرة وأداء هذه املؤسسـة الفتيـة
وأعضالاا اجلدد وأع بت عن ت حيباا بالفام الذ وجدت لد الربملـانيني الـذين التقـت هبـم
ألمهيــة مامــة الضــبط واملوا/نــة الــيت يتولوهنــا جتــاه الســلطة التنفيذيــة .ورحبــت أيضــا بــالتقييم
الص ي للتحديا من قبيـ كتلـة الــ  25يف املالـة مـن املقاعـد الربملانيـة املخصصـة للممـثلني
العســك يني واتفتقــار إىل أمانــة مانيــة مســتقلة (حيـ يقــدم الــدعم حاليــا مــن اإلدارة العامــة
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للشــؤون اإلداريــة اخلاضــعة لســلطة و/ارة الداخليــة) .ولضــمان ثقافــة ب ملانيــة تعم ـ بصــورة
جيدة جي صون استق ل الربملان وينب أن يكون الربملـانيون قـادرين علـى ممارسـة احلـق يف
ح ية الك م عند أداء ماامام.
 - 13وواصــلت املقـ رة اخلاصــة املتابعــة احلثيثــة للتطــورا املتعلقــة باللدنــة الوطنيــة حلقــو
اإلنسان يف ميامنار يف ضوء وتيتاا اهلامة .وواصلت اللدنة أنشطتاا الت وجييـة والتوعويـة مبـا
يف ذل تنظيم حلقة عم بشنن حقو األقليا بالتعاون مع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـو
اإلنسان يف حزي ان/يونيـ  .2016وواصـلت اللدنـة أيضـا /ياراهتـا إىل السـدون وتناولـت يف
اآلونــة األخـ ة مســال متعلقــة حبقــو العمــال واإلخـ ء القسـ لل اصــبني والقتـ العمــد
املزعوم لشخصني على يد ضابط عسك يف وتية مون واتدعاء باغتصـاب وقتـ معلمـتني
مــن مجاعــة الكاشــني علــى يــد أعضــاء يف التامتــاداو (القــوا املســلحة مليامنــار) يف وتيــة شــان
الشمالية.
 - 14ومَنحـت جلنـةُ التنسـيق الدوليــة للمؤسسـا الوطنيــة حلقـو اإلنســان اللدنـة الوطنيــة
حلقو اإلنسان امل كز ”باء“ يف كـانون الثـاين/ينـاي  .2016وأثـار اللدنـة الف عيـة املعنيـة
باتعتماد شواغ بشنن عملية اتختيار والتعيني الـيت تتبعاـا اللدنـة الوطنيـة واسـتق هلا املـايل
وعــدم متثيـ املـ أة فياــا( .)3وباإلضــافة إىل ذلـ حثــت اللدنــة الف عيــة اللدنــة الوطنيــة علــى
”تفسـ وتيتــاا بط يقــة عامــة ومنفتحــة وهادفــة وتعزيــز ومحايــة حقــو اإلنســان للدميــع
مبا يف ذل حقو ال وهنديا واألقليا األخ “.
 - 15وتشدع املق رة اخلاصة علـى التنفيـذ الكامـ هلـذه التوصـيا مـن أجـ /يـادة امتثـال
املبــاد املتعلقــة مب كــز املؤسســا الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــو اإلنســان (مبــاد بــاري ).
وه ـ حت ـ اللدنــة علــى أن تعم ـ بصــفة مــدافع مســتق وموضــوع عــن حقــو اإلنســان
وأت تتدن املسال اليت تعترب حساسة للحكومة.

ألف  -كفالة قدر أكرب من اتحت ام لسيادة القانون
 - 16ت ح املق رة اخلاصة باألولوية الـيت تولياـا احلكومـة لتوطيـد سـيادة القـانون باعتبارهـا
األسا أل دميق اطية فاعلة ولتعزيز املؤسسا القانونية والقضالية .ومن األمور األساسـية يف

__________
( )3انظـــــــــــــــــــــــــــــ ـ

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20
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هذه العملية مواصلة إصـ التشـ يعا الـيت سـبق أن حـددها املقـ رون اخلاصـون املتعـاقبون
واليت تتعار مع املعاي الدولية حلقو اإلنسان وحتد من التمتع الكام حبقو اإلنسان(.)4
 - 17ويف هذا الصـدد ت تـزال املقـ رة اخلاصـة تشـع بـالقلق إ/اء القـوانني األربعـة املتعلقـة
مبســال العـ والديانــة الــيت اعتمــد يف عــام  2015وتــدعو مـ ة أخـ إىل إل الاــا .وقــد
أب  /ه وغ هـا مـن املكلفـني بوتيـا يف إطـار اإلجـ اءا اخلاصـة مـ ارا األثـ التمييـز
لتل القوانني ت سيما يف األقليا والنساء وعـدم تقيـد القـوانني بالتزامـا ميامنـار يف جمـال
حقو اإلنسان .ومن املام لل اية أيضا مواءمة قانون اجلنسية لعام  1982مع املعاي الدوليـة
ت سيما عن ط يق تنقي األحكام التمييزية اليت تـن علـى مـن اجلنسـية علـى أسـا األصـ
اإلثين أو الع ق .
 - 18ونظـ ا ألن الع قـا الدقيقـة بـني الفئــا املعنيـة ال ليسـية ت تـزال يف طـور الصــياغة
تدر املق رة اخلاصة أن املناقشا املتعلقة باإلص الدستور تتسم باحلساسـية مـن الناحيـة
السياسية .غـ أهنـا تعتقـد أن مواصـلة اتنتقـال الـدميق اط وإعمـال سـيادة القـانون يف ميامنـار
تتطل ـ إج ـ اء تعــدي لدســتور عــام  .2008ويــتعني مواصــلة املــداوت بشــنن هــذه املســنلة
اهلامة خاصة داخ الربملان ويف أوسا اجلماور.
 - 19وت ح ـ املق ـ رة اخلاصــة بالتقــدم احمل ـ  /بشــنن توصــيا اللدنــة الربملانيــة للشــؤون
القانونية وتقييم احلات اخلاصة بتعدي  142قانونا .وه ت ح بوجـ خـا إل ـاء قـانون
محايــة الدولــة يف أيــار/مــايو  .2016وت حـ أيضــا التحســينا الكــب ة املدخلــة علــى قــانون
التدمع السلم واملس ا السلمية لعام  2011مبـا يف ذلـ إل ـاء شـ احلصـول علـى إذن
مسبق قب تنظيم مظاه ة عامـة .ويف السـيا احلـايل ت يلـزم سـو تقـد إشـعار بالنيـة علـى
اتحتداج قب  48سـاعة .غـ أنـ ت يـزال هنـا عـدد مـن أوجـ القصـور ت سـيما اإلبقـاء
على العقوبـا اجلناليـة مبـا يف ذلـ احلـب علـى عـدم تقـد إشـعار مسـبق .وباإلضـافة إىل
ذل ت يعت ف بالتدمعا العفوية وهـ غـ معفـاة مـن شـ اإلشـعار املسـبق( .)5وعـ وة
علــى ذلـ يبقـ القــانون علــى أحكــام م هقــة بــدون مــربر حيـ يشــت أن تقـدّم مســبقا
معلوما عن املتكلمني وجدول األعمال والشـعارا الـيت يعتَـزم أن تسـتخدم أثنـاء املظـاه ة.
ويؤمـ يف الــتمكن مــن معاجلــة أوجـ القصــور هـذه قبـ أن يعـدّل القــانون رمسيــا( .)6وباملثـ
تنمـ املقـ رة اخلاصــة يف أن التعـدي الــيت سـتدخ علـى قــانون إدارة األحيـاء أو جمموعــا

__________
( )4انظ  A/HRC/31/71امل فق.

( A/HRC/20/27 )5الفق تان  28و .29
( A/69/398 )6الفق ة .27
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الق ـ لعــام  2012املع ـ و حاليــا علــى الربملــان ســتزي ش ـ تســدي الضــيوف الــذين
يعتزمـــون املبيـــت وســـتل العقوبـــا اجلناليـــة علـــى حـــات اإلخـ ـ ل بالقـــانون بالصـــي ة
املقت حة أص .
 - 20وت ح املق رة اخلاصة أن مش و قـانون الطفـ ومشـ و قـانون منـع العنـف ضـد
امل أة ت يزاتن قيد النظ أمام مكت املـدع العـام .وهـ ت حـ باملشـاركة الواسـعة النطـا
مع اجملتمع املدين يف وضعاما لكناا ت حـ أن املشـ وعني قـد خيضـعان للمزيـد مـن التنقـي .
وه بالتايل جتدد دعوهتا إىل اإلبقاء على أحكام حمددة من شنهنا /يادة امتثـال ميامنـار تتفاقيـة
حقو الطف واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل أة .وتشـم هاتـان اتتفاقيتـان
أحكاما بشنن جتنيـد األطفـال يف القـوا املسـلحة وبشـنن السـن الـدنيا للمسـؤولية اجلناليـة يف
مش و قانون الطف  .وينب أن يتضمن مش و قانون منع العنف ضـد املـ أة تع يفـا شـام
ل غتصاب وأحكامـا ضـد اتغتصـاب وغـ ه مـن أشـكال العنـف اجلنسـ الـيت ي تكبـاا أفـ اد
عسك يون وأف اد ش طة وأف اد نظاميون يف أوقـا النــزا  .وينب ـ أن يتنـاول القـانون أيضـا
مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـاين مبـا يف ذلـ العنـف املنــزيل واتغتصـاب الزوجـ وأن يـن
على عقوبا جنالية م لمة مبا يف ذل عقوبا ضد العسك يني(.)7
 - 21ويعين وجود حكومة وب ملان جديدين مدعومني بوتيـة قويـة أن الوقـت مناسـ ألن
ت ّيـ ميامنــار تشـ يعاهتا وتضــع ب نــامج إصـ تشـ يع شــام يضــمن امتثــال املعــاي الدوليــة
حلقو اإلنسان ويوف محاية حقو اإلنسان.
 - 22وكما أب  /من قب ستظ العملية التش يعية احلالية مبامة دون إجـ اء مشـاورة عامـة
منادية بشنن مشاريع القوانني .والتحسينا ت/مة مبا يف ذل وضع جداول /منيـة واضـحة
تستع ا مشاريع القوانني وإج اءا التشـاور مـن أجـ ضـمان الشـفافية ومشـاركة اجملتمـع
املــدين واجلماــور علــى حنــو م لــم .وينب ـ أيضــا إنشــاء آليــة تــدقيق لضــمان أن متتث ـ مجيــع
مشاريع التش يعا املعاي الدولية حلقو اإلنسان.

باء  -تعزيز املؤسسا

القضالية

 - 23ت بد من سلطة قضالية مسـتقلة وحسـنة األداء مـن أجـ إعمـال سـيادة القـانون .ويف
الوقــت ال ـ اهن ت تــزال املؤسســا القضــالية مقيــدة بالتحــديا املتعلقــة بــاملوارد والقــدرا
__________
( CEDAW/C/MMR/CO/4-5 )7الفق ة .27
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وه تواج شواغ مستم ة بشنن الفساد املستش ( )8وانعدام اتستق لية والنـزاهة .ويكفـ
دســتور عــام  2008مبــدأ فص ـ الســلطا (املــادة  )11واســتق لية القضــاء (املــادة )19
اللذين يقوَّضان بسيط ة ونفوذ السلطة التنفيذية على السـلطة القضـالية وت سـيما يف القضـايا
احلساسة سياسيا(.)9
 - 24ويع ق النفوذ السياس والعسك أيضا قدرة احملـامني علـى ممارسـة مانتـام بصـورة
فعالة .وت يزال احملامون وخباصة أولئ الذين يعملون يف قضـايا حساسـة سياسـيا يواجاـون
التاديــدا واألعمــال اتنتقاميــة مبــا يف ذل ـ التخويــف والعقوبــا القانونيــة .ويف أيلــول/
سبتمرب  2015وجـ رلـي احملكمـة إىل خـني خـني كيـاو وهـو حمـام دفـا ميثـ احملـتدني
الط ب يف بلدة ليتبـادان اهتامـا مبوجـ املـادة  228مـن قـانون العقوبـا (إهانـة أو مقاطعـة
موظــف حكومــة بشــك متعمــد يف اإلج ـ اءا القضــالية) .وتوص ـ املق ـ رة اخلاصــة بالتــايل
مبواصلة إص جمل نقابة احملامني لضمان أن تتوىل حمكمة مستقلة ونزياة الشكاو املقدمـة
ضد احملامني فيما يتعلق مب اعاة األصول القانونية وعدالة اإلج اءا ( .)10وباإلضـافة إىل ذلـ
ينب إص قوانني إهانة احملكمة لضـمان عـدم إفسـا اجملـال ملعاقبـة احملـامني علـى ارتبـاطام
بقضايا حساسة سياسيا.
 - 25وتشدع املقـ رة اخلاصـة علـى ا ـاذ املزيـد مـن اخلطـوا لتعزيـز النظـام القضـال مثـ
التداب ال امية إىل إص التعيينا القضالية متشيا مع املادة  10من املباد األساسية تستق ل
السلطة القضالية وإنشاء جلنة للتعيينا القضالية وإنشـاء هيئـة مسـتقلة متخصصـة للتحقيـق يف
ادعاءا الفساد القضال وحتسني التعليم والتدري املستم ين ألعضاء السلطة القضالية.

__________
( )8انظــــ ـ International Bar Association’s Human Rights Institute, The Rule of Law in Myanmar: Challenges
and Prospects (London, 2012) (http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?Article Uid=c68828b3-9c1048a7-a1c7-f5d394b63cc9#) and International Commission of Jurists, Right to Counsel: The

()9

).Independence of Lawyers in Myanmar (Geneva, 2013
International Commission of Jurists, “Re: Implementable Action Plans from the ICJ to the new
Parliament & Government”, 3 May 2016 (http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/ Myanmar-

).Recommendation-to-NLD-Gvt-Advocacy-Analysis-Brief-2016-ENG.pdf
( )10املبــــــاد األساســــــية املتعلقــــــة بــــــدور احملــــــامني املــــــادة www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/( 28
).Pages/RoleOfLawyers.aspx
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جيم  -اإلف اج عن السدناء السياسيني وتنهيلام وإعادة إدماجام
 - 26يف نيســان/أب ي ـ  2016تعاــد مستشــارة الدولــة بالعم ـ مــن أج ـ اإلف ـ اج عــن
السدناء السياسيني والناشطني السياسيني والط ب الذين يواجاون احملاكمة يف قضايا م تبطـة
بالسياسة( .)11ويف  8نيسان/أب ي يف األيام األوىل لتويل احلكومـة مقاليـد األمـور أفـ ج عـن
حـــوايل  113مـــن الســـدناء السياســـيني منـــام  69طالبـــا كـــانوا قـــد اعتقلـــوا لع قتـــام
باحتداجــا ليتبــادان ضــد قــانون التعلــيم الــوطين يف آذار/مــار  .2015ورحبــت املق ـ رة
اخلاصـــة علنـــا هبـــذا اإلفـ ـ اج( .)12وأفـ ـ ج عـــن  83مـــن الســـدناء السياســـيني اآلخـ ـ ين يف
 17نيسان/أب ي كان منام مدافعون بار/ون عن حقو اإلنسـان ونشـطاء بـار/ون يف جمـال
احلقــو يف األراض ـ ويف اجملتمعــا احملليــة ســبق أن أثــار املق ـ رة اخلاصــة حــاتهتم .ومــن
املف ج عنام العفو أو أسقطت التام املوجاة إليام.
 - 27ويف األمـ ـ ال لاسـ ـ  16( 2016/33نيســـان/أب يـ ـ ) ذكـ ـ أن عمليـــا اإلفـ ـ اج
كانـت ت مـ إىل حتقيــق املصـاحلة الوطنيـة( .)13وصـ ّ الـ لي هـتني كيــاو أيضـا بـنن جاــودا
متواصلة ستبذل يف املسـتقب ملنـع حـب األشـخا الـذين يتصـ فون بشـك قـانوين ألسـباب
سياسية أو ملا ميلي عليام ضم هم(.)14
 - 28ويــبني اســتم ار احتدــا /الســدناء السياســيني بوضــو أن اتنتقــال الــدميق اط لــي
كــام  .وتك ـ ر املق ـ رة اخلاصــة مــن مث التنكيــد علــى ض ـ ورة اإلف ـ اج عــن مجيــع الســدناء
السياسيني على سبي األولوية .ويف ضوء التباينا يف أعداد السدناء السياسيني املتبقني يلـزم
إج ـ اء اســتع ا شــام جلميــع احلــات اســتنادا إىل مشــاورا واســعة وعامــة مــع مجيــع
أصحاب املصلحة املعنيني .وجيـ أيضـا وضـع تع يـف رمسـ ملصـطل ”السـدني السياسـ “
__________
(Myanmar, President’s Office, “State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi to strive for the granting of )11
presidential pardon to political prisoners, activists, students”, 11 April 2016 (http://www.president-

()12

).office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2016/04/11/id-6238
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Release of political prisoners in
Myanmar hailed by UN expert”, 12 April 2016 (http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages

()13
()14

)./DisplayNews.aspx?NewsID=19811&LangID=E
“Presidential pardon given to 83 prisoners on Myanmar New Year Day of ME 1378”, The Global New

).Light of Myanmar, 17 April 2016 (http://www.burmalibrary.org/docs22/17-4-2016.pdf
Myanmar, President’s Office, “New year message sent by President U Htin Kyaw to the people on the
Myanmar New Year Day”, 17 April 2016 (http://www.president-office.gov.mm/en/?q= briefing-

).room/news/2016/04/17/id-6254
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بالتشــاور مــع مجيــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني مبــن فــيام ممثلــو اجملتمــع املــدين والســدناء
السياسيون السابقون وممثلو و/ارة الداخلية والو/ارا األخ ذا الصلة واللدنة الوطنيـة
حلقو اإلنسان والربملانيون.
 - 29وتكـ ـ ر املقـ ـ رة اخلاصـــة التنكيـــد علـــى أن الســـدناء السياســـيني الســـابقني ينب ـــ
أت خيضــعوا للقيــود الــيت تعــو إعــادة إدمــاجام يف اجملتمــع .وقــد حصــلت أغلبيــة الســدناء
السياســيني املف ـ ج عنــام علــى فيــف بق ـ ار رلاس ـ لألحكــام الصــادرة حبقاــم مبوج ـ
املــادة  401مــن قــانون اإلجـ اءا اجلناليــة الـذ يعطـ الـ لي صـ حيا واســعة إلعــادة
األف اد إىل السدن إذا مل يستوف أحد شـ و اإلفـ اج عنـام .ويصـنف العديـد مـن السـدناء
السياســيني املف ـ ج عنــام أيضــا بوصــفام جم ـ مني ســابقني وهــم يواجاــون قيــودا عنــد حماولــة
احلصول على جوا/ا سف وت اخي العم املاـين أو التسـدي يف التعلـيم اجلـامع ال مسـ .
وعـ وة علــى ذلـ يتســم الــدعم والتعــوي املتاحـان بنهنمــا غـ كــافيني .وينب ـ أن يقــدم
للسـدناء السياســيني املفـ ج عنــام ت ســيما أولئـ الــذين تع ضــوا لســوء املعاملــة أو لفتـ ا
مطولة من احلب اتنف اد ما يلزم من الدعم الطيب والنفس .

دال  -تعزيز احليز الدميق اط
 - 30كما ذك املق رة اخلاصة مـ ارا وتكـ ارا يشـك التمتـع بـاحلقو يف ح يـة التعـب
وتكــوين اجلمعيــا والتدمــع ركيــزة أساســية للدميق اطيــة يف ميامنــار .ولــئن كــان الكــث مــن
النا ينمـ يف رفـع القيـود املسـتم ة املف وضـة علـى هـذه احلقـو بصـورة كاملـة ق يبـا متثـ
احلواد األخ ة ع ما مقلقة على أن هذه اتجتاها مستم ة.
 - 31وأبـ  /تق يـ لألمــم املتحــدة صــدر مــؤخ ا أن القــوانني الباليــة الــيت تقيــد ح يــة التعــب
ت تـزال تسـتخدم بصـورة انتقاليــة إلسـكا وسـالط اإلعـ م واجملتمـع املـدين( )15ت ســيما يف
احلات املتعلقة باملسال اليت تعترب حساسة سياسيا أو ق يبـة جـدا مـن مصـا الفئـا القويـة
من قبي اجلي  .ومن األمثلة التوضيحية ت حـ املقـ رة اخلاصـة احلظـ الـذ فـ مـؤخ ا
على فيلم اعترب هتديدا للوحدة الع قية ورفْ َ مـن اإلذن يف عقـد مـؤمت صـحف بشـنن تق يـ
للمدتمع املدين يدعى في ارتكاب انتااكا خط ة على يد اجلي  .وت حـ أيضـا الـدعو
اليت رفعاا اجلي ضد أحد املنافذ اإلخبارية بسب ت طية بيـان أدىل بـ رلـي الربملـان السـابق
__________
( )15انظ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Media Support,
)2016

Copenhagen,

and

(Bangkok

Myanmar

in

Development

Media

of

Assessment

).(https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2016/06/Myanmar-MDI-report-June-2016.pdf
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واجلن ال املتقاعـد شـو مـان وحـ فيـ خ جيـ أكادمييـة خـدما الـدفا علـى العمـ مـع
احلكومة اجلديدة .وقد أسقطت الدعو بعد اعتذار علين قدم املنفذ اإلخبار .
 - 32وت حـ املقـ رة اخلاصــة بــاإلف اج مــؤخ ا عــن أفـ اد مــدانني مبوجـ أحكــام تشــا
خمتلفــة مبــن فــيام تشــاو ســاند تــون وبات ي ـ خــوم جــا يل و/او ميــو نيونــت ومــاونغ
ســـاون اا لكنـــاا ت حـــ أن اعتقـــات وحماكمـــا الصـــحفيني وغ هـــم مســـتم ة .ويف
شــبا /فرباي ـ  2016اهتــم ه ـ فــون (كيــا فــا غي ـ ) مبوج ـ املــادة ( 66د) مــن قــانون
اتتصــات واملــادة ( 505ب) مــن قــانون العقوبــا إلعــادة نش ـ ه منشــورا علــى وســالط
التواص اتجتمـاع يعتـرب أهنـا تنطـو علـى نقـد للدـي والـ لي السـابق .ويف متـو//يوليـ
حكم على إع ميني من جملة ” “The Ladies Journalباحلب ملـدة سـتة أشـا أو بـدفع غ امـة
قــدرها  20 000كيــا بســب نشـ تق يـ يف أيلــول/ســبتمرب  2013يــدعى فيـ أن ضــابطا
عسك يا متقاعدا كان ضالعا يف عمليا مصادرة األراض .
 - 33وتتواص التاديدا واهلدمـا ضـد الصـحفيني مـن دون مسـاءلة تـذك للدنـاة يف
كث من األحيان .ويف آذار/مار  2016علـى سـبي املثـال وقـع انفدـار يف منــزل رلـي
حت ي ـ وكالــة روو للتحقيقــا (مق هــا يف وتيــة راخــني) .وجــاء اهلدــوم بعــد أشــا مــن
التاديـــدا املنشـــورة علـــى وســـالط التواصـ ـ اتجتمـــاع  .وت يـــزال اجلنـــاة طلـــيقني .ويف
آذار/مار أيضـا أُغلـق حتقيـق الشـ طة يف القتـ العمـد املزعـوم للمنـدوب الصـحف كـو بـار
غي يف تش ين األول/أكتوب  2014على ال غم من القضية كانت ت تزال دون ح .
 - 34وتكـ ر املقـ رة اخلاصــة التنكيــد علــى أن ح يــة التعــب واســتق ل الصــحافة يشــك ن
عنص ين أساسيني من عناص اجملتمـع الـدميق اط وهـ تشـدع علـى مواصـلة اجلاـود ال اميـة
إىل حتقيق املزيد من احل ية اإلع مية وتعددية وسالط اإلع م .وجي إعطاء األولوية إلصـ
قوانني وسـالط اإلعـ م والتشـ يعا األخـ ذا الصـلة الـيت تـؤث يف ح يـة التعـب بصـورة
أعم( )16وه تنم يف إح ا /تقدم س يع يف ذل اجملال .وه توص أيضا بالتعدي باصـدار
مش و قانون بشـنن احلـق يف املعلومـا متشـيا مـع املعـاي الدوليـة .وعلـى النحـو املنصـو
علي ـ يف قــانون وســالط اإلع ـ م اجلديــد تنم ـ املق ـ رة اخلاصــة يف /يــادة اللدــوء إىل جمل ـ
الصـحافة يف ميامنــار حلـ املنا/عــا مــع وســالط اإلعـ م كبــدي لإلجـ اءا القانونيــة .وهـ
باإلضــافة إىل ذلـ ت حـ بوضــع مدونــة أخ قيــا للصــحفيني مــن قبـ جملـ الصــحافة يف
__________
( )16انظ  A/HRC/31/71امل فق.
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ميامنار .وينب ا اذ خطوا أخ إلجياد ثقافة لصحافة أخ قية ومسـؤولة وهـو مـا تتزايـد
أمهيت مع استم ار توسع البيئة اإلع مية يف ميامنار وتطورها.
 - 35وقد سبق للمق رة اخلاصة أن أثار الشواغ املتعلقة باعتقال وحماكمة األفـ اد الـذين
ميارسون حقوقام األساسية مما يوجد جي جديدا من السدناء السياسيني .وعلى الـ غم مـن
أن اتعتقات مل تكن بنف الوت ة والنطا السابقني ت تزال تطبق أحكـام قانونيـة تنطـو
على مشـاك حبـق العناصـ الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين والنشـطاء يف جمـايل احلقـو يف األراضـ
وحقو العمال .وتتواص أيضا ممارسة توجيـ هتـم متعـددة تشـم بلـدا خمتلفـة علـى نفـ
اجل مية أو توجي هتم على ج الم يزعم أهنا ارتكبت يف املاض .
 - 36ويف شــبا /فرباي ـ  2016أديــن ث ثــة نشــطاء يف جمــال الع قــا بــني األديــان هــم
بوينــت فيــو ت و/او /او ت و/او ويــن بــو مبوجـ قــانون اهلدـ ة (أحكــام الطــوار )
لعام  1947وحكم عليام باحلب ملدة عامني مع األش ال الشاقة .وصدر عفـو عـن /او ويـن
بــو يف نيســان/أب يــ  2016لكــن /او /او ت وبوينــت فيــو ت أدينــا وحكــم عليامــا
باحلب ملدة سـنتني أخـ يني مبوجـ املـادة  )1( 17مـن قـانون اجلمعيـا غـ القانونيـة لعـام
 1908لكـــوهنم أعضـــاء يف وفـــد للســ م بـــني األديـــان /ار وتيـــة كاشـــني يف عـــام .2013
وجاء احملاكما بعد محلة على اإلنت نـت ضـد الناشـطني قامـت هبـا املنظمـة البوذيـة حلمايـة
العنص والديانة والعقيدة (ماباثا).
 - 37ويف نيسان/أب ي  2016أدين غـامب ا (نيـ نيـ لـوين) أيضـا مبوجـ قـانون اهلدـ ة
(أحكــام الطــوار ) وحكــم عليــ بــاحلب ملــدة ســتة أشــا بــدعو دخــول ميامنــار بصــورة
غ قانونية .ووجات إلي أيضا هتم جديدة بشنن حاد سابق من عام  .2012وقـد أسـقطت
هذه التام يف هناية املطاف وأف ج عن يف متو//يولي  2016خ ل /يارة املق رة اخلاصة.
 - 38ويف أيار/مايو  2016ألق القب على  71من عمال املصانع من مقاطعـة سـاغاينغ
خـ ل مسـ ة نظمـت احتداجــا علـى ظـ وف العمـ  .ووجاــت هتـم إىل  15شخصــا تحقــا
مبوج مواد شىت من قانون العقوبـا حيـ مشلـت التـام اإلخـ ل بالنظـام العـام والتدمـع
غ ـ القــانوين .ويف متــو//يولي ـ قــاطع احملتدــون الـــ  15حماكمــاهتم وحكــم علــيام يف وقــت
تحــق بانتــاا ح مــة احملكمــة وُفـ علــيام احلــب ملــدة شــا واحــد أو دفــع غ امــة قــدرها
 5 000كيا  .وت تزال حماكماهتم قيد النظ حاليا.
 - 39وتلقت املقـ رة اخلاصـة أيضـا تقـاري عـن اسـتم ار رصـد وم اقبـة العناصـ الفاعلـة يف
اجملتمــع املــدين واملــدافعني عــن حقــو اإلنســان .وخ ـ ل /يارهتــا قــام أف ـ اد األمــن بتصــوي
حماورياــا واســتدواهبم .وخ ـ ل اجتمــا خــا مــع جمتمــع حمل ـ ريف ـ يف وتيــة راخــني
اكتشفت وجود جاا /تسدي وضع موظف حكـوم  .وسـاورها القلـق أيضـا مـن مسـا أن
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عــددا مــن العناص ـ الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين يواج ـ حاليــا قيــودا علــى تنش ـ ا الــدخول إىل
ميامنار أو أهنم وضعوا م ة أخ على ”القالمة السوداء“.
 - 40وت حـ املقـ رة اخلاصــة بالتــايل باألولويــة الـيت أعطتــاا و/ارة اخلارجيــة (علــى النحــو
املبني يف خطة الـ  100يوم اليت تقدمت هبـا) لشـط أمسـاء املـواطنني املقـيمني يف اخلـارج مـن
القالمة السوداء وحمو سد هتم اجلنالية .ويف حني رفعت أمساء  600ف د من القالمـة السـوداء
يف متــو//يوليـ ت يــزال اآلتف مــدرجني فياــا .وجتــدد املقـ رة اخلاصــة أيضــا طلبــاا إىل مجيــع
العناص الفاعلة يف اجملتمع املدين والعاملني يف وسالط اإلعـ م والسـدناء الـذين التقـت هبـم أن
يبل وهــا ب ـن حــات انتقــام .وجي ـ أن تضــمن احلكومــة (ت ســيما و/ارة الداخليــة وقــوا
الش طة اخلاصة) أت يواج حماور املق رة اخلاصة أ شك من أشكال اتنتقام مبـا يف ذلـ
التاديــدا أو املضــايقة أو العقوبــة أو اإلجـ اءا القضــالية علــى النحــو املطلــوب يف ق ـ ار
جملـ حقــو اإلنســان  24/24و  2/12ويف اختصاصــا الزيــارا القط يــة الــيت يقــوم هبــا
املكلفون بوتيا يف إطـار اإلجـ اءا اخلاصـة .وأعطـى نالـ و/يـ الداخليـة ضـمانا بـنن
تتوقف هذه املمارسا يف الزيارا املقبلة وبنت حتد أ أعمال انتقامية.
 - 41وكما قال األمني العام” :اجملتمع املدين هو أكسدني الدميق اطيـة“ .ومـن الواضـ أن
هنا حاجة إىل ت ي العقلية على مجيع مستويا احلكومـة مبـا يسـم با/دهـار اجملتمـع املـدين
ووسالط اإلعـ م .ويف املسـتقب جيـ اتعتـ اف بصـورة كاملـة بالـدور األساسـ للمدتمـع
املدين يف تعزيز اإلص حا الدميق اطية والـدفا عـن حقـو اإلنسـان .وبوسـع اجملتمـع املـدين
أيضا أن ي صد الفسـاد وإسـاءة اسـتعمال السـلطة حملاسـبة مؤسسـا الدولـة ولكـن فقـط يف
بيئة آمنة ومؤاتية .وينب أت يستبعد صوت أو يقيد ب أن يمكّـن ويـدعم .وينب ـ للحكومـة
أن تقيم ش اكا حقيقية وجمدية مع اجملتمع املدين.

ثالثا  -حنو حتقيق املصاحلة الوطنية

ألف  -تنث النـ زا والتطلع إىل الس م
 - 42ت يــزال النــزا العنيــف يــؤث تــنث ا ســلبيا يف األفـ اد يف مجيــع أحنــاء البلــد .وتتواصـ
ش ـ يف هباكانــت
اتشــتباكا املتف قــة يف وتيــة كاشــني مبــا يف ذل ـ يف منــاطق تعــدين اليَ ْ
وحوهلــا .ويف وتيــة شــان الشــمالية يــزداد العنــف تعقيــدا حي ـ يقــوم العديــد مــن اجلاــا
الفاعلة املسلحة بدور نشط .وفتحت جباة قتال جديـدة يف وتيـة راخـني بـني جـي أراكـان
والقوا املسلحة الوطنية التامتاداو.
 - 43ويتواصـ ـ اإلبـ ـ عـــن ارتكـــاب انتـــااكا حقـــو اإلنســـان املتصـــلة بالنـ ــزا
مبا يف ذل اهلدمـا ضـد املـدنيني واإلعـدام ب ـ حماكمـة والتعـذي واملعاملـة ال إنسـانية
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واملاينــة والعم ـ القس ـ والنــا ومصــادرة املمتلكــا وتــدم ها .واجتمعــت املقــ رة
اخلاصة خ ل /يارهتا بشـخ اختطـف شـقيق ومل يكـن قـد تلقـى أ أخبـار عـن مصـ ه يف
وقت اتجتما بعد مض أسـابيع عديـدة .وتتزايـد عمليـا اتختطـاف هـذه الـيت ت تكـ
التدنيد القس أو ألخذ ال هـالن .وت تـزال حـواد العنـف اجلنسـ واجلنسـاين تـث
ب
()17
قلقا بال ا حي يبلّغ عـن  20حالـة يف الشـا  .وتفيـد التقـاري بـنن اتنتـااكا ت تكـ
مــن قب ـ مجيــع األط ـ اف مبــا يف ذل ـ مــن قب ـ امليليشــيا الــيت يتلقــى بعضــاا الــدعم مــن
التامتاداو .ومما يث القلق بصفة خاصة أيضا تزايد التقاري عن اتنتااكا اليت ي تكبـاا جـي
تانغ للتح ي الوطين وجمل اإلص لوتية شـان واملؤشـ ا الـيت تـدل علـى تزايـد اخلـوف
وانعدام الثقة بني اجملتمعا احمللية اليت عاشت يف ولام يف املاض .
 - 44وتــدعو املق ـ رة اخلاصــة مجيــع األط ـ اف إىل احت ـ ام معــاي حقــو اإلنســان الدوليــة
والقــانون الــدويل اإلنســاين الســارية .وينب ــ إرســاء سياســا واضــحة حتظــ اتنتــااكا
واتضط بننشطة التوعية بشنن املعاي  .وع وة على ذل تؤكـد املقـ رة اخلاصـة ضـ ورة
مكافحة اإلف من العقاب وتقد اجلناة إىل العدالة .ويف حزي ان/يونيـ  2016قتـ سـبعة
مدنيني يف وتية شان الشمالية وقدمت التامتاداو اعت افا نادرا بنن جنودا كانوا مسؤولني عـن
عمليــا قتـ مخســة مــن األفـ اد .وعلــى الـ غم مــن ت حيـ املقـ رة اخلاصــة بتعاــد التامتــاداو
مبساعدة أس الضحايا فا ت ح أن حماكمة اجلنود كما هو احلال يف العديـد مـن القضـايا
امل فوعــة ضــد أف ـ اد عســك يني( )18ســتد يف شــك حماكمــة عســك ية .وت يتــواف ســو
القلي من املعلوما حـىت اآلن بشـنن الط يقـة الـيت سـتد هبـا العمليـة وتفيـد التقـاري بـنن
بع األس ت يزال متشككا .وينب ا اذ خطوا عاجلة لضـمان إجـ اء حتقيقـا مسـتقلة
ونزياة يف مجيع اتنتـااكا املزعومـة وضـمان أن يعطـى الضـحايا أو أسـ هم معلومـا عـن
التحقيقــا وأن حيتـ م احلــق يف اتنتصــاف الفعــال .وينب ـ أن تنقـ قضــايا الضــحايا املـدنيني
بانتظام إىل حماكم مدنية .وينب أيضا دعم العم البالغ األمهية الذ يضطلع ب اجملتمـع املـدين
للحفاظ على اجلسور بني اجملتمعا احمللية وإعادة بنالاا.
 - 45ويتواص احتدا /وحماكمة األف اد مبوج املـادة  )1( 17مـن قـانون اجلمعيـا غـ
القانونيـة ت ســيما يف وتيــيت كاشــني وراخــني ويف بعـ احلــات باتســتناد إىل القليـ مــن
األدلة الداعمة .وتفيـد التقـاري بـنن بعـ األفـ اد يتعـ للتعـذي أيضـا أثنـاء اتسـتدواب.
وتؤكــد املق ـ رة اخلاصــة أن هــذه املمارســا غ ـ مقبولــة .وينب ـ ا ــاذ خطــوا ملنــع مجيــع
__________
( )17انظ  S/2016/361الفق ة  53و  A/HRC/31/71الفق ا

.50-48
( )18وفقا ملا ذك ت و/ارة الدفا من بني  62قضية من قضـايا القتـ العمد/اتغتصـاب الـيت ارتكبـاا عسـك يون
ضد مدنيني يف الفت ة  2015-2011ع ضت  31قضية أمام حمكمة عسك ية.
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أعمال التعذي واملعاملة ال إنسانية واملاينة املدعى وقوعاا والتحقيق فياا وحماكمـة م تكبياـا
وتنقي أو إل اء قانون اجلمعيا غ القانونية.
 - 46ويساور املق رة اخلاصة قلق أيضا من استم ار تش يد مئـا اآلتف مـن األفـ اد مبـن
فــيام  3 600شــخ يف أعقــاب القتــال الــذ نش ـ مــؤخ ا يف وتيــة شــان و  1 900يف
وتيــة راخــني( .)19وتضــاف هــذه األعــداد إىل  96 400شــخ ش ـ دوا لعــدة ســنوا يف
وتييت شان وكاشني الشماليتني( .)20ومسعت املق رة اخلاصة من مش دين عن معاناهتم اليوميـة
للبقــاء علــى قيــد احليــاة وكس ـ القــو واحلصــول علــى اخلــدما األساســية مث ـ التعلــيم
وال عايــة الصــحية .وســاورها قلــق بــالغ إ/اء التقــاري الــيت تفيــد باخنفــا إمكانيــة إيصــال
املســاعدا اإلنســانية ت ســيما إىل حــوايل  40 000ف ـ د يف املنــاطق غ ـ اخلاضــعة لســيط ة
احلكومة يف وتية كاشـني .وقـد أُذن سـابقا يف مسـاعدة إنسـانية حمـدودة وغـ منتظمـة لكـن
إيصال املساعدا منع يف اآلونة األخ ة .وتدر املق رة اخلاصة أيضا أنـ علـى الـ غم مـن أن
الطلبا السابقة إليصال املساعدا كانت ت س عن ط يق الو/ارا ذا الصلة إىل اجمللـ
الوطين للدفا واألمـن فـان و/ارة الداخليـة تتـوىل اآلن معاجلـة هـذه الطلبـا حيـ يصـدر
الت خي الناال عن القالد األعلى .وأُبل ت أيضا عـن مقتـ بـنن يسـاف النـا القـاطنني يف
املنــاطق غ ـ اخلاضــعة لســيط ة احلكومــة إىل نقــا التو/يــع املوجــودة يف املنــاطق احملايــدة أو
اخلاضعة لسيط ة احلكومة وسيحتاج ذل إىل الس عرب مناطق خط ة ليوم ونصـف بالنسـبة
للكث من النا  .وكانت املق رة اخلاصة تنم يف تقييم احلالة بنفساا لكن طلباا /يارة تيـزا
يف وتية كاشـني رفـ ألسـباب أمنيـة .وعلـى الـ غم مـن اإلشـارا اإلجيابيـة األوليـة رفـ
أيضا طلباا /يارة كوتكا يف وتية شان الشمالية يف اللحظة األخ ة ألسباب أمنية.
 - 47وتذكّ املق رة اخلاصة حكومة ميامنار بالتزاماا بضمان حقو اإلنسان لسـكاهنا أثنـاء
النـزا املسل ( .)21وينب أن تتا لألمم املتحدة وش كالاا إمكانية الوصول بصـورة منتظمـة
ومســتقلة وميكــن التنبــؤ هبــا إىل مجيــع مــن هــم حباجــة إىل املســاعدة اإلنســانية .وينب ـ جلميــع
أط اف النـزا أن تتي على الفور إيصـال املسـاعدا اإلنسـانية إىل مجيـع السـكان احملتـاجني
__________
()19

()20

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Myanmar: New displacements in northern Shan
State” (31 May 2016), 2 June 2016 (http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-new-displacementnorthern-shan-state-31-may-2016). Office of the United Nations High Commissioner for Refugees,
“Myanmar: Rakhine CCCM Dashboard (1-Jun-2016) (http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar).rakhine-cccm-dashboard-1-jun-2016
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Humanitarian Country Team, “Myanmar
humanitarian needs overview”, 30 November 2015 (http://reliefweb.int/report/myanmar/ myanmar-

).humanitarian-needs-overview-2016
( )21ق ار جمل حقو اإلنسان .9/9
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من خ ل عمليا عرب خطو املواجاة عند اتقتضـاء وأن تكفـ مـن أ إذن يطلـ مـن
خ ل عملية شفافة وفعالة وفورية.
 - 48وت يزال تقد املساعدة اإلنسانية يشك حتديا أيضا يف وتية راخـني حيـ يشـت
أن تقدم املنظما الدولية طلبا للحصول على أذونا السف قبـ ث ثـة أسـابيع مـن خـ ل
إج اءا م هقة ت تنطو على أ م ونة فيما يتعلـق بـالت ي ا احملتملـة .ويشـت احلصـول
على أذونا إضافية للسف إىل وتية راخني الشمالية .ويواج املوظفون املسلمون قيـودا علـى
ح ية تنقلام ويشت أن يلتمسوا ت اخي إضافية مما يعـو ماـامام ال مسيـة .ويقصَـ أيضـا
الوصول إىل بع خميما املشـ دين داخليـا مبـا يف ذلـ تـوف اخلـدما الطبيـة علـى عـدد
حمـدود مــن الســاعا يف األسـبو ممــا يعــو بشـك كــب تقــد املسـاعدة احليويــة إىل مجيــع
اجملتمعا احمللية احملتاجة.
 - 49ومل يط أ حتسن كب على الظ وف السـالدة يف خميمـا املشـ دين داخليـا الـيت /ارهتـا
املقـ رة اخلاصــة منــذ /ياراهتــا الســابقة حي ـ يوجــد عــدد مــن املشــاك املســتم ة مــن بينــاا
ات/دحــام وتــدهور حالــة امل جـ واملســاكن املؤقتــة واتفتقــار إىل امل افــق الصــحية امل لمــة.
وه ت تـزال تشـع بـالقلق إ/اء ظـ وف السـكن املزريـة ألغلبيـة املشـ دين داخليـا مبـن فـيام
املوجــودون يف خميمــا حــول ســيتو  .وتتــداعى اآلن البيــو املشــت كة الــيت تســتوع عــدة
أس واليت صممت يف البداية لتدوم عدة سنوا فقط .وتؤكد املق رة اخلاصة جمـددا وجـوب
إجيــاد حلــول دالمــة للتش ـ يد وفقــا للمعــاي الدوليــة .وينب ـ أن تشــم تل ـ احللــول العــودة
الطوعية إىل األماكن األصلية وينب أت تتضـمن الفصـ الـدالم بـني اجملتمعـا احملليـة .وجيـ
كفالة احلق يف مستو معيش تلق للمش دين والعالدين.
 - 50واعترب اتنتخابا اليت ج يف العام املاض عموما بنهنا بارقـة أمـ لكـن الكـث
من األشـخا املتضـ رين مـن النــزا أع بـوا عـن خيبـة أملـام مـن عـدم الت ـي يف وضـعام.
وتنم املق رة اخلاصة يف أن يندز الس م الدالم من أجـ حتقيـق الت ـي  .وهـ ت حـ بالتـايل
باألولوية اليت تولياا احلكومة لعملية الس م وللداود اليت تبذهلا للتواص مع مجيـع اجلماعـا
املسـلحة الع قيــة .وهـ ت حـ أيضــا بالتشـكي ال مسـ للم كــز الــوطين للمصــاحلة والسـ م
ب لاسة أونغ سان سو ك يف متو//يوليـ  .2016وأُبل ـت املقـ رة اخلاصـة أثنـاء /يارهتـا بـنن
اتســتعدادا جاريــة لـــ ”مــؤمت بــان لونغ للق ـ ن احلــاد والعش ـ ين“ املق ـ ر عقــده يف آب/
أغسط  .2016وه ستتابع التطورا عن كث  .وه ت ح انعقـاد عـدد مـن مـؤمت ا
القمة التحض ية مبا يف ذل مؤمت ا قمة للدماعا املسلحة الع قيـة وللشـباب مـن املنـاطق
الع قية .ومن األمهية مبكان أن جي تناول مسال حقو اإلنسان بصورة شـاملة أثنـاء احلـوار
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املستم مبـا يف ذلـ اتلتزامـا واآلليـا املتعلقـة باملسـاءلة واملسـاواة وعـدم التمييـز .وجيـ
أيضا تناول املسال املعقدة املتصـلة بنوجـ عـدم املسـاواة املت سـخة تارخييـا وكـذل ت تيبـا
تقاسم األراض واملوارد الطبيعية.
 - 51وت ح املق رة اخلاصـة أن منتـد موا/يـا للمدتمـع املـدين سـيعقد إىل جانـ مـؤمت
بان لونغ .وه تك ر التنكيد على أمهية مشاركة منظمـا اجملتمـع املـدين يف العمليـة بوصـفام
شــ كاء أساســـيني .وينب ــ أن يكــون لتلــ املنظمـــا صــو يف مجيـــع جمـــات املناقشـــة
مبــا يف ذل ـ املســال الــيت ينظ ـ إلياــا الــبع بوصــفاا سياســية لكنــاا ذا تــنث كــب يف
حقو اإلنسان.
 - 52وجي أن تشار امل أة مشاركة كاملة وفعالة وعلى قدم املساواة مع ال جـ يف مجيـع
م اح ـ عمليــة الســ م مبــا يتماشــى مــع ق ـ ار جمل ـ األمــن  )2000( 1325و 1889
( .)2009وت ح املق رة اخلاصة باملعلوما اليت تفيد بنن نسبة النساء تبلـغ  50يف املالـة يف
جلنتني من جلان ال صد املشت كة على مستو الدولة .ولكـن املـ أة ت تـزال ممثلـة متثـي ناقصـا
بشك عام .والتقت املقـ رة اخلاصـة خـ ل /يارهتـا بنسـاء عـام يف جمـال حقـو اإلنسـان
والنـزا متكّ ّن مـن تقـد مسـامهة كـب ة إىل العمليـة وهـ تـدر أن منظمـا اجملتمـع املـدين
تعتزم تقد م شحا  .وبالنظ إىل الدور اهلام الذ تضطلع ب امل أة ينب أن تشـم عمليـة
الس م ما ت يق عن  30يف املالة من متثي امل أة على مجيع املستويا متشـيا مـع اتلتزامـا
الســابقة .وينب ـ إدراج منظــور جنســاين بنــاء علــى األحكــام املتعلقــة حبقــو املـ أة يف اتفــا
وقف إط النـار علـى الصـعيد الـوطين حبيـ ميكـن أن تتنـاول املناقشـا آثـار النــزا الـيت
تلحق بامل أة حتديدا واحتياجا وأولويـا السـكان املتضـ رين ومشـاركتام يف الـتعم بعـد
انتااء النـزا .
 - 53وستصب عودة ال جئني واملشـ دين داخليـا أولويـة أكـرب مـع تواصـ عمليـة السـ م.
ولذل ت ح املق رة اخلاصة حبلقة العم املشت كة بشنن العـودة الـيت نظمتـاا و/ارة شـؤون
احلــدود ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون ال جــئني يف متو//يولي ـ  .2016وتؤكــد املق ـ رة
اخلاصــة علــى أن مجيــع عمليــا العــودة جي ـ أن تكــون طوعيــة متامــا وأن تتفــق مــع املعــاي
الدولية مبا يف ذل املباد التوجياية املتعلقة بالتشـ يد الـداخل امل فقـة بقـ ار اجلمعيـة العامـة
 182/46واإلطار املتعلق بـاحللول الدالمـة ملشـكلة املشـ دين داخليـا للدنـة الدالمـة املشـت كة
بني الوكات  .وت بد أيضـا مـن سياسـا ونظـم واضـحة ملعاجلـة مسـنلة إعـادة األراضـ إىل
املش دين أو صي األراض هلم وينب أن تتماشى مع مبـاد األمـم املتحـدة املتعلقـة بـ د
املساكن واملمتلكا إىل ال جئني واملش دين.
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 - 54وتيــزال وجــود األل ــام األرضــية وغ هــا مــن الــذخال غـ املنفدـ ة يع قـ عمليــا
العــودة .إذ تفيــد التقــاري أن عش ـ ا مــن وتيــا ومنــاطق ميامنــار ملوثــة إىل حــد مــا( .)22ويف
األشا الث ثة األوىل مـن عـام  2016وحـدها توثيـق وقـو  21ضـحية تنفدـار لألل ـام
األرضية يف وتية شان .ولئن كانت املق رة اخلاصة ت ح باستكمال إ/الـة األل ـام يف منطقـة
ص ة من وتية كايني فا تدعو إىل القيام علـى وجـ السـ عة بتوسـيع نطـا أنشـطة إ/الـة
األل ــام لتشــم مجيــع املنــاطق املتض ـ رة .وينب ـ الســع إىل احلصــول علــى مســاعدة اجملتمــع
الدويل يف هذه املامة .وخـ ل /يارهتـا أبلت ـت املقـ رة اخلاصـة بـنن عـدة أطـ اف يف النــزا
مبا يف ذل القوا املسـلحة مليامنـار تواصـ /ر األل ـام .وتنمـ املقـ رة يف أن تتوقـف فـورا
هذه املمارسة بالنظ إىل أث األل ـام األرضـية علـى سـ مة السـكان املـدنيني احمللـيني وصـحتام
وأرواحام .وتدعو أيضا إىل أن تقوم ميامنار دون تنخ بالتوقيع والتصديق علـى اتفاقيـة حظـ
استعمال و زين وإنتاج ونق األل ام املضادة لألف اد وتدم تل األل ام.
 - 55وت حـ املقـ رة اخلاصـة بـاإلف اج عـن  146جمنـدا دون السـن القانونيـة مـن القـوا
املسلحة يف عام  2015و  46آخ ين حىت اآلن يف عام  .2016وتعتـ ف أيضـا بـاخلطوا
املتخــذة ملنــع جتنيــد اجملنــدين دون الســن القانونيــة مبــا يف ذلـ التــدري علــى تقيــيم الســن يف
م اكــز التدنيــد .ومــع ذل ـ ت تــزال مثانيــة أط ـ اف مــذكورة يف تق ي ـ األمــني العــام بشــنن
األطفال والنـزا املسـل ( . )23وينب ـ إيـ ء اتهتمـام علـى سـبي األولويـة لتوصـيا التق يـ
مبـــا يف ذلـ ـ إدراج أحكـــام ذا صـــلة يف قـــانون الطفـ ـ اجلديـــد والتصـــديق السـ ـ يع علـــى
الربوتوكـــول اتختيـــار تتفاقيـــة حقـــو الطفـ ـ بشـــنن اشـــت ا األطفـــال يف املنا/عـــا
املسلحة( . )24وتـدعو املقـ رة اخلاصـة أيضـا اجلماعـا اإلثنيـة املسـلحة إىل إهنـاء جتنيـد القصـ
وتدعو كذل إىل وضع خطط عم ملكافحة جتنيد األطفال واتنتااكا األخ .

باء  -ضمان احت ام حقو األقليا
 - 56احت ام حقو األقليا يف ميامنار أم جوه بالنسبة للمصـاحلة الوطنيـة .وقـد سـبق
للمق رة اخلاصة أن أع بت عن شواغ إ/اء التمييز الـذ طـال أمـده مبـا يف ذلـ السياسـا
اليت حتظ تدري ل ا األقليـا والقيـود املف وضـة علـى ح يـة الـدين أو املعتقـد .و سـليط

__________
( )22انظ International Campaign to Ban Landmines and Cluster Munition Coalition, “Myanmar_Burma Mine :
Action”, 3 November 2015 (http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2015/myanmar_burma/mine-

).action.aspx

(.A/70/836-S/2016/360 )23
( )24امل جع نفس الفق تان .110-109
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الضوء أيضا على تل الشواغ يف تق ي مفوضية األمم املتحدة حلقو اإلنسان( .)25ولـذل
تؤكد املق رة من جديد على أن التمييز الـذ يشـك أسـا املظـامل القالمـة منـذ أمـد طويـ
لد اجلماعا اإلثنية جي التصد ل يف أ حوار سياس جي َ يف املستقب .
 - 57واخلطوا األخ ة مثـ إنشـاء و/ارة للشـؤون اإلثنيـة ووضـع سياسـة رمسيـة للتعلـيم
املتعدد الل ا جدي ة بالثناء .ومع ذلـ سـيكون مـن احليـو أيضـا إنشـاء اإلطـار املؤسسـ
والقانوين والسياسـا الـ /م لضـمان تعزيـز احتـ ام حقـو األقليـا  .وينب ـ أن يسـتند هـذا
اإلطار إىل مباد حقو اإلنسـان الدوليـة .ويف هـذا الصـدد ينب ـ أن تضـع احلكومـة قانونـا
شام أو سياسة شاملة ملكافحة التمييز لضـمان قـدرة األقليـا علـى ممارسـة حقـو اإلنسـان
دون أ متييز ويف مساواة تامة أمـ ام القـانون .وينب ـ للحكومـة أيضـا أن تنفـذ إعـ ن حقـو
األشــخا املنــتمني إىل أقليــا قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــا دينيــة ول ويــة تنفيــذا كــام وأن
تت مج وتعمم .
 - 58ويدل إنشاء اللدنة امل كزية لتحقيق الس م واتستق ار والتنمية يف وتية راخـني علـى
األولوية املعطاة للتصد للتحديا املعقدة اليت تواج اجملتمعـا احملليـة هنـا  .وتواجـ وتيـة
راخـــني الـــيت هــ اآلن أفقـ ـ وتيـــة يف ميامنـــار لفـــا طويـ ـ األمـــد يف النمـــو اتجتمـــاع
واتقتصاد يظا يف مجلة أمور مناا سوء الت ذية وتدين الدخ والفقـ وضـعف اهلياكـ
األساسية وتؤد األخطار الطبيعية إىل تفاقم الوضع( .)26وت يـزال حنـو  120 000شـخ
مش دين يف أعقاب اندت العنف الطالف يف عام .2012
 - 59وحتــيط املقـ رة اخلاصــة علمــا بــاع ن اللدنــة امل كزيــة مــؤخ ا عــن خطــة مكونــة مــن
 142نقطة وتتطلع إىل مواصلة التعاون يف هذا الصدد .ورغـم التشـديد املناسـ علـى التنميـة
املنصــفة وال عايــة الصــحية وتقــد املســاعدة اإلنســانية إىل مجيــع اجملتمعــا احملليــة جيـ أن
تكــون حقــو اإلنســان يف صــميم اتســتدابة إذا أريــد حتقيــق الس ـ م واملصــاحلة املســتدامني.
وسيســتلزم هــذا األم ـ ا ــاذ تــداب لضــمان التشــاور واملشــاركة الكاملــة للمدتمعــا احملليــة
املتض رة يف تصميم وتنفيذ اتستدابا وعمليا التخطيط فض عن تـداب ت مـ إىل إهنـاء
الفص ـ احلــايل بــني اجملتمعــا احملليــة وتشــديع إقامــة جمتمــع أكث ـ تســاحما ومشــوت .وبصــفة
أساسية يعين ذل إهناء التمييز امل س علـى الصـعيد املؤسسـ ضـد اجملتمعـا احملليـة املسـلمة
__________
(.A/HRC/32/18 )25

( )26م كز التنو والولام الوطين تقييم احتياجا وتية راخني أيلول/سبتمرب .2015
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كنولوية ملحة وكفالة املساءلة عن اتنتااكا املنادية حلقو اإلنسان الـيت يـدعى ارتكاهبـا.
وهذه حتديا كب ة ولكناا أيضا ف إلحدا ت ي إجيايب.
 - 60ومــن دواع ـ األســف أن /يــارة املق ـ رة اخلاصــة أكــد أن احلالــة يف وتيــة راخــني
مل تت كث ا .ف تزال األوام والسياسا واملمارسا احمللية التمييزية حت م اجملتمعا احملليـة
املسلمة من بع أهم حقوقاا األساسية وجي إ/التاا(.)27
 - 61ويف مشال وتية راخني ت يزال حظ ٌ للتدول ف ِ يف عام  2012مينع جتمع مخسـة
أشخا أو أكث يف األماكن العامة مبا يف ذل املسـاجد ممـا يـؤث أكثـ علـى احليـاة اليوميـة
وممارسة الشعال الدينية األساسية .وما يث القلق بصـفة خاصـة هـو اسـتم ار القيـود املف وضـة
علــى ح يــة التنقـ الــيت تتعــد أ تربيـ متعلــق بكفالــة األمــن واتســتق ار .ووفقــا ملــا ســبق
إب ا/ه تؤث هذه القيـود تـنث ا شـديدا علـى مجيـع جوانـ احليـاة مبـا يف ذلـ احلصـول علـى
اخلدما األساسية واتسـتفادة مـن سـب كسـ الـ  . /كمـا تعـو التفاعـ بـني اجملتمعـا
احمللية وتؤث سلبا على اتستق ار واملصاحلة على املد الطويـ  .ولـذل تظـ اسـتعادة ح يـة
التنق أولوية هامة .فبدون إح ا /تقدم بشـنن هـذه املسـنلة األساسـية سـيكون مـن املسـتحي
معاجلة شواغ أخ كث ة متعلقة حبقو اإلنسان يف وتية راخني(.)28
 - 62وحتــاول احلكومــة تســوية الوضــع القــانوين للمدتمعــا احملليــة املســلمة يف ك ـ أحنــاء
وتية راخني مبا يف ذل حصوهلا على اجلنسـية .وسـيبدأ يف مجيـع أحنـاء الوتيـة تعمـيم عمليـة
حتقــق مــن اجلنســية نفــذ مــؤخ ا يف عــدة منــاطق .وجي ـ إصــدار بطاقــا هويــة للتحقــق
الــوطين  -دون حتديــد العـ أو األصـ اإلثــين وبــدون تــواري تنتــااء الصـ حية .وتعتـ ف
املقـ ـ رة اخلاصـــة مبحاولـــة احلكومـــة حتســـني عمليـــة التحقـــق الـــيت جت يبـــاا يف مييبـــون يف
عام  .2014ومع ذل ت يزال هنا ش بشنن هذه املبادرة األخـ ة بـ حـىت مقاومـة هلـا
ت ســيما بــالنظ إىل إل ــاء بطاقــا التســدي املؤقتــة (البطاقــا البيضــاء) يف العــام املاض ـ .
وأع ب كث من النا الذين حتـدثت معاـم املقـ رة اخلاصـة مبـا يف ذلـ ممثلـون عـن اجملتمـع
احملل للدماعة اإلثنية ”كمان“ عن اإلحبا مـن أن املـواطنني أو أولئـ الـذ هلـم احلـق يف
اجلنسية ملزمون باخلضو هلذه العملية .وإضافة إىل ذلـ ادعـى العديـد مـن األشـخا أنـ
مل تقدم هلم معلوما مسبقة ومل يتلقوا أ ش إضايف فيما بعد .ومن الواض أيضـا أنـ قـد
وضع عملية التحقق دون تشاور وخاصة مع اجملتمعا احمللية املعنية.
__________
( )27انظ الوثيقة  A/HRC/32/18الفق ة .43

()28
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 - 63ومع تواص عملية التحقق سيكون مـن املاـم التشـاور بشـك كامـ مـع املتضـ رين
بصورة مباشـ ة وإشـ اكام مبـا يف ذلـ وضـع أطـ /منيـة واضـحة لكـ م حلـة مـن م احـ
العملية .وجي على احلكومة أن تثبت أن أولئ األشخا الـذين منحـوا اجلنسـية سـيكونون
قادرين على اكتساب حقوقام املش وعة .وعلي جي علياا أن تعاجل احلالة يف مييبـون حيـ
األشخا الذين منحوا احلق يف اجلنسية يظلون يف املخيمـا ومـا /الـوا يواجاـون قيـودا حتـد
من ح ية تنقلام وتع ق حصوهلم على اخلدما األساسية.
 - 64وتــدر املق ـ رة اخلاصــة الطــابع الشــديد احلساســية والبــالغ التســي هلــذه املســال .
وما انفكت اجلماعا القومية املتشددة واحل كا الدينيـة تنشـ معلومـا تضـليلية وتزيـد يف
تنجيج التوت ا بـني اجملتمعـا احملليـة .وكمثـال علـى ذلـ أد املخـاوف بشـنن الزيـادا
الســكانية يف أونــغ مين ــاتر وه ـ جي ـ مســلم يف ســيتو إىل إج ـ اء تعــداد للســكان يف
أيار/مــايو  .2016ومل تــبني النتــالج يف هنايــة املطــاف أ ت ــي ملمــو يف أعــداد الســكان.
وإضافة إىل ذل وخ ل /يارة املق رة اخلاصـة أد التصـورا العامـة آلرالاـا بشـنن احلالـة
يف وتيـــة راخـــني مبـــا يف ذلـ ـ املســـال املتعلقـــة باملصـــطلحا إىل إل ـــاء حـــزب سياسـ ـ
تجتمــا وكــذل نشـ هتديــدا بالقتـ علــى وســالط التواصـ اتجتمــاع  .ومــن املمكــن
والواج ـ القيــام باملزيــد مــن خ ـ ل التعــاون واحلــوار اتســتباقيني ملواجاــة هــذه املعلومــا
التضليلية اليت ت تؤد إت إىل /يادة العداء واتنقساما بني اجملتمعا احمللية.
 - 65وت تزال املسال املتعلقة باستخدام كلما أو مصطلحا معينة حساسة .فقـد أديـن
مخسة أف اد وحكتم عليام ب امة قدرها مليون كيا مبوجـ املـادة  8مـن قـانون مؤسسـا
الطباعة والنش لعام ( 2014امل بسيادة القـانون واتسـتق ار العـام) لنشـ هم تقوميـا يتضـمن
كلمة ”روهين يا“ .وأدين أربعة أف اد يف وقت تحق وحكم علـيام بالسـدن سـنة واحـدة يف
حزي ان/يوني ـ  2016مبوج ـ املــادة ( 505ب) مــن القــانون اجلنــال فيمــا يتعلــق بــنف
اجل ميــة .وتــدر املقـ ر اخلاصــة أيضــا أن حــىت احملــاوت ال اميــة إىل إجيــاد مصــطلحا بديلــة
للطــالفتني تســببت يف وقــو احتداجــا ومظــاه ا (نظمتــاا منظمــة محايــة العـ والــدين
(ماباثا)) .ولئن كانت املق رة اخلاصة ت ح اجلاود ال اميـة إىل جتنـ اسـتخدام مصـطلحا
حساســة أو تصــميم بطاقــة هويــة جديــدة للتحقــق مــن اجلنســية ت حيــدد فياــا اتنتمــاء اإلثــين
للشخ فا تـ أنـ ت ميكـن ا ـاذ هـذه القـ ارا أو ف ضـاا مـن جانـ واحـد .وجيـ
التشاور بشنن أ إج اءا إضافية بشنن هذه املسال املعقدة كما جي بـذل جاـود للدمـع
بـني اجملتمعـا احملليـة .ويف هنايـة املطـاف جيـ أت تصـ ف مسـال املصـطلحا اتنتبـاه عــن
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القضــايا ذا األولويــة املط وحــة يف وتيــة راخــني .فالشــواغ واتحتياجــا حقيقيــة وملحــة
بالنسبة جلميع اجملتمعا احمللية املعنية.

جيم  -مكافحة التعص

الديين والتح ي

على الك اهية ومنعاما

 - 66مــن الواضـ أن اتنقســاما والتــوت ا ألســباب دينيــة ت تــزال منتشـ ة جــدا .وقــد
أب  /املق رة اخلاصة يف السـابق علـى سـبي املثـال القيـود الـيت تواجااـا األقليـا الدينيـة
وت ســيما اجلماعــا املســيحية( .)29وخ فــا للشــالعا واملخــاوف مل تش ـ بيانــا التعــداد
املتعلقــة بالــدين الصــادرة يف  21متو//يولي ـ  2016إت إىل /يــادا طفيفــة يف نســبة الســكان
املســيحيني (مــن  4.9إىل  6.2يف املالــة) والســكان املســلمني (مــن  3.9إىل  4.3يف املالــة)
باملقارنة مع التعداد األخ الذ أج يف عام .1983
 - 67وت تــزال حــات خطــاب الك اهيــة والتح ـ ي علــى الك اهيــة والعنــف والتعص ـ
الديين (ت سيما ضد اجملتمعـا احملليـة املسـلمة) تبعـ علـى القلـق .وانكبـت املقـ رة اخلاصـة
خ ل /يارهتا على معاجلة حماوت أبلتغ عناا مـؤخ ا لطـ د بـالعني مسـلمني مـن حمـيط معبـد
شويداغون وبنـاء معابـد أو أضـ حة بوذيـة يف أمـ تابعـة ملبـاين دينيـة أخـ أو ق يبـة منـاا
مبا يف ذل كنال ومساجد يف وتية كايني يف نيسان/أب ي  .2016وأع بت املقـ رة أيضـا
عـــن القلـــق إ/اء التـــدم األخـ ـ ملســـدد ومدرســـة ومقـــربة للمســـلمني يف منطقـــة بـــاغو يف
حزي ان/يوني  .2016وإضافة إىل ذل ت ح حالة مقلقـة أخـ إلحـ ا مسـدد مـؤخ ا
يف وتية كاشني.
 - 68وينب ـ للحكومــة أن تتخــذ إجـ اءا فوريــة للتصــد هلــذه احلــواد بوســال منــاا
إج اء حتقيقا شاملة وحماسبة اجلناة .والتقاري الـيت تفيـد بـنن السـلطا لـن تتخـذ إجـ اءا
خوفا من تنجيج توت ا أكرب ه حتديدا اإلشارة اخلاطئة اليت ت ينب بعثاـا .بـ جيـ علـى
احلكومة أن تبني أن التحـ ي َ علـى ارتكـاب العنـف ضـد جمتمـع حملـ ألقليـة ع قيـة أو دينيـة
أو ارتكابَ لي ل مكان يف ميامنار .وينب التعام مع اجلناة وفقا للقـانون ب ـ النظـ عـن
الع أو الدين أو األص اإلثين.
 - 69وعلـى النحــو املوصــى بـ مــن قبـ حيـ أيضــا تنفيــذ تــداب شــاملة ملعاجلــة األســباب
اجلذرية هلذه التـوت ا وهلـذا العنـف( .)30وينب ـ جتـ احلـات اخلطـ ة واملف طـة للتحـ ي
__________
( )29انظ الوثيقة  A/69/398الفق ة .40

()30
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علــى الك اهيــة الــيت تتدــاو /حــدا معيَّنــا بوضــو يشــم عــددا مــن العناصـ ( .)31ويف حــات
أخ ينب اعتماد قوانني مدنية تن على سب انتصاف إج اليـة وموضـوعية متنوعـة .غـ
أن أ تداب ينب أت تف املزيد من القيود بدون وجـ حـق علـى احلـق يف ح يـة التعـب
ويف ح ية التدمع وتكوين اجلمعيا  .وينب إعطاء األولوية للوقاية من خ ل التعليم وتـوف
املعلومــا واحلم ـ اإلع ميــة وغ هــا مــن الوســال مــن أج ـ تفكي ـ القوال ـ النمطيــة
التمييزية وتعزيز التسام الديين.
 - 70وحتــيط املقــ رة اخلاصــة علمــا بانشــاء اللدنــة امل كزيــة إلدارة حــات الطــوار يف
متو//يوليـ  2016وهـ جلنــة مكلفـة مبنـع حــدو العنـف بـني الطوالــف الدينيـة والتخفيــف
من  .وستعم اللدنة مباش ة مع السلطا علـى مجيـع املسـتويا ومـع اجملتمـع املـدين .وحتـيط
املق رة علما أيضا باملناقشـا املتعلقـة بوضـع قـوانني بشـنن الولـام الـديين وخطـاب الك اهيـة
وتشدع على إج اء مشاورا واسعة وشفافة بني املنظما املشت كة بني األديـان واملنظمـا
الدينية ومنظما اجملتمـع املـدين وغ هـا مـن املنظمـا وكـذل مـع اخلـرباء يف جمـال املعـاي
الدولية حلقو اإلنسان.
 - 71وتشــيد املق ـ رة اخلاصــة أيضــا بــالتزام أونــغ ســان ســو ك ـ بادانــة خطــاب الك اهيــة
والتح ي على الك اهية والعنف ضد األقليـا  .وإضـافة إىل ذلـ فاـ تشـيد بالتصـ حيا
الــيت أدىل هبــا و/ي ـ الشــؤون الدينيــة والثقافــة ضــد خطــاب الك اهيــة( )32وكــذل التص ـ ي
األخـ للقالـد األعلـى ضــد التطـ ف الـديين( .)33وجيـ علــى املسـؤولني احلكـوميني والزعمــاء
السياسيني اآلخ ين أن يتكلموا أيضا بص احة عن هذه املواضيع.
 - 72وتتابع املق رة اخلاصـة عـن كثـ التطـورا املتعلقـة مبنظمـة ماباثـا وقـد كانـت هـ
نفســاا موضــو تصـ حيا ماينــة ومســيئة ألحــد قــادة املنظمــة .ويف متو//يولي ـ  2016نب ـ
و/ي الشؤون الدينية والثقافة من م بة استم ار استخدام خطاب الك اهية وتح أن سـتتخذ
إج اءا وفقا لذل  .وطعنت السلطة الدينية للدولة جلنة سان ا ماها ناياكا احلكوميـة أيضـا
يف م كــز منظمــة ماباثــا وقي ـ إهنــا ص ـ حت بنهنــا ليســت منظمــة مشــكلة وفقــا لقواعــدها
وتوجيااهتا.
__________
( A/70/412 )31الفق ة .32

( )32انظ .Agence France Presse, “Myanmar minister warns nationalists to end hate speech”, 15 July 2016 :
( )33انظ Ye Mon, “Military chief condemns religious extremism”, Myanmar Times, 14 July 2016 :
(http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/21369-military-chief-condemns-religious-

.)extremism.html
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 - 73وتتشدع املق رة اخلاصـة أيضـا واـود الزعمـاء الـدينيني واجلاـا الفاعلـة مـن اجملتمـع
املدين ملكافحة التح ي على الك اهيـة  .وت حـ علـى سـبي املثـال اتلتمـا الـذ نظمـ
اجملتمع املـدين علـى شـبكة اإلنت نـت ل حتدـاج علـى طـ د البـالعني املسـلمني مـن حمـيط معبـد
شويداغون يف نيسان/أب ي  .2016وتش أيضا إىل اجلاـود الـيت تبـذهلا منظمـا مثـ م كـز
التنو والولام الوطين من أج تعزيـز احلـوار بـني األديـان و/يـادة توطيـد الثقـة بـني اجملتمعـا
احمللية .وجي أن تعز /احلكومة واللدنة امل كزية اجلديدة هذه اجلاود .وجي تنفيـذ املبـادرا
احلكوميــة ال اميــة إىل تعزيــز الولــام بــني األديــان والطوالــف بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين ومــع
القيادا الدينية واجملتمعية.

رابعا  -إعما ل احلقو اتقتصادية واتجتماعية والثقافية من أج رخاء اجلميع
جيـ أن يظـ كـ مـن
 - 74يف الوقت الذ تواصـ فيـ ميامنـار القيـام بعمليـة اإلصـ
محايـة وإعمــال احلقـو اتقتصــادية واتجتماعيـة والثقافيــة أولـويتني إىل جانـ اتســتثمار يف
املاارا وتعليم السكان ب ية جين الثمار يف املستقب .
 - 75وت يزال تسدي املواليد الذ هو بـالغ األمهيـة مـن أجـ احلصـول علـى العديـد مـن
اخلدما األساسية متدنيا يف مجيع أحناء ميامنار .وأبلت ت املق رة اخلاصة بنن يف بع املنـاطق
املتض رة من النـز ا مل يتم تسـدي املواليـد منـذ عـدة سـنوا بسـب صـعوبا يف الوصـول
إىل م اكز التسدي  .كمـا ت يـزال تسـدي املواليـد متـدنيا بشـك ينـذر بـاخلط يف اجملتمعـا
احمللية املسـلمة يف وتيـة راخـني وأصـبحت عمليـة تسـدي األطفـال يف قـوالم األسـ املعيشـية
أشقّ .وت ح املق رة اخلاصة بالتزام احلكومـة بتسـدي مليـون طفـ إضـايف يف سـبع وتيـا
ومناطق مبا يف ذل وتية راخـني يف العـام املقبـ وإل ـاء تسـدي املواليـد كشـ ل لتحـا
باملدرســـة .وينب ــ أن تـــبين ميامنـــار علـــى هـــذه اخلطـــوا اجلـــدي ة باإلشـــادة مـــع الشـ ـ كاء
الـدوليني لتحقيـق تســدي مجيـع املواليـد يف أقـ ب وقـت ممكـن وأن تعدـ بتسـدي مـا ُقــدر
بـ  5 000طف مدرج يف القالمة السوداء يف مشال وتية راخني.
 - 76وت يزال عم األطفال منتشـ ا إذ يعمـ حـوايل طفـ مـن كـ عشـ ة مـن األطفـال
الــذين تتــ او أعمــارهم بــني مخــ ســنوا و  17ســنة ويقــوم نصــفام تق يبــا بنعمــال
خط ة( . )34وتـن غالبيتـام مـن املنـاطق ال يفيـة وتعمـ يف جمـات الزراعـة واحل اجـة وصـيد
األمسا وكذل يف الصناعا التحويلية واحل ف وخدما أخ  .وت ح املق رة اخلاصـة
واود احلكومة مبـا يف ذلـ تعمـيم مسـال عمـ األطفـال يف خططاـا الـيت مـدهتا  100يـوم

__________
( )34الدراسة اتستقصالية الوطنية للقوة العاملة يف ميامنار لعام .2015
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ووضع قالمة باألعمال اخلطـ ة يف البلـد .كمـا ت حـ بـاجلاود ال اميـة إىل وضـع خطـة عمـ
وطنية بالتعاون مع منظمة العم الدولية وتنمـ يف أن يـتم وضـع صـي تاا النااليـة علـى وجـ
الس عة .وت ح أن التعليم إلزام حاليا لألطفـال حـىت سـن عشـ سـنوا فقـط ممـا حيـد
فدوة بني السن اليت ينتا عندها التعليم اإللزامـ واحلـد األدل لسـن العمـ ( .)35وتزيـد هـذه
الفدــوة مــن خطـ تشـ ي األطفــال واســت هلم .وكمــا نــوق مــع احلكومــة تقتـ املقـ رة
اخلاصة الزيادة تـدرجييا يف سـن التعلـيم اإللزامـ  .كمـا تشـدع حكومـة ميامنـار علـى التصـديق
على اتفاقية احلد األدل لسن اتستخدام ملنظمة العم الدولية لعام ( 1973رقم .)138
 - 77وميث ـ التعلــيم حتــديا خاصــا يف اجملتمعــا احملليــة للمش ـ دين وكــان أحــد الشــواغ
األساسية اليت أثارها املش دون عند التحد مـع املقـ رة اخلاصـة .ففـ وتيـة كاشـني حتـد
كث ون عن اتفتقار إىل التعليم الثانو والعايل واخنفـا نوعيـة التعلـيم اتبتـدال  .ويف وتيـة
راخني سلط أف اد من اجملتمع احملل ل اخني املوجـود يف حمـيط سـيتو الضـوء علـى املسـافا
الطويلة اليت يتعني قطعاا للوصـول إىل مدرسـة ثانويـة .ويف املخيمـا املخصصـة للمدتمعـا
احمللية املسلمة يف حميط سيتو ليست هنا سو مدرسة ثانويـة واحـدة ممـا يتـ الكـث ين
بدون ف صة ل سـتفادة مـن التعلـيم النظـام  .وت حـ املقـ رة اخلاصـة أن أعـدادا صـ ة مـن
الطـ ب املســلمني قــادرة اآلن علــى الــذهاب إىل جامعــة ســيتو لكنــاا تؤكــد علــى ضـ ورة
توسيع إمكانية احلصول على التعلـيم بشـك كـب علـى مجيـع املسـتويا بصـ ف النظـ عـن
الدين أو األص اإلثين.
 - 78ومثــة حاجــة أيضــا إىل حتســني ف ـ احلصــول علــى ال عايــة الصــحية وت ســيما يف
املناطق ال يفية واملناطق املتض رة من النـزا  .وينطبق ذلـ بصـفة خاصـة علـى وتيـة راخـني
حي ت ميكن للمدتمعا احمللية املسلمة يف عـدة بلـدا طلـ العـ ج الطـيب الطـار إت يف
مستشــفى ســيتو  .وهــذا يتطل ـ عمليــة إحالــة م هقــة وســف ا لعــدة ســاعا يف كــث مــن
احلات ويف أغل األحيان ح اسة تقدماا الشـ طة .وأسـف حـات تـنخ يف احلصـول
علــى الع ـ ج الطــار عــن وفيــا كــان باإلمكــان جتنبــاا وحيتم ـ أن تقــع وفيــا أخ ـ
إذا مل ت يَّ هذه السياسة.
 - 79ويعترب احلصول بشك آمن ويف الوقـت املناسـ علـى ال عايـة الصـحية أحـد احلقـو
األساسية اليت ينب أن تكون متاحة للدميع دون متييز .وكحـد أدل جيـ أن تكـون جلميـع
النا (مبن فيام السكان ال وهين يا واألشخا الـذين مل يتخـذ قـ ار بشـنن مـنحام اجلنسـية)
__________
( )35احلد األدل احلايل لسن العم هو  13سنة ولكن رفع إىل  14سنة يف املش و املعدل لقانون الطف .
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إمكانيــة الوصــول اآلمــن إىل مستشــفيا البلــدا وامل افــق األخ ـ
وتلقت املق رة اخلاصة ضمانا أثناء /يارهتا بنن سينظ يف ذل .

يف حــات الطــوار .

 - 80وينب ــ إتاحــة التمويــ الكــايف لقطاعــا التعلـــيم والصــحة وال عايــة اتجتماعيـــة.
ولذل ت ح املق رة اخلاصة باإلشـارا إىل أن اللدنـة املاليـة املشـكلة حـديثا تعتـزم تعـدي
امليزانية اتحتادية للفت ة  2017-2016من أج صي مزيد مـن األمـوال هلـذه القطاعـا
اهلامة .وتعتقـد املقـ رة اخلاصـة أن اتسـتثمار يف هـذه اجملـات هـو اسـتثمار مباشـ يف ا/دهـار
ميامنار يف املستقب .
 - 81ومع تواص انفتـا ميامنـار سيصـب أثـ املشـاريع اإلمناليـة علـى احلقـو اتقتصـادية
واتجتماعية والثقافية بار/ا بشك متزايد .وت بد من التنمية من أج /يادة ات/دهـار ولكـن
ت ميكن أن حيـد ذلـ علـى حسـاب حقـو اإلنسـان .ولـذل تؤكـد املقـ رة اخلاصـة مـن
جديــد علــى احلاجــة إىل شــك للتنميــة املســتدامة قــالم علــى احلقــو وم كــز علــى اإلنســان
ينطو على مشاريع التخطيط هلا والتحقق مناا بعناية من أج تعظيم الفوالد للدميع.
 - 82ومع حدو /يادة يف املشاريع املقت حة من الش كا احمللية والدوليـة تؤكـد املقـ رة
اخلاصة على ض ورة احت ام حقو اجملتمعا احمللية املتضـ رة .فخـ ل /يارهتـا التقـت بـام أة
متض رة من مش و كب أبلت ت بنهنا ستفقد بيتاا ولكن مل تقـدَّم هلـا أ معلومـا أخـ .
وجي التشاور مع اجملتمعا احمللية يف إطار عملية هادفة يف مجيع م اح املشـاريع .وجيـ أن
تكون عمليا اإلخ ء سواء يف املناطق ال يفيـة أو احلضـ ية متماشـية مـع املبـاد األساسـية
واملبــاد التوجيايــة املتعلقــة بعمليــا اإلخ ـ ء والت حيـ بــدافع التنميــة( .)36وينب ـ أن تنظ ـ
احلكومة يف القيام بوقف مجيع املشـاريع الواسـعة النطـا وهـ الفتـ ة الـيت ينب ـ فياـا إجـ اء
مشاورا شاملة وهادفة مع مجيع أصحاب املصلحة وطلـ املشـورة يف مـا يتعلـق باسـتع ا
هذه املشاريع يف ضوء املعاي الدولية.
 - 83وت يزال أث صناعة التعـدين علـى اجملتمعـا احملليـة (ت سـيما تعـدين اليشـ ) مسـنلة
تبع على القلق .فف أيار/مايو  2016لق ما ت يق عن  13شخصا مص عام مـن جـ اء
اهنيار لنفايا ناجتة عن عملية لتعدين اليش  .وع وة على ذلـ يسـتم تشـ يد األفـ اد مـع
توسع املناجم دون القيـام بتشـاور أو تعـوي كـافيني .ولفـت ممثلـو اجملتمـع املـدين اتنتبـاه إىل
”منطقة كارثة بيئيـة“ تعمـ فياـا شـ كا دون كـث اكتـ ا بسـيادة القـانون .كمـا يظـ
إدمان املخدرا سالدا يف هذه املناطق ومناطق أخ .
__________
( A/HRC/4/18 )36امل فق األول.
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 - 84وت حــ املقــ رة اخلاصــة بــالق ار املتخــذ مــؤخ ا بتعليــق إصــدار وجتديــد تــ اخي
استخ اج اليش حىت يتم إصـ اإلطـار القـانوين .وت حـ أيضـا بزيـارة أعضـاء مـن و/ارة
احلفاظ على البيئة وال ابا إىل مناطق التعدين ودعوهتم إىل تسوية أكوام النفايا ملنـع وقـو
مزيد من اتهنيارا  .ومع ذل تبد من ا اذ خطوا إضافية للتصـد تنتـااكا احلقـو
املستم ة .وينب جلميع ش كا التعدين أن جت تقييما شـاملة علـى النحـو املطلـوب يف
إج اءا تقييم األث البيئ اليت اعتم د مـؤخ ا .وظـ التعـدين معلقـا خـ ل موسـم األمطـار
األخ وينب النظ يف عـدم السـما لشـ كا التعـدين باسـتئناف عملـاا إت بعـد أن تقـدم
هذا التقييم .ويف املستقب ينب القيام باستم ار ب صد اتمتثال للخطـط الناجتـة عـن العمليـة
وميكن أن تقوم هيئة مشت كة مكونة من ممثلني عـن اجملتمـع املـدين واجملتمعـا احملليـة املتضـ رة
بنداء هذه املامة .وينب النظ يف ضمان أن تكـون مجيـع التشـ يعا واألنظمـة والتوجياـا
السارية متاحة للدماور وأن ت اجَع للتنكد من أهنا تشـم محايـة احلقـو البيئيـة واتجتماعيـة
وحقو اإلنسان.
 - 85وسـبق للمقـ رة اخلاصـة أن أبـ  /أمهيـة الشـفافية كـ تـتمكن اجملتمعـا احملليـة مــن
مساءلة أصحاب املصـا اخلاصـة وضـمان احتـ ام حقوقاـا( .)37وت حـ املقـ رة بنشـ تق يـ
ميامنــار األول يف كــانون الثاين/ينــاي  2016يف إطــار مبــادرة الشــفافية يف جمــال الصــناعا
اتستخ اجية (ي طـ الفتـ ة مـن نيسـان/أب ي  2013إىل آذار/مـار  .)2014ومبـا أنـ مـن
املقـ ر أن تقــدم ميامنــار تق يـ ا ثانيــا يف أوالـ عــام  2017تنمـ املقـ رة اخلاصــة يف أن يعــيَّن
بسـ عة الشــخ الــذ ســيقود هــذه العمليــة علــى النحــو الــذ يقتضــي معيــار املبــادرة(.)38
وتؤكد من جديد أيضا أن التق ي املقبـ ينب ـ أن يتضـمن معلومـا تفصـيلية تتعلـق بصـناعة
اليش مبا يف ذل ملكية اتنتفا والش و التعاقديـة األمـ الـذ مـن شـنن أن يسـاعد يف
التصد للفساد يف القطا (.)39
 - 86وت تـزال األر تكتسـ أمهيـة بال ـة بالنســبة لسـب كسـ العـي ل البيـة الســكان.
وت تزال املقـ رة اخلاصـة تـ أن التعامـ مـع عمليـا مصـادرة األراضـ املاضـية واملسـتم ة
وإقامة إطار تنظيم عادل وشفاف يتماشى مع املعاي الدوليـة حتـديان مـن التحـديا األكثـ
إحلاحــا بالنســبة للحكومــة .ولــذل فا ـ ت ح ـ بتشــكي جلنــة اتســتع ا امل كزيــة املعنيــة
__________
( A/HRC/31/71 )37الفق ة .69

( )38انظ :
.)1.1 (b) (https:eiti.org
( A/HRC/31/71 )39الفق ة .69
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باألراض الزراعية املصادَرة واألراض األخـ وهيئـا مقابلـة علـى املسـتويا احملليـة .وقـد
أعــاد اللدنــة أكثـ مــن  13 000فــدان ( 5261هكتــارا) مــن األراضـ إىل أصــحاهبا منــذ
إنشالاا وتعاد حب مجيع القضايا املعلقة يف غضون ستة أشا  .و مـع ذلـ يسـاور املقـ رة
اخلاصــة القلــق إ/اء تعــدد اهليئــا الــيت ميكــن أن يلدــن إلياــا املشــتكون احملتملــون (مبــا يف ذلـ
اللدان الربملانية املكلفة بالشكاو ) األم الذ قد يـؤد إىل اتلتبـا  .ولـئن كانـت املقـ رة
ت ح ـ باملعلومــا الــيت مفادهــا أن مجيــع الشــكاو املتعلقــة باألراض ـ ســتحال إىل اللدنــة
امل كزية فا تعتقد أن ينب تقد معلوما واضحة إىل اجلماور يف مجيع م اح العملية.
 - 87وجي أيضا القيام على سبي األولوية بتعـدي اإلطـار القـانوين الـذ يـنظم املسـال
املتعلقة باألراض للحد من احتمات وقو املصادرا اجلال ة يف املستقب  .وت حـ املقـ رة
اخلاصة باخلطوا املتخذة من أج صياغة قانون شـام جديـد لألراضـ بنـاء علـى السياسـة
الوطنيــة تســتخدام األراض ـ املعتمــدة يف عــام  .2016وتنم ـ أن جي ـ التشــاور مــع مجيــع
أصــحاب املصــلحة املعنــيني مبــا يف ذلـ اجملتمــع املــدين واجملتمعــا احملليــة املتضـ رة يف مجيــع
م اح عملية الصياغة .وينب أن يكف القـانون محايـة اتسـتخدام العـ يف لألراضـ واملـوارد
الــيت تــدي ها اجملتمعــا احملليــة وأن يكــون متســقا مــع املعــاي الدوليــة .ومــع تزايــد اتســتثمار
األجنيب يف ميامنـار تؤكـد املقـ رة اخلاصـة علـى أن الشـ كا اخلاصـة احملليـة منـاا والدوليـة
تقــع علياــا مســؤولية عــدم التســب يف انتــااكا حقــو اإلنســان أو املســامهة فياــا وكــذل
جتن أن تكون هلا أية صلة مباش ة هبذه اتنتااكا  .وتشدع مجيع املؤسسا التداريـة علـى
احتـ ام مبــاد األمــم املتحــدة التوجيايــة بشــنن األعمــال التداريــة وحقــو اإلنســان واملعــاي
األخ ـ ذا الصــلة الــيت ميكــن أن تكــون مفيــدة بالنســبة لكفــاءة املشــاريع والع قــا مــع
اجملتمعا احمللية .وت ح املق رة أيضا أن ش كا دوليـة تنفـذ عـدة مشـاريع مـث ة للدـدل
وتدعو حكوما بلـداهنا األصـلية إىل الوفـاء بواجبـاهتم يف جمـال محايـة حقـو اإلنسـان علـى
النحو الذ طال ب جمل حقو اإلنسان يف ق اره .24/31

خامسا  -ال تعاون مع النظام الدويل حلقو اإلنسان
 - 88توص املق رة اخلاصة بنن تزيد ميامنار من تعاوهنا مع النظام الـدويل حلقـو اإلنسـان.
وت ح املقـ رة اخلاصـة حبلقـة عمـ اشـت كت يف تنظيماـا مفوضـية حقـو اإلنسـان وو/ارة
اخلارجية بشنن العاد الدويل اخلا بـاحلقو اتقتصـادية واتجتماعيـة والثقافيـة وتنمـ يف أن
تؤد إىل تصديق ميامنار بس عة علـى العاـد .وتنمـ أيضـا أن تصـد ميامنـار علـى معاهـدا
حقو اإلنسان األساسية األخ وت سيما الربوتوكـول اتختيـار تتفاقيـة حقـو الطفـ
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بشنن اشت ا األطفال يف املنا/عا املسلحة وكـذل العاـد الـدويل اخلـا بـاحلقو املدنيـة
والسياســـية واتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذي وغـ ـ ه مـــن ضـ ـ وب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية
أو ال إنسانية أو املاينة والربوتوكول اتختيار امللحق هبا.
 - 89ويف تشـ ـ ين الثـــاين/نوفمرب  2015خضـــعت ميامنـــار لعمليـــة اتســـتع ا الـــدور
الشام الثانيـة .وت حـ املقـ رة اخلاصـة مبوافقـة ميامنـار علـى  166مـن أصـ  281توصـية.
وينب أن تنظ احلكومة يف وضـع خطـة عمـ وطنيـة بشـنن حقـو اإلنسـان مـن أجـ دعـم
تنفيذ مجيع التوصيا مبا فياا توصيا اآلليا األخ حلقو اإلنسان.
 - 90ويف متو//يولي ـ  2016استع ضــت اللدنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـ أة
التق ي اجلامع للتق ي ين الدوريني ال ابع واخلام مليامنار .وحتـ املقـ رة اخلاصـة علـى التنفيـذ
الكام مل حظا اللدنة اخلتامية وتوصـياهتا( - )40وكـث منـاا يعـاجل املسـال املشـار إلياـا يف
هذا التق ي .
 - 91وتشدد املق رة اخلاصة على أن التعدي بانشاء مكت قطـ ملفوضـية األمـم املتحـدة
حلقو اإلنسان متنَ ل وتية كاملة ميكن أن يساعد مسـاعدة حيويـة احلكومـة علـى التصـد
لتحديا حقـو اإلنسـان املعقـدة والواسـعة النطـا الـيت تواجاـا ميامنـار حاليـا .وت حـ أن
املناقشا جارية وتنم أن يتم التوص إىل اتفا بس عة.

سادسا  -اتستنتاجا
 - 92ت ح املق رة اخلاصة بالتزام احلكومة بتعزيز التحـول إىل النـاج الـدميق اط وحتقيـق
املصاحلة الوطنية والتنمية املستدامة والس م وكذل بـاخلطوا اهلامـة الـيت ا ـذ بالفعـ
يف هذا الصـدد .بيـد أن الدميق اطيـة الفتيـة يف ميامنـار ت ميكـن أن تتقـدم إت إذا كانـت حقـو
اإلنسان مدجمة إدماجا كام يف إطارها املؤسس والقانوين والسياسا  .وجي أن يكون بنـاء
ثقافة احت ام حقو اإلنسان أولوية يف احلاض واملستقب .
 - 93وبعد النشـوة الـيت شـع هبـا يف أعقـاب اتنتخابـا مل يـؤد واقـع التحـديا الواسـعة
النطا اليت تواجااا احلكومة اجلديدة إىل اخنفا كب يف الشعور باألمـ يف الت ـي  .ولـذل
سيكون اتختبار ال ليس هلذه احلكومة هو اتستفادة من الدعم اجلمـاه الكاسـ والـزخم
احلايل إلح ا /تقدم يف اتستدابة ألولويا حقو اإلنسان وإج اء املزيد من اإلص حا .
__________
(.CEDAW/C/MMR/CO/4-5 )40
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 - 94وعلــى ال ـ غم مــن أن احلكومــة اجلديــدة قــد طلبــت إىل اجملتمــع الــدويل إعطاءهــا وقتــا
للعم تعتزم املق رة اخلاصة مواصـلة املشـاركة البنـاءة يف الـدعوة إىل إحـ ا /مزيـد مـن التقـدم
يف جمــال حقــو اإلنســان .وستواص ـ أيضــا حماســبة ميامنــار علــى التزاماهتــا الدوليــة املتعلقــة
حبقو اإلنسان.
 - 95وللمدتمــع الــدويل أيضــا مســؤولية يف ه ـذا الصــدد .فيد ـ علــى اجلاــا الفاعلــة
الدوليــة وه ـ تســار إىل إقامــة ع قــا سياســية أو اقتصــادية أو تعزيزهــا مواصــلة إعطــاء
األولوية حلقو اإلنسان يف الع قا التدارية واتستثمارية وغ ها من اجملات  .وعلـى وجـ
اخلصــو جي ـ أن تقــوم اجلاــا الفاعلــة الداعمــة للمشــاريع اإلمناليــة يف ميامنــار بصــورة
استباقية بضمان احت ام حقـو اجملتمعـا احملليـة املتضـ رة .وبشـك أعـم ينب ـ أت تقـو
اجلاا الفاعلة الدولية أولويا حقو اإلنسان على سبي املثال من خ ل التـزام الصـمت
عند مواجاة شواغ أو يف احلات األسوأ التواطؤ يف إدامة اتنتـااكا  .وينب ـ للمدتمـع
الدويل أن يظ مشاركا بشك كام يف قضايا حقو اإلنسان من خ ل ال صـد املتواصـ
والدعوة والوسال األخ وتوف الدعم ال /م للحكومة واجلاا املعنية األخ مـن أجـ
القيام باملزيد من اإلص حا الدميق اطية متشيا مع املعاي الدولية حلقو اإلنسان.
 - 96ومن األمهية مبكان أن تعم مجيع اجلاا الفاعلة معا من أج ضمان احتـ ام ومحايـة
حقو اإلنسان يف مجيع أحناء ميامنار.

سابعا  -التوصيا
 - 97توص ـ املق ـ رة اخلاصــة با ــاذ خطــوا ملموســة قب ـ تقــد تق ي هــا املقب ـ إىل
جمل حقو اإلنسان يف آذار/مار  2017لتنفيذ التوصيا الواردة أدناه.
 - 98فب ية دعم سيادة القانون وتعزيـز احليـز الـدميق اط
ما يل :

ت شـدَّع حكومـة ميامنـار علـى

القيام مب اجعة شاملة للتش يعا واألحكام القانونية اليت حتد من احل يـا
(أ)
األساســية وتتعــار مــع املعــاي الدوليــة حلقــو اإلنســان مبــا يف ذل ـ القــوانني األربعــة
املتعلقة بـ ”محاية الع والدين“ مع حتديد تواري مستادفة واضحة
(ب) وضع عملية إص تش يع وداول /منية وعمليا تشاور واضـحة مـن
أج ضمان الشـفافية واملشـاركة الكافيـة للمدتمـع املـدين واجلماـور ووضـع آليـة تـدقيق
لضمان اتمتثال للمعاي الدولية
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(ج) اإلف اج عن مجيـع السـدناء السياسـيني املتـبقني والكـف فـورا عـن اعتقـال
وحماكمة األشخا الذين ميارسون احلقو األساسية
(د)

تقد التعوي

والدعم الكافيني للسدناء السياسيني املف ج عنام

(هـ) التوقف عن ممارسة ال قابة على اجملتمع املدين وعن رصده والقيـام بشـك
منــاد بــالتحقيق واإلنصــاف فيمــا يتعلــق بــن هتديــدا أو أعمــال ت هي ـ أو مضــايقة
لوسالط اإلع م واجلاا الفاعلة من اجملتمع املدين.
 - 99وب يــة معاجلــة الشــواغ الفوريــة املتعلقــة بالن ــ زا
مبا يل :

ينب ـ حلكومــة ميامنــار القيــام

كفالة وصـول األمـم املتحـدة وشـ كالاا ومنظمـا اجملتمـع املـدين بصـورة
(أ)
منتظمة ومستقلة وميكن التنبؤ هبا إىل مجيع احملتاجني إىل املساعدة اإلنسانية أينما كانوا
(ب) كفالة إج اء حتقيقا عاجلة ومستقلة ونزياة يف ادعاءا
مناطق النـ زا وحماكمة مجيع اجلناة ومعاقبتام

اتنتـااكا يف

(ج) الوقف الفور تستخدام األل ام األرضية وتوسـيع نطـا كـ مـن عمليـة
إ/الة األل ام والذخال غ املنفد ة وأنشطة وضع الع ما والتسييج
(د) اتنضمام إىل اتفاقية حظ استعمال و ـزين وإنتـاج ونقـ األل ـام املضـادة
لألف اد وتدم تل األل ام
(هـ)

إج اء تعداد حتقق كام جلميع اجلنود القص وضمان اإلف اج عنام

(و) ضـــمان /يـــادة مشـــاركة املـ ـ أة يف عمليـــة السـ ـ م وت ســـيما يف األدوار
القيادية بتحديد  30يف املالة كحصة متثيلية دنيا وإدماج املنظـور اجلنسـاين يف احلـوارا
السياسية
()/
عملية الس م.

ضـمان املشـاركة الكاملــة للمدتمعـا

 - 100ومن أج مكافحة التمييز ضد األقليا

ينب

احملليـة املتضـ رة واجملتمـع املــدين يف
حلكومة ميامنار القيام مبا يل :

تنفيــذ جمموعــة شــاملة مــن التــداب ملكافحــة ومنــع أعمــال التحـ ي علــى
(أ)
التمييز والعداء والعنف ضد األقليا مبا يف ذل قانون أو سياسة عامة ملكافحـة التمييـز
مع التقيد مبعاي حقو اإلنسان املعت ف هبا دوليا
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(ب)

رفع حظ التدول والقيود املف وضة على ح ية التنق يف وتية راخني

(ج) إل ــاء مجيــع األوام ـ والتعليمــا
واملمارسا املماثلة.

احملليــة التمييزيــة وغ هــا مــن السياســا

 - 101ومــن أجــ محايــة احلقــو اتقتصــادية واتجتماعيــة والثقافيــة للســكان ينب ــ
حلكومة ميامنار أن تقوم مبا يل :
كفالــة حصــول اجلميــع علــى خــدما مناســبة يف جمــايل الصــحة والتعلــيم
(أ)
وغ ها من اخلدما األساسية وخصوصا يف وتية راخني دون متييز
(ب) القيام بشك استباق بضمان إج اء مشاورا تشـاركية وشـاملة وهادفـة
بشنن املشاريع اإلمنالية والنظ على النحو املناس يف مجيع التعليقا الواردة
(ج) القيــام بعــد إج ـ اء مشــاورا مــع اجملتمــع املــدين والســكان املتض ـ رين
بصياغة قانون أرا شام ميتث للمعاي الدولية
(د) تبســيط إجــ اءا تقــد الشــكاو اخلاصــة باملنا/عــا علــى األراضــ
والتنكــد مــن تعمــيم املعلومــا عــن العمليــة علــى نطــا واســع لضــمان عــدم ا/دواجيــة
اإلج اءا وتفاد الث ا
(هـ) التصديق على اتتفاقية بشنن احلـد األدل لسـن اتسـتخدام ملنظمـة العمـ
الدولية لعام ( 1973رقم  )138والقيام بشك تـدرجي ب فـع سـن التعلـيم اإللزامـ مـن
عش ة أعوام إىل  14عاما على األق .
 - 102ومن أج تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال حقـو اإلنسـان ينب ـ حلكومـة ميامنـار
القيام مبا يل :
التعدي بانشاء مكت
(أ)
ميامنار بوتية كاملة

قط

ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـو اإلنسـان يف

(ب) التوقيــع علــى العاــد الــدويل اخلــا بــاحلقو اتقتصــادية واتجتماعيــة
والثقافيــة والربوتوكــول اتختيــار تتفاقيــة حقــو الطفــ بشــنن اشــت ا األطفــال يف
املنا/عا املسلحة.
 - 103وعلــى املــد الطويـ
اجملات التالية:
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ت سي حقو اإل نسان يف إطار إص حا
القضال

(أ)

مواصلة اإلص حا

دميق اطية إضافية

القضالية وتـدري وبنـاء قـدرا

العـاملني يف اجلاـا/

(ب) الش ـ و يف عمليــة تشــاور مــع مجيــع أصــحاب املصــلحة بشــنن م اجعــة
الدستور وتعديل جلعل يتماشى مع املعاي الدولية
التعام مع م حلة ما بعد النـ زا وتعزيز بناء الس م
(ج) وضــع ب نــامج للــدعم الشــام للضــحايا والنــاجني مــن العنــف اجلنســ
واجلنســاين يف حــات الن ــ زا يشــم اتحتكــام إىل القضــاء واتســتفادة مــن اخلــدما
الصحية وال عاية النفسية اتجتماعية والدعم اتجتماع  -اتقتصاد
(د) وضــع اســت اتيدية وجــدول /مــين للقيــام بشــك شــام ب ســم خــ الط
ألماكن وجود األل ام وإ/التاا .والبدء يف أنشطة منظمة للتثقيف بشـنن خمـاط األل ـام مـن
أج اجملتمعا احمللية يف املناطق املتض رة
(هـ) وضـع حــد لتدنيـد األطفــال يف القــوا املسـلحة مــن خـ ل تعزيــز عمليــة
حتديد السـن يف إجـ اءا التدنيـد وحتسـني تطبيـق ط الـق املسـاءلة املوجـودة والوصـول
دون عالق إىل مجيع القوا املسلحة ورصدها وم اقبتاا بشك مستق
ضمان احت ام أكرب حلقو األقليا
(و) تســـوية الوضـــع القـــانوين للمقـــيمني بصـــفة اعتياديـــة يف ميامنـــار وكفالـــة
حصــوهلم علــى قــدم املســاواة مــع غ هــم علــى اجلنســية عــن ط يــق عمليــة غ ـ متييزيــة
وم اجعة قانون اجلنسية لعام  1982وجعل متوافقا مع املعاي الدولية
( )/القيــام يف وتيـــة راخـــني بالتصـــد للتحـــديا الطويلـــة األمـــد للتنميـــة
اتجتماعيــة واتقتصــادية عــن ط يــق اتبــا هنــج قــالم علــى حقــو اإلنســان مــع ضــمان
مشاركة اجملتمعا احمللية املتض رة وتعزيز املصاحلة واتندماج بني اجملتمعا احمللية
( ) القيــام بتــداب وقايــة وتثقيــف وتوعيــة شــاملة مــن أج ـ معاجلــة األســباب
اجلذرية للتمييز وتعزيز احلوار بني األديان والطوالف.
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إعمال املزيد من احلقو اتقتصادية واتجتماعية والثقافية
( ) م اجعــــة التشــــ يعا واألنظمــــة واتتفاقــــا الــــيت تــــنظم الصــــناعا
اتســتخ اجية واملشــاريع اإلمناليــة ال ليســية علــى حنــو يتماشــى مــع اتلتــزام باحلمايــة مــن
انتــااكا حقــو اإلنســان وضــمان أن تضــطلع األط ـ اف الثالثــة مبســؤوليتاا عــن احت ـ ام
حقو اإلنسان بوسال مناا كفال ة القيام بالتقييما البيئية الواجبة والتشـاور املناسـ مـع
اجملتمعا احمللية املتض رة والشفافية.
 - 104وتــدعو املق ـ رة اخلاصــة مجيــع املســتثم ين واألعمــال التداريــة إىل التقيــد مببــاد
األمم املتحدة التوجياية بشنن األعمال التدارية وحقـو اإلنسـان واملعـاي األخـ ذا
ا لصــلة .وينب ــ للــدول األصــلية للشــ كا الدوليــة العاملــة يف ميامنــار أن تكفــ قيــام
الش كا بواجباا يف محاية حقو اإلنسان متشيا مع املباد التوجياية.
 - 105وفيما يتعلق بالتعاون الدويل يف جمال حقو اإلنسان ينب
مبا يل :

حلكومة ميامنار القيـام

(أ)

مواصلة التعاون البنّاء مع النظام الدويل حلقو اإلنسان

(ب)

اتنضمام إىل الصكو الدولية األساسية حلقو اإلنسان.

 - 106و ينب
(أ)

للمدتمع الدويل القيام مبا يل :
مواصلة إعطاء األولوية حلقو اإلنسان يف مجيع تعام ت مع ميامنار

(ب) مواصلة تقد املساعدة والدعم ال /مني ل تعزيـز اإلصـ حا مبـا يتماشـى
مع املعاي الدولية حلقو اإلنسان.
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