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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ميامنار    

 من اجلهات املعنية إىل عمليـة       ٢٤املقدمة من    )١(للمعلوماتموجز  هذا التقرير     
بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها        وهو يتّ . االستعراض الدوري الشامل  

آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من       وال يتضمن التقرير أية     . اإلنسانجملس حقوق   
، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة السامية جانب 

يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات      وقد ذُكرت بصورة منهجية     . بادعاءات حمددة 
أمـا  . ان على النصوص األصلية دون تغـيري      ، كما أُبقي قدر اإلمك    الواردة يف التقرير  

علومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل املاالفتقار إىل 
وُتتاح على املوقع الشبكي . عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها  

ن مجيـع املعلومـات     للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضم       
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي              . الواردة
  .  سنواتأربع
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 مجيـع معاهـدات     بأن تصادق على  أوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ميامنار         -١
وتصادق على مجيع معايري العمل األساسية مبوجب إعالن        وتنفذها،  وق اإلنسان األساسية    حق

ودعت مجعيـة تقـدمي     . )٢(منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل        
. )٣(املساعدة للسجناء السياسيني احلكومة إىل املصادقة فوراً على اتفاقية مناهضة التعـذيب           

املمثَّلة ميامنار باملصادقة على اتفاقية منظمـة العمـل         غري  األمم والشعوب   وأوصت منظمة   
 وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، والعهـد الـدويل            ١٦٩الدولية رقم   

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
  . )٤( الصكوكوالثقافية، وااللتزام هبذه

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ميامنار حبظر استخدام األلغام الربية املـضادة              -٢
وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد       استعمال وختزين   لألفراد واملصادقة على اتفاقية حظر      

  .)٥( األلغامتلكوتدمري 
فق تشريعات الدولـة    وحثت منظمة التضامن املسيحي العاملي ميامنار على تأمني توا          -٣

  .)٦(وسياساهتا وممارساهتا مع املعايري والقواعد الدولية
وأشارت املنظمة الدولية حلقوق األرض إىل أنه منذ أوائل التـسعينات مت تـسليح                -٤

املناطق احمليطة مبشاريع النفط والغاز مبيامنار إىل حد كبري جداً قصد محاية املشاريع ومـصاحل               
 وتقدمت هذه املنظمة بتوصيات من بينها أن تتقيد ميامنار بالتزاماهتـا            .الشركات اليت متوهلا  

مبوجب القانون الدويل باحترام احلريات األساسية فيما يتصل مبشاريع التنمية والكف عـن             
 ،تـاغون ي حلقوق اإلنسان حبق السكان يف منطقة خط األنابيب بيادانا وي          انتهاكاتارتكاب  

البة برصد مستقل حلقوق اإلنسان يف املشاريع اإلمنائية القائمـة؛     ويف مجيع أحناء ميامنار؛ واملط    
واشتراط أن ُتجري الشركات تقييمات لألثر البيئي وتقييم لألثر االجتماعي قبل البدء يف أية              

  .)٧(مشاريع نفط وغاز

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
             ميامنـار اجلديـد قـد   أشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة إىل أن دسـتور           -٥

             ودخل حيز التنفيذ من خـالل اسـتفتاء وطـين مل ُيعتـرب              ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩يف   اعُتمد
  .)٨(ال شفافاً وال دميقراطياً
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وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدد من العناصر القائمة يف الدسـتور                -٦
الدولية وتسمح باإلفالت من العقاب ملرتكيب انتـهاكات        اليت ُتضعف معايري حقوق اإلنسان      

وقد أشارت الورقـة    . )٩(حقوق اإلنسان، فضالً عن السلطات الواسعة املمنوحة إىل الرئيس        
أمـا  . )١٠( يضمن حتكم اجليش يف احلقوق األساسية      ٢٠٠٨ إىل أن دستور عام      ٥املشتركة  

 احلكومة حصانة شـاملة فيمـا يتـصل          فتشري إىل أن الدستور مينح فعالً      ٤الورقة املشتركة   
باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا فيها اجلرائم املُخلة باإلنسانية وجرائم احلرب اليت            

وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن      . )١١(كانت قد ارتكبتها على مدى العقود املاضية      
  .)١٢(٢٠٠٨قلق مماثل إزاء دستور عام 

للموارد القانونية أن ميامنار ليس لـديها عمليـاً أي إطـار            وذكر املركز اآلسيوي      -٧
كما الحظ املركز أن مجيـع      . تنظيمي حملي حلماية حقوق اإلنسان من خالل سيادة القانون        

عـن طريـق                       مراسـيم تنفيذيـة ولـيس        عن طريـق   ١٩٨٨القوانني قد ُسّنت منذ عام      
  . )١٣(عملية تشريعية

األذى "اعدة السجناء السياسيني إىل أن قانون العقوبات حيظـر          وأشارت مجعية مس    -٨
. أي شخص بموظف عمومي   إضرار  أثناء االستجواب، كما ُيجرِّم     " واإلضرار والضرر البالغ  

           ولو أن مثل هذه األحكام تشري إىل حظر للتعـذيب فـإن التقـصري يف حتديـد التعـذيب        
            اسـتمرار حـدوث التعـذيب      يبـيح لقانون،  والنص صراحة على أنه جرمية جسيمة يف ا       

  .)١٤(بسهولة أكرب
             /والحظت منظمة العفو الدوليـة أن احلكومـة كانـت قـد أصـدرت يف آذار                 -٩

يتوقع  عاماً   ٢٠يف   مخسة قوانني انتخابية وأربعة قوانني فرعية ألول انتخابات          ٢٠١٠مارس  
هذه القوانني تنتهك بشكل واضح احلق يف حريـة  وأحكام . ٢٠١٠أن ُتجرى قبل هناية عام     

وأعربت أيضاً منظمـة    . )١٥(التعبري، واحلق يف التجمع السلمي، واحلق يف تكوين اجلمعيات        
رصد حقوق اإلنسان عن قلق مماثل فأوصت بأن ُتعدِّل ميامنار القوانني االنتخابية للـسماح              

" مراسلون بال حدود"وأوصت منظمة . )١٦(جلميع املواطنني باملشاركة الكاملة ودون أية قيود  
             بأن تتاح جلميع الصحفيني من ميامنار والـصحفيني األجانـب، يف االنتخابـات العامـة              

، فرصة الوصول بدون أية قيود إىل املعلومات، ومراكز االقتـراع، واألحـزاب             ٢٠١٠لعام  
  .)١٧(املشارِكة، واللجنة االنتخابية، واحلكومة

 التـصدي لس األسترايل للتنمية الدولية أن ميامنار قد أحرزت تقدماً يف           والحظ اجمل   -١٠
غري أن  . ٢٠٠٥الجتار، مبا يف ذلك من خالل سّن قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام             ل

ا ينتج عن ذلك من عمليات      مب ،قانون مكافحة االجتار ُيستخدم لتقييد حركة النساء والفتيات       
  .)١٨(توقيف وابتزاز جائرة

 يعكس حماولة   ١٩٩٣والحظ اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن قانون الطفل لعام            -١١
 على الصعيد   الطفلللنهوض حبقوق الطفل ومحايتها، ال سيما من خالل إنشاء جلان حلقوق            
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 ال حيمي مجيع  ١٩٩٣وقانون الطفل لعام    . الواليات والبلدات /الوطين وعلى صعيد املقاطعات   
  مـن اتفاقيـة     ٣٧ سيما فيما يتعلق بالعقوبة اجلسدية اليت تنتهك املـادة           حقوق الطفل، وال  

  .)١٩(حقوق الطفل
 أن اجلرائم املُخلة باإلنسانية وجرائم احلرب ال حيـاكَم          ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -١٢

 مـن   ٤٤٥تشري الورقة إىل أن املـادة       كما  عليها يف ميامنار مبوجب نظامها القانوين احلايل،        
 متنح املسؤولني احلكوميني عفواً شامالً عن مجيع اجلرائم، املاضية واملقبلة،           ٢٠٠٨ عام   دستور

  .)٢٠(مبا فيها جرائم احلرب أو اجلرائم املُخلة باإلنسانية

  اهلياكل األساسية املؤسسية واهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
قوق اإلنسان لالستقاللية   حسب منظمة رصد حقوق اإلنسان يفتقر جهاز ميامنار حل          -١٣

احلقيقية ومل يفعل الكثري للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو لتشجيع امتثـال ميامنـار               
  .)٢١( الشكلي مع وكاالت األمم املتحدةالتعاونللقانون الدويل فيما يتعدى 

 أن عدداً من املنظمات اليت ترعاها احلكومـة والـيت           ١والحظت الورقة املشتركة      -١٤
  .)٢٢(ئت ملعاجلة مسائل املرأة كانت قد انُتقدت لعدم فهم مشاغل املرأة العادية يف ميامنارأنش
 ٢٠٠٤والحظ اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن حكومة ميامنار أنشأت يف عـام               -١٥

لتحقيق يف العديـد مـن      يف اجليش، وكلّفتها با   ألطفال دون السن القانونية     اجلنة ملنع جتنيد    
اللجنـة بالواليـة    على إناطة   ميامنار  تسهر  وأوصى اجمللس بأن    . )٢٣(طفالاألنيد  حاالت جت 
  .)٢٤(باملوارد الكافيةتزويدها املالئمة و

  تدابري السياسات العامة  -دال   
 مجيع املهنيني   لحصوأوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ميامنار بأن تسهر على            -١٦

ما القضاة واملدعون وأعوان الشرطة واملدرسون وأعضاء       الذين يعملون مع األطفال، وال سي     
  .)٢٥(اللجان، على القدر األدىن من التدريب يف جمال قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل

  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
لدولية ميامنار باملشاركة بشكل أكثر متاسـكاً مـع    أوصى اجمللس االسترايل للتنمية ا      -١٧

كما أوصـى اجمللـس     . )٢٦(هيئات وآليات حقوق اإلنسان على املستويني الدويل واإلقليمي       
ميامنار بالقيام فوراً بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، والسماح بزيارة مشتركة بني             
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وباملثـل، أوصـت   . )٢٧(ضمن توصيات خمتلف أصحاب الواليات إلجناز دراسة مستفيضة تت      
 ميامنار بالتعاون كلياً مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة يف جمال            ٣الورقة املشتركة   

حقوق اإلنسان، وحتديداً عن طريق توجيه دعوات دائمة إىل املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز               
                   حبالـة املـدافعني عـن      ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري واملقـرر اخلـاص املعـين            

  . )٢٨(حقوق اإلنسان
والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن احلكومة متمادية يف جتاهـل عناصـر               -١٨

 حبالة حقوق اإلنـسان يف       اليت اقترحها املقرر اخلاص املعين     ةحقوق اإلنسان األساسية األربع   
 الرأي؛ وإعادة النظر يف التشريع الـوطين احملـدد          اإلفراج عن مجيع سجناء   : ال وهي ميامنار أ 

وإصالحه، امتثاالً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية؛ وإصالح القضاء لضمان استقالليته ونزاهته؛    
  .)٢٩(واختاذ تدابري حمددة خاصة باجليش والشرطة

  تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ت منظمة رصد حقوق اإلنسان ميامنار بالوقف الفوري للتمييز ضد األقليـات            أوص  -١٩

يا املسلمني ومنح مجيع األشخاص عدميي اجلنسية       ، وال سيما التمييز ضد سكان روهنغ      اإلثنية
  . )٣٠(الذين يعيشون يف ميامنار حقوق املواطنة الكاملة

 اليت تنتهك احلريات    ميع السياسات التمييزية  بوضع حد جل  وأوصى صندوق بيكيت      -٢٠
  .)٣١(الدينية األساسية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
تعترب منظمة العفو الدولية ميامنار بلداً ألغى عقوبة اإلعدام يف املمارسة العملية ولو أن             -٢١

  .)٣٢(عقوبة اإلعدام ال تزال إلزامية فيما يتعلق جبرائم حمددة
و الدولية أنه يف أعقاب التظاهرات االحتجاجية اليت نظمهـا          والحظت منظمة العف    -٢٢

             ، يعتقـد أن أكثـر     ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلول، يف   "ثورة سافرون "  بالرهبان، وهي ما يعرف     
 حالـة مؤكـدة مـن       ٧٢  على األقل   شخص قد قتلوا يف أعمال القمع وسجلت       ١٠٠من  

السجناء السياسيني أنه مل تكن هناك أية    وتزعم مجعية مساعدة    . )٣٣(حاالت االختفاء القسري  
واليت ذهـب    ،مساءلة عن أعمال القتل اليت ارتكبها اجلنود وأعوان شرطة مكافحة الشغب          

 أثنـاء اإلعـصار   ٢٠٠٨مـايو  /أيار سجيناً بسجن إينسني، يف      ٣٦ال يقل عن    ضحيتها ما   
مستقل يف حاالت   ودعت اجلمعية احلكومة إىل أمور منها السماح بإجراء حتقيق          . )٣٤(نرجس

 حلالـة الوفاة أثناء االحتجاز؛ والسماح للجنة الدولية للصليب األمحر بالقيام برصد فـردي             
وتزعم منظمة حقـوق    . )٣٥(السجناء واحملتجزين؛ وضمان صحة السجناء اجلسدية والنفسية      
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           رجال من التشني قتلـوا      سبعة، وفاة   ٢٠٠٦وثقت، منذ عام    كانت قد    أهنا   لتشنيلاإلنسان  
 املتمردين اليت تعرف جبـيش تـشني الـوطين أو           بشبهة دعم جمموعة  خارج نطاق القضاء    

  . )٣٦(املشاركة فيها
وأشارت أيضاً مجعية مساعدة السجناء السياسيني إىل أن السجناء السياسيني غالباً ما      -٢٣

اناً أمام  أحيمثلون  َيُيحتجزون يف حبس انفرادي وحيرمون من احلصول على متثيل قانوين وال            
كما توجد مراكز سـرية عديـدة       . هتم مبصريهم إال بعد عدة أشهر     قاضٍ أو ال ختطر عائال    

حكوميـة أو يف    " دور ضيافة "لالستجواب، والعديد من السجناء السياسيني ُيحتفظ هبم يف         
 إىل أن املنشقني السياسيني نقلوا إىل سـجون         ٥وتشري الورقة املشتركة    . )٣٧(قواعد عسكرية 

العديد ُيزعم أن   و.  حمدوداً من الغذاء   اًكمَّإالَّ  توفر  ال  مية منعزلة تفتقر إىل الرعاية الطبية و      إقلي
وأوصت منظمة التضامن املسيحي العـاملي      . )٣٨(من زيارهتم ُمنعت  من أسر هؤالء السجناء     

راج ميامنار حبماية مجيع سجناء الرأي لديها من التوقيف التعسفي أو االحتجاز أو النفي واإلف             
عنهم فوراً، ودعوة اللجنة الدولية للصليب األمحر لزيارة سجوهنا ومتكني املنظمات اإلنسانية            

 باإلفراج عن الـسيدة     "احلرية اآلن "وأوصت منظمة   . )٣٩(من الوصول إليها بدون أية عراقيل     
سوكي وغريها من السجناء السياسيني للمشاركة يف عملية سياسية حرة ونزيهة من أجـل              

  .)٤٠(ة الوطنية وإعادة إقرار الدميقراطية يف ميامناراملصاحل
ن الذين ينتقدون احلكومة معرضون خلطـر املـضايقة         وقالت منظمة العفو الدولية إ      -٢٤

والتوقيف التعسفي والتعذيب وغري ذلك من ضروب سوء املعاملة، والسجن، بـل وحـىت              
اللصقة مراقبة  للليات إثنية   ولقد خضع ناشطون تابعون ألق    . )٤١(اإلعدام خارج نطاق القضاء   

والسجن واإلعـدام   عاملة  املوسوء  ي والتعسفي والتعذيب    فيالديين والتوق تمييز  الضايقة و املو
حمـو  ودعت مجعية مساعدة السجناء الـسياسيني احلكومـة إىل          . )٤٢(خارج نطاق القضاء  

 إطار عفـو    السجالت اجلنائية لكافة السجناء السياسيني واإلفراج عنهم دن قيد أو شرط يف           
  .)٤٣(عام حقيقي

مجعية مساعدة السجناء السياسيني فـإن التعـذيب مـتفّش يف مراكـز             وحسب    -٢٥
اء وتزعم املنظمة وجود املئات من حـاالت تعـذيب للـسجن          . االستجواب ويف السجون  

. )٤٤(٢٠١٠ واليت استمرت مؤخراً حىت عـام        ١٩٨٨ىل عام   السياسيني اليت يرجع تارخيها إ    
ة املسؤولني عـن    ايا التعذيب أي آلية فعالة للتظلم، وقد حرمت احلكوم        ومل يكن لدى ضح   

  .)٤٥(رصد حقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر من إمكانية الوصول إىل السجون
ودعت اجلمعية احلكومة إىل حتديد التعذيب ووصفه بأنه جرمية حمددة على أقـصى               -٢٦

  .)٤٦(فقاً للتعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيبدرجة من اخلطورة يف قانون العقوبات، و
والحظت اجلمعية أن اإلمدادات الطبية يف السجون غري كافية وأن سـوء التغذيـة                -٢٧

 مشكلة خطرية يف نظام السجون يف مجيع أحنـاء         متثّلورداءة املرافق الصحية واملياه غري النقية       
ستنباط معايري احتجاز تراعي نوع اجلنس وتكون       كما تدعو اجلمعية احلكومة إىل ا     . )٤٧(البالد
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،  يف جمال الصحة العقلية نالطبية واحتياجاهت النساء   احتياجات   لتلبيةمالئمة من الناحية الثقافية     
  .)٤٨(واالمتناع عن احتجاز النساء احلوامل أو املرضعات

قـد   أن أربع نساء من التشني علـى األقـل         للتشنيوتزعم منظمة حقوق اإلنسان       -٢٨
وأعربت منظمـة   . )٤٩(اغتصنب وتعرضن لالعتداء اجلنسي على أيدي جنود يف جيش ميامنار         

رصد حقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء العنف اجلنسي املرتكب على أيدي جيش ميامنـار               
وأعرب كل من اجمللس االسترايل للتنميـة  . )٥٠(ضد النساء والفتيات يف مناطق الصراع اإلثين      

بوضع  ميامنار   ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٥١( عن مشاغل مماثلة   ٣قة املشتركة   الدولية والور 
وتعزيز تشريع صارم جيرم االغتصاب يف أي سياق كان، مبا يف ذلك على أيـدي اجلـيش؛                 

والحظت هيئة الـدفاع  . )٥٢(ووضع حد لإلفالت من العقاب بالنسبة ملرتكيب العنف اجلنسي   
النتشار الرتكاب االغتـصاب ضـد   اال املنظم والواسع   عن حقوق الشعوب األصلية أن اجمل     

وأوصت منظمة التضامن املسيحي . )٥٣(النساء من التشني إمنا هو أداة إلثارة الرعب والتعذيب
 املتمثلة يف االستخدام الواسع النطاق واملنهجي       ا وممارسته االعاملي ميامنار بوضع حد لسياساهت    

  .)٥٤( العقاب لثقافة اإلفالت منوالتصديلالغتصاب، 
والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن اجليش كان قد وفر شيئاً من التعـويض                -٢٩

ولو أن هذه الدفعات ليست الوسيلة األنسب جلرب        . النقدي لضحايا العنف اجلنسي وأسرهم    
 الضرر إال أهنا خطوة يف االجتاه الصحيح تشري إىل أن اجليش قد يعترف بأن العنف اجلنسي إمث 

  .)٥٥( لهالتصديوجيب 
وأوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ميامنار بإدراج حكم يف قانون الطفل لعـام               -٣٠

 حيظر مجيع أشكال العقوبة اجلسدية واملهينة لألطفال وتدريب املدرسني على احلظـر         ١٩٩٣
  . )٥٦(وأساليب التأديب اإلجيابية

  لعقاب وسيادة القانونإدارة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من ا  -٣  
قالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن ثقافة اإلفالت من العقاب يف ميامنار بالنسبة                -٣١

          للمسؤولني احلكوميني واملوظفني العسكريني عن التجاوزات اخلطرية يدعمها نظام قـضائي          
ة عـن اجلـرائم   ومل تكن هناك إال حاالت قليلة جداً من املساءل     . ال هو نزيه وال هو مستقل     

وقد تورطت أيضاً بعـض اجملموعـات       . قوات األمن احلكومية  املرتكبة على أيدي    اجلسيمة  
العمل القسري واستخدام األطفال يف املسلحة غري احلكومية يف انتهاكات خطرية، مبا يف ذلك 

وذكرت منظمة حقوق اإلنسان للطفل أن اجليش ما زال يرتكـب انتـهاكات             . )٥٧(اجلنود
  .)٥٨(نسان يف ظل اإلفالت من العقاب يف والية تشنيحلقوق اإل

وذكر املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن الدستور اجلديد يدين ثقافة اإلفالت مـن               -٣٢
العقاب القائمة من خالل عفو شامل عن جرائم حقوق اإلنسان اجلسيمة املرتكبة على أيدي              

ساعد أيضاً على اإلفالت من العقاب من       وذكر كذلك أن الدستور ي    . أفراد الزمرة العسكرية  
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خالل حرمان الضحايا من احلق يف التظلم الفعال من مثل هذه االنتهاكات عن طريق إعطاء               
 غري متناسب يف احلكومة ومنع حماكمة اجلرائم املرتكبة حبـق املـدنيني يف              نفوذاًالعسكريني  
  .)٥٩(احملاكم املدنية

فالت الية أن السلطات تبقي على ثقافة اإل       االنتق وذكر كذلك املركز الدويل للعدالة      -٣٣
من العقاب ليس فقط بتقييد الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى وإمنا أيضاً عن طريق مضايقة        

  .)٦٠(األشخاص الذين يرفعون قضايا ضد العسكريني ويتخذون إجراءات قانونية ضدهم
 خاضعة للـسلطة التنفيذيـة      وحسب املركز اآلسيوي للموارد القانونية فإن احملاكم        -٣٤
أو بطريقة ميكن أن تـدافع عـن        بإمكاهنا أن تعمل وفقاً للقوانني اليت تدعي إقرارها         ليس  و

القـوانني  أن   و ، أنه ال يوجد قضاء مستقل     ١جاء يف الورقة املشتركة     و. )٦١(نساناإلحقوق  
 ١٩املـادة   ة  وذكرت منظم . )٦٢(تطبق بطريقة اعتباطية وال يوجد سبيل حملاكمة حرة ونزيهة        

وأعـرب  . )٦٣(الستقاللية ويعمل كأداة لتنفيذ السياسات احلكومية     لأن النظام القضائي يفتقر     
  .)٦٤( عن مشاغل مماثلة٣كل من املركز الدويل للعدالة االنتقالية والورقة املشتركة 

والحظت مجعية مساعدة السجناء السياسيني أن قـانون محايـة الدولـة يـسمح                -٣٥
 مخسة أعـوام، وأن داو    ن توجيه أي هتمة أو احملاكمة واحلكم بعقوبة تصل إىل         باالحتجاز دو 
 منظمة احلرية اآلن وأشارت. )٦٥( كانت قد احتجزت مبوجب هذا القانوني كأونغ سان سو  

، بعد مـرور   يعلى السيدة سو ك   من جديد   كم   حُ ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١١أنه يف يوم     إىل
اً لإلفراج عنها من اإلقامة اجلربية، بعقوبة إضـافية         ثالثة أشهر على التاريخ الذي كان مقرر      

  .)٦٦(اجلربيةإقامتها شروط خرق بتهمة  شهراً ١٨باإلقامة اجلربية ملدة 
وأوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ميامنار بالسهر على عدم احتجاز أي طفل               -٣٦

. لتابعة للشرطة للمعـايري   مة السجون ومراكز االحتجاز ا    مع الكبار، والسهر أيضاً على مالء     
ودعـت  . )٦٧(وأوصى اجمللس بإنشاء وحدة حلماية الطفل يف كل مركز من مراكز الـشرطة      

مجعية مساعدة السجناء السياسيني احلكومة إىل السهر على احتجاز السجناء أو املعتقلني دون      
  .)٦٨( عاماً يف مرافق مستقلة عن الكبار١٨سن 

  واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج   -٤  
 وطُبقـت   ١٩٩٤أشار مشروع أراكان إىل أن األوامر احمللية قد صدرت منذ عام              -٣٧

حصرياً على السكان املسلمني يف والية راخني الشمالية، وهي تنص علـى أن الشخـصني               
وبالتـايل  . اللذين ينويان الزواج ال بد هلما من احلصول على إذن رمسي من السلطات احمللية             

ترخيص رمسـي    وال يكون لديهن  يا الاليت يصبحن حوامل     لنساء من روهينغ  ا تلجأ ا  كثرياً م 
، وهو ممارسة غري قانونية يف ميامنار نتجـت عنـها            يف اخلفاء  بالزواج إىل اإلجهاض املتكرر   

فيما سجلت نساء أخريات طفلهن املولود اجلديد باسم زوجني آخـرين           . وفيات لألمهات 
  .)٦٩(ل لوالديهناً كأطفامتزوجني بشكل قانوين، وأحيان
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وأوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ميامنار بالسهر على إصدار شهادة مـيالد              -٣٨
 إلغاء تكاليف الوصول والتـسجيل يف       أوضح أنه ال بد من    . جلميع األطفال املولودين مبيامنار   

ال املولـودين يف    وأوصى اجمللس ميامنار بالسهر على حصول مجيع األطف        .)٧٠(النائيةاملناطق  
  .)٧١(ميامنار والذين يبلغون السنة العاشرة من عمرهم على اجلنسية وعلى بطاقة هوية

وأشارت الورقة املشتركة إىل أن ميامنار تبقي على جزاءات جنائية ضـد النـشاط                -٣٩
 وأوصت جملس حقوق اإلنسان حبث       من نفس اجلنس،   راضينياجلنسي بني شخصني بالغني     

ل تشريعها يتفق مع التزامها بتحقيق املساواة وعدم التمييز عن طريق إلغـاء             ميامنار على جع  
مجيع األحكام اليت ميكن أن تطبق لتجرمي النشاط اجلنسي بني شخصني بالغني مـن نفـس                

  .)٧٢(اجلنس متراضني على ذلك

  حرية التنقل  -٥  
تطبق أيضاً على   إىل أن القيود املفروضة على حرية التنقل         ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٠

         عاملي املساعدة اإلنسانية، وقد أفضت إىل زيادة تعرض اجملموعـات احملليـة النتـهاكات             
  .)٧٣(حقوق اإلنسان

. وجاء يف مشروع أراكان أن السكان من الروهنغياس حمصورون عملياً يف قـراهم              -٤١
 داخل والية راخـني   وعليهم طلب إذن بالسفر لزيارة القرى اجملاورة، والسفر حمدود حصرياً         

ا آثار مدمرة إذ هي تقيد إمكانية وصوهلم إىل األسـواق          وقلة قدرهتم على التنقل هل    . شماليةال
  .)٧٤(وفرص العمل واملرافق الصحية والتعليم العايل

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكون اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  امة والسياسيةاملشاركة يف احلياة الع

أفادت محلة اليوبيل بأنه رغم كون أحكام الدستور تشري إىل خالف ذلـك، فـإن                 -٤٢
احلكومة تراقب وتقيد، يف التطبيق العملي، املمارسـات الدينيـة لـديانات األقليـات يف               

ودعت محلة اليوبيل إىل وضع حد للتمييز ضد األفراد الذين ينتمون إىل ديانـات              . )٧٥(ميامنار
وذكرت منظمة األمم والشعوب غري املمثلـة إىل أن         . )٧٦(ات، وإىل محاية حرية الدين    األقلي

القساوسة مرغمون على إقفال الكنائس وتوقيـع وثـائق         واملسيحيني يواجهون االضطهاد،    
  . )٧٧(يؤكدون فيها أهنم سيمتنعون عن أية أنشطة دينية

ـ            -٤٣ طهاد البـوذيني   وأوصى صندوق بيكيت بأن تتوقف احلكومة وفروعها عـن اض
واألقليات الدينية، مبا يف ذلك اإلفراج عن العديد من آالف السجناء السياسيني؛ والـسماح              

كما يتعني على احلكومة أن تسمح لألقليات       . لألقليات الدينية باالرحتال وإقامة احملافل الدينية     
 للتشني اإلنسان وأعربت جلنة حقوق. )٧٨(الدينية مبمارسة شعائر دينها يف حمافل خاصة وعامة    
وأوصت هذه املنظمة ميامنار بوضـع      . )٧٩(عن مشاهد مماثلة فيما يتصل باألطفال املسيحيني      
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حد لالضطهاد الديين والتمييز واإلدماج القسري للمسيحيني من التشني وغري ذلـك مـن              
  .)٨٠(اجملموعات الدينية واإلثنية

صري اإلطار القانوين يف ضـمان      تق:  عن قلقها إزاء ما يلي     ١٩وأعربت منظمة املادة      -٤٤
احلق يف حرية التعبري واحلق يف حرية اإلعالم؛ وعدم وجـود حريـة تعـبري يف العمليـات                  

 ،االنتخابية؛ والرقابة املفروضة على وسائل اإلعالم واالحتجاز والتوقيف التعسفي واملضايقة         
سـان  نغ  أو داواليت يتعرض هلا الصحفيون والعاملون يف وسائل اإلعالم؛ واضطهاد وسجن           

 والحظت منظمة احلرية    )٨١(سو كي وغريها؛ والرقابة الكاملة املفروضة على شبكة اإلنترنت        
اآلن االحتجاز التعسفي للسيدة سو كي وقالت إن احلكومة فرضت رقابة علـى الـصحف    

وحسب . )٨٢(الدورية اخلاصة، ومنعت استرياد مصادر أنباء أجنبية، وقمعت مراكز اإلنترنت         
               صحفياً واثنني مـن     ١٢راسلون بال حدود، يوجد يف السجن حالياً ما ال يقل عن            م منظمة

  . )٨٣( سنة٢٠ وبعضهم حكم عليهم بالسجن ملدة جتاوز ،شبكة اإلنترنتموفري خدمات 
 أن احلكومة تتحكم كلياً يف الصحافة عن طريق جملـس           ١٩وذكرت منظمة املادة      -٤٥

ما ينشر قبل نشره، ويستغرق ذلـك أحيانـاً   كل على مضمون  يطّلعفحص الصحافة الذي    
ولئن كان هناك العديد من الصحف واجملالت يف ميامنار إال أهنا تقـوم             . أكثر من ستة أشهر   

كما ذكرت  . )٨٤(بنفسها بالرقابة الذاتية قبل النشر، ذلك أهنا ممانعة لتغطية القضايا السياسية          
لياً وسائل البث اإلعالمي وأن شبكة اإلنترنت ختضع         أن احلكومة تراقب ك    ١٩منظمة املادة   
مجيع القوانني اليت تسمح بتوقيف بإلغاء  ميامنار  ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٥(لقيود شديدة 

ممارستهم الـسلمية حلقهـم يف حريـة    جملرد وسجن الكتاب والصحفيني وناشطي املعارضة   
ة والقيود على املنشورات، ووسـائل البـث        التعبري؛ وإلغاء القوانني اليت تسمح بفرض الرقاب      

          وأعرب أيضاً املركز األورويب للقانون والعدالة عن قلـق مماثـل          . )٨٦(اإلعالمي، واإلنترنت 
  . )٨٧(حبرية الدينفيما يتصل 

وذكرت منظمة احلرية اآلن أن ميامنار حترم بشكل خاص أعضاء األحزاب السياسية              -٤٦
ميقراطية مثل الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية والعديد من اجملموعات اإلثنيـة            املناصرة للد 

  . )٨٨(من احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات
وحسب منظمة العفو الدولية بررت السلطات طوال أعوام عديـدة سـجن آالف               -٤٧

كوهنم أو  " طراًخ"أو يشكلون   " الشغب" إحداث   إىلاألشخاص على أساس كوهنم يسعون      
وترد هذه األلفـاظ  ". االستقرار"و" السلم"، و"القانون والنظام " بارتكبوا أفعاالً تعترب إخالالً    

 بشأن تسجيل الطابعني والناشـرين، وقـانون        ١٩٦٢يف قوانني األمن، مبا فيها قانون عام        
ـ        ) باء(٥٠٥ واملادةاجلمعيات غري املشروعة،     امالت من قـانون العقوبـات، وقـانون املع

  . )٨٩(٢٠٠٥اإللكترونية، وقانون أحكام الطوارئ لعام 
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن آالف عديدة من الرهبان احتجزوا يف ظروف               -٤٨

إقفاهلا وتدمري املمتلكات ومـصادرهتا، وتعـرض       وومت شن غارات على األديرة      . يؤسف هلا 
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ـ  كما مت شن غارات على مس     .الرهبان للضرب واالحتجاز   ين واألمـاكن الـيت     زاكن احملتج
هم أو أقارهبم كرهائن لفرض ضغط على األشخاص        ا هبا، وأخذت السلطات أصدقاء    بؤواخت

وأصبح النـشطون القيـاديون يف      . الذين تبحث عنهم السلطات وإحباط أي مقاومة أخرى       
  .)٩٠( وائتالف الرهبان الربمانيني اجلهتني املستهدفتني الرئيسيتني٨٨جمموعة طالب دفعة 

ف أصحاب مدونات إلكترونية على     يوحسب اجمللس األسترايل للتنمية الدولية مت توق        -٤٩
، فيما خيضع بانتظـام     ٢٠٠٤اإلنترنت وصحفيني مبوجب قانون املعامالت اإللكترونية لعام        
وأوصى اجمللس ميامنـار    . )٩١(موفرو خدمات وسائل اإلعالم غري احلكوميني لرقابة مستمرة       

وسائل اإلعالم على توفري معلومات ال ختضع لرقابة، وإلغـاء          خدمات  فري  حبماية قدرة مو  
  . )٩٢(األحكام اليت تسمح باعتبار النقد املوجه إىل احلكومة مضراً مبصاحل الدولة

وحسب اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ال توجد تعليمات واضحة للمنظمات غري             -٥٠
دها وحتكمهـا بـصرامة شـديدة تـشريعات غـري      احلكومية الدولية، وإدارة النقابات تقي  

وأوصى اجمللس ميامنار حبماية استقاللية املنظمات غـري احلكوميـة يف إطـار        . )٩٣(متماسكة
             القانون، ووضع حد للسياسات أو املمارسات الـيت تقيـد اسـتقاللية املنظمـات غـري               

  . )٩٤(احلكومية وفعاليتها
ن أن احلكومة تشدد الرقابة على مشاركة الـشعب يف          كما تزعم منظمة احلرية اآل      -٥١

. )٩٥(احلكم وترفض أي تصاحل وطين برفض إجراء انتخابات طوال األعوام العشرين املاضـية            
 قررت الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية مقاطعة االنتخابـات          ٥وحسب الورقة املشتركة    

      ن أعضائها، مبن فـيهم زعيمـة الرابطـة         بسبب القوانني االنتخابية الصارمة اليت متنع أياً م       
ىل أنه مت سن قانون     ، وتشري الورقة املشتركة أيضاً إ     )٩٦(كي، من املشاركة  سو   نو أونغ سا  اد

، وهو مينع أي مواطن حكم عليه بالسجن من ٢٠١٠مارس /انتخايب جديد يف ميامنار يف آذار    
 قامت احلكومة بسجن ناشطني     ،العاموحتسباً النتخابات هذا    . النتخابات واالنتخاب لالتقدم  

           سياسـي مـن   سـجني  ٢ ١٠٠سيمنع قرابة وبالتايل . سياسيني بعلة ارتكاهبم جلنح بسيطة  
  .)٩٧(العملية االنتخابية

وأشارت املنظمة الدولية حلقوق األرض إىل أن السكان يف ميامنار ليست هلـم أيـة        -٥٢
تعلقة بالتنمية اليت هتمهم، وليس هلم أي حق قـانوين          إمكانية رمسية للمشاركة يف القرارات امل     

كما أن جمموعات السكان األصـليني يف       . كذلك يف االستفادة من إيرادات مشاريع التنمية      
  .)٩٨(واملستنرية ميامنار ال تتمتع باحلق يف املوافقة احلرة واملسبقة

  الئقةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة   -٧  
 أن تقصري الدولة يف محاية العمال أدى إىل وجود ظروف           ٣شتركة  ذكرت الورقة امل    -٥٣

كما قصَّرت احلكومة يف االعتراف بظروف العمـل احملـدَّدة يف        . عمل دون املعايري وخطرية   
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 اليت تـنص    ،١٩٥١ بشأن حقوق العمال األساسية وقانون املصانع لعام         ١٩٦٤قانون عام   
  .)٩٩(فعلى دفع أجور العمل اإلضايف والتعويض املنص

 ميامنار معـرض    نه يف حني أن كل مواطن من مواطين       أ ٤لورقة املشتركة   يف ا  وجاء  -٥٤
 فقد استهدفت احلكومة بالتحديد السكان املدنيني يف مناطق األقليات          خلطر العمل القسري،  

واملدنيون ُيرغمون على العمل كحمَّالني للجيش، ويعملون ككاشفني لأللغام الربيـة           . اإلثنية
 ألغام، وعلى العمل يف تشييد الطرقات والـسكك احلديـدة واجلـسور والـسياج          ومزيلي

وأعرب عن قلق مماثل كل من مشروع       . )١٠٠( بدون أجر أو بأجر زهيد     ،والثكنات العسكرية 
 ومنظمة التضامن املسيحي العاملي ومنظمـة رصـد         للتشنيراكان ومنظمة حقوق اإلنسان     أ

  .)١٠١(٣حقوق اإلنسان والورقة املشتركة 
على الرغم من أن ميامنار صادقت علـى        أنه  وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان        -٥٥

 بشأن حرية التجمع، ما زالت احلكومة ترفض تسجيل         ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  . )١٠٢(النقابات املستقلة يف البالد

         الـدنيا عـايري   امل بأن ُتقـّر وُتنفـذ    ميامنار  وأوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية        -٥٦
قواعد سلوك   وجيب وضع مدونة  . محاية األطفال العاملني  بشأن  نظمة األمم املتحدة للطفولة     مل

                   حلماية األطفال العاملني جلميع العـاملني وجيـب أن يقـوم برصـدها مفتـشو قـانون                 
  .)١٠٣(العمل احلكوميون

  توى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مس  -٨  
 احتياجـات الـسكان     تلبية إىل أن احلكومة قصَّرت يف       ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

. األساسية من أجل البقاء وما زالت ُتقصِّر يف اتقاء الفقر املدقع والتخفيـف مـن حدتـه                
 يف املائة من السكان يعيـشون       ٣٢,٧وأحاطت علماً بالتقارير اليت تفيد بأن ما ال يقل عن           

وميامنار هي البلد الوحيد يف املنطقة الذي ُينفق على اجليش أكثر مما ُينفـق              . خط الفقر دون  
  .)١٠٤(على التعليم والصحة جمتمعني

وأوصى اجمللس األسترايل للتنمية الدولية ميامنار بالقيام، عن طريق وزارة الـصحة،              -٥٨
تمعية األساس اليت تستهدف بتخصيص املزيد من األموال العامة للصحة، وال سيما للربامج اجمل        

  .)١٠٥(تغذية األم والطفل
 بأن ُخمس السكان يف والية تشني ُيقدَّر أهنم         للتشنيوأفادت منظمة حقوق اإلنسان       -٥٩

تضرروا نتيجة األزمة الغذائية وال يزال عدد كبري من السكان يف والية تشني اجلنوبية حباجة               
  .)١٠٦(إىل معونة غذائية
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  م ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعلي  -٩  
ذكر اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن التعليم العام يف ميامنـار يتميـز باخنفـاض        -٦٠

 والتعلُّم عن طريق احلفظ عن ظهـر        ،معدالت التسجيل، وتدين معدالت التردد على املدرسة      
.  اجلسدي، والعقـاب املُهـني     قلب، ومعدالت ترك الدراسة املرتفعة، واللجوء إىل العقاب       

ويوصي اجمللس األسترايل للتنمية الدولية وزارة التعليم باستنباط وتنفيذ مبادرات رائدة مثـل             
 للمدرسني توفر احلوافزالوجبات الغذائية املدرسية اجملانية، وتوفري األزياء املدرسية، واللوازم، و

  .)١٠٧(يف املناطق النائيةالعاملني 
 أن استخدام لغات اإلثنيات يف املدارس وأماكن العمل         ٣رقة املشتركة   وجاء يف الو    -٦١

ـ           . حمظور اريين والعديد من سكان األقليات اإلثنية مثل املون والكارين والشان والتشني والك
اخلاصة هبم قَصد حفظ لغتهم وثقافتهم      " مدارسهم القومية "وا  راكان والكاشني قد أنشؤ   األو

وتزَعم . )١٠٨(وهذه املدارس ضايقتها السلطات احمللية باستمرار     . من خالل التعليم غري الرمسي    
 أن احلكومة تفرض قيوداً حتظر تدريس لغات األقليات اإلثنية يف املدارس            ١الورقة املشتركة   

اجملموعات اإلثنية احمللية من إقامة     من  العامة، حىت كلغة ثانية، وكانت قد َحَرَمت جمموعات         
  . )١٠٩(احتفاالت ثقافية

ال حق  يا بوالية راخني     سكان األقلية املسلمة من الروهنغ     وَحَسب محلة اليوبيل فإن     -٦٢
حلصول على بطاقات التسجيل الوطين اليت تصدرها احلكومة، األمر الذي حيرمهم من            هلم يف ا  

  . )١١٠(فرص الوصول إىل التعليم يف املدارس احلكومية

  نواألقليات والسكان األصلي  -١٠  
  غري البوذية تواجه قيوداً خطرية     مة التضامن املسيحي العاملي أن األقليات     ذكرت منظ   -٦٣

بشكل خاص املسيحيون من التشني وكاشـني وكـارين         وواملسيحيون،  . ومتييزاً واضطهاداً 
رمـوز الدينيـة وُتـستبَدل                           يواجهون أحيانـاً اضـطهاداً ماديـاً إذ ُتمـزق ال           ،وكاريين

  .)١١١(يةبرموز بوذ
مباشرة لعـدم   يا خيضعون، كنتيجة    شروع أراكان أن السكان من الروهنغ     وَيزعم م   -٦٤

على تنقلهم، وُيحرمون من العمـل يف اخلدمـة        مفروضة  قيود خطرية   ل متتعهم مبركز قانوين،  
يا يف واليـة  غ فإن الروهن ،وباإلضافة إىل ذلك  . املدنية، مبا يف ذلك يف قطاعي التعليم والصحة       

ية هم اجملموعة الوحيدة املطالَبة باحلصول على ترخيص رمسي للزواج وتوقيـع            راخني الشمال 
  .)١١٢(تصريح ُيحدِّد احلمل مبا ال يتجاوز طفلني

 أن احلكومة قد وضعت يدها على األراضـي الغنيـة           ٣والحظت الورقة املشتركة      -٦٥
منظمة حقوق اإلنـسان    وأوصت  . )١١٣(باملوارد اليت متلكها تقليدياً اجملموعات اإلثنية احمللية      

 لالعتراف بالـسكان األصـليني وحبقـوقهم        ٢٠٠٨ ميامنار بتعديل دستورها لعام      للتشني
اجلماعية؛ والتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري لضمان تطوير مجيع اهلياكـل األساسـية          
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 بشأن قضايا   ومشاريع التنمية وتنفيذها وفقاً للمبادئ التوجيهية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية         
  .)١١٤(الشعوب األصلية

وذكرت أيضاً منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة أن السكان من التشني والكاريين              -٦٦
 يكافحون من أجل احلفاظ على لغاهتم التقليدية وممارسة تقاليـدهم وإقامـة             وناغاليمومون  

  .)١١٥(احتفاالهتم التقليدية

  جوءاملهاجرون والالجئون وطالبو الل  -١١  
نتائج احلرب األهلية اليت دامت قرابة    إحدى  َزَعَمت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن         -٦٧

ستة عقود والتسليح املستمر للمناطق احلدودية يف ميامنار قد كانت التدفقات اهلائلة لالجئني             
طين واالعتداءات املتكررة وقلة ُسُبل العيش أرغمت أيضاً املاليني من موا         . يف البلدان اجملاورة  

  .)١١٦(ميامنار على مغادرة البلد والعمل يف البلدان اجملاورة

  املشردون يف الداخل  -١٢  
الحظ اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن سالمة املدنيني يف والية ميامنار الـشرقية               -٦٨

 شخص يعيشون يف    ١٣٠ ٠٠٠  من وما زال أكثر  . وُسُبل عيشهم هشة مع استمرار التشرد     
 مـشرد يف    ٥٠٠ ٠٠٠جئني على حدود البالد الشرقية، فيما يوجد أكثر مـن           خميمات الال 

وباملثـل،  . )١١٧(وهم معرضون خلطر االعتداء املنتظم ومستويات العيش غري الالئقة        . الداخل
 أن احلكومة مل تعترف بوجود املشردين يف الداخل، وقد رفضت           ٤جاء يف الورقة املشتركة     

عونة الدولية فرصة الوصول إىل املشردين يف الـداخل يف          السلطات استمرار منح منظمات امل    
وواجه املشردون تزايد سرعة التأثر باألمراض واالعتالل والعنـف واالجتـار           . مناطق الرتاع 

  .)١١٨(والعمل القسري وتضاؤل فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليم والعمل
إلعـصار نـرجس، مل ُتقـصِّر        أنه يف أعقاب ا    ٣والحظت أيضاً الورقة املشتركة       -٦٩

احلكومة وحسب يف تعبئة املوارد لتزويد أغلبية سكان دلتا إيراوادي بالغذاء أو باملاء الـصاحل      
للشرب وإمنا أباحت أيضاً ورمبا شاركت كذلك يف حتويل األغذية واإلمدادات الغذائية بـل              

املـشاريع  وغري ذلك من الـسلطات و     حمددين  اختلستها وحولت وجهتها إىل شيوخ قرى       
  .)١١٩(التجارية احمللية

، ساهم أيضاً اسـتغالل املـوارد       ٤وباإلضافة إىل ذلك، وَحَسب الورقة املشتركة         -٧٠
الطبيعية وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة اهليدرولوجية يف التشريد القسري للمدنيني يف منـاطق             

 يف والية كاشني    وشردت بالفعل مشاريع السدود عشرات آالف القرويني      . األقليات اإلثنية 
ويف معظم احلاالت، مل يتلق القرويون املشرودن أي تعويض         . وشان وكاريين وكارن مبيامنار   

  .)١٢٠(أو تلقوا تعويضاً زهيداً
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والحظ اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل               -٧١
إىل الـصعوبات الـيت جتـدها       شار  أاجملموعات اليت هي يف أشد احلاجة إليها حمدود جداً، و         

املنظمات غري احلكومية يف الوصول إىل السكان املشردين يف مناطق جنوب شرقي الـبالد،              
كمـا  . )١٢١(فأوصى ميامنار بتمكني املنظمات غري احلكومية من مساعدة السكان املشردين         

ظمـات  حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القيود املفروضة على وصول من          أعربت منظمة رصد  
  . )١٢٢(السكانأضعف جمموعات اإلنسانية إىل املساعدة 

  األوضاع يف مناطق أو أقاليم حمددة واحلالة فيما يتصل هبذه املناطق أو األقاليم  -١٣  
  أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن انتهاكات حقوق اإلنـسان اجلـسيمة              -٧٢

جزاء من غريب ميامنار، مبـا يف ذلـك         ال تزال متواصلة يف مناطق الرتاع شرقي ميامنار ويف أ         
اإلعدام خارج نطاق القضاء، والعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات، والتـشريد القـسري،             

وما زال املدنيون يف مناطق الرتاع يواجهون اعتداءات مـن جانـب احلكومـة              . والتعذيب
 ميامنـار   نللكاروأوصت جمموعة حقوق اإلنسان     . )١٢٣(واجملموعات املسلحة غري احلكومية   

بوضع حد الستهداف املدنيني والترحيل القسري، وتدمري املستوطنات املدنيـة، وإتـالف            
وأوصت اجملموعة كذلك بوضـع حـد لالعتـداء         . األراضي الزراعية واإلمدادات الغذائية   

 التعسفي واالحتجاز والتعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة للمدنيني، ووضع حد ملنع التجول          
اإلنسانية مثـل   املساعدة  تنقل، مبا يف ذلك القيود املفروضة على وصول مواد          الحرية  وتقييد  

وحثت منظمة التضامن املسيحي العاملي ميامنار علـى تـوفري ُسـُبل       . )١٢٤(األغذية واألدوية 
الوصول الالزمة جلهات رصد حقوق اإلنسان الدولية واملنظمات اإلنسانية إىل مجيع أحنـاء             

  .)١٢٥(ماهتا يف جمال حقوق اإلنسانتراهبا، مبا يتفق والتزا
ميامنار واحدة من أكثر    يف  ، ُتعد والية تشني     للتشنيوحسب منظمة حقوق اإلنسان       -٧٣

إال بالقليل من البىن التحتية يف جمـال الطرقـات وشـبكات            وال تتمتع   املناطق ختلفاً وُعزلةً    
 يف املائة مـن الـسكان       ٤٠و. االتصال ومرافق الرعاية الصحية، والكهرباء، واملياه اجلارية      

يفتقرون إىل مصادر الغذاء الكافية والتغذية، وُتعد معدالت وفيات األطفـال مـن أعلـى               
 أن تسليح والية تـشني      للتشنيكما تالحظ منظمة حقوق اإلنسان      . )١٢٦(املعدالت يف البالد  

قائمة طويلة  ، إذ رافقه متييز إثين وديين واسع االنتشار، قد أدى إىل            ١٩٩٨منذ عام   املتسارع  
  .)١٢٧(من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على أيدي اجليش

  وذكر اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن جتنيد األطفال يف اجليش والقوات اإلثنيـة              -٧٤
 ميامنار باإلفراج فـوراً عـن مجيـع     ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٨(ما زالت أمراً روتينياً   

والحظ . )١٢٩( صفوف جيشها ومقاضاة املسؤولني عن جتنيدهم جنائياً       األطفال املوجودين يف  
أيضاً املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن قوات ميامنار املسلحة تشكِّل اجليش الوحيد يف آسيا              

  .)١٣٠(الذي ال يزال جينِّد األطفال
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قف الفـوري   وأوصت احلملة الدولية حلظر األلغام الربية سلطات ميامنار باألمر بالو           -٧٥
مـر  أل وا،الستعمال األلغام املضادة لألفراد يف القوات املسلحة واجلهات اخلاضعة لـسيطرهتا  

          ،بوقف فوري الستخدام العمل القسري يف القوات املسلحة واجلهات اخلاضـعة لـسيطرهتا            
              ة  يف املنـاطق امللغومـة، واالنـضمام إىل معاهـد          ونقلـها وال سيما ألغراض إزالة األلغام      

  .)١٣١(حظر األلغام

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
الحظ اجمللس األسترايل للتنمية الدولية أن تقارير املنظمات غري احلكومية تفيد بـأن               -٧٦

، مفهوماً مقبوالً يف بعـض اإلدارات       التوعيةحقوق األطفال أصبحت، بعد أعوام عديدة من        
واالجتار هو أيضاً   . وقد تلقى املسؤولون احلكوميون تدريباً يف جمال حقوق الطفل        . ميةاحلكو

مسألة مقبولة اآلن واحلكومة تشارك يف اجلهود اإلقليمية من قَبيل املبادرة الوزارية املنسقة يف              
  .)١٣٢( ملكافحة االجتاركونغامليمنطقة 
ني قـائمني يف طريـق      زين رئيسي وذكر املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن حاج        -٧٧
 ومـستوى   ،وظيفة تنفيذيـة  كسيادة القانون   لعمال حقوق اإلنسان مها التصور السياسي       إ

  .)١٣٣(الفساد املرتفع يف جهاز الدولة بأكمله

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
َحَسب اجمللس األسترايل للتنمية الدولية تعهدت ميامنار بالقضاء على العمل القسري             -٧٨
 للتشنيوأوصت منظمة حقوق اإلنسان     . )١٣٤(منظمة العمل الدولية هلذا الغرض     التعاون مع بو

ميامنار بالتعاون كلياً مع منظمة العمل الدولية لوضع حد ملمارسة العمل القسري، عن طريق              
توزيع منشورات عن آلية تقدمي األفراد للشكاوى فيما يتعلق بالعمل القسري بلغات            إصدار و 

التشني اإلثنية، وتوزيعها يف مجيع أحناء والية تشني؛ وتنظيم حلقات دراسية للتوعيـة هبـذه               
هتّجـم  وأعرب املركز الدويل للعدالة االنتقالية عن قلقـه إزاء          . )١٣٥(اآللية لتقدمي الكشاوى  

 ،العمل القسري املتعلقة ب شكاوى  ال األشخاص أو املنظمات من املعنيني بآليات        الصحافة على 
  .)١٣٦(التابعة ملنظمة العمل الدولية
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 ميامنار بالتماس املساعدة التقنية مـن األمـم املتحـدة     ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٧٩
ملتناول ملنع  إلصالح نظامها القضائي، واستحداث ُسُبل انتصاف قضائية تكون ُمنِصفَة ويف ا          

الطرد القسري ومصادرة األراضي، وتسوية منازعات األراضي، ومنح حقـوق االسـتعادة            
           التماس املـساعدة التقنيـة مـن       ب ميامنار   ٣كما توصي الورقة املشتركة     . )١٣٧(واالسترجاع
  .األمم املتحدة
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