
(A)   GE.10-17256    291110    301110 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
  ٢٠١١فرباير / شباط٤-يناير/ كانون الثاين٢٤جنيف، 

من مرفـق قـرار     ) أ(١٥وفقاً للفقرة   م  قدملاوطين  التقرير  ال  
  *٥/١ جملس حقوق اإلنسان

  ميامنار    

__________ 

  .باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية   *  

 
 A/HRC/WG.6/10/MMR/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

10 November 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/10/MMR/1 

GE.10-17256 2 

  يةعملية التشاورالاملنهجية و - أوالً
إلعداد  مبادئ التوجيهية العامة   لل وفقاًوق اإلنسان   املعين حبق أُعد تقرير ميامنار الوطين       -١

  .A/HRCL/6/L.24 الواردة يف الوثيقة االستعراض الدوري الشاملمن أجل املعلومات 

حنو صياغة تقرير وطين شامل ومتوازن، اضطلعت جلنة توجيهية مؤلفة مـن             وسعياً  -٢
 .وزراء ونواب وزراء يف احلكومة وغريهم من كبار املوظفني، بدور إشرايف يف عملية الصياغة

وحتت إشراف اللجنة التوجيهية، متت صياغة هذا التقرير برعاية جلنة العمل بالتعاون              -٣
وعالوة على ذلك، أجريت مشاورات     . لتنسيق الوثيقني فيما بني الوكاالت احلكومية املعنية      وا

 وأُعـد   .يف ميامنار  )٢( ووكاالت األمم املتحدة   )١(على نطاق واسع مع منظمات اجملتمع املدين      
هذا التقرير بالتعاون الوثيق أيضا مع املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان              

 .شرقي آسيا يف بانكوكجلنوب 

وعقدت اللجنة الفرعية لالتصال اليت تتعامل مع اجلهات املعنيـة بعمليـة صـياغة                -٤
وبلـغ  . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٥التقرير، اجتماعها التنسيقي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية يف         

جمموع حلقات العمل اليت نظمت مبساعدة وكاالت األمم املتحـدة واملكتـب اإلقليمـي              
واستنادا إىل  . شخصا ١ ١٥٠ مبشاركة   )٣( حلقة عمل  ٣٥وضية السامية حلقوق اإلنسان     للمف

املعلومات اليت مجعتها اللجنة الفرعية لالتصال، صاغت التقريـر اللجنـة الفرعيـة املعنيـة               
وقد صيغ التقرير وقدم إىل جلنة العمل إلجراء تقييم شامل له وتقدمي مزيـد مـن                . بالصياغة
اسـتناداً  وطبقت منهجية إعداد التقرير . لى إثر ذلك إىل اللجنة التوجيهية     ورفع ع . التعليمات

 .لوقائع الصحيحةإىل القواعد املنظمة والوضوح وا

حلقة العمل املعنية بإعداد التقرير الوطين لالستعراض الـدوري الـشامل           وعقدت    -٥
 ة هامـة  وكانت حلقة العمل خطو   . ٢٠١٠مايو  / أيار ١١ و ١٠بنجاح يف ناي بيي تاو يف       

للغاية مثلت املبادرة األوىل املشتركة بني حكومة ميامنار واملفوضية السامية فيما يتعلق بعملية             
وقـد تعلـم   . فحكومة ميامنار حريصة جدا على هذا املـسار     . االستعراض الدوري الشامل  

رابطـة أمـم    املمثلون املشاركون يف حلقة العمل حبماس من جتارب غريهم من ممثلي بلدان             
 رابطة أمم جنوب شرقي آسـيا     وأحاط املشاركون من بلدان أخرى يف       .  شرقي آسيا  جنوب

علما بالعملية التشاورية اليت نظمت عن التقرير الوطين مع منظمات اجملتمع املدين وغريها من              
 .املنظمات
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  معلومات أساسية عن البلد  - ثانياً  

 احلقائق األساسية  - ألف  

 دقيقـة   ٣٢ درجات و  ٩ بني خطي العرض  ق آسيا    يف جنوب شر   احتاد ميامنار  يقع  -٦
 ١١ درجـة و ١٠١ دقـائق و   ١٠ درجة و  ٩٢ دقيقة مشاالً وخطي الطول      ٣١ درجة و  ٢٨و

، ومن الـشرق واجلنـوب      مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   وحتدها من الشرق    . دقيقة شرقا 
وبنغالديش، ومن  الشرقي تايلند، ومن اجلنوب حبر أندمان، ومن الغرب والشمال الغريب اهلند            

وتبلغ . مجهورية الصني الشعبية  اجلنوب الغريب خليج البنغال، ومن الشمال والشمال الشرقي         
 . ميال مربعا٢٦١ ٢٢٨مجالية مليامنار ما يقرب من املساحة اإل

 ١٠٠ مليون نسمة ينقسمون إىل أكثر مـن         ٥٩ويبلغ عدد السكان ما يقرب من         -٧
عات العرقية الرئيسية مثل كاشني، وكا ياه، وكـا يـني،           جمموعة عرقية وطنية ومنها اجملمو    

وفيما يتعلق  . وشني، ومون، وبامار، وراخني، وشان، وهي تتعايش معا يف جو يسوده الوئام           
 يف املائة من جمموع     ٨٩,٣٨باملعتقدات الدينية، تبلغ نسبة األشخاص الذين يعتنقون البوذية         

 يف املائة،   ٠,٥١ يف املائة، واهلندوسية     ٣,٨١م   يف املائة، واإلسال   ٤,٩٨السكان، واملسيحية   
 . يف املائة٠,٣١ يف املائة وغريها من املعتقدات ١واملعتقدات التقليدية والروحانية 

وتضطلع الـشركات التجاريـة     . وتعد الزراعة الركيزة األساسية لالقتصاد الوطين       -٨
 .قتصاد الوطينوالصناعات القائمة على املوارد الطبيعية بدور رئيسي يف اال

 الدستور  -باء   

 أساساً إلرساء دميقراطيـة     جملس الدولة للسالم والتنمية   وفقا لرغبة الشعب، وضع       -٩
ومبا أن الدولة اجلديدة    . متعددة األحزاب واقتصاد موجه إىل السوق حبسب ما يناسب البلد         

 .١٩٩٣عام حباجة إىل دستور صارم وثابت، فقد عقد اجمللس دورات املؤمتر الوطين منذ 

واعتمـد مبـادئ   . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣واختتم املؤمتر الوطين أعماله بنجاح يف    -١٠
واعُتمد دستور مجهورية   . أساسية ومبادئ أساسية مفصلة من أجل صياغة دستور دولة قوية         

 .٢٠٠٨مايو / أيار٢٩احتاد ميامنار يف استفتاء عقد يف 

 تتعلق حبقوق اإلنسان وهـي األحكـام        ويتضمن الدستور عددا كافيا من األحكام       -١١
املتعلقة باحلرية الفردية، واالحترام املتبادل بني األعراق الوطنية ومساعدة بعـضها الـبعض،             

الجتماعي يف مناطق اجملموعات    ا -والنهوض باألدب والثقافة، والنهوض بالوضع االقتصادي       
وعالوة على ذلك، أدرجت    . تهاالعرقية األقل منوا، والنهوض حبقوق العمال والفالحني ومحاي       

 . يف الدستور أحكام تكفل أيضا احلرية الدينية وحتظر العقوبات اليت تنتهك كرامة اإلنسان
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 التشريعيةالسلطة   -جيم   

مع األخذ الوطنية تصدر ميامنار القوانني اجلديدة لتتوافق مع ظروف الدولة ومواردها       -١٢
طار القضائي بفعالية والعمل على النـهوض حبقـوق         يف االعتبار القوانني السارية إلدارة اإل     

 .اإلنسان ومحايتها من أجل بناء دولة جديدة حديثة ومتطورة

وينص الفصل الرابع من دستور مجهورية احتاد ميامنار علـى تقـسيم الـسلطات                -١٣
 وجمالس األقاليم والواليـات ) Pyidaungsu Hluttaws) (الربملان(التشريعية بني جملس االحتاد 

ويتـألف  . واملنطقة اليت تتمتع باإلدارة الذاتية    . واهليئات احلاكمة يف املقاطعة املتمتعة باإلدارة الذاتية      
 ).Amyotha Hluttaw(واجمللس الوطين ) Pyithu Hluttaw(جملس االحتاد من جملس الشعب 

 التنفيذية السلطة   -دال   

 التنفيذية لالحتاد بني    ع السلطة وتوز. اجلمهوريةالرئيس التنفيذي لالحتاد هو رئيس        -١٤
بـاإلدارة  بني املناطق اليت تتمتع     الذاتية   اإلدارةوتقسم سلطات   . االحتاد واألقاليم والواليات  

 . وفقا ملا ينص عليه الدستورالذاتية 

وزراء االحتاد،  ) ج(،  نواب الرئيس ) ب(الرئيس،  ) أ(وتتألف احلكومة االحتادية من       -١٥
ومتتد السلطات التنفيذية لالحتاد لتشمل الشؤون اإلدارية اليت حيق         . حتادالنائب العام لال  و) د(

 .للربملان أن يسن قوانني بشأهنا

الدستور، متتد السلطة التنفيذية حلكومة اإلقليم أو الواليـة لتـشمل           ورهناً بأحكام     -١٦
وعالوة علـى   . ااملسائل اإلدارية اليت خيول لربملان اإلقليم أو الوالية سلطة سن قوانني بشأهن           

ائها وفقاً ألي   أدبذلك، فإهنا متتد أيضا لتشمل املسائل اليت يسمح حلكومة اإلقليم أو الوالية             
 .الحتادقانون با

اهليئات احلاكمـة  اإلدارة الذاتية اليت تتمتع هبا      ومبوجب أحكام الدستور، متتد سلطة        -١٧
 :لتشمل املسائل التاليةرة الذاتية اإلدا أو مناطق ةالذاتيإلدارة يف القطاعات اليت تتمتع با

 اإلدارةمنـاطق    أو   املسائل اليت متتلك بشأهنا اهليئات احلاكمة يف قطاعات         )أ(  
  ، سلطة سن القوانني؛ةالذاتي

اإلدارة قطاعات أو منـاطق     تلك بشأهنا اهليئات احلاكمة يف      املسائل اليت مت    )ب(  
 ؛)الربملان( االحتاد يصدره جملسسلطة تنفيذها وفقا ألي قانون الذاتية، 

اإلدارة املسائل اليت متتلك بشأهنا اهليئات احلاكمة يف قطاعات أو منـاطق              )ج(  
وعاصمة االحتاد وهي . ، سلطة تنفيذها وفقا ألي قانون أصدره برملان اإلقليم أو الوالية      الذاتية

  .ناي يب تاو
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 القضائيةالسلطة   -هاء   

واملقاطعات، واحملـاكم احملليـة     وحماكم الواليات   أنشئت يف ميامنار احملكمة العليا،        -١٨
للقانون، وفقا لقانون النظام القضائي يف االحتاد        وغريها من احملاكم اخلاضعة   وحماكم األحياء   

يف القضايا اجلنائية واملدنية وأسند إىل احملكمة العليا        الفصل  ومنحت احملاكم سلطة    ). ٢٠٠٠(
القـرارات  حبث الطعون ومراجعة    اختصاص  م احمللية   الواليات أو املقاطعات واحملاك   وحماكم  

وتتناول احملاكم اليت متـارس الـسلطة       . درجةاألدىن  اكم  احملواألحكام وأية أوامر تصدرها     
القضائية يف احتاد ميامنار القضايا يف جلسات عامة بكل استقاللية وحيـاد وفقـا للقـوانني                

 من الدستور، إنـشاء     ٦ من الفصل    ٢٩٣ادة  ومن املعتزم وفقا للم   .  احملددة والقوانني الفرعية 
املقاطعـة  احملكمة العليا لالحتاد، واحملاكم العليا اإلقليمية، وحماكم الواليات العليا، وحمـاكم            

املتمتعة باإلدارة الذاتية، وحماكم املنطقة املتمتعة باإلدارة الذاتية، واحملاكم احملليـة وحمـاكم             
، واحملاكم العسكرية واحملكمة الدسـتورية      وجب القانون وغريها من احملاكم املنشأة مب    األحياء  
 .لالحتاد

وقرارات . وتعترب احملكمة العليا أعلى هيئة قضائية إىل جانب حمكمة االستئناف العليا            -١٩
وقد وضعت مبادئ النظام القضائي وجيري تنفيذ املهام القضائية         .  وقاطعة احملكمة العليا هنائية  
قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية وقانون األدلة        وصدر  . وفقا لتلك املبادئ  

القضايا اجلنائية واملدنية مبوجـب     الفصل يف   وعملت احملاكم على    . يف ميامنار منذ فترة طويلة    
 .تلك األحكام

 هيئة حقوق اإلنسان يف ميامنار  -واو   

يف البدايـة   ؤون الداخلية   أنشئت جلنة ميامنار حلقوق اإلنسان اليت يرأسها وزير الش          -٢٠
، أعيد تشكيل اللجنـة     ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ويف  . ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ يف

 .لتصبح هيئة ميامنار حلقوق اإلنسان

 :وتتمثل الواجبات الرئيسية للهيئة فيما يلي  -٢١

 .استعراض أنشطة حقوق اإلنسان وتقدمي تقرير بشأهنا إىل األمم املتحدة •

 . والتوصية بإنشاء مفوضية وطنية حلقوق اإلنساندراسة الوضع •

 .إنشاء ما يلزم من أفرقة العمل •

بالشؤون الداخلية والـشؤون القانونيـة واالجتماعيـة        تتصل  ونفذت اهليئة أنشطة      -٢٢
الدينية واحلق يف التنمية    باحلقوق  وشؤون العمل والصحة والتعليم والشؤون الدولية ومسائل        

 .وحقوق املرأة والطفل
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وزير الشؤون الداخلية بصفته رئيس هيئة ميامنار حلقـوق         تلقى  وعالوة على ذلك، ي     -٢٣
جيـري  ، و تعرضوا النتهاك حقوقهم  بأهنم  اإلنسان، الشكاوى والبالغات من أشخاص أفيد       

 .بعض التحقيقات الضرورية ويتخذ التدابري املناسبة وإن كان ذلك غري وارد يف والية اهليئة

ق اإلنسان احلالية الرامية إىل محاية حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار             وتعترب هيئة حقو    -٢٤
أن تتحول يف هناية املطاف إىل مفوضية حقوق اإلنسان، وفقا          يؤمل  والنهوض هبا، هيئة أولية     

 .ملبادئ باريس

 عملية إرساء الدميقراطية  - زاي  

.  السراء والضراء  لى مدار التاريخ يف   األعراق الوطنية ع  ميامنار بلد تعايشت فيه مجيع        -٢٥
ونظرا . على إثر حرب دامت ثالث سنوات مع الربيطانيني       كله  ، احُتل البلد    ١٨٨٥ويف عام   

لسياسة فرق تسد اليت اتبعها املستعمر الربيطاين، عانت ميامنار من الثورات الداخلية طيلة ما              
هـودا  وقد بذلت حكومة ميامنار ج    . ١٩٤٨يزيد على أربعة عقود منذ أن استقلت يف عام          

 لفترة طويلة من أجل حتقيق الوحدة الوطنية من خالل تبين أهداف وطنية منها عـدم                ةكبري
 .تفكك االحتاد وعدم انفراط التضامن الوطين واحملافظة على السيادة الوطنية

ونظرا ملا تكتسيه الوحدة من أمهية بالنسبة إىل تنمية البلد على املستوى الـسياسي                -٢٦
 )٤(١٧وإىل حد الساعة، سلمت . عي، فإن احلكومة تعمل على حتقيقها   واالقتصادي واالجتما 

وتعمل تلـك اجملموعـات     . سالحها مقابل السالم    جمموعة، ١٨جمموعة مسلحة من ضمن     
 .حاليا على تنفيذ برامج إمنائية يف مناطقها بالتعاون الوثيق مع احلكومة

. إىل الدميقراطيـة  ضي  من سبع خطوات تق   طريق  خريطة  وتعمل ميامنار على تنفيذ       -٢٧
ضم ممثلني للمجموعات املسلحة السابقة إىل جانـب ممثلـي           مثاين جمموعات ت   وقد شاركت 

وغريهم من ممثلي خمتلف الشرائح االجتماعية، مشاركة       القوميات العرقية   األحزاب السياسية و  
ة األوىل يف   فعالة يف أعمال املؤمتر الوطين الرامية إىل صياغة دستور جديد، وهي اخلطوة احلامس            

 .خارطة الطريق

، واعتمد املؤمتر   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٣واسُتكملت أعمال املؤمتر الوطين بنجاح يف         -٢٨
املبادئ األساسية واملبادئ األساسية املفصلة لصياغة دستور جديد مينح كافـة اجملموعـات             

 . العرقية الوطنية حقوقها

ؤمتر الوطين خالل استفتاء حر ونزيه      وحصل مشروع دستور الدولة الذي اعتمده امل        -٢٩
. ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٩املائة من جمموع األصوات يف كامل البلد يف         يف   ٩٢,٤٨على تأييد   

 شـاركوا يف    ٢٦ ٧٧٦ ٦٧٥ ناخبـا منـهم      ٢٧ ٢٨٨ ٨٢٧وبلغ عدد الناخبني املؤهلني     
ـ         . التصويت تفتاء وراقب أعضاء السلك الدبلوماسي وامللحقون العسكريون يف ميامنار االس

 . مباشرة يف مراكز االقتراع، يف خمتلف أحناء البلد
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وسعيا حنو حتقيق تطلعات الشعب، تعمل حكومة ميامنار حاليا على تنفيذ اخلطـوة               -٣٠
. احلامسة اخلامسة يف خريطة الطريق وتتمثل يف تنظيم انتخابات تعددية دميقراطية حرة ونزيهة            

أغسطس / آب١٣ يف ٨٩/٢٠١٠نا حيمل رقم   وأصدرت مفوضية االنتخابات يف االحتاد إعال     
 تـشرين   ٧يف  يـة األحـزاب     تعددالدميقراطية ال ، لتحديد موعد انعقاد االنتخابات      ٢٠١٠
القـوانني  إصدار  مفوضية االنتخابات التابعة لالحتاد و    نشر أمر إنشاء    و. ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

السياسية، حيق جلميـع    ووفقا لقانون تسجيل األحزاب     . ٢٠١٠مارس  / آذار ٨االنتخابية يف   
مواطين ميامنار التمتع حبق تكوين أحزاب سياسية وتنظيم محالت انتخابيـة واالشـتراك يف              

 .وبناء على ذلك، تعيش ميامنار حاليا فترة حتول حامسة حنو النظام الدميقراطي. االنتخابات

 وتعزيز حقوق اإلنسانمحاية   - ثالثاً  

  قوق اإلنسانتعلقة حباملتنفيذ االلتزامات الدولية   - ألف  

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -١  

حيق لكل مواطن، وفقا للقانون، إدارة أعمال جتارية حبرية يف االحتاد هبدف حتقيـق                -٣١
 وحقوق  اتويكفل االحتاد حق التملك وحقوق االختراع والرباء      . التنمية االقتصادية الوطنية  

 .ما مل تكن خمالفة ألحكام الدستور والقوانني الساريةاألعمال نشاط املؤلف يف إطار 

أنشطة اقتصادية واجتماعية مـن     ممارسة  ويتمتع املواطنون على قدم املساواة بفرص         -٣٢
وممارسة األنشطة التجارية، وإدارة األعمال     وتنظيم املشاريع   والتوظيف  . اخلدمات العامة قبيل  

 . وابتكار الدراية التقنيةوالفنون والعلومرف احلومزاولة أنشطة يف جماالت التكنولوجيا و

واألدب والثقافة والديانة والعـادات الـيت    وحيق لكل مواطن أن يكرس جهده للغة          -٣٣
 . اإلضرار باألعراق واملعتقدات األخرىحتتل مكانة هامة عنده دون 

افـة  ثق من آداب وين لهما يع أن يطور بكل حرية     لكل مواطن، وفقاً للقانون،     وحيق    -٣٤
 .وفنون وعادات وتقاليد

 ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ و ٣١حلقوق االقتصادية واالجتماعية الواردة يف الفقـرات        وُتمنح ا   -٣٥
وبعد . ٢٠٠٨قبل اعتماد دستور الدولة يف عام       حىت  إىل كل مواطن     قدم املساواة    علىأعاله  

 . صدور الدستور، سيستمر املواطنون يف التمتع جبوهر تلك احلقوق

الـضمان  االجتماعي أيضا مثل القانون املتعلـق حبقـوق         الضمان  انني  ومت سن قو    -٣٦
االجتماعي، والقانون املتعلق باحلماية اخلاصة املمنوحة لألمهات قبـل الـوالدة وبعـدها،             

 .والقانون املتعلق حبقوق األمهات العامالت والطفل
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 احلقوق املدنية والسياسية  -٢  

تمييز من أي نوع كان بـسبب       ال ق بضمان عدم  قانونية تتعل أحكاماً  أتاحت ميامنار     -٣٧
العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسياً كان أو غري سياسـي، أو                   

عقوبة اإلعدام  فرض   وتُ .)٥(األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر           
ورة وفقا للقـانون الـساري زمـن        أكثر اجلرائم خط  على  املنصوص عليها مبوجب القانون     

 .)٦(وال تنفذ هذه العقوبة إال مبوجب حكم هنائي يصدر عن حمكمة خمتصة           . ارتكاب اجلرمية 
 مـن   )٢(٦مع املعايري الدولية مبا يف ذلك املادة        تتفق  ميامنار علما أن هذه املمارسة      تالحظ  و

وفقـا  ُتفـرض   اإلعـدام   ورغم أن عقوبة    . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   العهد الدويل   
وال يصدر حكم اإلعـدام     . ١٩٨٨للقانون، إال أن ميامنار مل تنفذ أي عقوبة إعدام منذ عام            

إلعـدام   سنة زمن ارتكاب اجلرمية اليت تستحق عقوبـة ا         ١٦حبق أشخاص كانوا دون سن      
 .)٧(حبسب ما ينص عليه القانون

ب أو املعاملة أو العقوبـة      أيضا على حظر التعذي   العقوبات  وينص الدستور وقانون      -٣٨
والـسخرة والعمـل    الرق وجتـارة الرقيـق       وعلى حظر    )٨(نسانية أو املهينة  الإالقاسية أو ال  
. أو االحتجاز التعسفي  كما حيظر التوقيف    . احلرية واألمن ولكل فرد احلق يف     . )٩(اإلجباري
 وضـعها   أو احتجاز أي شخص بتهمة ارتكاب جرمية وفقا لإلجراءات اليت         توقيف  ويتعني  
 يف قانون الطفل أنه ال جيوز وضع الطفل أو          يرد وفيما يتعلق باملعاملة اإلنسانية،      .)١٠(القانون

تساوي  وترد يف النصوص قوانني تتعلق ب.)١١(الكبارالشاب احملكوم عليه بالسجن مع السجناء 
 وفقا  تهإىل أن تثبت إدان   وهذه حقوق تفرض براءة املتهم       .)١٢(حقوق األشخاص أمام احملاكم   

 .)١٣(للقانون
، اسُتحدثت إجراءات ملراعاة سـنهم ورغبتـهم يف         إذا كان األمر يتصل بأحداث    و  -٣٩

 وحيق ألي شخص أُدين بارتكاب جرمية أن تعيد حمكمة أعلى           .)١٤(العمل على إعادة تأهيلهم   
يـن   ومثة أيضا حكم يفيد بأنـه إذا مـا أُد          .)١٥( يف إدانته وعقوبته وفقا للقانون     درجة النظر 

 .)١٦(شخص أو ُبرئ، فإنه ال ميكن حماكمته على نفس اجلرميةال

أنـه  ، ينص حكم ورد يف الدستور على        اجلنائيةقوانني  الرجعية  وبالنسبة إىل حظر      -٤٠
. وفقا للقانون ذي الصلة الساري يف ذلك الوقت       إال  إدانة أي شخص ارتكب جرمية      جيوز   ال

وتنص  .)١٧(املنطبقة مبوجب القانون  تلك  أشد من   عقوبة  معاقبته ب وعالوة على ذلك، ال جيوز      
 تعد غري قـانوين     القوانني على محاية حياته اخلاصة أو أسرته أو مرتله أو مراسالته وحتظر أي            

 .)١٨(على شرفه ومسعته

 وتنص أيضا علـى     .)١٩(والدينالفكر والوجدان   حرية  يف  ق  احلوتنص القوانني على      -٤١
أو الدينية تشكل حتريضاً    العنصرية  إىل الكراهية القومية أو     أية دعوة   حظر أي دعاية للحرب و    

 .)٢٠(على التمييز أو العداوة أو العنف
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 .)٢٢(وحرية تكوين مجعيات )٢١(وتعترف ميامنار حبق التجمع السلمي  -٤٢

وتأسيس لزواج  وتنص القوانني على حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج يف ا             -٤٣
 .)٢٥( واحلق يف املواطنة وفقا للقانون.)٢٤(طفلالل والدة وحق تسجي، )٢٣(أسرة

 .)٢٦(ق التصويت وحق الترشح لالنتخابات    وعالوة على ذلك، تنص القوانني على ح        -٤٤
ومثة حكم قانوين ينص على إجراء احملاكمة حبضور املتهم وعلى حق الشخص يف الدفاع عن               

يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن لـه         وأن ُيخطر حبقه    نفسه أو مبساعدة حمام من اختياره       
ا كـان  أتعابـاً إذا  من يدافع عنه، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون حتميلـه             

  .)٢٧( لسدادهاميلك الوسائل الكافية ال

 حقوق الطفل  -٣  

 ١٥ويف  . ١٩٩١يوليـه   / متـوز  ١٦انضمت ميامنار إىل اتفاقية حقوق الطفـل يف           -٤٥
يف " قانون الطفل "وسنت ميامنار   .  يف االتفاقية  ت ميامنار طرفاً  ، أصبح ١٩٩١أغسطس  /آب
وأعقب ذلك إصدار النظام الداخلي     . ، من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية     ١٩٩٣يوليه  / متوز ١٤
قـضايا  الوأنشئت حماكم لألحداث أيضا للبـت يف        . ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف  

. األحـداث قـضاء   يسيف يف ما يتعلق بإدارة      وتعاونت ميامنار مع منظمة اليون    . هبماخلاصة  
تـها  نئت جل  وأنـش  ١٩٩٣مارس  / آذار ٣٠اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل يف       وُشكلت  

 .١٩٩٧يونيه / حزيران١٧يف العاملة 

وعالوة على ذلك، أنشئت جلان أيضا لنفس الغرض على مستوى الواليات واألقاليم    -٤٦
 واليـات  ١٠فني متطوعني يف جمال الرعاية االجتماعية يف ومت تعيني موظ . البلداتوواملناطق  
 بشأن حقوق الطفل إىل جلنة األمم املتحدة حلقـوق الطفـل يف          وقُدم التقرير األويل  . وأقاليم
الوطنيـان   وقُدم التقريـران  ٢٠٠٢مارس / وقُدم التقرير الثاين يف آذار  ١٩٩٥أغسطس  /آب

 .٢٠٠٩أبريل /الثالث والرابع يف نيسان

االجتماعيـة  الـشؤون   ، نفـذت وزارة     ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٢ الفترة املمتدة من     ويف  -٤٧
 برنامج توعية بـشأن جلنـة       ٢٦٤واإلغاثة وإعادة التوطني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف        

 . حقوق الطفل ومحاية الطفل يف البلد

. منع جتنيد القصر للخدمة العسكرية    جلنة   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٥وأنشئت يف     -٤٨
املمثلة اخلاصة لألمني العام    ميامنار وكلية األمني العام لألمم املتحدة و      ، زارت   ٢٠٠٧ويف عام   

رئيس حبثت مع نائب    و. راديكا كوماراسوامي السيدة  املعنيـة باألطفال والنـزاع املسلح،     
وبناء على ذلك، أنـشئت يف عـام    . منع جتنيد األطفال صغار السن    وكبار املوظفني   الوزراء  
ل من جلنة العمل وفرقة العمل املعنية بالرصد وإعداد التقارير وفرقة العمل املعنيـة               ك ٢٠٠٧

 .وجتدر اإلشارة إىل وجود تعاون فعال يف تلك اجملاالت. بإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل
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هبا سفراء وملحقون عسكريون وممثلون مقيمون      قام  ورتبت اللجنة لزيارات مراقبة       -٤٩
ومعسكرات حدة، بلغ عددها عشر زيارات إىل مراكز التجنيد العسكري          لوكاالت األمم املت  
وعالوة على ذلك، وضعت خطة عمل وتبذل حاليا جهود لتوقيع وثيقة           . التدريب العسكري 

 . خطة العمل مع األمم املتحدة

الشكاوى من  عن  اللجنة الفرعية املعنية باختاذ اإلجراءات ومجع املعلومات        وأنشئت    -٥٠
التـسريح  ومت تنفيذ برامج تتعلق برتع السالح و      . ٢٠٠٥ العمل الدولية يف عام      خالل منظمة 

بفـضل    منـهم  ٧٥وُسمح لعدد من القصر باالستقالة،      . ٢٠٠٢عام  اإلدماج منذ   وإعادة  
اللجنة الدوليـة للـصليب      بفضل    قاصراً ١٨املعلومات اليت قدمتها منظمة العمل الدولية، و      

وبناء على ذلك، بلغ عدد القصر الذين       . اللجنةمن جانب     غري مؤهلني   قاصراً ٢٨١واألمحر،  
وقد اختذت إجراءات ضـد     .  قاصراً ٣٧٤،  كافليهم/م باالستقالة وسلموا إىل ذويهم    مسح هل 

. بوصفهم مسؤولني عن جتنيد أشخاص غري مـؤهلني        أشخاص   ١٠٨عسكريني بلغ عددهم    
غاثة وإعادة التوطني تدريبا مهنيا     اإلالشؤون االجتماعية و  ويف جمال إعادة التأهيل، تتيح وزارة       

الـسن  من صغار    طفال   ٢٢٤ أطفال ويتلقى    ١٠٦لصاحل   وبرنامج متابعة    ، طفال ٩٦لفائدة  
منظمات غري حكومية دوليـة مثـل       استقالوا من اجليش، املساعدة من منظمة اليونيسيف و       

الفترة املمتدة من عام    وخالل  ). ميامنار(ة العاملية   ومنظمة الرؤي ) ميامنار(منظمة إنقاذ الطفولة    
القوانني  دورة تثقيفية لوحدات اجليش عن       ١٠ ٧٨٧، ُنظمت   ٢٠١٠مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٤

 محلـة   ١٢ونظمت اللجنة   . الوطنية والدولية املتعلقة مبنع جتنيد القصر ألداء اخلدمة العسكرية        
تماعية ووحـدة   يف مدرسة التدريب على الرعاية االج     نية  التجنيد دون السن القانو   توعية ملنع   

 ٣٠ إىل ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٢من  ) ماندالي(و) يانغون(التجنيد العسكري   
 اللجنة الدولية للـصليب األمحـر      بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، و      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
ومن أجل توعية   . منظمات غري حكومية دولية   و )اليونيسيف (لطفولةة ل  األمم املتحد  ومنظمة
وبالتعاون مع منظمة العمـل     . ، وزعت اللجنة أيضا منشورات تتعلق حبقوق الطفل       اجلمهور

 ُعقدت حلقة عمل حـول      ة العاملية، الرؤيالدولية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة       
وشارك . ي تاوي يف ناي ب ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠يف  نية  منع التجنيد العسكري دون السن القانو     

 ٢٧ ويف   .رة الدفاع والوزارات املعنية يف حلقـة العمـل املـذكورة          كبار املوظفني من وزا   
وحـدات  على عدم جتنيـد     اللجنة مذكرة توجيهية تنص     ، أصدر أمني    ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 .هم وبأن إجراءات ستتخذ ضد جتنيديةطفال دون السن القانونألاجليش 

 حقوق املرأة  -٤  

 ٢٢يع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف   على إثر االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مج       -٥١
 .على إتاحة احلقوق واحلرية جلميع النساء يف البلدتعمل ميامنار بدأت ، ١٩٩٧يوليه /متوز

العاملة لشؤون املرأة بوصفهما    الوطنية  اللجنة   و اللجنة الوطنية لشؤون املرأة   وأنشئت    -٥٢
. للنـهوض بـاملرأة   متر العاملي الرابـع     ملؤ ا حددهااملهام اإلثىن عشر اليت     اآللية الوطنية لتنفيذ    
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 يف ميامنار مع البلدان اإلقليمية ومنظمات األمم املتحدة         اللجنة الوطنية لشؤون املرأة   وتعاونت  
 .املرأة يف ميامنارتنمية نظمات غري احلكومية الدولية من أجل والوزارات املعنية وامل

وأسس . ٢٠٠٣ديسمرب  /ن األول  كانو ٢٠ منذ   احتاد شؤون املرأة يف ميامنار     وأنشئ  -٥٣
وعمل االحتاد على تنفيذ    . مستوى القاعدة الشعبية  حىت  االحتاد منظمات معنية بشؤون املرأة      

 استـشارية، وتلقـي    وفـتح مراكـز    ،املرأة من العنف واالجتار بالبشر    برامج توعية حلماية    
ني اليت حتمي النـساء     ونشر املعرفة بالقوان  للبت فيها   وإحالتها إىل السلطات املعنية     الشكاوى  

 .من خالل وسائل اإلعالم، لفائدة مجيع النساء يف ميامنار

وجتدر اإلشارة إىل أن    . السكانجمموع  املائة من   يف   ٥٠ومتثل النساء يف ميامنار نسبة        -٥٤
املائة يف قطـاع    يف   ٧٦,٤٦قطاع الصحة، و  من العاملني يف    املائة  يف   ٦٣,٩٩املرأة شكلت   

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨املائة من املوظفني يف قطاع اإلدارة يف فترة الـسنتني            يف ٥٠,٩٩التعليم، و 
لنـهوض  لووضعت وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني خطة العمل الوطنيـة   

صـندوق األمـم    بالتعاون مع الوزارات املعنيـة و      ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  ) املشروع(باملرأة  
  جماالً ١٢وتتضمن خطة العمل املذكورة     . ية الدولية نظمات غري احلكوم   وامل املتحدة للسكان، 

والصحة، والعنف ضد   املرأة  والتعليم والتدريب، و  املرأة   وجمال   ،جمال املرأة وسبل املعيشة   مثل  
ـ     صنع  املرأة و واالقتصاد، و املرأة  الطوارئ، و املرأة و وجمال  املرأة،    اتالقـرار، وجمـال اآللي

والبيئـة  واملرأة  ووسائل اإلعالم،    املرأةقوق اإلنسان، و   وح باملرأة، واملرأة املؤسسية للنهوض   
 . الطفلةواجملال املتعلق ب

احتاد شـؤون   دعم هدف احلد من الفقر وهو أحد األهداف اإلمنائية لأللفية، نفذ            لو  -٥٥
. لنساء الفقريات يف والياهتن ومقاطعاهتن  لالقروض املتناهية الصغر    منح   برنامج   املرأة يف ميامنار  

نساء يف املنطقة   لل قروضا متناهية الصغر     احتاد شؤون املرأة يف ميامنار     على ذلك، قدم  وعالوة  
االحتـاد دورات تدريبيـة     وأتاح  . املتضررة من إعصار نرجيس، للقيام بأنشطة مدرة للدخل       

 من أجل تقدمي الـدعم النفـسي        نظمات غري احلكومية الدولية   لفائدة أعضائه بالتعاون مع امل    
 .ء املعرضات للمخاطراالجتماعي للنسا

وسنت ميامنار قانون مكافحة االجتار بالبشر بوصفه قانونا خاصا ملكافحـة جرميـة        -٥٦
 مليامنـار   خلمسيةواعتمدت خطة العمل الوطنية ا    . االجتار بالبشر عمال بأحكام األمم املتحدة     

ملكافحة االجتار بالبشر وأنشئت فرق العمل علـى مـستوى الواليـات       ) ٢٠١١-٢٠٠٧(
 . قاطعات واملناطق والبلداتوامل

نتخنب كنائبات يف   ، حيق للنساء أن يُ    )٢٠٠٨(ووفقا لدستور مجهورية احتاد ميامنار        -٥٧
. وتتيح سياسة ميامنار التعليمية فرصا متساوية لكال اجلنسني دون أي متييـز           . شعبجملس ال 

مـساواة  يضا على   كما تنص أهداف مراحل التعليم التحضريي واالبتدائي والثانوي والعايل أ         
 .نوع اجلنسمجيع املواطنني يف احلقوق دون متييز بسبب 
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تساوي احلقوق مع الرجال فيمـا يتعلـق بفـرص العمـل            تتعلق ب وتنظم أنشطة     -٥٨
 .االجتماعي والسالمة يف مكان العمل، وفقا لقانون العمل ذي الصلةواستحقاقات الضمان 

 حقوق العمال  -٥  

ولية والوطنية، عملت حكومة ميامنار على النهوض حبقـوق         وفقا لقوانني العمل الد     -٥٩
ومل تدخر ميامنار أي جهد للقضاء على السخرة يف البلد مستعينة يف            . ومزايا العمال ومحايتها  

رمسي إلجبار أشخاص على العمل يف ميامنار       تكليف  ويعترب إصدار   . ذلك بإرادة سياسية قوية   
 وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية األمر ،ب القانونأمرا غري قانوين ويشكل أيضا جرمية مبوج   

وأصدرت الوزارة أيضا األمر املكمل لألمر رقـم        . السخرةممارسة  الذي حيظر   ) ١/٩٩(رقم  
 وينص على اختاذ إجراءات ضد من خيـالف         ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧يف  ) ١/٩٩(

. قوانني أخـرى سـارية      من القانون اجلنائي أو أية     ٣٧٤مبوجب املادة   ) ١/٩٩(األمر رقم   
صدر األمران املذكوران حتت إشراف جملس الدولة للسالم والتنمية وأصبحا بناء على ذلك             و

 املتعلقـة   ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       بوفيما يتعلق   . أيضا وضعيني   مبثابة قانونني 
 ملـساعدة   مةتصال تابع للمنظ  ضابط ا  لتعيني   ٢٠٠٢توقيع اتفاق يف عام     بالعمل اجلربي، مت    

 ٢٠٠٧فربايـر   /مذكرة تفاهم تكميلي يف شـباط     الصدد، وقعت   ويف هذا   . حكومة ميامنار 
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ومت الحقا جتديد الفترة التجريبية سـنويا يف األعـوام           . ملدة سنة كتجربة  

 .وباتت آلية التفاهم التكميلي تعمل حاليا بشكل تام. ٢٠١٠و

للتوعيـة  ظمة العمل الدولية حلقات عمـل       ونظمت وزارة العمل باالشتراك مع من       -٦٠
 عممت وزارة العمل علـى      وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية،    . بشأن القضاء على السخرة   
 .القضاء على السخرةعن وثيقة التفاهم التكميلي وكتيبا مبسطا نطاق واسع باللغة احمللية، 

ت األساسية الثماين ملنظمة    وصدقت ميامنار على اتفاقيتني رئيسيتني من بني االتفاقيا         -٦١
وجيري اختاذ التدابري املناسـبة وفقـا لالتفـاقيتني         . العمل الدولية اليت تتعلق حبقوق اإلنسان     

املواطنة، واحلقـوق  " املعنون ٨أحكام االتفاقيتني ذات الصلة يف الفصل تتجلى  و. املذكورتني
 .من دستور الدولة اجلديد" والواجبات األساسية للمواطنني

وإعادة صياغة قوانني العمـل الـسارية بـل         مراجعة  ومل تقتصر وزارة العمل على        -٦٢
وسعيا حنو ظهور نقابات عمالية وفقا التفاقية منظمة العمل الدوليـة           . صاغت قوانني جديدة  

 ٢٠٠٨إىل دستور الدولة لعـام    يستند  لنقابات العمالية   لجيري حاليا صياغة قانون     ،  ٨٧رقم  
 .مع إدراج اقتراحات مناسبة يقدمها خرباء منظمة العمل الدوليةومعايري العمل الدولية 

وعملت وزارة العمل بنشاط لضمان متتع العمال حبقوقهم وفقـا لقـوانني العمـل           -٦٣
عـدم وجـود    ورغم  . وجيوز للعمال أن يطالبوا حبقوقهم بشكل فردي أو مجاعي        . السارية

هبـدف منـع حـدوث      ع عقد عمل    يوقيتم يف املمارسة ت   اآلن، إال أنه     حىت   نقابات عمالية 
. منازعات بني صاحب العمل واملستخدم وللتحكيم يف املنازعات التجاريـة حاملـا تظهـر             
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.  السارية بأقصى ما ميكن من السرعة وفقا للقوانني      ا تسوَّي   وعندما تنشأ منازعات جتارية فإهن    
نها اللجنة املشرفة على    ماملنازعات التجارية بواسطة آلية ثالثية األطراف تتألف        وتسوَّي عادة   

ن وزارة العمل بوصفه أمني اللجنة، وصاحب العمـل أو          موظف م  منعمال البلدة وتشكل    
 . املدير واملستخدم

أكتـوبر  /يف تشرين األول  هيئة معايري املهارات الوطنية     وعالوة على ذلك، أنشئت       -٦٤
. يف جمال املهـارات  أمم جنوب شرقي آسيا، حىت يستويف عمال ميامنار معايري رابطة     ٢٠٠٧

من الوزارات املعنيـة    املدراء العامني   العمل رئيساً وعضوية    من نائب وزير    هذه اهليئة   وتتألف  
 ُوضعت ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة . والرابطات املعنية من القطاع اخلاصورؤساء املنظمات 

 مهنـة  ١٠٠معايري مهـارات  وضعت  ٢٠١٠-٢٠٠٩ مهنة ويف الفترة ٤٤مهارات معايري  
 جلنة حبسب القطاعات لصياغة معايري املهارات بغرض تـشجيع          ١٤وأنشئت حاليا   . خرىأ

 .املهارات الالزمة يف كل قطاع لتكون متوافقة مع املعايري الدولية للمهارات

 للعمال، دأبت وزارة العمل على تطبيق خطة        ماية الضمان االجتماعي  وفيما يتعلق حب    -٦٥
 .١٩٥٤ضمان االجتماعي لعام االجتماعي مبوجب قانون الالضمان 

لتوظيـف  جملاالت ا وكالة توظيف على تطبيق التدابري الضرورية      ٧٧ويف حني تعمل      -٦٦
احمللي، ُوضعت ترتيبات إلرسال عمال من ميامنار يرغبون يف العمل خارج البلد عرب أكثـر               

وق ذلك، وفيما يتعلق حبق   فضالً عن   و. ١٩٩٩ وكالة مرخصة للعمل باخلارج منذ       ١٠٠ من
عمال ميامنار يف اخلارج، وسعيا حنو متتعهم حبقوقهم املكفولة مبوجب القـوانني الـسارية يف       
البلدان اليت يقيمون فيها، عملت سفارات ميامنار والوزارات واملؤسسات املعنية على تسوية            

 .تلك املسائل بالتعاون مع اجلهات املختصة

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٦  

االحتاد الرعاية لألمهات، واألطفـال،     يقدم  من الدستور على أن     ) أ(٣٢تنص املادة     -٦٧
وتـنص  . واأليتام، والعاملني الذين سقطوا يف مهمات دفاعية، واملسنني، وذوي اإلعاقـات          

على أن تعتمد الدولة تدابري هبـدف متكـني         حتديداً  ) ١٩٩٣(من قانون الطفل    ) أ(١٨ املادة
تعلـيم  الي اإلعاقة اجلسدية من حق احلصول علـى         أو ذو عقلي  تخلف  باألطفال املصابني   

احلصول على الرعايـة  حقهم يف يف مدارس خاصة أو مهنية، و ) املستوى االبتدائي (ساسي  األ
 .بكرامةاخلاصة والدعم من الدولة، وحق املشاركة يف اجملتمع 

) ٢٠١٢-٢٠١٠(شخاص ذوي اإلعاقة يف ميامنار      لألومت تنفيذ خطة العمل الوطنية        -٦٨
وتطـوير الـسياسات    التوعيـة   خطة العمل تنفيذ برامج     تتوخى  و. دف إعمال حقوقهم  هب

وحقهـم يف   والتقنيات وكفالة حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االندماج االجتماعي التـام            
وتقوم وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني بدور رائـد يف           . تشكيل مستقبلهم 
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زارات املعنية واملنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمـات غـري          هذا الصدد وتتعاون مع الو    
 .احلكومية وغريها من املنظمات االجتماعية

األشـخاص ذوي  صاحل ويف أعقاب إعصار نرجيس، وضعت خطة عمل للطوارئ ل          -٦٩
أجهـزة  لألشخاص ذوي اإلعاقة    قُدمت  ويف إطار خطة العمل،     . اإلعاقة يف املناطق املتضررة   

دعم سبل عيشهم، ومـساعدات إلصـالح منـازهلم         لعلى احلركة، ومقومات    ساعدهتم  مل
املستشفيات ملواصلة عالجهم، وأتيحت    اإلحالة إىل   ، و خدمات العالج الطبيعي  وجتديدها، و 

. هلم بيئة خالية من العوائق ونظمت دورات تدريبية ملقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة            
 . شخص١٥ ٠٠٠ استفادوا من خطة العمل وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين

وتنفذ إدارة الرعاية االجتماعية باالشتراك مع وزارة التعليم أنشطة يف إطار برنـامج               -٧٠
من األطفال   ٨٠١وفيما يتعلق بالربنامج، التحق مبدارس التعليم األساسي        ". التعليم للجميع "

شـخاص ذوي اإلعاقـة    مدرسة خاصة باأل١٤ طفال يف    ١٤٥٠ومت تسجيل   . ذوي اإلعاقة 
 أشـخاص ذوي إعاقـة   ٦ طالبا ذا إعاقة باملعاهد الثانوية واجلامعات والتحـق      ٣١والتحق  

 .العليابالدراسات 

لمـسائل  الوزارة احملورية ل  وتعترب وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني          -٧١
 األشخاص ذوي اإلعاقة مثـل      وتنفذ الوزارة برامج لفائدة   . املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة   

التعليم اخلاص، والتدريب على احلركة اجلسدية اليوميـة،        تقنيات  برنامج التدريب املهين، و   
، مـدرة للـدخل   مشاريع  ألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية، واستحداث      لوالعالج الطبيعي   

 يف  وإنشاء بيئة خالية من العوائق وبناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان انـدماجهم            
 مدرسة خاصة لألشخاص    ١٧وتنفذ الوزارة األنشطة املذكورة يف      . التوعيةاجملتمع، وأنشطة   
بلدة  ١٥ قرية تقع يف     ١٢٠ مركزا ملوارد األشخاص ذوي اإلعاقة ويف        ٢٢ذوي اإلعاقة ويف    

 . يف كامل أحناء البلد، يف إطار يتسم بالتعاون الوثيق
اإلعاقة، سنت ميامنار قـانون توظيـف   ألشخاص ذوي  ليتعلق بفرص العمل    وفيما    -٧٢

فـرص عمـل    خللـق   ويتخذ البلد حاليا تـدابري      . ١٩٥٨األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام      
 .ألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للقانون املذكورل

ومن أجل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع حبقوقهم بالكامل، ُتبذل جهود              -٧٣
مية واملنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمات غـري        متضافرة بالتعاون مع املنظمات احلكو    

، لقواعد األمم املتحـدة املوحـدة  احلكومية واملنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا    
اجلديدة وإطار بيواكو للعمل يف األلفية اجلديدة زائد مخـسة،   وإطار بيواكو للعمل يف األلفية   

 .ذوي اإلعاقةقوق األشخاص األمم املتحدة حلاتفاقية و
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 حرية الدين  -٧  

 على متتع كـل مـواطن يف    ١٩٧٤ ودستور عام    ١٩٤٧ينص كل من دستور عام        -٧٤
وباملثـل، يكفـل    . ميامنار حبق حرية املعتقد بغض النظر عن العرق أو الدين أو نوع اجلنس            

. ، حريـة الـدين    واسعستفتاء شعيب   باتمد  الذي اعُ ) ٢٠٠٨(دستور مجهورية احتاد ميامنار     
تعتنقهـا أقليـة مـن      أيضاً  ومثة ديانات أخرى    . يعتنق أغلب سكان ميامنار الديانة البوذية     و

يعترف االحتاد أيـضا باملـسيحية      :" من هذا الدستور ما يلي     ٣٦٢وجاء يف املادة    . السكان
بوصفها ديانات موجودة يف االحتاد يف تاريخ بدء        ) األنيمية(األرواحية  واإلسالم واهلندوسية و  

. الوطنية باالعتراف واالحترام أيـضا    األعراق  وحتظى كل ديانة تعتنقها     ". الدستورنفاذ هذا   
باغوتـا  جنبا إىل جنب مثل معبد سويل       املعامل األثرية الدينية    ويف قلب مدينة يانغون، ترتفع      

اهلندوسي، كدليل  غاينش  ل املسيحية ومعبد    يوكنيسة إميانو اإلسالمي  البوذي ومسجد بنغايل    
وقد الحظت السيدة ساداكو أوغاتا، اخلبرية املستقلة للجنة . يف البلدالديانة  واضح على حرية

ميامنار جمتمع منوذجي يف مـا      : "، أن ١٩٩٠حقوق اإلنسان، اليت جاءت إىل ميامنار يف عام         
 ".يتعلق حبرية املعتقد

وتتجلى حرية املعتقد يف برنامج احلج السنوي الذي تـسهر علـى تنظيمـه وزارة                 -٧٥
فقد بلغ عدد احلجاج الذين أرسلوا من ميامنار إىل اململكـة           .  الدينية يف احتاد ميامنار    الشؤون

 ١٩٨٦ يف الفترة من     حاجاً ١٥ ٧٤٠  حتت رعاية هذا الربنامج    ألداء احلج  العربية السعودية 
 .٢٠١٠إىل 

  احلق يف التنمية  -٨  

ومنـذ  . رينفذت احلكومة أنشطة إمنائية يف املدن واألرياف يف ظـل زخـم كـب               -٧٦
. اإلقليميـة تنمية  ال، ساد السالم واهلدوء يف البلد مما مهد الطريق لتعزيز أنشطة            ١٩٨٨ عام

 جمموعة مـن    ١٧حسن نوايا احلكومة، عادت     املتمردة  فعندما أدركت اجملموعات املسلحة     
وهي تعمل جنبا إىل    .  جمموعة رئيسية إىل الشرعية وسلمت أسلحتها مقابل السالم        ١٨ضمن  

  . احلكومة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مناطقهاجنب مع

تنمية املناطق احلدودية واألعراق الوطنية ويرأسها رئـيس        وأُنشئت اللجنة املركزية ل     -٧٧
 .وأنشئت أيضا اللجنة العاملة واللجان الفرعية. الدولة

ــشئت وزارة  -٧٨ ــة يف    وأُن ــراق الوطني ــة واألع ــاطق احلدودي ــة املن  ٢٤تنمي
وأعيد . امج تنمية املناطق احلدودية واألعراق الوطنية بفعالية      ، لتنفيذ بر  ١٩٩٢ سبتمرب/أيلول

تنظيم الوزارة يف وقت الحق وأصبحت وزارة تقدم املناطق احلدودية واألعـراق الوطنيـة              
 .١٩٩٤يناير / كانون الثاين٣٠ وشؤون التنمية يف

تحقيق تنمية  لرية والريفية يف جمال التنمية      وسعيا حنو تقليص الفارق بني املناطق احلض        -٧٩
تنمية الريفيـة، ومـشروع     المتوازنة، نفذت احلكومة خطة تطوير األعراق الوطنية، وخطة         



A/HRC/WG.6/10/MMR/1 

GE.10-17256 16 

وبغية متكني األعراق الوطنية من التمتع مبزايا التنمية يف أقـرب   .  منطقة ٢٤التنمية اخلاصة يف    
املنظمـات  املعنية و ع الوكاالت احلكومية    فرصة، مل يكتف السكان احملليون بالتعاون الوثيق م       

مهام التنميـة    بل شاركوا أيضا طواعية يف       ،الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين     
 .املنفذة يف مناطقهم

 ١٣تنمية املناطق احلدودية واألعراق الوطنية اليت دامـت         لومت تنفيذ اخلطة الرئيسية       -٨٠
وعالوة على ذلك،   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ إىل السنة املالية     ١٩٩٤-١٩٩٣سنة، من السنة املالية     

جيري تنفيذ اخلطة الثالثينية طويلة األجل املتعلقة بتنمية املناطق احلدودية واألعراق الوطنيـة             
 من أجل حتسني ظروف حيـاة       ٢٠٣١-٢٠٣٠ إىل سنيت    ٢٠٠٢-٢٠٠١ابتداء من سنيت    

 .اجملموعات العرقية الوطنية يف املناطق احلدودية

صـناديق   مليار كيات من     ١١٩,١٣١، أنفقت الدولة    ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١حىت  و  -٨١
 كيات من ميزانية وزارات خمتلفة وبلغ جمموع        ات مليار ١٩٧,٩٠٤تنمية املناطق احلدودية، و   

 . مليار كيات٣١٧,٠٣٥ما أنفقته 

 احلق يف الصحة  -٩  

معيـشة مالئـم   أقرت حكومة ميامنار حبق كل فرد يف أن يتمتع وأسرته مبـستوى               -٨٢
ويرتبط احلق يف الصحة ارتباطا وثيقا أيضا بإعمـال حقـوق اإلنـسان             . للصحة والرفاهية 

، اعتمدت ميامنـار    ١٩٧٨ومع وضع خطة الصحة الشعبية يف عام        . األخرى ويتوقف عليه  
الرعايـة الـصحية     بوصفها هدفا اجتماعيا يتعني حتقيقه باستخدام        شعار الصحة للجميع  

أمـة  وتعترب الصحة للجميع حقا أساسيا من حقوق اإلنسان لبنـاء           . ي كنهج أساس  األولية
 . حديثة ومتطورة تنعم بالسالم

كني كل مواطن مـن بلـوغ       مت"ويف هذا السياق، تتمثل أهداف وزارة الصحة يف           -٨٣
احلرص على أن يكون كل مـواطن       " و "التمتع بطول العمر   بكامله   متوسط العمر املتوقع  

 برناجما صحيا ١٢رى وضع خطط الصحة الوطنية ويتم حاليا تنفيذ     وج. "خاليا من األمراض  
 .لأللفية املتعلقة بالصحة مشروعا مع التأكيد على حتقيق األهداف اإلمنائية ٦٥تضم 

 :ومن أجل تلبية املتطلبات الصحية السائدة يف البلد، مت حتديد جماالت األولوية التالية  -٨٤

اية السابقة للـوالدة، والتغذيـة، واملـاء        صحة األم والطفل، وتقدمي الرع      )أ(  
  ال ينفذ إليها الذباب؛ مراحيض والصرف الصحي، و

  املعدية املستجدة واملتكررة والقضاء عليها؛ الوقاية من األمراض   )ب(  
 ومرض  أمراض القلب واألوعية الدموية،   الوقاية من األمراض غري املعدية و       )ج(  

والتـدخني،  إدمان املخـدرات والكحوليـات،      والسكري، والسرطان، والصحة العقلية،     
  واحلوادث؛
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  ؛االستدامة البيئية  )د(  
  املالية اجلسيمة أثناء اإلصابة باملرض؛املتاعب محاية الفقراء من   )ه(  
 .وضع نظم صحية فعالة  )و(  

ومن الشواغل الوطنيـة    اليت حتظى بأولوية    يعد مرض اإليدز يف ميامنار من األمراض          -٨٥
 ٢٠١٠-٢٠٠٦غت اخلطة االستراتيجية الوطنية وخطتها التـشغيلية للفتـرة          وقد صي . أيضا

ومتارس ميامنار هنجا حيترم حقوق اإلنسان فيما يتـصل         . مبشاركة عدة قطاعات ووكاالت   
نقص املناعة البشرية مع التأكيد على مبدأ مشاركة األشخاص املصابني وعدم التمييز            بفريوس  

 .الربامجعند وضع اخلطط وتنفيذ السياسات و

برنامج األمم  وذهبت تقديرات وزارة الصحة باالشتراك مع منظمة الصحة العاملية و           -٨٦
 يف جنيف   متالزمة نقص املناعة املكتسب   /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      

فوف مـن تتـراوح      مصاب يف ص   ٢٤٠ ٠٠٠إىل أن عدد املصابني باملرض يف ميامنار بلغ         
حلقـة  الحظت  وعالوة على ذلك،    . ٢٠٠٩ سنة، يف عام     ٤٩ سنة و  ١٥ بني   أعمارهم ما 

وأثره على السكان الـيت     اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   إسقاطات  العمل املعنية بتحليل    
املائـة يف    يف   ١,٥تقلصت مـن    الفريوس  ، أن نسبة انتشار     ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول عقدت  

قد بلغ ذروته الفريوس وأشارت أيضا إىل أن . ٢٠٠٩املائة يف عام يف  ٠,٦١إىل  ٢٠٠٠ عام
 . وأنه بدأ ينحسر٢٠٠٠يف عام 

وتعمل ميامنار جاهدة على تقليص معدل وفيات األمهات يف فترة النفاس ومعـدل               -٨٧
. وفيات املواليد ومعدل وفيات الرضع فضال عن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامـسة             

اخلاص حنو أنشطة رعاية صحة الطفل واملواليد واألمهات وتوجه كافة جهود القطاعني العام و
ومـن بـني    . دون سن اخلامسة   األطفالواألمهات واملواليد والرضع    هبدف تقليص وفيات    

التوجهات االستراتيجية يف ميامنار، االستفادة إىل أقصى حد من املوارد املتاحة لفائدة األنشطة   
 .املخصصة لصحة ألمهات واملواليد واألطفال

فقـد  . لى الـصحة سـنويا  وزادت احلكومة من نسبة اإلنفاق اجلاري والرأمسايل ع   -٨٨
 السنة املاليـة  يفو. شر مرة خالل العقد األخريعإثىن تضاعف اإلنفاق احلكومي على الصحة     

 ٥١,٦٧٥، بلغت املصاريف اليت تكبدهتا الدولة لفائدة اخلدمات الـصحية           ٢٠٠٩-٢٠٠٨
أقل قدر من    مرافق الرعاية الصحية األولية ب     خلدمات الصحية يف  وتوفر ميامنار ا  . مليار كيات 

ومن أجل توفري احلماية املالية للفقراء، جيري تطبيق هنج الرعايـة الـصحية             . التكلفة أو جمانا  
 .وآلية إعفاء لصاحل الفقراء

وقد استثمرت الدولة يف القطاع الصحي احلكومي بتحسني املستشفيات وتوسيعها            -٨٩
 ٢٣منها  مستشفى   ٨٨٩ إىل   ٦٣١ من   ١٩٨٨عدد املستشفيات منذ عام     فارتفع  ،  وتطويرها

وباملثل، وخالل الفترة نفسها، زاد عدد      . مستشفى متخصصا لتقدمي الرعاية الصحية يف البلد      
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 مركزا كما زاد عدد املراكز الصحية الفرعيـة الريفيـة           ١٦٨املراكز الصحية الريفية إذ بلغ      
 .٢٠١٠يوليه / يف متوز مركزا٧٢١ً ليبلغ

 احلق يف التعليم  -١٠  

أدركت ميامنار أن التعليم عنصر أساسي لتحقيق التنمية يف كافة اجملاالت مما جعلها               -٩٠
وتسعى وزارة التعليم إىل حتسني فرص الوصول إىل التعليم بالنسبة          . تركز عليه بصفة خاصة   

لـيم األساسـي والتعلـيم      إىل مجيع األطفال والنهوض بنوعية التعليم يف كل من مرحلة التع          
، مت تنفيذ اخلطة الثالثينية طويلة األجل لتطوير        ٢٠٠٢-٢٠٠١ومنذ السنة الدراسية    . علىاأل

، على ستة مراحل ومتثل كل      علىالتعليم اليت تشمل برامج ملرحلة التعليم األساسي والتعليم األ        
 . مرحلة منها خطة مخسية

املدارس، مت تنفيذ    ب  هم يف سن الدراسة    مجيع األطفال الذين  ووفقا ملشروع تسجيل      -٩١
األنشطة املتفق عليها لتعزيز التحاق مجيع األطفال باملدارس وزيادة معـدل االسـتمرار يف              

مجيع األطفال الذين هـم يف سـن   ووفقا إلعالن جومتني، مت تنفيذ مشروع تسجيل        . التعلم
مية بـني   ن حمو األ  ية ع أجريت دراسة استقصائية سنو    و ،١٩٩٦ يف املدارس منذ عام      الدراسة

، عقـد أسـبوع     ٢٠٠٠-١٩٩٩ومنذ السنة الدراسـية     . ١٩٩٩عام  حىت  ألسر املعيشية   ا
السلطات احمللية وموظفي قطاع    البلدات بتنسيق ومشاركة    االلتحاق باملدارس سنويا يف كافة      
معـات   اجملالس املدرسية وأهل اخلري واألوليـاء واجملت       أمناءالتعليم واملنظمات غري احلكومية و    

صف على صعيد البلد، زاد معدل االلتحاق بال      يف هذا الصدد    ونظرا ملا بذل من جهود      . احمللية
. ٢٠١١-٢٠١٠املائة يف السنة الدراسية      يف   ٩٨,٣٧بلغ نسبة   األول من املرحلة االبتدائية ف    

 سن  ميع األطفال يف  فرص الوصول إىل التعليم يف املرحلة االبتدائية جل       هتيئة  تلك النسبة   وتكفل  
ن إىل األقليـات    و مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة واألطفال املنتم          الدراسة
 .العرقية

ـ  ١٩٩١وبدأ العمل بنظام التقييم والتدرج املستمرين يف ميامنار يف عام             -٩٢ رع يف   وُش
يف وعلى إثر ذلك طبق املشاركة يف املشروع بالتعاون مع اليونيسيف، تنفيذه يف مدارس املدن  

ومن أجل النهوض بقدرة األطفال على اإلبداع ومبهاراهتم        . ١٩٩٨مجيع أحناء البلد منذ عام      
، جرى توسيع نطاق تطبيق هنج     هارات إجياد احللول للمشاكل   التحليلية وبتفكريهم النقدي ومب   

 .يركز على الطفل، الستخدامه يف املدارس

ـ         -٩٣ ، )٢٠١٥-٢٠٠٣(ع يف ميامنـار     ووفقا خلطة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجمي
استحدثت مدارس تراعي احتياجات األطفال ومت توسيع نطاقها استنادا إىل اتفاقية حقـوق             

هـي  طفل يف ميامنار على ثالثة مبادئ أساسـية         وتقوم املدارس اليت تراعي حقوق ال     . الطفل
تمتع مجيع  وبناء على ذلك، ي   ". مصلحة الطفل الفضلى، وعدم التمييز، واحترام رأي الطفل       "
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أطفال املدارس يف ميامنار حبقوقهم يف املدارس، ويف أسرهم، ويف اجملتمع، كما نصت علـى               
 .ذلك االتفاقية املذكورة

التعليم يف املرحلـة  منهج  يف لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    وُيفرض إدراج دروس ا     -٩٤
ـ    . األساسية وهي تدرس يف كافة مدارس التعليم األساسي        ستوى التعلـيم   وبالنـسبة إىل م

االبتدائي األساسي، أدرج مفهوم حقوق اإلنسان يف مادة اآلداب والتربية املدنية فضال عـن              
وبالنسبة إىل املرحلة الثانوية، تفرض .  والدراسات االجتماعيةلغة ميامنارمواد أخرى مثل مادة 

 . درس ضمن مناهج التعليم املختلفة وتلتثقيف يف جمال حقوق اإلنساندروس ا

ومبا أن أنشطة البحث تعترب ذات أمهية حيوية بالنسبة إىل مؤسسات التعليم العـايل،              -٩٥
 تمثل يف إجراء حبوث تتعلـق باملواضـيع       ي األنشطة الرئيسية اليت تنفذ يف هذا اجملال         أحدفإن  

ومن خالل تنفيذ خطة تطوير التعليم طويلة األجـل،         . لبلداهلامة فضال عن البحوث املفيدة ل     
 بل جتري أيضا حبوثا تطبيقية تعتمد       ،مؤسسات التعليم العايل بإجراء حبوث أكادميية     تكتفي   ال

لية من أجل تلبية االحتياجات احمللية للمنطقة اليت توجد هبا مؤسسات التعليم            احملوارد  املعلى  
وقد أتيحت برامج تعليمية لنيل شهادة الدكتوراه يف خمتلف اجلامعات منـذ الـسنة              . العايل

 .١٩٩٥-١٩٩٤الدراسية 

وأنشئت جامعة للفنون والعلوم وواحدة للعلوم احلاسوبية وأخرى للعلوم التقنية على             -٩٦
 وبلغ جممـوع اجلامعـات      ، منطقة للتنمية اخلاصة   ٢٤مقاطعة فضال عن    / والية ١٤األقل يف   

وبناء على ذلك، فقد حتقق هـدف       . ١٦٠يع أحناء البلد    اليت فتحت أبواهبا يف مج    والكليات  
 . على التعليم العايل بالكامل وعلى قدم املساواة بالنسبة إىل اجلميع يف ميامناراحلصول

واكتسب طالب مرحلة التعليم العايل ثقافة متينة يف جمال حقـوق اإلنـسان منـذ        -٩٧
 قـسم   دراسـة القـانون أو    وتتيح أقسام من قبيل قسم      . التحاقهم مبرحلة التعليم األساسي   

 .تعليم العايل، دروسا متقدمة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانالعالقات الدولية مبؤسسات ال

فقد بلغت امليزانيـة اإلمجاليـة      . ملحوظبشكل  اإلنفاق على التعليم    ويزداد سنوياً     -٩٨
ووفقا للدستور اجلديد،   . ٢٠١٠-٢٠٠٩ مليار كيات يف السنة الدراسية       ٢٤٨,٣٩للتعليم  

ملموس على التعليم بشكل    أن يزيد اإلنفاق    كثرياً  فإن من شأن تشجيع قطاع التعليم اخلاص        
 .يف املستقبل القريب

 حقوق السجناءإعمال   -١١  

تبذل إدارة السجون التابعة لوزارة الشؤون الداخلية حاليا كل جهودها من أجـل               -٩٩
 األمم املتحدة  اليت أصدرهتا  جملموعة املبادئ وقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      االمتثال لل 

 .١٩٨٨عام يف 
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بواسـطة   يف الـسجون     منهجياً) إناث/ذكور(ويف الواقع، ُيسجل السجناء اجلدد        -١٠٠
وفيما يتعلق مبكان   . ويقسمون على فئتني لفصلهم يف مكان االحتجاز      ) ٢١(استمارة السجن   
 قدما  ٣٦وختصص مساحة تبلغ    . بشكل منهجي والعنابر  جيري بناء الزنزانات    إقامة السجناء،   

أفضل يف الزنزانات    نظم لتهوية    وحترص اإلدارة على تأمني   . للسجني الواحد األقل   على   مربعا
وتنظم بشكل منهجي أيضاً أنشطة تعليمية وصحية ورياضية ويوفَّر الغذاء لفائـدة            . والعنابر
 .وعالوة على ذلك، جتري العناية بالسجناء وفقا للقواعد واللوائح السارية. السجناء

من الشباب  ، أتيح لسجناء مدانني     ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦متدة من عام    وخالل الفترة امل    -١٠١
 إىل الـصف    رياض األطفـال  حضور فصول التعليم من مرحلة        سجيناً ١ ٠٧٤بلغ عددهم   

القـراءة  " (األساسـية الـثالث   املهارات  "أما السجناء الذين التحقوا بفصول تعليم       . التاسع
، فقد بلـغ    ٢٠١٠-٢٠٠٨ام الدراسية   اليت فتحت أبواهبا خالل األعو    ) والكتابة واحلساب 

يف السجون لفائدة السجناء بنية جتنيبـهم       للتأمل  وجيري فتح مراكز    .  سجينا ١١٥٦عددهم  
وتتاح للسجناء فرصة الذهاب إىل     . سلوكهمهتذيب  جنائية يف املستقبل و   أعمال  املشاركة يف   

اإلنـاث الـذين    دد السجناء من الـذكور و     وبلغ ع . مبحض إرادهتم املذكورة  التأمل  مراكز  
 إىل  ٢٠٠٤ يف الفتـرة املمتـدة مـن عـام           سـجيناً  ٢٠ ١٧٠دورات التأمل   شاركوا يف   

 . ٢٠١٠ عام

 إىل  ٢٠٠٤وُنظمت دورات تدريبية مهنية داخل السجون يف الفترة املمتدة من عام              -١٠٢
وفيمـا يتعلـق    .  سجيناً ١٤ ٥٥٤ وبلغ عدد السجناء املستفيدين من الدورات        ٢٠١٠عام  

 موظفا خمتصا   ٦٩ مشرفا صحيا و   ٢٨ طبيبا و  ٣٣تعيني  جيري أيضاً    الطبية للسجناء،    بالرعاية
وعالوة على ذلك، يرسـل املتخصـصون       . يف جمال الصحة يف السجون ومعسكرات العمل      

 وعند الـضرورة    ،خارج السجون إىل أماكن االحتجاز لتقدمي الرعاية للسجناء       من  واألطباء  
وخـالل الـسنة املاليـة      .  يف املستشفيات العمومية   بتلقي العالج الطيب  للرتالء  يسمح  
يون كيات مـن     مل ٧١,٩٣، ُزودت السجون ومعسكرات العمل مبا قيمته        ٢٠١٠- ٢٠٠٩

املياه بلـغ   مبعامل لتنقية   وجهزت خمتلف السجون ومعسكرات العمل      . األدوية واملواد الطبية  
املياه معامل تنقية   وتبلغ قيمة   . ةالرتالء مبا يكفي من املياه النقي     هبدف تزويد   عمالً   م ٢٥عددها  

 . مليون كيات٣٠٧,٥٩وما يتصل هبا من مرافق مبلغا قدره 

امتثلوا لقواعد الـسجن    حبسن السري والسلوك و   منح العفو للسجناء الذين متيزوا      وُي  -١٠٣
، وفقـا لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         األحكام الصادرة يف حقهـم    ولوائحه أثناء قضاء    

 ١١٤ ٨٠٣ومت إخالء سبيل ة مرة جة لذلك صدر قرار العفو مخس عشر     ونتي). ١(٤٠١ رقم
 .حىت اآلن ١٩٨٩ منذ عام ءناسج
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 هوحياد عدالة القضاء  -١٢  

 من دستور ١٩ واملادة ٢٠٠٠ من قانون النظام القضائي االحتادي لعام ٢تنص املادة   -١٠٤
ويف ستقل وفقا للقـانون،     على حنو م  إلقامة العدل   احتاد ميامنار على مبادئ النظام القضائي       

الطعـن مبوجـب     وضمان احلق يف الدفاع واحلق يف        ،علنية ما مل حتظر القوانني ذلك     حماكم  
 .هذه املبادئعلى تنفيذ حماكم ميامنار وقد عملت .  يف مجيع القضاياالقانون

. يف ميامنار  ويتناول القضاة، على اختالف مستويات احملاكم، القضايا وفقا للقانون          -١٠٥
تصدر كل حمكمة أحكاما قاسية أو خمففة وفقا لطبيعة اجلرمية اليت ارتكبـها أي شـخص                و

استجواب الشهود عمـال    القانونية للمتهم يف    احملاكم احلقوق   وفر  وت. انتهك القوانني السارية  
بقانون األدلة، وحق إحضار شهود، وحق استئناف احلكم وحق الدفاع بواسطة حمام علـى              

 جيـوز   وال. بارتكاب جرائم يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام     املتهمني   ءفقراللحساب احلكومة   
 .أدلة كافيةللمحكمة إدانة املتهم دون 

اإلعدام على شـخص    حكم  يف ميامنار، الوالية القضائية إلصدار      احمللية  محاكم  لول  -١٠٦
عدام هي اليت تصدر أحكام اإل    احمللية  اكم  احملف. ارتكب جرمية خطرية ختضع للقوانني السارية     

وعالوة على ذلك، فـإن     . بيد أنه من الضروري احلصول على موافقة احملكمة العليا        . األولية
علـى  ووفق  ورغم أنه   .  رفضه وذلك احلكم أ  املوافقة على مثل    احملكمة العليا هي اليت تقرر      

. ١٩٨٨إصدار أحكام باإلعدام يف بعض القضايا، إال أن أحكام اإلعدام مل تنفذ منذ عـام                
 . ت تنفيذ أحكام اإلعدام معلقة حاليافعمليا

ومن أجل دعم احلقوق القانونية واحلقوق األساسية ملواطين ميامنار يف حماكمة عادلة،              -١٠٧
العدل بـصورة   إقامة  متارس حماكم ميامنار مهامها القضائية وفقا للمبادئ القضائية املتمثلة يف           

 يف كافة حلق يف الدفاع واحلق يف الطعنضمان ا، و تطبيق العدالة يف حماكمات علنية    ، و مستقلة
ويف احلاالت الضرورية، تصدر احملكمة     . القضايا فضال عن احلق يف اللجوء إىل احملكمة العليا        

، وأوامر منع جتاوز االختصاص، واألوامر      متثالاال ، وأوامر  اإلحضار أمام احملكمة   العليا أوامر 
 بطلـب   الدعوى للمراجعة إحالة   وأوامر ،ني بعدم قانونية تصرفات املسؤول    ة املتعلق ةالقضائي

 . من دستور احتاد ميامنار٣٧٨يقدمه أي مواطن وفقا للمادة 

 التوعية العامة  -باء   

عقدت جلنة ميامنار حلقوق اإلنسان بالتعاون مع الشركاء احملليني واخلارجيني يف جمال     -١٠٨
قوق اإلنسان ونظمـت    حواحللقات الدراسية عن     من حلقات العمل     حقوق اإلنسان عدداً  

اجلمهور حبماية حقوق اإلنسان والنـهوض      توعية   من أجل    ٢٠٠٠دورات تدريبية منذ عام     
 وهي  ٢٠٠٧تشكيل اللجنة املذكورة لتصبح هيئة ميامنار حلقوق اإلنسان يف عام           أعيد  و. هبا

ودورات تدريبيـة   وحلقات دراسية   وعقدت حلقات عمل    . املذكورة آنفا املهام  تواصل أداء   
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حقوق اإلنسان، وحظر االجتار بالبشر، وبشأن حقوق املـرأة،         عن   مناسبة   ٣٥اآلن يف     حىت
وحقوق الطفل، وحقوق العمال، وحقوق العمال املهاجرين، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق 

 ١ ٢٠٠شارك فيها ما يقرب من ، على مستوى كبار املسؤولنياإلنسان واإلجراءات الوقائية 
واحللقات الدراسـية    أيضا من ميامنار للمشاركة يف حلقات العمل         وأرسلت وفود . مشارك

 .الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان

وعالوة على ذلك، ال تزال تعقد حوارات بشأن حقوق اإلنسان، وحظر االجتـار               -١٠٩
بالبشر، وبشأن حقوق املرأة، وحقوق الطفل، وحقوق العمال، وحقوق العمال املهـاجرين،     

بـار  قات عمل بشأن املساواة بني اجلنسني، وحوارات بني ناشطي حقوق اإلنسان وك           وحل
 .ة االجتار بالبشرجرميبشأن منع وقمع  املسؤولني

حقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق ضحايا االجتـار        مناهج تعليمية عن    وصيغت    -١١٠
الـربامج   تلـك    لقي اخلرباء يف  وي. بالبشر وحقوق العمال املهاجرين مبساعدة خرباء أجانب      

وعالوة على ذلك،   . الشرطة يف ميامنار يف مركز تدريب قوات الشرطة       على ضباط   حماضرات  
الشرطة والسلطات املعنية وبعض األشخاص املسؤولني،      ضباط  يقوم فريق تعليمي متنقل يضم      

 .حماضراتوإلقاء بالتنقل من مكان إىل آخر 

تعليمية تتعلق مبوضـوع    مناهج  درت  قوق اإلنسان، ص  حبالطالب  توعية  وسعيا حنو     -١١١
 . أُلقيت حماضرات بشأهنالمراحل االبتدائية واملتوسطة والعليا واجلامعية ولحقوق اإلنسان 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -جيم   

 تعيني مقرر خاص    ١٩٩٢لألمم املتحدة يف عام      قررت جلنة حقوق اإلنسان التابعة      -١١٢
على املقررين اخلاصني التالية    ووفق  ومنذ ذلك التاريخ،    .  ميامنار حقوق اإلنسان يف  ُيعىن حبالة   
 ،)٢٨(مرات، أربع    ميامنار املقرر اخلاص، السيد يوزو يوكوتا    زار  فقد  . لزيارة ميامنار  أمساؤهم

وخالل زيـاراهتم   . )٣٠(وينتانا ثالث مرات  ، والسيد ك  )٢٩(مراتبينهريو سبع   وزارها السيد   
ملقررين اخلاصني من االلتقاء قدر اإلمكان باألشخاص الذين طلبوا         مليامنار، مكنت احلكومة ا   

 .مقابلتهم

وفد ميامنار برئاسة وزير الشؤون اخلارجية الدورة األوىل جمللـس حقـوق            حضر  و  -١١٣
وأعلن الوزير أثنـاء الـدورة األوىل أن بلـده          . ٢٠٠٦اإلنسان اليت عقدت جبنيف يف عام       

وجتدر اإلشـارة إىل أن     . نسان يف ميامنار والنهوض هبا    سيتعاون مع اجمللس حلماية حقوق اإل     
 .دورات جملس حقوق اإلنسان حضر بالفعل الوفد

ومن أجل محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، تتعاون ميامنار مع وكاالت األمـم               -١١٤
املتحدة، وتقدم التقارير الوطنية املتصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى مجيـع              
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كال التمييز ضد املرأة إىل اللجنتني املعنيتني، وتوضح املسائل املتعلقة بالتقـارير الوطنيـة              أش
 .وتنفيذ التوصيات املتصلة بالتقارير

، قُدم التقرير الوطين األول املتصل باتفاقية القضاء على مجيع          ١٩٩٩يوليه  /ويف متوز   -١١٥
لثـاين والثالـث يف وثيقـة واحـدة يف          أشكال التمييز ضد املرأة وقُدم التقريران الوطنيان ا       

 .٢٠٠٧ يوليه/متوز

وزيادة على ذلك، تعاونت حكومة ميامنار مع جلنة األمم املتحدة السابقة حلقـوق               -١١٦
 وتتعاون حاليا مع املقررين اخلاصني وأفرقة عمل جملس حقوق اإلنـسان احلـايل              ،اإلنسان

 .ارحقوق اإلنسان يف ميامنحبالة بتوضيح املسائل املتصلة 

وشاركت ميامنار بفعالية إىل جانب أعضاء آخرين يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا               -١١٧
اللجنة احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنـوب          يف صياغة اختصاصات    

 . وفقا مليثاق الرابطة، بوصفها عملية تعاون إقليميةشرق آسيا،

  والتحديات، والقيوداالجنازات، وأفضل املمارسات،   -رابعاً  

 اإلجنازات وأفضل املمارسات  - ألف  

ودورات تدريبية، وحلقات عمل، وأنشطة تثقيفيـة        حلقات دراسية، نظمت ميامنار     -١١٨
 .  اإلنسان، بالتعاون مع املنظمات الدوليةبشأن حقوق

حبالة أنشطة حقوق اإلنسان يف ميامنار للمقرر اخلاص املعين         عن  وقدمت توضيحات     -١١٩
وعـالوة  . قوق اإلنسان يف ميامنار، الربوفيسور باولو سريجيو بينهريو، يف مناسبتني اثنتني          ح

املعاهدات الدولية املتصلة بالـشؤون االجتماعيـة       بشأن  على ذلك، استضيفت حلقة عمل      
إمساعيل، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة، وراقـب         ها السيد رازايل    والثقافية حضر 

 .سري عملها

حقوق اإلنـسان يف    حبالة  ، املقرر اخلاص املعين     كوينتاناومسح للسيد توماس أوخيا       -١٢٠
 . إىل ميامناره، خالل زياراتقيود دون  حمدداً سجينا٤٠ًميامنار، مبقابلة 

ئـيس  للتأهب للكوارث برئاسة ر   ، أنشئت اللجنة املركزية الوطنية      ٢٠٠٥ويف عام     -١٢١
 .واللجان الفرعية العشر لتنفيذ مهام اللجنة املركزية بفعاليةجنة العاملة وُشكلت اللالوزراء 

اتفاق رابطة أمم جنـوب     "، وقّعت ميامنار على     ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٢٢
 ".االت الطوارئحلشرق آسيا إلدارة الكوارث واالستجابة 



A/HRC/WG.6/10/MMR/1 

GE.10-17256 24 

طعة  مدينة يف مقاطعة أياياروادي ومقا     ١٦وضرب إعصار نرجيس ميامنار وتعرضت        -١٢٣
وبتوجيه من اللجنة املركزية، كُلف الوزراء باإلشراف عن كثب علـى           . يانغون لدمار هائل  

 ٣١ يف   الفريق األساسي الثالثي  وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ     . مشاريع اإلغاثة يف املناطق املعنية    
 . لتيسري التعاون الدويل٢٠٠٨مايو /أيار

 القرى من أجل تنفيذ مهام إعـادة        وعالوة على ذلك، أنشئت فرق إعادة البناء يف         -١٢٤
 .التأهيل وإعادة البناء

.  إعـصار نـرجيس     مرتالً منخفض التكلفة لـضحايا     ١٠ ١١٧وشيدت احلكومة     -١٢٥
وعالوة على ذلك، قُدمت تربعات باسم منظمات دولية غري حكومية وجهات دولية ماحنـة          

وتلك  اليت تعيلها نساء     وأعطيت األولوية لألسر  . ومنظمات غري حكومية وفاعلي خري حمليني     
جتنب الكـوارث يف    إىل  وسعيا  . اليت يعيلها مسنون واألسر اليت يعيلها أشخاص ذوو إعاقات        

قـاطعيت  علـى تـالل م     حاجزا   ١٧ ملجأ لالحتماء من األعاصري و     ٢٠املستقبل، مت إنشاء    
 . مالجئ أخرى يف املستقبل القريب٨ومن املقرر بناء . أياياروادي ويانغون

وقرى مقاطعة أياياروادي   بلدات  دت احلكومة عشرة طرق رئيسية تربط ما بني         وشي  -١٢٦
وبلغ جمموع اجلسور الكبرية واملتوسـطة      . يف منطقة دلتا أياياروادي   مواصالت  لتطوير شبكة   

حديثـة جديـدة   بلـدات  وجيري بناء .  جسرا قيد البناء٤٦ جسرا وال يزال     ٨١اليت بنيت   
 .نغابوتاو، وقرييت شاونغ وا، وآونغ كانغ بلدة البوتا، وبلدة  أميال يف٣ومنظمة يف خميم ميتد 

 التحديات والقيود  -باء   

ميامنار آثـار   على  قوية  البلدان  بعض ال العقوبات األحادية اليت فرضتها      ترتبت على   -١٢٧
الدولة باسـتخدام   لتنمية  بيد أن احلكومة اجتهدت باستمرار      . لزوم هلا على شعب ميامنار     ال

ولو تلقت ميامنار مساعدات دولية عوضا عن تلـك العقوبـات األحاديـة،             . حملليةقدراهتا ا 
 . عمليات التنمية الوطنية مبعدل أعلى من املستوى احلايللتمكنت من تنفيذ 

بعض البلدان القوية على البلدان النامية      مارستها  خلقت الضغوط السياسية اليت     كما    -١٢٨
بعض الصعوبات فيما يتعلق حبماية حقـوق اإلنـسان         من خالل تفعيل آليات األمم املتحدة       

 .يف بلد نام مثل ميامناروتعزيزها 

  الوطنية األولويات واملبادرات  - خامساً 

 قوق اإلنسان والتوقيع عليهااملعنية حبدراسة االتفاقيات الدولية     

 :تدرس ميامنار االتفاقيات الدولية التالية املعنية حبقوق اإلنسان  -١٢٩
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  ؛اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتف  )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  

  ؛األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )ج(  
  ؛السياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و  )د(  
  ؛لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريالدولية لتفاقية اال  )ه(  
 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  )و(  

 .حقوق اإلنسان ومحايتهاملواصلة تعزيز وتعتزم ميامنار تنفيذ خطة عمل وطنية   -١٣٠

جلنـة  ل هيئة ميامنار حلقوق اإلنسان احلاليـة إىل         وتبذل ميامنار جهودا حثيثة لتحوي      -١٣١
 .وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس

وستتعاون ميامنار  . ميامنار زيادة عدد حلقات العمل املعنية حبقوق اإلنسان       ستواصل  و  -١٣٢
 بغـرض إدارة    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      مع جملس حقوق اإلنسان و    

وعالوة على ذلك، تعتزم ميامنار التعاون مـع املقـررين اخلاصـني            . بفعاليةحلقات العمل   
 .القطريني واملقررين املعنيني مبواضيع حمددة التابعني جمللس حقوق اإلنسان

مفوضية األمـم   وتعتزم ميامنار التماس املساعدة التقنية من وكاالت األمم املتحدة و           -١٣٣
تنظيم حلقات عمـل    لمفوضية من أجل    اإلقليمية ل تب  كاامل و املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

  .اإلنسان ومحايتهايف املستقبل عن تعزيز حقوق ودورات تدريبية يف ميامنار وحلقات دراسية 

 Notes 

1 The Liaison Sub-committee which has to deal with the groups relating to compilation of Myanmar 

National Report on Human Rights, Border Area Development Association (BDA), Parami 

Foundation, Myitta Development Foundation, Nyein Foundation, Shwe Foundation, Aye Mya Soe 

Foundation, Ka Naung Association (Yangon), Myanmar Architect Association, Myanmar 

Engineering Association, Myanmar Nurses and Midwives Association, Myanmar Veterinary 

Association, Myanmar Doctors Association( Central Council), Myanmar Health Association, 

Myanmar Banks Association, Myanmar Anti-Narcotic Drug Association, ASEAN Women’s 

Friendship Association of Myanmar, Social Development Association, ADRA (Myanmar), World 

Vision (Myanmar), The Association of Medical Doctors of Asia (AMDA), Pacific Congress Marine 

Science Technology (PACON) International, Japanese Organization for International Co-operation 

Family Planning (JOICFP), World Concern, Community  and Family Services International (CFSI), 

PACD (Myanmar), Marlin Myanmar, Myanmar Business Coalition on AIDS. 
2 Mr. Bishaw B-Parajuli (United Nations Development Programme-UNDP), Mr. Ramesh M.Shrestha 

(United Nations Children’s Fund -UNICEF), Ms. Toni Yama (UNICEF), Mr. Phairaja Panday 

(United Nations High Commissioner for Refugees -UNHCR), Mr. Steve Marshall (International 

Labour Organization-ILO), Ms. Mariko Tomiyama International Organization for Migration (IOM). 
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3 (a) Human Rights and Responsibilities (Yangon, Mandalay, Taunggyi, Myitkyina, Tawei) (14 

Times). 

(b) Human Rights of Law Enforcement (Yangon, Pegu, Pathein, May Myo) (7 Times). 

(c) International Seminar on the Rights of the Child (Yangon, Myitkyina, Mawlamyine) (4 Times).$ 

(d) Land Mine Awareness Workshop (Yangon, Mawlamyine) (2 Times). 

(e) Women’s Rights (Yangon) (1 Time) 

(f) Workshop on International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Yangon) (1 

Time). 

(g) International Human Rights Law and Refugee Law (Yangon, Mawlamyine,Tawei, Phaan)(5 

Times) 

(h) Workshop on the Universal Periodic Review Preparation for the National Report (Nay Pyi Taw) 

(1 Time). 
4 17 Armed Groups, who have already exchanged the arms for the peace, are as follows: 

(a) Myanmar National Democratic Alliance (MNDA)(exchange on 31-3-89) 

(b) United Wa State Army (UWSA) (exchange on 9-5-89) 

(c) Shan State Army (SSA) (exchange on 24-9-89) 

(d) Palaung State Liberation Army (PSLA) (exchange on 21-4-91) 

(e) National Democratic Alliance Army (NDAA) (exchange on 30-6-89) 

(f) Shan Nationalities People’s Liberation Organization (SNPLO) (exchange on 9-10-94) 

(g) Kayan National Guard (KNG) (exchange on 27-2-92) 

(h) Karenni Nationalities People’s Liberation Front (KNPLF) (exchange on 24-2-94) 

(i) Kayan New Land Party (KNLP) (exchange on 26-7-94) 

(j) New Democratic Army-Kachin (NDAK) (exchange on 15-12-89) 

(k) Burma Communist Party (Ra Khine) (BCP) (exchange on 6-4-97) 

(l) Kachin Defence Army (KDA) (exchange on 11-1-91) 

(m) ‘‘Pa-o’’ National Organization (PNO) (exchange on 18-2-91) 

(n) Kachin Independence Organization (KIO) (exchange on 24-2-94) 

(o) Karenni National Progressive Party (KNPP) (exchange on 21-3-95) 

(p) New Mon State Party (NMSP) (exchange on 29-6-95) 

(q) Mong Tai Army (MTA) (exchange on 5-1-96)  
5 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 348 ( The Union shall not 

discriminate any citizen of the Republic of the Union of Myanmar based on race, birth, religion, 

official position, status, culture, sex, wealth.). 
6 Code of Criminal Procedure section 374 (Sentence of death to be submitted by Court of Session.). 
7 Child Law Section 45 (Notwithstanding anything contained in any existing law, a death sentence, 

transportation for life or a sentence of  whipping shall not be passed on any child.), Section 

71(Notwithstanding anything contained in any existing law; (a) a sentence of death or transportation 

for life shall not be passed on the youth; (b) if a sentence of imprisonment is passed on the youth, the 

maximum term of imprisonment shall not exceed ten years). 
8 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 44 (No penalty shall be prescribed 

that violates human dignity.). 
9 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 358 (The Union prohibits the 
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enslaving and trafficking in persons ), Penal Code section 370 (Buying or disposing of any person as 

a slave), section 371( Habitual dealing in as a slaves), section 374(Unlawful compulsory labour). 
10 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 21(b) (No citizen shall be placed in 

custody for more than 24 hours without the permission of a Court. ), section 376 ( No person shall, 

except matters on precautionary measures taken for the security of the Union of prevalence of  law 

and order, peace and tranquility in accord with the law in the interest of the public, or the matter 

permitted according to an existing law be held in custody for more than 24 hours without the remand 

of a competent   magistrate. ), Code of Criminal Procedure section 167 (Procedure when 

investigation can not be completed in twenty-four hours.). 
11 Child Law section 52(A) (the Officer in charge of a prison shall, in respect of a child or youth who 

has been sentenced to imprisonment: - (a) not keep him together with adult prisoners until he attains 

the age of 18 years.). 
12 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, Section 347 (the Union shall guarantee any 

person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection.). 
13 Evidence Act Section 101 (When a person as bound to prove the existence of any fact, it is said that 

the burden of proof lies on that person.). 
14 Child Law Section 3(f) (to enable a separate trial of a juvenile offence and to carry out measures 

with the objective of reforming the character of the child who has committed an offence.). 
15 Code of Criminal Procedure section 423(1)(b) (Powers of Appellate Court in disposing of appeal). 
16 Code of Criminal Procedure section 403( Person once convicted or acquitted not to be tried for same 

offence), Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 374 (Any person convicted 

or acquitted by a competent court for an offence shall not be retried unless  a  superior court annuls 

the judgment and orders the retrial). 
17 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 373 (Any person who committed a 

crime, shall be convicted only in accord with the relevant law then in operation. Moreover, he shall 

not be penalized to a penalty greater than that is applicable under that law). Constitution of the 

Republic of the Union of Myanmar Section 43 (No penal law shall be enacted to provide 

retrospective effect.). 
18 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 357(The Union shall protect the 

privacy and security of home, property, correspondence and other communications of citizens under 

the law subject to the provisions of this Constitution). 
19 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 362, (The Union also recognizes 

Christianity, Islam, Hinduism and Animism ass the religions existing in the Union at the day of the 

coming into operation of this Constitution. penal code section). 
20 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 364(b) (every citizen shall be at 

liberty in the exercise of the right , if not contrary  to the laws , enacted for Union security , 

prevalence of law and order, community peace and tranquility or public order and morality; to 

assemble peacefully without arms and holding procession). 
21 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 354 (b), (to assemble peacefully 

without arms ). 
22 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 354 (c), (to form associations and 

organization ). 
23 Myanmar Customary Law. 
24 Child Law Section 9(b) (The parents of guardian shall register the birth of the child in accordance 

with law.). 
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25 Child Law Section 10(Every child shall have the right to citizenship in accordance with the 

provisions of the existing law.). 
26 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 369 (Subject to this Constitution and 

relevant laws , every citizen has the right to elect and right to be elected to the Pyithu Hluttaw, the 

Amyotha Hluttaw, and the Region or State Hluttaw .). 
27 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar Section 375, (An accused shall have right of 

defence in accord with the law) Code of Criminal Procedure section 340(1), (Right of person against 

whom proceedings are instituted to be defended and his competency to be a witness. Section 353 

(Evidence to be taken in presence of accused.). 
28 Mr.Yozo Yokota’s visit to Myanmar (4) times- 

(a) First Time (from 7-12-92 to 14-12-92) 

(b) Second Time (from 9-11-93 to 16-11-93) 

(c) Third Time (from 7-11-94 to 16-11-94) 

(d) Fourth Time (from 8-10-95 to 17-10-95) 
29 Mr. Pinheiro’s visit to Myanmar (7) times- 

(a) First Time (from 3-4-2001 to 5-4-2001) 

(b) Second Time (from 12-10-2001 to 14-10-2001) 

(c) Third Time (from 12-2-2002 to 19-2-2002) 

(d) Fourth Time (from 17-10-2002 to 28-10-2002) 

(e) Fifth Time (from 19-3-2003 to 24-3-2003) 

(f) Sixth Time (from 3-11-2003 to 8-11-2003) 

(g) Seventh Time (from 11-9-2007 to 15-9-2007) 
30 Mr.Quintana’s visit to Myanmar (3) times- 

(a) First Time (from 3-8-2008 to 7-8-2008)) 

(b) Second Time (from 14-2-2009 to 19-2-2009) 

(c) Third Time (from 15-2-2010 to 19-2-2010) 

        
 


