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  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  )ج(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضي
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بروين دار السالم

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير عبارة عن موجز ألربع ورقات مقدمة من أربعة مـن أصـحاب املـصلحة                 
وال . ق اإلنسان و جملس حق  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها       . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  
وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص إىل           . وال أية أحكام أو قرارات فيما يتصل مبطالبات حمددة        

واالفتقار إىل املعلومات عن مسائل حمّددة      . ومل تغيَّر النصوص قدر املستطاع    مراجع املعلومات الواردة يف التقرير      
. أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل احملددة                 

 التقرير مع مراعاة    وقد أُعدّ . والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على الشبكة          
  .وترية األربع سنوات جلولة االستعراض األويل

  

                                                      

 .مل ختضع هذه الوثيقة للتحرير قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة   *
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   املعلومات األساسية واإلطار العام- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن بروين دار السالم مل تصّدق على االتفاقات األساسية ملنظمة العمـل        - ١
 ٢٩ املعنيتان حبرية تكوين اجلمعيات وحرية املفاوضة اجلماعية، واالتفاقيتان  ٩٨ و ٨٧فاقيتان  الدولية، مبا فيها االت   

 املتصلتان بالقضاء على التمييز يف      ١١١ و ١٠٠ املعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل اجلربي، واالتفاقيتان         ١٠٥و
 وصت منظمة العفو الدولية بروين دار السالموأ .)٢( األطفالعمل بشأن القضاء على ١٣٨العمالة واملهن، واالتفاقية 

بأن تصدق على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية وأن تلغي أو تعدل قوانني العمل احمللية مبا يكفل امتثاهلا 
  .)٣(هلذه االتفاقيات

ل، على  من اتفاقية حقوق الطف    ٢١ و ٢٠ و ١٤والحظت منظمة العفو الدولية حتفظات بروين على املواد           - ٢
كما الحظـت   . أساس أن هذه املواد قد تتعارض مع دستور بروين ومبادئ اإلسالم الذي هو الدين الرمسي للبلد               

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على نفـس             ٢٩ و ٩حتفظات بروين بشأن فروع املادتني      
  .)٥( حتفظاهتا على االتفاقيتنيودعت منظمة العفو الدولية بروين إىل سحب مجيع .)٤(األساس

عالوة على ذلك، دعت منظمة العفو الدولية بروين إىل التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية   - ٣
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

و املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين أوبة القاسية أو الالإنسانية ضروب املعاملة أو العق
، ونظام روما ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام   ١٩٥١وأفراد أسرهم، واتفاقية األمم املتحدة لعام       

امتيـازات  املتعلـق ب تفاق االوطين، واالنضمام إىل األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه يف إطار القانون ال     
   .)٦(احملكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه يف إطار القانون الوطينوحصانات 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

  .غري متوفر

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

  .غري متوفر

   التدابري املتعلقة بالسياسات- دال 

  .غري متوفر

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع- نياً ثا
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  .غري متوفر
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   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

هوية ُتدون هبا اهلوية أشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة إىل أن احلكومة تصدر بطاقات   - ٤
وُتستخدم هذه اهلوية يف كثري من األحيان لتحديد الديانة ومن مث حتديد مـا إذا كـان ذلـك                   . لصاحبهااإلثنية  

  .)٧( إصدار هذه البطاقاتفودعا املعهد احلكومة إىل وق. الشخص خاضعاً ألحكام الشريعة أم ال

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

ففي حني . مة العفو الدولية إىل أن بروين دار السالم بلد ألغى عقوبة اإلعدام يف الواقع العمليأشارت منظ  - ٥
، ١٩٨٢ قانونية شىت، منها قانون العقوبات، وقانون األمن الداخلي لعـام            صكوكُينص على عقوبة اإلعدام يف      

) إساءة استعمال املخدرات(طارئة   بشأن إساءة استعمال املخدرات املعّدل بأمر التعديالت ال        ١٩٧٨ومرسوم عام   
، فإن آخر عملية ١٩٨٣، وقانون النظام العام الصادر يف عام ١٩٥١، وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام ١٩٨٤لعام 

القتل، وهتريب املخدرات، وحيازة تشمل اجلرائم اليت ُيعاقَب عليها باإلعدام و. ١٩٥٧إعدام ُنفّذت كانت يف عام 
بصورة وأوصت منظمة العفو الدولية بروين بإلغاء عقوبة اإلعدام   .)٨(ت بصورة غري مشرعة   أسلحة نارية ومتفجرا  

؛ وإلغاء أو تعديل قانون ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ الصادر يف ٦٢/١٤٩امتثاالً لقرار اجلمعية العامة دائمة 
 املعـّدل   ١٩٧٨ املخدرات لعام    ، واملرسوم املعين بإساءة استعمال    ١٩٨٢العقوبات، وقانون األمن الداخلي لعام      

، وقانون ١٩٥١، وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام ١٩٨٤لعام ) إساءة استعمال املخدرات(بأمر التعديالت الطارئة 
  ، لالستعاضة عن عقوبة اإلعدام بعقوبات أخرى ال تنطوي علـى عقوبـات قاسـية أو    ١٩٨٣النظام العام لعام    

  .)٩(ال إنسانية أو مهينة

 منظمة العفو الدولية ما تنص عليه أحكام قانون العقوبات يف بروين، فيما يتعلق باالغتصاب،               ظتوالح  - ٦
أشارت املنظمة إىل أن ذلك ف، " عاماً، ال يعترب اغتصابا١٣ًمواقعة الرجل لزوجته، اليت ال يقل عمرها عن "من أن 

واج، مبا يف ذلك اغتصاب األطفال، وهو ما        يشكّل تصديقاً قانونياً وإضفاًء للشرعية على االغتصاب يف إطار الز         
وأضافت منظمة العفو الدولية أن جرمية االغتصاب تقتـصر         . ميثل انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل      

 .)١٠(على األفعال اليت متارس ضد النساء والفتيات، ومن مث ال تتوفّر أي محاية للرجال والفتيان ضحايا االغتصاب             
 من قانون العقوبات مبا جيّرم مجيع أفعال االغتصاب دون اسـتثناء،  ٣٧٥ة بروين بأن تنقّح الفرع      وأوصت املنظم 

   .)١١(وبغض النظر عن احلالة االجتماعية للضحية وجنسه

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال، أن هذه العقوبـة                  - ٧
 ويف املدارس ويف املؤسسات اإلصالحية كإجراء تأدييب، وأهنا غري حمظورة يف أمـاكن الرعايـة    مشروعة يف املرتل  

فمثالً، . كما الحظت املبادرة أن العقوبة البدنية من املمكن أن تستخدم يف السجون كعقوبة على جرمية              . البديلة
 ١٨ سنة ما ال يزيد علـى        ١٧و  سنوات ٧تتراوح أعمارهم ما بني     من املمكن إصدار حكم َجبلد الذكور الذين        

وال يـسمح   . َجلدة كعقوبة على ارتكاب جمموعة واسعة من اجلرائم مبوجب قانون العقوبات وغريه من القوانني             
وألقت املبادرة الضوء علـى     . املرسوم اخلاص باألطفال والشباب بإصدار مثل هذه العقوبة إالّ من احملكمة العليا           
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عقوبة البدنية، وتوصياهتا حبظر هذه العقوبة حظراً صرحياً يف املنازل واملـدارس   شواغل جلنة حقوق الطفل بشأن ال     
  وأوصت أيضاً منظمة العفو الدولية بروين بإلغـاء         .)١٢( كحكم تصدره احملاكم   اواملؤسسات اإلصالحية، وحظره  

  اسـية أو ال إنـسانية      أو تعديل مجيع أحكام القانون احمللي اليت جتيز الضرب بالعصا، أو اجلَلد، أو أي عقوبـة ق                
  . )١٣(أو مهينة

والحظت منظمة العفو الدولية أن العمال املهاجرين الذين يتجاوزون مدة تأشريات إقامتهم يتعرضـون                - ٨
وأشارت املنظمة . ١٩٥٦ من قانون اهلجرة لعام ١٥ و٦عادة للَسجن والضرب بالعصا أو اجلَلد مبوجب الفرعني        

 قد جعلت الضرب بالعصا أمراً إجبارياً يف حالة         ٢٠٠٥لى قانون اهلجرة يف عام      إىل أن التعديالت اليت أُدخلت ع     
ارتكاب خمالفات معينة لقوانني اهلجرة، مثل الدخول غري املشروع إىل البلد، أو جتاوز مدة صالحية وثائق السفر،                 

جرين غري احلـاملني    وأشارت املنظمة كذلك إىل العديد من حاالت القبض على العمال املها          . أو عدم محل وثائق   
وأوصت املنظمة بروين بإلغاء أو تعديل مجيع أحكـام          .)١٤(أو َجلد املتجاوزين ملدة تأشرياهتم    /لوثائق، وسجن و  

قانون اهلجرة اليت جتّرم املخالفات اإلدارية اليت يرتكبها العمال املهاجرون، مبا ال جييز الـَسجن إالّ يف ظـروف                   
   .)١٥(استثنائية حمّددة حتديداً دقيقاً

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن قانون األمن الداخلي يسمح باحتجاز أي فرد دون توجيه هتمة إليه                  - ٩
وأشارت كذلك إىل أن هذا . أو حماكمته ملدة تصل إىل سنتني، وأن هذا احلكم قابل للتجديد إىل أجل غري مسمى        

. )١٦( غري مسمى استناداً فقط إىل أمر من وزير الداخليةالقانون يسمح بالفعل للحكومة بأن حتتجز األفراد إىل أجل
وأوصت املنظمة بإلغاء أو تعديل قانون األمن الداخلي مبا يبطل مجيع أشكال االحتجاز اإلداري الواردة حالياً يف                 

  .)١٧(هذا القانون

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية-  ٣

لدولية للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية        أشار بيان مشترك صدر عن الرابطة ا        - ١٠
والبينيي اجلنس، والرابطة األوروبية هلذه الفئات، والرابطة اآلسيوية هلا، واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان للمثليني              

م تطبق عقوبات جنائية ، إىل أن بروين دار السالARC Internationalواملمثليات، ومنظمة آيه آر سي انترناشونال 
ن و البـالغ  الذي يتعاطـاه  وأن هذه األحكام كثرياً ما ُتطبَّق لتجرمي النشاط اجلنسي          " اِجلماع املنايف للفطرة  "على  
مـشتهي  وأضافت منظمة العفو الدولية أن هذه األحكام تسمح بالتمييز ضد املثليات واملثلـيني و       .)١٨(نواملتراض

وأوصت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية . )١٩(اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية
اجلنسية والبينيي اجلنس جملس حقوق اإلنسان بأن حتث بروين على تعديل تشريعاهتا مبا يطابق املعـايري الدوليـة                  

 يتعاطـاه اجلماع املنايف للفطرة أو أي نشاط جنسي آخر         "ليت جتّرم   حلقوق اإلنسان، وذلك بإلغاء مجيع األحكام ا      
  .)٢٠("نون املتراضوالبالغ

والحظ املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة أن الزواج بني املسلمة وغري املسلم غري مبـاح،                  - ١١
  .)٢١(إذا أراد الزواج من مسلمةأن ُيسلم وأن غري املسلم يتعّين عليه 
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 حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمـع الـسلمي،            - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة إىل أنه برغم توفري الدستور احلمايـة لألقليـات                  - ١٢
.  وأن احلكومة تفضِّل اإلسالم على حساب الديانات األخرى سّيئوضع احلرية الدينية يف بروين وضعالدينية، فإن 

  .)٢٢(كما أن العديد من املناصب الوزارية واحلكومية مقصورة على املسلمني من أتباع املذهب الشافعي

وأضاف املعهد أن غري املسلمني يواجهون العديد من احملظورات والقيود، مما يؤثر تأثرياً سلبياً على حالة                  - ١٣
فجميع اجملموعات الدينية غري الشافعية املذهب جيب أن تسجَّل وأن تقدم أمساء أعضائها، ومـن               . حلرية الدينية ا

وحتظر احلكومة أنشطة الدعوة من قبل مجيع اجلماعات املسلمة غـري            .)٢٣(املمكن أن ُيرفض أي طلب ألي سبب      
كما تفرض . ملواد الدينية لغري املسلمني الشافعينيكما تفرض احلكومة قيوداً ورقابة على إتاحة ا. الشافعية املذهب

 شديدة على بناء مرافق وفرضت احلكومة أيضاً قيوداً. حظراً على استرياد املواد الروحية والتبشريية، مبا فيها اإلجنيل
 ُيسمح ببناء وال. دينية جديدة لغري املسلمني الشافعيني، مما حيّد من قدرة هذه اجملموعات على أداء شعائرها الدينية

أضرحة ومعابد وكنائس جديدة، وتطبق احلكومة قوانني تقسيم املناطق اليت حتظر استخدام أماكن اإلقامة اخلاصة               
الدراسات "وحظرت وزارة التعليم تدريس التعاليم الدينية للديانات األخرى وكذلك          . )٢٤(إلقامة الشعائر الدينية  

  . )٢٥(اإلسالم وفقاً ملنهج دراسي وضعته الدولة، وتشترط تدريس تعاليم "الدينية املقارنة

وأشار املعهد أيضاً إىل أن غري املسلمات يشترط عليهن تغطية رؤوسهن كجزء من الزي الرمسي يف املدارس                   - ١٤
  .)٢٦(احلجابكما تعرضت املدرسات غري املسلمات لضغط من أجل ارتداء . ومؤسسات التعليم العايل احلكومية

خاص وأضاف أن املسيحيني بوجه .  أن احلكومة حتظر عّدة مجاعات دينية باعتبارها منحرفةوالحظ املعهد  - ١٥
. )٢٧( دوريـة  يتعرضون للمضايقة من ِقَبل أجهزة الدولة واملسؤولني وأن أعضاء الكنيسة ُيعتقد أهنم خيضعون ملراقبة             

رموز  أو مستحبة  صوراً لرموز غريتتضمنوأشار املعهد كذلك إىل أن احلكومة تتخذ تدابري ملنع توزيع وبيع أي بنود 
  .ومتارس السلطات احلكومية رقابة على املقاالت املنشورة يف اجملالت، اليت تصّور مثل هذه الرموز. دينية

 جيوز للمسلمني قانوناً أن يتحولوا إىل ديـن         فعلى حني . وذكر املعهد أن املسلمني أيضاً يواجهون قيوداً        - ١٦
  .)٢٨(صول على تصريح لذلك من وزارة الشؤون الدينيةآخر، إال أن عليهم احل

كما . وأكد املعهد أن على حكومة بروين أن ترفع احلظر الذي تفرضه على اجلماعات اليت تعتربها منحرفة  - ١٧
جيب وقف املمارسات التمييزية ضد املسيحيني وغريهم، مثل الرقابة على املقاالت املنشورة يف اجملالت واحلظـر                

.  الدينيةة األقليجلماعاتوجيب إصدار تصاريح لبناء مرافق دينية جديدة . لى استرياد املطبوعات الدينيةاملفروض ع
وجيب كـذلك وقـف   . كما جيب على سلطان بروين الكف عن التدخل يف إدارة شؤون اجملتمع املسلم يف بروين  

وأكد املعهد أيضاً ضرورة . ة األخرى الدينياجلماعات احملليةالتفضيل الصارخ للمذهب الشافعي على حساب مجيع 
  .)٢٩(إلغاء املناصب الوزارية املقصورة على أفراد معينني

من قانون الصحافة ُيخوِّل وزير الشؤون اإلنـسانية        ) ٥(٣وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الفرع          - ١٨
للطعـن أو للمراجعـة     وحده سلطة منح أو رفض تصاريح النشر السنوية للصحف، كما أن قراراته ال ختـضع                
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وقد ُيسفر النشر بدون ترخيص عن حكم بالغرامة أو السجن مدة ثالث سنوات، كما أن للـسلطات                 . القضائية
 من القانون يسمح لـوزير      ٧وأشارت املنظمة كذلك إىل أن الفرع       . احلق يف وقف الصحف دون إبداء أسباب      

، بارتكاب "ينشرون أي أخبار غري صحيحة بسوء نية"الذين الداخلية باهتام املطابع والناشرين واحملررين والكتاب، 
وأضافت املنظمة أن القانون ميـنح أيـضاً        . جرم ُيعاقب عليه بالغرامة أو باحلبس مدة ثالث سنوات أو كليهما          

احلكومة سلطة مطلقة يف منع توزيع الدوريات األجنبية يف بروين، وأنه يفرض قيوداً شديدة على احلق يف حريـة                   
  .)٣٠(م يف برويناإلعال

الفتنة بوصفه يفرض مزيداً من القيود على حرية        املتعلق بإثارة   قانون  الوأشارت منظمة العفو الدولية إىل        - ١٩
إثارة االستياء أو السخط بني سكان بروين  "فهذا القانون ُيجّرم انتقاد السلطان أو األسرة املالكة، وُيجّرم          . التعبري

وقالت املنظمة إن هذه ".  والعداوة بني خمتلف طبقات السكان يف بروين دار السالماءالبغضإثارة "أو " دار السالم 
األحكام غامضة وقد ُتفسَّر تفسرياً واسعاً، مما ُيعّرض األفراد ووسائط اإلعالم للمقاضاة بسبب ممارسة حقهم يف                

. )٣١(فعالً ُيعاقب عليه" ى الفتنةض علُتحرِّ"ترب حيازة الفرد ملنشورات كما القانون يع. ةيحرية التعبري بطريقة سلم
 ُحكم عليهم بعد ذلك باحلبس عاماً مع الغرامـة          ٢٠٠٧وأشارت املنظمة إىل القبض على ثالثة أشخاص يف عام          

 الفتنة، وذلك لتوزيعهم مقطع فيديو عن طريق اهلاتف احملمول يصوِّر أفراد األسـرة    املتعلق بإثارة قانون  المبوجب  
  .)٣٢( بعد مثانية أشهر حلسن سلوكهم من السجنوقد أُفرج عن الثالثة. أسلوب ساخراملالكة احلاليني ب

وأضافت منظمة العفو الدولية أن هناك قيوداً مفروضة على حرية االجتماع مبوجب قوانني الطوارئ اليت                 - ٢٠
 أشخاص ١٠م ، ُيشترط ألي جتمع عام يض٢٠٠٥فوفقاً ملرسوم اجلمعيات الصادر يف عام . ١٩٦٢طُبقت يف عام 

أو أكثر، أياً كان الغرض منه، احلصول على تصريح أو موافقة ُمسبقة من احلكومة، وختوَّل الشرطة سلطة وقف                  
  .كما جيوز للشرطة مبوجب هذا املرسوم أن تقبض على األفراد دون أمر بالقبض. أي جتمع غري مصرح به

ة للمجتمع املدين تتعامل مباشرة مع حقوق وأشارت منظمة العفو الدولية إىل عدم وجود منظمات مسجل  - ٢١
 خيـدم كما جيوز للحكومة أن تعلّق أنشطة أي منظمة غري حكومية مسجلة إذا رأت أن ذلك                . اإلنسان يف بروين  

وخيوِّل القانون مسجِّل اجلمعيات سلطات واسعة يف رفض تسجيل أي مجعية، أو اعتبـار هـذه               . املصلحة العامة 
 أن ُتستخدم ألي غرض غري قانوين يرجحاجلمعية ُتستخدم أو "غري قانونية إذا رأى أن اجلمعية، إن كانت مسجلة، 

وال خيضع ". أو لغرض ُيخلّ أو ال يتماشى مع السلم أو النظام العام أو األمن أو املصلحة العامة لربوين دار السالم
  .)٣٣(القرار النهائي للسلطان يف هذا الصدد ألي شكل من أشكال املراجعة القضائية

 الفتنة، وقانون الصحف الصادر يف      املتعلق بإثارة قانون  الوأوصت منظمة العفو الدولية بإلغاء أو تعديل          - ٢٢
كما أوصـت   . ، مبا يضمن احترامهما ومحايتهما حلرية التعبري وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان           ١٩٥٨عام  

  .)٣٤(ه للحق يف التجمع أو االجتماع السلميبإلغاء أو تعديل مرسوم اجلمعيات مبا يضمن عدم انتهاك
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