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مووووعد ه دف و و مفو و ووية اام و و المت ووودة السو ووامية ل قو وووق اإلنسو ووان و قو ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مر ق قرار المجلس 21/16
ميانمار*
موجز للمعلومات املقدمة من  47جهةً من اجلهات صاحبة املصلحة( )1إىل
هذا التقرير ٌ
االستعراض الدوري الشامل .وهو يتّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق
أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من
اإلنسان يف مقرره  .119/17وال يتضمن التقرير ّ
أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وال ّ
بعينها .وقد أُدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص ،مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،
 وعمالً بقرار اجمللس ُُ ،21/16يصص،
وتُركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع.
مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة
ع
ٌّ
حسب مقتضى احلال ،فر ٌ
 وتتاح على املوقع الشبكي
موضوع االستعراض واملعتمدة بناءً على التقيّد الكامل مببادئ باريس.
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة.

وروعيت يف إعداد التقرير الصفة الدورية االستعراض والتطورات اليت حدتت يف تل الفرتة.

*

مل حترر هذه الوتيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة
.
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المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصل ة

هلف -المعلومات ااساسية واإلطار

 -1نطاق االلتدامات


الدولية

 -1أش ــارت ع ــدة منظم ــات إىل أن مياث ــار أيّــدت ،أتن ــاء االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل األول
حلالته ـ ــا ،يف ع ـ ــا  ،2011التوص ـ ــيات الداعي ـ ــة إىل النظ ـ ــر يف التوقي ـ ــع والتص ـ ــدي عل ـ ــى املعاه ـ ــدات
األساسية حلقوق اإلنسان ،لكنها مل حترز تقدماً يذكر يف هذا الصدد(.)2
 -2وأوصـت مؤسســة حقــوق اإلنســان واألعمــال التجاريــة بــأن تصـ ّدق مياثــار علــى االتفاقيــات
اخلمس املتبقية من االتفاقيـات األساسـية الثمـاين ملنظمـة العمـل الدوليـة ،وعلـى اتفاقيـة منظمـة العمـل
الدولية رقم  169بشأن الشعوب األصلية والقبلية(.)3
 -3وأوصــت الورقــة املشــرتكة  1وجمموعــة كــارين حلقــوق اإلنســان بــأن تص ـ ّدق مياثــار فــوراً علــى
معاهدة حظر األلغا املضادة لألفراد(( )4معاهدة أوتاوا)(.)5
 -2اإلطار الدستوري


والتشريعي

 -4أفــاد املركــز ايســيوي للمـوارد القانونيــة بــأن املؤسســة العســكرية ال ختضــع ،مبوجــب الدســتور،
للس ـ ــلطة القض ـ ــائية( .)6وأش ـ ــارت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  5إىل أن  25يف املائ ـ ــة م ـ ــن املقاع ـ ــد يف اهلي ـ ــات
التشـ ـريعية ةصصـ ـةٌ للمؤسس ــة العس ــكرية وأن أعض ــاءها املعين ــت يتمتع ــون فعليـ ـاً قـ ـ ال ــنق يف أي
تعديالت قانونية أو دستورية(.)7
 -٣اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية ل قوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة
 -5أشــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف مياثــار إىل أهنــا أنش ـ ت مبوجــب األمــر الرئاســي
الص ــادر يف أيلول/س ــبتمرب  .2011وامتث ــاالً ملب ــادئ ب ــاريس ،س ـ ّـن الربمل ــان يف آ ار/م ــار ،2014
قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مياثار ،حتت مسمى القانون رقم .)8(2014/21
 -6و كـ ـ ــرت الورقـ ـ ــة املشـ ـ ــرتكة  1أن اللجنـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة حلقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان يف مياثـ ـ ــار ال تكفـ ـ ــل
االس ــتقالل الت ــا ع ــن الس ــلطة التنفيذي ــة( .)9وأف ــادت الورق ــة املش ــرتكة  4ب ـأن اختي ــار وتعي ــت أعض ــاء
اللجنة يفتقـر إىل الشـفافية .وأضـافت أن اللجنـة تض ّـم أيضـاً مسـؤولت مـن النظـا العسـكري السـاب .
وعـ ـ ــالوًة علـ ـ ــى ل ـ ـ ـ  ،مل حتق ـ ـ ـ اللجنـ ـ ــة بفعاليـ ـ ــة يف انتهاكـ ـ ــات حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان ،مبـ ـ ــا يف ل ـ ـ ـ
أعمال العنف اليت حدتت يف كـانون الثاين/ينـاير  2014يف قريـة دو شـي يـار تـان ،والـيت قضـى فيهـا
مـ ــا ال يقـ ــل عـ ــن  48شخص ـ ـاً مـ ــن الروهينجيـ ــا ،فض ـ ـالً عـ ــن االعتـ ــداءات علـ ــى امل ـ ـدنيت يف واليـ ــيت
كاشت وشان(.)10
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 -7وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  13إىل أن اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف مياث ــار ال تكف ــل
سرية الشكاوى املقدمة ،ويؤتر ل بوجه خاص على النساء ضحايا العنف اجلنسي(.)11

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان


 -1التعاون مع اإلعراءات الخاصة
كــرت منظمــة التضــامن املســيحي العــاملي أن املقــرر اخلــاص املعــا قالــة حقــوق اإلنســان يف
-8
مياثــار ،تُــر دون محاي ــة يف عــا  ،2013عن ــدما اعتــدى حش ـ ٌد قوام ــه مائتــا ش ــخص علــى س ــيارته
تعرضــت املقــررة اخلاصــة الــيت خلفتــه للرتهيــب القــائم علــى التحيــز
أتنــاء زيــارة ملدينــة ميكتــيال .كمــا
ّ
اجلنسـاين أتنــاء زيار ــا إىل مياثــار يف كــانون الثاين/ينــاير  .)12(2015وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة
حلقــوق اإلنســان بــأن تتعــاون مياثــار تعاون ـاً فوري ـاً وموضــوعياً وكــامالً مــع اإلج ـراءات اخلاصــة جمللــس
حقوق اإلنسان(.)13
 -2التعاون مع مفو ية اام المت دة السامية ل قوق اإلنسان
 -9أشــارت عــدة منظمــات إىل أن مياثــار مل تتــابع ال ـدعوة الــيت وجهــت إىل املفوضــية الســامية
حلق ــوق اإلنس ــان إلنش ــاء مكت ــب قُط ــري ،عل ــى ال ــرام م ــن الوع ــود ال ــيت قطعه ــا الـ ـرئيس ت ــت س ــت،
يهــد مياثــار إلنشــاء مكتــب للمفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان قي ـ يكــون قــادراً
وأوصــت بــأن ّ
()14
على العمل يف مجيع أحناء البلد ،يف إطار والية كاملة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان .

عي  -فنفي ووال االلتدام ووات الدولي ووة المتعلق ووة ب ق وووق اإلنس ووان م ووع مرا وواة هحك ووا الق ووانون
الدولي اإلنساني ذات الصلة
 -1المساواة و د التمييد
 -10كــرت الورقــة املشــرتكة  10والورقــة املشــرتكة  13أن امل ـرأة قــد اســتبعدت يام ـاً مــن املشــاركة
يف مفاوضات السال املتصلة بالنزاعات بت احلكومة واجلماعات اإلتنية(.)15
 -11وأشــار االحتــاد الل ـوتري العــاملي إىل أن حكومــة مياثــار نشــرت يف تش ـرين األول/أكت ـوبر ،2013
اخلطــة االس ـرتاتيجية الوطنيــة للنهــوض بــاملرأة ،للفــرتة  .2022-2013بيــد أن تنفيــذ تل ـ اخلطــة مل
يش ــهد تق ــدماً ي ــذكر ،ويع ــزى ل ـ عموم ـاً إىل انع ــدا امل ـوارد املالي ــة والبش ـرية وض ــعف التنس ــي ب ــت
اإلدارات احلكومية(.)16
 -12و كــر معهــد حقــوق اإلنســان واألعمــال التجاريــة أن املـرأة ال تتقاض ـى يف أحيــان كث ـ ة أج ـراً
متساوياً عن العمل متساوي القيمة(.)17
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 -13وأعرب ــت ع ــدة منظم ــات ع ــن قلقه ــا الب ــال بش ــأن جمموع ــة القـ ـوانت األربع ــة ال ــيت ترم ــي إىل
"محاي ــة الع ــرق وال ــدين"( .)18وأش ــارت منظم ــة العف ــو الدولي ــة إىل أن الربمل ــان ق ــد ب ــدأ النظ ــر يف ه ــذه
الق ـوانت يف ك ــانون الثاين/ين ــاير  .2015بي ــد أن ه ــذه القـ ـوانت تنط ــوي عل ــى التميي ــز ،وم ــن ض ــمنها
قانون ــان تش ــو ما عي ــوب جوهري ــة ،ومه ــا مش ــروع ق ــانون تغي ـ ال ــدين ومش ــروع ق ــانون ال ــزوا اخل ــاص
بــاملرأة البو ي ــة .وال ي ــوفّر ق ــانون الرعايــة الص ــحية لض ــب زي ــادة الســكان ض ــمانات كافي ــة ض ــد مجي ــع
أش ــكال التميي ــز ،بينم ــا ال حيظ ــر مش ــروع ق ــانون ال ــزوا األح ــادي العالق ــات واملعاش ــرة خ ــار نط ــاق
الزوا (.)19
 -14وأش ـ ــارت اجلمعي ـ ــة الدولي ـ ــة للش ـ ــعوب امله ـ ــددة إىل أن مش ـ ــاريع القـ ـ ـوانت األربع ـ ــة امل ـ ــذكورة
اقرتحــت مــن جانــب منظمــة بو يــة متطرفــة ات صــلة بالراهــب البــو ي ي النزعــة القوميــة ،ويراتــو،
ُ
()20
وقركــة  . 969وقالــت منظمــة البــاب املفتــوح الدوليــة إن حركــة  969هــي الــيت طالب ـت مبشــاريع
الق ـوانت املــذكورة ،لكــن هــذه املشــاريع حظيــت أيض ـاً بتأييــد أكثــر مــن مليــون م ـواطن قــاموا بــالتوقيع
عليها يف مجيع أحناء البلد(.)21
 -15وأفــادت منظمــة الب ــاب املفتــوح الدوليــة ب ــأ ّن مشــروع القــانون اخل ــاص املتعل ـ ب ـزوا النس ــاء
البو يـات يقتضـي حصــول املـرأة مسـبقاً علــى موافقـة الوالــدين معـاً وموافقـة الســلطات احلكوميـة احملليـة
كي تتزو رجالً مـن عقيـدة دينيـة أخـرى ،يف حـت ُ ـرب الرجـل اـ البـو ي علـى اعتنـاق البو يـة قبـل
زواجــه مــن ام ـرأة بو يــة( .)22و كــر التحــالف الــدوع للــدفاع عــن احلريــة أن مشــروع القــانون زاد مــن
صعوبة زوا الرجل ا البو ي من امرأة بو ية(.)23
 -16وأفــادت اجلمعيــة الدوليــة للشــعوب املهــددة بــأن مشــروع قــانون الرقابــة علــى الســكان يــنص
على أن تضـع احلكومـة حـ ّداً أقصـى لعـدد األطفـال املسـموح للسـكان بإجنـا م( .)24و كـرت مؤسسـة
البســمة للتعلــيم والتنميــة أن مشــروع القــانون املــذكور يــنص علــى أن تنتظــر امل ـرأة مــدة  36شــهراً بــت
والدة وأخــرى ،فارضـاً بطريقــة اـ مباشــرة آليــات لتحديــد النســل .وهــذا أمــر اـ مقبــول لــدى بعـ
اجلماعات الدينية(.)25
 -17وفيمــا يتعل ـ مبشــروع قــانون الــزوا األحــادي ،كــرت مؤسســة البســمة للتعلــيم والتنميــة أن
القــانون ال يــز العالقــات خــار نطــاق الــزوا ويعاقــب األشــخاص الــذين ميارســوهنا .وقــد يكــون يف
مشروع القانون املذكور استهدافاً جمحفاً لبع األقليات الدينيةً(.)26
 -18و كــرت منظمــة أمنــاء العدالــة ( )Justice Trustأن قــادة حركــة  969يتمتعــون قريــة احلرك ــة
ويس ــتطيعون نش ــر رس ــائل الكراهي ــة قري ــة يف مجي ــع أحن ــاء البل ــد وتنظ ــيم لق ــاءات مجاه ي ــة كب ـ ة(.)27
أي تـ ــداب ملنـ ــع التح ـ ـري أو التخفيـ ــف منـ ــه علـ ــى
وأشـ ــارت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  11إىل ع ـ ـد وجـ ــود ّ
األقل(.)28
 -19والحظـ ــت مؤسسـ ــة البسـ ــمة للتعلـ ــيم والتنميـ ــة أن ممارسـ ــة إضـ ــفاء الطـ ــابع املؤسسـ ــي علـ ــى
السياســات العنص ـرية اتســع نطاقهــا لتشــمل تشــكيل اهلي ــات احلكومي ـة والســلطات والرمسيــة األخــرى،
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لتصــبا املناصــب احلكوميــة والرتــب العســكرية العليــا ةصصــة بصــورة ا ـ رمسيــة للبــو يت .وال تتميــز
قوات الشرطة احمللية يف معظم املناط بالتنوع الديا ألن جل أفرادها من البو يت(.)29
 -20و كــرت شــبكة الســال النســائية يف أراكــان أن املشــاعر املعاديــة للمســلمت تتزايــد يف مجيــع
أحنــاء البلــد ،كمــا يتبــت مــن تطــور حركــة  969وحركــة مــا بــا تــا ومــن أعمــال العنــف الــيت حــدتت يف
عــا  2013خــار مدينــة مانــداالي ويف مواقــع أخــرى علــى نطــاق البلــد( .)30وأبلغــت منظمــة الــدفاع
ع ــن ض ــحايا العن ــف ع ــن اس ــتمرار خض ــوع طائف ــة الروهينجي ــا للقي ــود املفروض ــة عل ــى حري ــة التنق ــل
واحلص ــول عل ــى األراض ــي واألاذي ــة واملي ــاه وخ ــدمات التعل ــيم والرعاي ــة الص ــحية وال ــزوا وتس ــجيل
املواليد(.)31
 -21ويشـ ـ االحت ــاد الل ــوتري الع ــاملي إىل أن نس ــبة  76يف املائ ــة م ــن األطف ــال يف والي ــة تش ــت
ال ميلكون شـهادة مـيالد و 35يف املائـة مـن األطفـال املتضـررين مـن النـزاع املسـلا اـ مسـجلت(.)32
و ك ــرت ش ــبكة الس ــال النس ــائية يف أراك ــان أن أطف ــال الروهينجي ــا ال ــذين ي ــزعم أ ّن وال ــديهم أخلّـ ـوا
بـالقيود املفروضـة علـى الـزوا أو معـدل اإلجنـاب أو ارتكبـوا أفعـاالً أخـرى اـ مـأ ون ـاُ ،حرمـوا مــن
احلصول على شهادات امليالد(.)33
 -22و كــرت مؤسســة كاليدوســكوب األس ـرتالية حلقــوق اإلنســان أن قــانون مياثــار ينطــوي علــى
يييــز ص ـريا ضــد أف ـراد طائفــة املثليــات واملثليــت ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغــايري اهلويــة اجلنســانية
وح ــاملي ص ــفات اجلنس ــت .وأض ــافت أ ّن ق ــانون العقوب ــات لع ــا  1860ـ ّـر إقام ــة عالق ــة جنس ــية
على الرتاضي بت شخصت من نفس اجلنس(.)34
 -2ال ق ي ال ياة وال رية واامن الشخصي
 -23أف ــادت منظم ــة العف ــو الدولي ــة والورق ــة املش ــرتكة  3ب ــأ ّن عقوب ــة اإلع ــدا ال تـ ـزال ج ــزءاً م ــن
اإلطار التشريعي وبأ ّن احملاكم ال تزال تصدر أحكاماً باإلعدا (.)35
 -24وأشــارت جمموعــة كــارين حلقــوق اإلنســان إىل االســتخدا املكث ـف لأللغــا املضــادة لألف ـراد
وا هــا مــن األلغــا مــن جانــب جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة( .)36وأشــارت الورقــة املشــرتكة  4إىل أن
مياثار ما زالت تصنع األلغا األرضـية ،وأن القـوات تسـتخدمها فعليـاً ضـد املـدنيت علـى حنـو ينتهـ
القانون اإلنساين الدوع(.)37
 -25وأشــارت الورقــة املشــرتكة  1ومنظمــة تعزيــز احلقــوق ( )Fortify Rightsإىل نشــوب قتــال بــت
جـ ــيمن مياثـ ــار وجـ ــيمن التحـ ــالف الـ ــدميقراطي الـ ــوطا ملياثـ ــار يف شـ ــباي/فرباير  ،2015يف منطقـ ــة
كوكــان  ،بواليــة شــان الشــمالية ،ممــا أجــرب عشـرات ايالمل مــن املــدنيت علــى الف ـرار .وأفــادت الورقــة
املشـرتكة  2ومنظمـة تعزيـز احلقـوق بـأن جـيمن مياثـار تـوري يف اعتـداءات علـى املـدنيت ويف عمليــات
قتل ارتُكبت يف املنطقة خار نطاق القضاء(.)38
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 -26وأشــارت الورقــة املشــرتكة  4إىل أن ق ـوات التايــاداو (ق ـوات اجلــيمن يف مياثــار) قــد خرقــت،
خــالل الف ــرتة من ــذ االســتعراض ال ــدوري الش ــامل الســاب  ،اتف ــاق وق ــف إطــالق الن ــار ال ــذي دا 17
عام ـاً مــع جــيمن اســتقالل كاشــت ،واســتأنفت األعمــال القتاليــة ضــد مجاعــات مســلحة إتنيــة أخــرى
يف والي ــة كاشـ ــت وواليـ ــة شـ ــان الشـ ــمالية .وشـ ــنّت ق ـ ـوات التايـ ــاداو أيض ـ ـاً عمليـ ــات عسـ ــكرية ضـ ــد
مجاعــات مســلحة إتنيــة يف واليــيت كــارين ومــون ،منتهكـة بــذل اتفاقـاً لوقــف إطــالق النــار كانــت قــد
أبرمته مع مجاعات كارين يف عا .)39(2012
 -27وأض ـ ــافت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  4أن االنتهاك ـ ــات ال ـ ــيت ارتكبته ـ ــا قـ ـ ـوات التاي ـ ــاداو يف س ـ ــياق
النزاعــات املســلحة اجلاريــة تشــمل مــا يلــي عمليــات قتــل خــار نطــاق القضــاء وعمليـات ااتصــاب
وعنــف جنســي ضــد النســاء والفتيــات واعتقــاالت تعســفية وتعــذيب وترحيــل قســري واســتخدا
البشر كدروع وكاسحات ألغا والعمل اجلربي وجتنيد األطفال وعمليات اختفاء قسري(.)40
 -28و ك ــر التح ــالف الع ــاملي ملش ــاركة املـ ـواطنت أ ّن قـ ـوات األم ــن م ــا برح ــت ،من ــذ االس ــتعراض
الــدوري الشــامل األول ملياثــار املعقــود يف عــا  ،2011تســتخد القــوة اســتخداماً مفرط ـاً وعش ـوائياً
بــل مميت ـاً لف ـ االحتجاجــات اجلماه يــة وتفريقهــا( .)41وأفــادت منظمــة العفــو الدوليــة بــأن الشــرطة
اس ــتخدمت يف  29تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  ،2012خ ــائر الفوس ــفور األب ــي ض ــد الرهب ــان وأه ــاع
الق ــرى ال ــذين ك ــانوا حيتج ــون س ــلمياً عل ــى م ــنجم ليتب ــاداوون يف وسـ ـ مياث ــار( .)42و ك ــرت رابط ــة
مس ــاعدة الس ــجناء السياس ــيت ومنظم ــة تعزي ــز احلق ــوق أن مواجه ــة االحتجاج ــات ال ــيت نُظم ــت يف
آ ار/م ــار  2015ض ــد ق ــانون التعل ــيم ال ــوطا انته ــت بإلق ــاء الق ــب عل ــى م ــا يق ــرب م ــن 127
شخصـ ـاً واالس ــتخدا املف ــري للق ــوة م ــن جان ــب الش ــرطة( .)43وأت ــارت منظم ــة امل ــدافعت عل ــى خـ ـ
املواجهة ) (Frontline Defendersوالورقة املشرتكة  8شواال مماتلة(.)44
 -29وأشــارت جمموعــة كــارين حلقــوق اإلنســان إىل أن أعمــال التعــذيب والقتــل ارتُكبــت بشــكل
رئيسي من جانب قـوات اجلـيمن احلكـومي وقـوات حـر احلـدود( .)45وأشـارت الورقـة املشـرتكة  4إىل
أن التعــذيب ال ي ـزال يُســتخد يف عمليــات االســتجواب الــيت جتــري يف الســجون ويف منــاط الن ـزاع.
وأشــارت إىل ورود معلومــات تفيــد بتعــرض مــدنيت لالعتقــال والتعــذيب بســبب ادعــاءات بانتســا م
إىل مجاعات مسلحة إتنية(.)46
 -30وأفــادت رابطــة مســاعدة الســجناء السياســيت بــأ ّن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة يســما هلــا،
حد مـا ،بالوصـول إىل بعـ السـجون ،إالّ أن قـدر ا علـى حتسـت األوضـاع يف السـجون ـدودة
إىل ٍّ
للغايــة .وتــرى الرابطــة أن الظــرومل الســي ة الســائدة حالي ـاً يف الســجون تضــاهي شــكالً مــن أشــكال
التعذيب(.)47
 -31وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  4إىل إط ــالق سـ ـراح م ــا يزي ــد عل ــى  1 000س ــجت سياس ـ ٍّـي يف
سياقات عفو رئاسي .وكـان الـرئيس تـت سـت قـد تعهـد ،يف يوز/يوليـه  ،2013بـإطالق سـراح مجيـع
الســجناء السياســيت املتبقــت بنهايــة ل ـ العــا  .بيــد أن قرابــة  40ســجيناً سياســياً كــانوا ال يزالــون
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وراء القضـ ــبان يف بدايـ ــة عـ ــا  .2014ويف هنايـ ــة كـ ــانون الثاين/ينـ ــاير  ،2015بل ـ ـ عـ ــدد السـ ــجناء
السياس ــيت احملك ــومت بالس ــجن  159ف ــرداً ،باإلض ــافة إىل وج ــود  213مع ــتقالً سياس ــياً يف انتظ ــار
احملاكمة(.)48
 -32وأعربــت منظمــة املــدافعت علــى خـ املواجهــة عــن قلقهــا إزاء جتــر االحتجاجــات املشــروعة
والسـ ــلمية الـ ــيت نظمتهـ ــا اجملتمعـ ــات احملليـ ــة املتض ـ ــررة مـ ــن مشـ ــاريع التنميـ ــة .فقـ ــد تعـ ــرض املزارع ـ ــون
واألشــخاص املــدافعون عــن احلـ يف األراضــي للمضــايقة واالحتجــاز التعســفي والقتــل أحيان ـاً بســبب
اعرتاضهم على مصادرة األراضي(.)49
 -33وأفـ ــادت منظمـ ــة مش ـ ــروع أراكـ ــان بـ ــأ ّن م ـ ــا يزيـ ــد علـ ــى  1 000ش ـ ــخص مـ ــن الروهينجي ـ ــا
اعتُقلـ ـوا واحتُج ــزوا يف األش ــهر التالي ــة لالض ــطرابات ال ــيت ح ــدتت يف بل ــدة مونغ ــداو يف  8حزي ـ ـران/
يونيـ ــه  .2012وتـ ــويف مـ ــا ال يقـ ــل عـ ــن  62شخص ـ ـاً مـ ــن ن ـ ـزالء سـ ــجن بوتيـ ــدون جـ ـ ّـراء التعـ ــذيب
والضرب .وكان من بت أول النزالء  72طفالً(.)50
 -34و كــرت شــبكة الســال النســائية يف أراكــان أ ّن قـوات نــا ســا كــا ،وهــي قـوات حراســة حــدود
مكون ـةٌ م ــن أف ـراد م ــن اجل ــيمن والش ــرطة وبع ـ م ــو في اهلج ــرة واجلم ــار  ،ق ــد اعتقل ــت واحتج ــزت
تعس ــفياً آالمل الروهينجي ــا يف الس ــنوات ال ــيت أعقب ــت االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل األول .وال يـ ـزال
حل قوات نا سا كا يف عا .)51(2013
معظم هذه املمارسات قائماً رام ّ

 -35وأشـ ـ ــارت جلنـ ـ ــة حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان يف مياثـ ـ ــار ،يف سـ ـ ــياق التوصـ ـ ــيات رقـ ـ ــم ،)52(11-104
()58
و ، )53(32-104و ،)54(36-104و ،)55(39-104و ،)56(3-105و ،)57(8-105و10-105
املتعلقة بالعنف ضد املرأة ،إىل الشروع يف صيااة قانون ملنع العنف ضد املرأة(.)59
 -36وأف ــادت منظم ــة التض ــامن املس ــيحي الع ــاملي ب ــأن ممارسـ ـات العن ــف ض ــد املـ ـرأة واس ــتخدا
االاتصــاب كســالح للحــرب ال ت ـزال منتشــرة علــى نطــاق واســع( .)60وأشــارت كليــة احلقــوق جبامعــة
هــاواي إىل أن الق ـوات العســكرية البورمي ـة ي ـار العنــف اجلنســي ضــد نســاء الطوائــف اإلتنيــة بصــورة
منهجيـة( .)61و كــرت شــبكة املســاواة بــت اجلنســت أن املـرأة الــيت تعــيمن يف املنــاط املتــأترة بالنزاعــات
يف والي ـيت كاشــت وراخــت ،ويف منــاط اجلنــوب الشــرقي ،معرض ـةٌ بصــفة خاصــة خلطــر العنــف القــائم
على نوع اجلنس(.)62
 -37وأفــادت مبــادرة أكايــا النســائية ( )Akhaya Womenبـأن قــانون العقوبــات الــذي كــان معمــوالً
به يف عهـد االسـتعمار ال يـزال املصـدر الرئيسـي للتشـريعات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة .وأضـافت أن
تعليل جتر العنف اجلنسي هو "خدش حياء" املرأة(.)63
 -38وأشــار كــلٌّ م ــن االحتــاد الل ــوتري العــاملي وكليــة احلق ــوق جبامعــة ه ــاواي إىل أن مياثــار ل ــيس
ـل اـ قـانوين ،بيـد أن ااتصـاب الـزو لزوجتـه
لديها قانون ـدد ـر العنـف املنـزع .فاالاتصـاب ف
)64ع ٌ
مشروع ،إالّ إ ا كانت الزوجة دون سن  14عاماً( .
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 -39وأفــادت املبــادرة العامليــة إلهنــاء مجيــع أشــكال العقوبــة البدنيــة لألطفــال بــأن العقوبــة البدنيــة
لألطفــال فعــل مشــروع راــم التوصــيات املتكــررة الداعيــة إىل حظرهــا واملقدمــة مــن جلنــة حقــوق الطفــل
والتوصـ ــية بـ ــذل يف الـ ــدورة األوىل لالسـ ــتعراض الـ ــدوري الشـ ــامل( .)65فالقـ ــانون حيظـ ــر اسـ ــتخدامها
كعقــاب علــى ارتكــاب جرميــة ،بيــد أنــه ال حيظرهــا يف املنــزل ويف مؤسســات الرعايــة البديلــة والرعايــة
النهارية ويف املدار واملؤسسات اإلصالحية(.)66
 -40وأشــارت مؤسســة حقــوق اإلنســان واألعمــال التجاريــة إىل أن عمــل األطفــال منتشــر علــى
نطــاق واســع يف ةتلــف القطاعــات .وأضــافت أن األطفــال يتحولــون أيض ـاً إىل متس ـولت يف الش ـوارع
و طات احلافالت والقطارات وأماكن استقطاب السيّاح(.)67

 -41وأفــادت منظمــة الــدفاع عــن ضــحايا العنــف عــن وجــود أكثــر مــن  5 000طفــل يف اخلدمــة
العسكرية ،وال يشمل هذا العدد من ُجنّدوا وهم أطفال وتزيد سنهم اين على  18عاماً(.)68

 -42و كــرت الورقــة املشــرتكة  8أن مياثــار وقّعــت ،يف عــا  ،2012علــى خطــة عمــل مشــرتكة
مــع فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــال مــن أجــل وضــع حـ ٍّـد لتجنيــد األطفــال يف القـوات املســلحة.
ومنذ ل احلتُ ،سّرح من القـوات املسـلحة حـواع  600طفـل .بيـد أن فرقـة العمـل القطريـة للرصـد
واإلبــال مل تــتا هلــا فــرص الوصــول احلــر إىل مجيــع منــاط النـزاع واملنــاط الــيت تســيطر عليهــا طوائــف
من األقليات اإلتنية(.)69
 -43ورحبــت الورقــة املشــرتكة  14بتقــد مشــاريع ق ـوانت إىل الربملــان بشــأن إلغــاء قــانون البلــدات
وقــانون القــرى لعــا  .)70(1907وكانــت مياثــار قــد وقّعــت يف  16آ ار/مــار  2012علــى مــذكرة
تف ــاهم م ــع منظم ــة العم ــل الدولي ــة للقض ــاء عل ــى مجي ــع أش ــكال العم ــل اجل ــربي قل ــول  31ك ــانون
األول/ديس ـ ـ ــمرب  .2015بي ـ ـ ــد أ ّن العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــناعات والقطاع ـ ـ ــات اخلاص ـ ـ ــة ،وفقـ ـ ـ ـاً للورق ـ ـ ــة
املشرتكة  ،14مل تكن على استعداد لتنفيذ تل املذكرة(.)71
 -44و كـ ــرت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  8أن األطفـ ــال يقعـ ــون ضـ ــحايا لالجتـ ــار بالبشـ ــر ألا ـ ـراض كث ـ ـ ة
ةتلفــة ،مبــا يف لـ التجنيــد القســري يف اجلـيمن الرمســي ويف اجلماعــات املســلحة اـ التابعــة للدولــة
والتســول واجل ـرائم املتصــلة باملخ ــدرات والعمــل اجلــربي واالس ــتعباد املنــزع واالســتغالل اجلنس ــي
(.)72
والز ات القسرية
 -45وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  6إىل أن وزارة اهلج ــرة والس ــكان يسـ ـ بزم ــا سياس ــة اهلج ــرة يف
مياثار ،بيد أن السياسات املعتمدة ليست مالئمة ملعاجلة مسأليت االجتار واالستغالل(.)73
 -٣إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب ،وسيادة القانون
 -46أشــار املركــز ايســيوي للم ـوارد القانونيــة إىل أن مياثــار مل تشــرع ،راــم التوصــية 37-104
()74
أي خط ــوة لض ــمان االس ــتقالل القض ــائي يف البل ــد( .)75وأف ــادت جلن ــة
املقدم ــة إليه ــا  ،يف اخت ــا ّ
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احلق ــوقيت الدولي ــة ب ــأن القض ــاة يص ــدرون أحك ــامهم بن ــاءً عل ــى األوام ــر ال ــيت يتلقوهن ــا م ـن املس ــؤولت
احلكوميت والعسكريت( .)76وأضافت أن الفساد منتشٌر(.)77

 -47و كــرت جلنــة احلقــوقيت الدوليــة أن أكثــر مــن  1 000ــا قــد خضــعوا إلج ـراءات تأديبيــة
علــى مــدى العش ـرين ســنة املاضــية ،وأُلغيــت أو عُلّقــت ت ـراخيص الكث ـ ين مــنهم .وحيتمــل أ ّن يكــون
مائتـا ــا قــد منعـوا مـن ممارســة املهنـة ألســباب سياســية وال يزالــون دون تـراخيص عمــل( .)78وأعربـت
مؤسسة حقوق اإلنسان التابعة لرابطة احملامت الدولية عن شواال مماتلة(.)79
 -48وأشــارت مؤسســة حقــوق اإلنســان التابع ـة لرابطــة احملــامت الدوليــة إىل أن مياثــار ال تكف ــل
إمكانية احلصول على املساعدة القانونية إال يف احلاالت املنطوية على عقوبة اإلعدا (.)80
ـؤدي مهامهـا بوصــفها
 -49وأشـار املركـز ايسـيوي للمـوارد القانونيـة إىل أن الشـرطة يف مياثــار ال ت ّ
ق ــوة مدني ــة مهني ــة مس ــتقلة ،ب ــل بوص ــفها ق ــوة ش ــبه عس ــكرية ووكال ــة اس ــتخبارات حت ــت إم ــرة الق ـوات
املسلحة(.)81
ـول يف
 -50وأفـ ــادت جلنـ ــة احلقـ ــوقيت الدوليـ ــة بـ ــأن أمـ ــر اإلحضـ ــار للمثـ ــول أم ـ ـا احملكمـ ــة مكفـ ـ ٌ
املــادة (378أ) مــن الدســتور .ومــع ل ـ  ،مل يصــدر هــذا األمــر ق ـ ّ  ،ومل يــتمكن أحــد ،فيمــا يبــدو،
من إقامة دعوى أما احملاكم للطعن يف قانونية احتجازه(.)82
 -51و ك ـ ــرت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  9أ ّن الس ـ ــجناء السياس ـ ــيت أُف ـ ــر ع ـ ــنهم دوث ـ ــا برن ـ ــام للعدال ـ ــة
أي تع ـ ــوي أو
اإلص ـ ــالحية .وأض ـ ــافت أ ّن س ـ ــجال م اجلنائي ـ ــة ل ـ ــت تالحقه ـ ــم ،وأهن ـ ــم مل يتلقـ ـ ـوا ّ
مساعدة للحصول على الرعايـة الطبيـة الـيت حيتـاجون إليهـا مـن أجـل التعـايف مـن آتـار التعـذيب واـ ه
من ضروب املعاملة السي ة(.)83
 -52وأ ّكــد املركــز االستشــاري الــدوع حلقــوق اإلنســان بكليــة احلقــوق جبامعــة هارفــارد أ ّن ق ـوات
اجل ــيمن ارتكبـ ـت جـ ـرائم ض ــد اإلنس ــانية وجـ ـرائم ح ــرب يف الس ــنة األوىل م ــن احلمل ــة العس ــكرية الـ ـيت
نفــذت يف الفــرتة  2008-2005يف واليــة كــايت ،وأن هنــا أدلــة كافيــة ومســتوفية ملعــاي احملكمــة
اجلنائية الدولية إلصدار مذكرة توقيف يف ح اللواء كو كو وقائدين آخرين(.)84
 -53وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  13إىل أن العن ــف اجلنس ــي ال ــذي ميارس ــه ج ــيمن مياث ــار بص ــورة
منهجيــة منــذ عــا  2011ضــد أفـراد الطوائـف اإلتنيــة ال يـزال مســتمراً يف ــل اإلفــالت شــبه الكامــل
مــن العقــاب( .)85وتــوفر املــادة  445مــن دســتور عــا  2008الغطــاء إلفــالت اجلنــاة العســكريت مــن
العقــاب( .)86و كــرت الورقــة املشــرتكة  10أن الــدعاوى القضــائية املتعلقــة بانتهاكــات حقــوق اإلنســان
الـ ــيت يرتكبهـ ــا أف ـ ـراد عسـ ــكريون ليسـ ــت علنيـ ــة وينظـ ــر فيهـ ــا عـ ــن طري ـ ـ نظـ ــا احملـ ــاكم العسـ ــكرية،
وأوضحت أن األالبية الساحقة من النساء والفتيات ال حيصلن على جرب للضرر(.)87
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 -54وأفــادت منظمــة تشــت حلقــوق اإلنســان بــأ ّن البنــد  12مــن اتفــاق أيار/مــايو  2012املــرب
ب ــت جبه ــة تش ــت الوطني ــة واحلكوم ــة يكف ــل احلص ــانة ألعض ــاء اجلبه ــة م ــن احملاكم ــات اجلنائي ــة ب ــأتر
رجعي(.)88
ـتقل ونزي ــه
 -55و ك ــرت منظم ــة العف ــو الدولي ــة أن الس ــلطات ال تـ ـزال ملزم ــة بـ ـإجراء حتقيـ ـ مس ـ ٍّ
وفع ــال يف أعم ــال العن ــف الواس ــعة النط ــاق ال ــيت ان ــدلعت ب ــت الطوائ ــف البو ي ــة وش ــعب الروهينجي ــا
بشــكل رئيســي ،يف واليــة راخــت يف عــا  ،2012أو بتقــد مجيــع املســؤولت عــن تل ـ األعمــال إىل
العدالة(.)89
 -56وأش ــارت جمموع ــة ك ــارين حلق ــوق اإلنس ــان إىل تزاي ــد أع ــداد البالا ــات ال ـواردة ع ــن تع ــاطي
مــادة امليثامفيتــامت وبيعهــا .ويتضــا مــن تل ـ البالاــات أن قــادة قـوات حــر احلــدود وجنــود جــيمن
مياثار يشـكلون االبيـة مـرتك االنتهاكـات املتصـلة باملخـدرات( .)90و كـرت الورقـة املشـرتكة  10أن
احلكومة ال تالح املتورطت يف زراعة األفيون وإنتا املخدرات االصطناعية(.)91
 -57وأشــارت الورقــة املشــرتكة  1إىل أن املســؤولية اجلنائيــة تبــدأ يف ســن ســبع ســنوات ،وهــو
ما ال يتواف مع املعاي الدولية(.)92
 -٤ال ق ي الخصوصية والدواج وال ياة ااسرية
 -58أش ــارت املنظم ــة الدولي ــة حلماي ــة اخلصوص ــية إىل أن مياث ــار ال تـ ـزال ملزم ــة بص ــيااة قـ ـوانت
لتنظــيم اعـرتاض االتصــاالت مــن جانــب اجلهــات املعنيــة بإنفــا القــانون( .)93وأشــارت أيضـاً إىل عــد
شـ ــفافية الوكـ ــاالت الـ ــيت تضـ ــطلع باملراقبـ ــة .وتشـ ــمل هـ ــذه الوكـ ــاالت مكتـ ــب رئـ ــيس االسـ ــتخبارات
العســكرية وق ـوات الشــرطة( .)94وعــالوًة علــى ل ـ  ،ال يوجــد يف مياثــار قــانون يــنظم محايــة البيانــات
الشخصية(.)95
 -59و كــرت شــبكة الســال النســائية يف أراكــان أن الســلطات احملليــة يف واليــة راخــت الشــمالية
تفـ ــرض شـ ــروطاً جمحفـ ــة علـ ــى زوا املسـ ــلمت وحتـ ــد مـ ــن عـ ــدد األطفـ ــال املسـ ــموح لألسـ ــر املسـ ــلمة
بإجنــا م( .)96و كــرت منظمــة مشــروع أراكــان أ ّن الروهينجيــا املقيمــت يف واليــة راخــت الشــمالية هــم
اجلماعة الوحيدة امللزمة بتقد طلب رمسي للحصول على إ ن بالزوا (.)97
 -5حرية التنقل
 -60كــرت منظمــة املــدافعت علــى خ ـ املواجهــة أن بع ـ الشخصــيات البــارزة مــن املــدافعت
ع ــن حق ــوق اإلنس ــان مل ت ـ ـتمكن م ــن احلص ــول عل ــى ج ـ ـوازات س ــفر .وأض ــافت أن وزارة الداخلي ــة
رفضت إصدار جوازات سفر للسجناء السياسيت السابقت(.)98
 -61وأفـ ــادت منظمـ ــة مشـ ــروع أراكـ ــان بـ ــأن الروهينجيـ ــا ملـ ــزمت بتقـ ــد طلـ ــب للحصـ ــول علـ ــى
ت ــرخيص خ ــاص للس ــفر ب ــت البل ــدات ح ــل داخ ــل والي ــة راخ ــت الش ــمالية .وأُنشـ ـ ت نق ــاي تفت ــيمن
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جديــدة كثـ ة علــى الطــرق بعــد أعمــال العنــف الــيت حــدتت يف عــا  .2012وأدى هــذا ،إىل جانــب
نظا حظر التجول ،إىل تشديد القيود املفروضة على حرية حركة الروهينجيا(.)99
 -6حريووة الوودين هو المعتقوود ،وحريووة التعبيوور ،وفكوووين الجمعيووات والتجمووع السوولمي ،وال ووق ووي
المشاركة ي ال ياة العامة والسياسية
 -62ك ـ ـ ـ ــرت مؤسس ـ ـ ـ ــة البس ـ ـ ـ ــمة للتعل ـ ـ ـ ــيم والتنمي ـ ـ ـ ــة أن األم ـ ـ ـ ــاكن املقدس ـ ـ ـ ــة ورج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدين
والطقو /األعيـاد الدينيــة لألقليـات تتعــرض للرصـد واملراقبــة يف كثـ مــن األحيـان .ويفــرض املســؤولون
رقاب ـ ـةً عل ـ ـى ُخط ــب املس ــلمت واحتف ــاال م ومهرجان ــا م ،ويرفض ــون الرتخ ــيص هل ــم ببن ــاء مس ــاجد
جديدة يف بع املناط (.)100
 -63وأش ــارت منظم ــة األم ــم والش ــعوب اـ ـ املمثل ــة إىل أن األنش ــطة الديني ــة املس ــيحية ال تـ ـزال
تواجــه ع ـراقيال ج ـراء السياســات احلكوميــة البو يــة التوجــه ،حــل يف واليــة تشــت الــيت تقطنهــا أالبيــة
مسيحية( .)101وأعربت منظمة تشت حلقوق اإلنسان عن هواجس مماتلة(.)102
 -64وأبل ـ التحــالف الــدوع للــدفاع عــن احلريــة بــأن مشــروع قــانون تغي ـ الديانــة ،وهــو جــزء مــن
أي ش ــخص يرا ــب يف اعتن ــاق دي ــن آخ ــر باحلص ــول عل ــى
جمموع ــة مش ــاريع القـ ـوانت األربع ــة ،يل ــز ّ
موافق ــة م ــن إح ــدى اللج ــان احلكومي ـة( .)103وأض ــامل أ ّن مش ــروع الق ــانون ـ ّـر تق ــد طل ــب بتغي ـ
ال ــدين "بنيّـ ـة إهان ــة دي ــن مع ــت أو ازدرائ ــه أو إحل ــاق ض ــرر ب ــه أو اإلس ــاءة إلي ــه" ،لك ــن دون توض ــيا
لكيفية حتديد ل (.)104
 -65و كــرت الورقــة املشــرتكة  9أن التشــه اجلنــائي ال ي ـزال قائمــا يف التش ـريعات .وتوجــد أيضــا
أحكــا ةتلفــة تتعل ـ ب ـاألمن الــوطا ،وقــد اســتخدمت لــز ّ بع ـ الصــحفيت والكتــاب ايخ ـرين يف
السجون(.)105
 -66وأشـارت الورقـة املشـرتكة  9إىل أن قـانون مؤسسـات الطباعـة والنشـر لـيس واضـحاً يف ارضــه
وأهدافــه ،وأ ّن تعريــف اجلهــات الــيت يســري عليهــا القــانون لــيس دقيق ـاً ،وكــذل احلــال بالنســبة مل ـواد
متعلق ـ ــة بتقيي ـ ــد املض ـ ــمون( .)106ويتع ـ ــت مبوج ـ ــب ه ـ ــذا الق ـ ــانون ،تس ـ ــجيل املنش ـ ــورات ل ـ ــدى وزارة
اإلعال (.)107
يرسـ ـ الرقاب ــة ال ــيت تفرض ــها
 -67و ك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  12أن ق ــانون وس ــائ نق ــل األخب ــار ّ
الدولـ ــة علـ ــى وسـ ــائ اإلعـ ــال املطبوعـ ــة وال يكفـ ــل للصـ ــحافة احلـ ــد األد مـ ــن معـ ــاي االسـ ــتقالل
واحلرية(.)108
 -68وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  11إىل أن ف ــرص احلص ــول عل ــى أبسـ ـ املعلوم ــات اـ ـ متاح ــة
عموم ـ ـاً ،حـ ــل علـ ــى أعلـ ــى املسـ ــتويات احلكومي ـ ـة .ولـ ــيس بإمكـ ــان أعضـ ــاء الربملـ ــان احلصـ ــول علـ ــى
معلوم ــات ع ــن احلكوم ـ ـة أو معلوم ــات إداري ــة .ويش ــكل طل ــب املعلوم ــات خط ـ ـراً عل ــى الص ــحفيت
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وأعض ـ ــاء الربمل ـ ــان بوج ـ ــه خ ـ ــاص ،ألن ـ ـه ينته ـ ــي ع ـ ــادة بالتهدي ـ ــد بف ـ ــرض عقوب ـ ــات مبوج ـ ــب الق ـ ــانون
اجلنائي(.)109
 -69و ك ــر التح ــالف الع ــاملي ملش ــاركة امل ـواطنت إىل أن املنظم ــات ا ـ احلكومي ــة ال ت ـزال تواج ــه
ـربر هلــا ،مبوجــب قــانون تســجيل الرابطــات لعــا  .)110(2014وتتمتــع الســلطات ،مبوجــب
قيــوداً ال مـ ّ
هــذا القــانون ،بســلطة تقديريــة مفرطــة ختوهلــا رفـ تســجيل املنظمــات اـ احلكوميــة ألســباب مبهمــة
وا ددة(.)111
 -70وأشـ ــارت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  11إىل أن احلكومـ ــة اعتمـ ــدت ،منـ ــذ الـ ــدرة األوىل لالسـ ــتعراض
الــدوري الشــامل ،قــانون احل ـ يف التجمــع الســلمي واملس ـ ات الســلمية وع ّدلتــه يف وقــت الح ـ  .بيــد
أن تع ــديل ع ــا  2014مل حيقـ ـ اتس ــاق أحك ــا ه ــذا الق ــانون م ــع املع ــاي الدوليـ ـة( .)112وأش ــارت
رابطــة مســاعدة الســجناء السياســيت إىل تك ـرار اســتخدا هــذا القــانون لــز ّ املتظــاهرين املس ـاملت يف
السجون(.)113
 -71وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان بــأن تعــدل مياثــار قــانون احلـ يف التجمــع
الس ـ ــلمي واملسـ ـ ـ ات الس ـ ــلمية بإلغ ـ ــاء الش ـ ــري الـ ـ ـوارد يف امل ـ ــادة  4والقاض ـ ــي ب ـ ــأن يل ـ ــتمس منظم ـ ــو
االحتج ــا ترخيصـ ـاً م ــن الش ــرطة ،وبإلغ ــاء أحك ــا امل ــادة  18ال ــيت جت ــر املش ــاركة يف احتج ــا اـ ـ
مرخص به(.)114
 -72و كـ ــرت منظمـ ــة أمنـ ــاء العدالـ ــة أن القـ ــرويت الـ ــذين يسـ ــعون إىل اإلع ـ ـراب عـ ــن اعرتاضـ ــهم
املشــروع علــى عمليــات االســتيالء ا ـ القــانوين علــى أراضــيهم االب ـاً مــا يتعرضــون لقمــع عنيــف مــن
جانــب الشــرطة والســلطات احملليــة( .)115وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إىل أن احلكومــة اســتخدمت
املــادة  144مــن قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة ملنــع الوصــول إىل األراضــي ،ومسحــت للســلطات باعتقــال
أي جتمع يف تل املناط (.)116
املزارعت عشوائياً ومنع ّ

 -73و ك ــرت منظم ــة مش ــروع أراك ــان أن التع ــديل ال ــذي أُدخ ــل يف أيلول/س ــبتمرب  2014عل ــى
ق ــانون ع ــا  2010لتس ــجيل األحـ ـزاب السياس ــية يقتض ــي أن يتمت ــع ق ــادة األحـ ـزاب قـ ـ املواطنـ ـة
الكام ــل ب ــامليالد وأعض ــاء األحـ ـزاب قـ ـ املواطن ــة الكام ــل ب ــامليالد أو التّج ــنس ،وحي ــر ب ــذل أفـ ـراد
طائفة الروهينجيا من احل يف تشكيل األحزاب السياسية أو االنضما إليها(.)117
 -74وتفيــد الورقــة املشــرتكة  5بــأ ّن اإلطــار القــانوين املتعل ـ بتســجيل األح ـزاب السياســية يتضــمن
ش ــروطاً تفتق ــر إىل الوض ــوح واملوض ــوعية وتقض ــي ب ــأن حي ــرت احل ــزب "التض ــامن ال ــوطا" وأن يك ــون
"موالياً للدولة"(.)118

 -75والحظــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف مياثــار ،وهــي تش ـ إىل التوصــية ،)119(1-105
أن جلنــة االنتخابــات كانــت ي ـ لكــي تكــون االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف تش ـرين الثــاين/نوفمرب 2015
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حرةً وعادلةً وشفافةً .وأوصت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف مياثـار بـأن تنظـر جلنـة االنتخابـات
يف إمكانية دعوة مراقبت ليت ودوليت لرصد تل االنتخابات(.)120
 -76وأشــارت الورقــة املشــرتكة  13إىل أن دســتور عــا  ،2008الــذي صــااته املؤسســة العســكرية
ملياثــار ،يتضــمن أحكام ـاً تســتثا امل ـرأة علــى حنــو مثبــت مــن اخلدمــة املدنيــة ،ويضــع حــاجزاً حقيقي ـاً
أم ــا مش ــاركتها يف احلي ــاة العام ــة والسياس ــية عل ــى ق ــد املس ــاواة م ــع الرج ــل( .)121و ك ــرت ش ــبكة
املس ــاواة ب ــت اجلنس ــت أ ّن املـ ـرأة مل حتـ ـ يف ع ــا  2014س ــوى بنس ــبة  4.6يف املائ ــة م ــن التمثي ــل
الربمل ــاين عل ــى الص ــعيد ال ــوطا ومل تش ــغل س ــوى  2.9يف املائ ــة م ــن املقاع ــد يف اجمل ــالس التش ـ ـريعية
الوالئية واإلقليمية(.)122
 -٧ال ق ي العمل و ي التمتع بشروط مل ادلة ومؤافية
 -77أشـ ــارت مؤسسـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان واألعمـ ــال التجاريـ ــة إىل إنشـ ــاء نظـ ــا للتسـ ــويات ا ـ ـ
القض ــائية ملنازع ــات العم ــل بغ ــرض تس ــوية املنازع ــات ب ــت الع ـاملت وأص ــحاب العم ــل ،لك ــن التنفي ــذ
ال يزال دوداً بسبب قلة اإلملا بقوانت العمل الصادرة حديثاً وققوق العمل بوجه عا (.)123
 -78و كــرت الورقــة املشــرتكة  14أ ّن الربملــان ن ّقــا قــانون الضــمان االجتمــاعي لعــا  ،1954يف
آب/أاسـطس  .2012بيـد أ ّن هـذا القــانون ال يـنص صـراحة علــى احلـد األد لألجـور واملســاواة يف
البحارة(.)124
احلقوق للعمال املنزليت والعمال املهاجرين و ّ
 -٨ال ق ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -79كــرت منظم ــة األم ــم والش ــعوب ا ـ املمثل ــة ومنظمــة الب ــاب املفت ــوح أ ّن مع ــدل الفق ــر بل ـ
روتـه يف واليــة تشــت( .)125وقــد دفـع الفقــر ،وفقـاً ملنظمــة البـاب املفتــوح ،األمهــات إىل تــزوي بنــا ن
ب ــاملتمردين .وه ــو أيضـ ـاً م ــا دف ــع س ــكان والي ــة تش ــت إىل العم ــل يف مـ ـزارع اخلش ــخاش ال ــيت ميلكه ــا
املتمردون(.)126
 -80وفيمــا يتعل ـ بالتوصــية  ،)127(42-104أفــادت الورقــة املشــرتكة  2بــأن مشــاريع تنميــة الب ـ
التحتية الواسعة النطـاق تعـرض سـبل عـيمن اجملتمعـات الريفيـة وحقهـا يف الغـذاء واألمـن خلطـر شـديد،
وتتسبب يف الفقر بدالً من أن تتيا سبل عيمن مستدامة(.)128
 -81وأبلغــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن حــاالت إخــالء قســري للمـواطنت مــن منــازهلم وأراضــيهم
الزراعيـ ــة يف الفـ ــرتة  ،2014-2011بسـ ــبب االسـ ــتحوا علـ ــى األراضـ ــي لصـ ــاي مـ ــنجم ليتبـ ــادوون
الذي يشكل جزءاً من مشروع مونيوا يف إقليم سااين (.)129
 -82و كــر االحتــاد اللــوتري العــاملي أن الق ـوانت املبهمــة ،وعــد االتســاق يف تطبيـ تل ـ الق ـوانت
وإدارة ورصــد نظــم ومـوارد اإلمــداد بامليــاه ،تشــكل مجيعهــا عائقـاً كبـ اً أمــا حصــول اجملتمعــات احملليــة
على املياه املأمونة وتوافر تل املياه(.)130
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 -٩ال ق ي الر اية الص ية
 -83أفادت مبادرة أكايا النسائية بـأن خـدمات الرعايـة الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة الـيت تقـد إىل
النســاء قليل ـةٌ .وأســفرت هــذه الثغــرة ،إىل جانــب انعــدا التثقيــف اجلنســي الشــامل ،عــن جمموعــة مــن
النت ــائ واملمارس ــات الس ــي ة األت ــر عل ــى الص ــحة اجلنس ــية واإلجنابي ــة للمـ ـرأة ،مث ــل ارتف ــاع مع ــدالت
اإلجهاض ا املأمون(.)131
 -84وأشــارت منظمــة تشــت حلقــوق اإلنســان إىل أن مراف ـ الرعايــة الصــحية األساســية يف واليــة
تش ــت اـ ـ كافي ــة عل ــى اإلط ــالق وتع ــاين نقصـ ـاً يف أع ــداد امل ــو فت .وأض ــافت أ ّن التميي ــز والفس ــاد
والفــرض التعســفي للض ـرائب واالبت ـزاز واالفتقــار إىل الطــرق املعبــدة تشــكل أيض ـاً عوامــل ســلبية تعــوق
ؤدي إىل حدوث وفيات ميكن تفاديها(.)132
تقد خدمات الرعاية الصحية وت ّ
 -1٠ال ق ي التعل
 -85أشـ ــارت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  8إىل أن قـ ــانون التعلـ ــيم الـ ــوطا اعتُمـ ــد يف عـ ــا  ،2014لكـ ــن
مسامهة الطالب واألطرامل الفاعلة يف جمال التعليم فيه كانت دودة(.)133
 -86وأشــارت منظمــة تشــت حلقــوق اإلنســان إىل أن نقــص املرافـ املدرســية يشــكل عائقـاً رئيســياً
أمـا حصــول ســكان واليـة تشــت علــى التعلــيم .ويف كثـ مــن املنــاط الريفيـة تكــون املدرسـة الواحــدة
مشرتكة بت أربع أو مخس قرى(.)134
 -87و ك ــرت مؤسس ــة حق ــوق اإلنس ــان واألعم ــال التجاري ــة أن التميي ــز ض ــد النس ــاء والفتي ــات
منتشـ ٌـر يف جمــال التعلــيم .فالطالبــات ملزمــات باحلصــول علــى نتــائ أفضــل مــن نظ ـرائهن الــذكور يف
االمتحانات كي يتأهلن لدراسة اهلندسة والطب يف اجلامعات(.)135
 -88وأفـ ــادت منظمـ ــة مشـ ــروع أراكـ ــان بـ ــأ ّن شـ ــباب وأطفـ ــال الروهينجيـ ــا يعـ ــانون منـ ــذ حزي ـ ـران/
يونيــه  ،2012مــن قلــة فــرص احلصــول علــى التعلــيم ،بــل وانعــدا هــذه الفــرص أحيان ـاً .وقــد أُالقــت
مجيــع املؤسســات التعليميــة الدينيــة اإلســالمية .وأُعيــد فــتا معظــم املــدار احلكوميــة ،لكـ ّـن طــالب
شــع الروهينجيــا وال ـراخت ال يزالــون مفص ـولت عــن بعضــهما يف بع ـ املــدار  .وال حيصــل طــالب
الروهينجيا الذين تـازون املرحلـة الثانويـة بنجـاح علـى فرصـة متابعـة الدراسـة يف املؤسسـات العليـا ،إ
أي مكان آخر يف البلد وااللتحاق بالدراسة فيه(.)136
ال يُسما هلم بالسفر إىل ّ
 -11ااشخاص ذوي اإل اقات
 -89أش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  ،8فيم ــا يتعل ـ بالتوص ــية  ،)137(21-104إىل اس ــتمرار حص ــول
األطفــال وي اإلعاقــة علــى مزايــا قليلــة يف النظــا التعليمــي يف مياثــار ،نظــراً إىل وجــود عــدد قليــل
جــداً مــن املــدار املتخصصــة ،وأهنــم نــادراً مــا يُــدجمون علــى حنــو جيّ ـد يف مــدار املســار الرئيســي
للتعليم العا (.)138
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 -90وأضــافت الورقــة املشــرتكة  8أن معــدل التحــاق األشــخاص وي اإلعاقــة باملــدار الثانويــة
منخف ٌ  ،حي بل  2يف املائـة فقـ  .ويعـزى لـ إىل عـد تشـجيع ايبـاء واألمهـات علـى إرسـال
أطفــاهلم إىل املــدار  ،وعــد فهمهــم لالحتياجــات اخلاصــة باألطفــال وي اإلعاقــة ،شــأهنم يف ل ـ
شأن املدرست عموماً(.)139
ـات بص ــفة خاص ــة
 -91وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  8أيضـ ـاً إىل أ ّن الفتي ــات وات اإلعاق ــة معرض ـ ٌ
للعنف اجلنسي حل يف املدار (.)140
 -12ااقليات والشعوب ااصلية
 -92ك ـ ـ ــرت مؤسس ـ ـ ــة البس ـ ـ ــمة للتعل ـ ـ ــيم والتنمي ـ ـ ــة أ ّن الروهينجي ـ ـ ــا يتعرض ـ ـ ــون ،من ـ ـ ــذ حزيـ ـ ـ ـران/
يوني ــه  ،2012لعن ــف وتشـ ـريد ش ــديدين يف والي ــة راخ ــت الش ــمالية ،انتقامـ ـاً الاتص ــاب وقت ــل فت ــاة
بو يــة مــن شــعب ال ـراخت .وقلــول تش ـرين األول/أكتــوبر ،جتــاوز نطــاق االعتــداءات علــى املســلمت
شــعب الروهينجيــا ليشــمل املســلمت مــن طائفــة الكامــان ،وهــي طائفــة إتنيــة معــرتمل ــا رمسي ـاً مــن
جانب احلكومة .و كرت مؤسسـة البسـمة للتعلـيم والتنميـة أن احلكومـة تصـدت هلـذا العنـف بشـكل
أي تعويض ـ ــات ملس ـ ــلمي
ا ـ ـ ـ فع ـ ــال .إ فتح ـ ــت حتقيق ـ ـ ـاً مل يس ـ ــفر ع ـ ــن نت ـ ــائ ت ـ ــذكر ،ومل تق ـ ـ ـ ّد ّ
الروهينجيا(.)141
 -93وأش ــارت منظم ــة ال ــدفاع ع ــن ض ــحايا العن ــف إىل أن احلكوم ــة ال تـ ـزال عل ــى رفض ــها تقري ــر
أعدت ـ ــه األمـ ـ ــم املتح ـ ــدة عـ ـ ــن أعم ـ ــال العنـ ـ ــف ال ـ ــيت انـ ـ ــدلعت يف والي ـ ــة راخـ ـ ــت يف ك ـ ــانون الثـ ـ ــاين/
يناير  ،2014ويقال إهنا أدت إىل مقتل عدد من الرجالٌ والنساءٌ واألطفال(.)142
 -94و كــرت منظمــة التضــامن املســيحي العــاملي أن مســلمي الروهينجيــا ال يزالــون ــرومت مــن
حقه ــم يف اجلنس ــية نظـ ـراً الس ــتمرار سـ ـريان ق ــانون اجلنس ــية لع ــا  .1982وي ــؤتر القـ ـانون ت ــأت اً ب ــال
اخلطــورة علــى ســكان البلــد مــن الروهينجيــا ،الــذين يقــدر عــددهم ق ـواع مليــون نســمة ،وال يزالــون
عدميي اجلنسية(.)143
 -95وأفـ ــادت منظمـ ــة مشـ ــروع أراكـ ــان بـ ــأن مقرتح ـ ـاً بتعـ ــديل قـ ــانون اجلنسـ ــية لعـ ــا  1982قـ ــد
عُـ ـرض عل ــى الربمل ــان يف تش ـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  .2012بي ــد أ ّن ال ـ ـرئيس ت ــت س ــت أ ّك ــد ،يف ي ــوز/
أي تعديل على ل القانون(.)144
يوليه  ،2013أنه لن يدخل ّ

 -96وأشــار احتــاد املس ــاواة يف احلقــوق إىل أن مياث ــار رفضــت اس ــتخدا لفظــة "روهينجي ــا" ،وأن
أفـ ـراد الروهينجي ــا مل يُس ــما هل ــم ب ــالتعريف بأنفس ــهم يف التع ــداد ال ــوطا للس ــكان ال ــذي أج ــري يف
عا  .2014و ّأدى هذا إىل انـدالع أعمـال العنـف وعـد تسـجيل األالبيـة السـاحقة مـن الروهينجيـا
يف عملية التعداد(.)145
 -97و كــرت منظمــة مشــروع أراكــان أ ّن احلكومــة أطلقــت يف يوز/يوليــه  ،2014عمليـةً للتحقـ
مــن اجلنســية يف واليــة راخــت ،واشـ ُـرتي علــى الروهينجيــا ال ـراابت يف تقــد طلبــات للمشــاركة تعريــف
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أنفس ــهم باعتب ــارهم بنغ ــاليت .وأش ــار مش ــروع خط ــة عم ــل أع ــد يف والي ــة راخ ــت إىل أن األش ــخاص
الـ ــذين رفض ـ ـوا املشـ ــاركة والـ ــذين مل يسـ ــتوفوا املعـ ــاي املطلوبـ ــة سـ ــيُنقلون إىل ةيمـ ــات أو يرحلـ ــون إىل
أماكن أخرى(.)146
 -98وأضــافت منظمــة مشــروع أراكــان أن الربملــان أقـ ّـر ،يف  2شــباي/فرباير  ،2015قانونـاً يســما
بإجراء استفتاء لتعديل الدستور ،مؤكداً مـن جديـد حـ حـاملي البطاقـة البيضـاء (بطاقـة هويـة مؤقتـة)
يف التصــويت .ا ـ أن احلكومــة أعلن ــت فيم ــا بعــد أن البطاق ــات البيضــاء تنته ــي ص ــالحيتها يف 31
آ ار/مـ ــار  ،2015وأنـ ــه يتعـ ــت تسـ ــليمها قلـ ــول  31أيار/مـ ــايو  .2015ويف  17شـ ــباي/فرباير،
قضت احملكمة الدستورية بعد دستورية ح التصويت املمنوح حلاملي البطاقات البيضاء(.)147
 -99وأفــاد احتــاد املســاواة يف احلقــوق بــأ ّن القيــود املفروضــة علــى الروهينجيــا فيمــا ُي ـتص ب ـالزوا
واملــيالد تســببت يف عــد تســجيل آالمل األطفــال .وأضــامل أ ّن هــؤالء األطفــال حيُرم ـون مــن األدلــة
الثبوتيــة الــيت تــدعم طلبــات اجلنســية الــيت ســيقدموهنا مســتقبالً ،ممــا يــؤدي إىل زيــادة عــدد األشــخاص
عدميي اجلنسية يف والية راخت(.)148
 -100وأفــادت الورقــة املشــرتكة  7بعــد وجــود معلومــات دقيقــة عــن عــدد الســكان مــن الشــعوب
األصــلية يف مياثار/بورمــا .وأضــافت أن احلكومــة تتــدعي أن مجيــع حــاملي ح ـ املواطن ـة الكامــل يف
مياثار/بورمــا ســكان "أصــليون" (تــاين يــت تــار) ،وبنــاءً عليــه ،فهــي تــرى أ ّن إعــالن األمــم املتحــدة
بشأن حقوق الشعوب األصلية ال ينطب على مياثار/بورما(.)149
 -1٣المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء
 -101أشــارت الورقــة املشــرتكة  2والورقــة املشــرتكة  4إىل أن حالــة الن ـزاع اجلــاري وفقــدان األراضــي
وســبل العــيمن ،الــيت تعــود بشــكل جزئــي إىل وجــود ألغــا أرضــية قــد منع ـت عــدداًكب ـ اً مــن املشــردين
داخلياً والالج ت من العودة إىل ديارهم(.)150
 -102وأشــارت الورقــة املشــرتكة  10إىل أن احلكومــة اقرتحــت إعــادة الالج ــت إىل املنــاط املتضــررة
م ــن النـ ـزاع .وأض ــافت أن تكثي ــف الوج ــود العس ــكري ح ــول مخسـ ـة مواق ــع إلع ــادة الت ــوطت يف والي ــة
كارين (كايت) سيزيد ةاطر العنف اليت دد املرأة(.)151
 -103و ك ـ ــرت ش ـ ــبكة الس ـ ــال النس ـ ــائية يف أراك ـ ــان أن أكث ـ ــر م ـ ــن  140 000ش ـ ــخص م ـ ــن
الروهينجيــا ومســلمي الكامــان ال يزالــون مشــردين داخليـاً يف واليــة راخــت بينمــا فـ ّـر آخــرون إىل بلــدان
جماورة( .)152وأوصـت الورقـة املشـرتكة  14بـأن تسـما مياثـار للمسـلمت الـذين ف ّـروا مـن واليـة راخـت
بالعودة إليها وأن تساعد يف إعادة إدماجهم(.)153
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داخليا

 -104تشـ ـ تق ــديرات مرك ــز رص ــد التش ــرد ال ــداخلي إىل أن ع ــدد املش ــردين داخلي ـ ـاً ق ــد وص ــل ،
يف  31ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2014إىل  645 000ش ــخص ،نتيجـ ـةً للنـ ـزاع والعن ــف املنتشـ ـرين
يف ةتلف املناط يف مياثار ،مبا فيها واليات كاشت وشان وكايت وراخت(.)154
 -105وأشــار املركــز إىل أن قـوات جــيمن مياثــار (تايــاداو) منحــت أراض مملوكــة للمشــردين داخليـاً
يف بعـ ـ منـ ـاط والي ــيت كاش ــت وش ــان الش ــمالية ملؤسس ــات أعم ــال جتاري ــة الس ــتغالهلا يف الزراعـ ـة.
ونظ ـراً إىل أن الكث ـ ين مــن املشــردين داخلي ـاً ال ميلكــون وتــائ تثبــت ملكيــتهم أو حيــاز م لــألرض،
ستكون فرصهم ض يلة يف اسرتجاعها أو احلصول على تعويضات(.)155
 -106والحظــت منظمــة العفــو الدوليــة أن املشــردين داخلي ـاً يف واليــة راخــت ،وخباصــة مــن شــعب
الروهينجيــا ،يعيشــون روف ـاً مزريــة يف ةيمــات مؤقتــة .وأضــافت أ ّن إمكانيــة وصــول منظمــات املعونــة
اإلنس ـ ــانية إلـ ـ ــيهم ـ ـ ــدودةٌ وأ ّن بع ـ ـ ـ املنظم ـ ــات طُـ ـ ــردت يف شـ ـ ــباي/فرباير وآ ار/مـ ـ ــار ،2014
وانسحب بعضها ايخر يف أعقاب االعتداءات اليت تعرضت هلا يف آ ار/مار .)156(2014
 -15ال ق ي التنمية ،والمسائل البيئية
 -107أشــارت جلنـة احلقــوقيت الدوليــة إىل أن قــانون احلفــاى علــى البي ــة لعــا  2012ميــنا اهلي ــات
احلكومي ــة واملؤسس ــات التجاري ــة التابع ــة للقط ــاع اخل ــاص إعف ــاءات واس ــعة النط ــاق م ــن االلتزام ــات
املتعلقة قماية البي ة(.)157
 -108وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إىل اســتمرار القل ـ بشــأن آتــار مشــروع تعــدين النحــا يف
موني ـ ـوا .وأض ــافت أن احلكوم ــة ال ت ــوفر س ــبل احلماي ــة م ــن التل ــوث لألش ــخاص ال ــذين يعيش ــون يف
املناط احمليطة باملشروع(.)158
 -109وأشــارت الورقــة املشــرتكة  2والورقــة املشــرتكة  7إىل أن احلكومــة أصــدرت ،يف عــا ،2012
أي أرض
قــانون األراضــي الزراعيــة وقــانون األراضــي الشــاارة والبــور والبكــر ،اللــذان ي ـزان ختصــيص ّ
ا ـ مس ــجلة رمسي ـاً ل ــدى احلكوم ــة ملس ــتثمرين لي ــت وأجان ــب .وتس ــبب ه ــا ان القانون ــان فعلي ـاً يف
تقنت وتيس انتزاع ملكية األراضي(.)159
 -110و كـ ــرت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  1والورقـ ــة املشـ ــرتكة  2والورقـ ــة املشـ ــرتكة  7أ ّن "مشـ ــروع سياسـ ــة
اســتخدا األراضــي" ،الــذي أعلــن عنــه يف عــا  ،2014يهــدمل اهري ـاً إىل معاجلــة املســائل املتعلقــة
مبص ــادرة األراض ــي ،لكن ــه ُيـ ـد بش ــكل رئيس ــي مص ــلحة األعم ــال التجاري ــة الكبـ ـ ة عل ــى حس ــاب
صغار املالّ من املزارعت(.)160
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