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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والعشرون
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

ة ل قوووووق اإلنسووووان و قووووا  موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية ااموووو  المت وووودة السووووامي  
مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة

 16/21مر ق قرار المجلس 
 

 *ميانمار  

  
 

إىل  (1)جهًة من اجلهات صاحبة املصلحة 47مة من هذا التقرير موجٌز للمعلومات املقد  
املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق  وهو يّتبعاالستعراض الدوري الشامل. 

وال يتضمن التقرير أّي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من  . 17/119ره اإلنسان يف مقر  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أّي حكم أو قرار بشأن ادعاءات 

يف حواشي هناية النص، مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،  وقد أُدرجت بصورة منهجية  بعينها.
، ُُيصص، 16/21وعماًل بقرار اجمللس   وُتركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع.

حسب مقتضى احلال، فرٌع مستقلٌّ إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة 
وتتاح على املوقع الشبكي   على التقّيد الكامل مببادئ باريس.موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء 

 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة.
                                                          حدتت يف تل  الفرتة. اليت والتطورات االستعراض دوريةال الصفة التقرير إعداد يف وروعيت

 

 
 

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

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

            نطاق االلتدامات الدولية  -1 
ــــاء  -1 الــــدوري الشــــامل األول  ســــتعراضاالأشــــارت عــــدة منظمــــات إىل أن مياثــــار أيّــــدت، أتن

ـــــى املعاهـــــدات 2011يف عـــــا  حلالتهـــــا،  ـــــع والتصـــــدي  عل ـــــة إىل النظـــــر يف التوقي ، التوصـــــيات الداعي
 .(2)يف هذا الصدد يذكراألساسية حلقوق اإلنسان، لكنها مل حترز تقدمًا 

االتفاقيــات حقــوق اإلنســان واألعمــال التجاريــة بــأن تصــّدق مياثــار علــى  مؤسســة توأوصــ -2
، وعلـى اتفاقيـة منظمـة العمـل األساسـية الثمـاين ملنظمـة العمـل الدوليـةاخلمس املتبقية من االتفاقيـات 

 .(3)بشأن الشعوب األصلية والقبلية 169الدولية رقم 
بــأن تصــّدق مياثــار فــوراً علــى  قــوق اإلنســانكــارين حلوجمموعــة   1وأوصــت الورقــة املشــرتكة  -3

 .(5))معاهدة أوتاوا( (4)معاهدة حظر األلغا  املضادة لألفراد
 

            اإلطار الدستوري والتشريعي  -2 
ضــع، مبوجــب الدســتور، ختال  يةالعســكر املؤسســة أفــاد املركــز ايســيوي للمــوارد القانونيــة بــأن  -4

يف املائـــــة مـــــن املقاعـــــد يف اهلي ـــــات  25إىل أن  5. وأشـــــارت الورقـــــة املشـــــرتكة (6)للســـــلطة القضـــــائية
 يأيف متعـــون فعليـــاً قـــ  الـــنق  املعي نـــت يت أعضـــاءهاوأن  يةعســـكر مؤسســـة الللالتشـــريعية ةصصـــٌة 

 .(7)ةدستوري قانونية أو تعديالت
 

 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية ل قوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة -٣ 
أشــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف مياثــار إىل أهنــا أنشــ ت مبوجــب األمــر الرئاســي  -5

، 2014. وامتثــــااًل ملبــــادئ بــــاريس، ســــّن الربملــــان يف آ ار/مــــار  2011أيلول/ســــبتمرب الصــــادر يف 
 .(8)21/2014رقم  القانونحتت مسم ى  ،لوطنية حلقوق اإلنسان يف مياثارقانون اللجنة ا

أن اللجنــــــة الوطنيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان يف مياثــــــار ال تكفــــــل  1و كــــــرت الورقــــــة املشــــــرتكة  -6
أن اختيـــار وتعيـــت أعضـــاء بـــ 4الورقـــة املشـــرتكة  وأفـــادت. (9)ســـلطة التنفيذيـــةاالســـتقالل التـــا  عـــن ال

أيضـاً مسـؤولت مـن النظـا  العسـكري السـاب .  ضـمّ تإىل الشـفافية. وأضـافت أن اللجنـة  يفتقـر اللجنة
حقـــــــوق اإلنســـــــان، مبـــــــا يف  لـــــــ   وعــــــالوًة علـــــــى  لـــــــ ، مل حتقـــــــ  اللجنـــــــة بفعاليــــــة يف انتهاكـــــــات  

فيهـا  قضـىيف قريـة دو شـي يـار تـان، والـيت  2014يف كـانون الثاين/ينـاير  حدتتالعنف اليت  أعمال
دنيت يف واليـــــيت   املــــعلــــى  االعتــــداءات  عـــــنشخصـــــاً مــــن الروهينجيــــا، فضــــالً  48مــــا ال يقــــل عــــن 

 .(10)وشان كاشت
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إىل أن اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان يف مياثـــار ال تكفـــل  13وأشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -7
 .(11)على النساء ضحايا العنف اجلنسي وجه خاصالشكاوى املقدمة، ويؤتر  ل  بسرية 

  
            التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 

 
 التعاون مع اإلعراءات الخاصة -1 

 كــرت منظمــة التضــامن املســيحي العــاملي أن املقــرر اخلــاص املعــا قالــة حقــوق اإلنســان يف  -8
شـــخص  علـــى ســـيارته  مائتـــاقوامـــه  حشـــدٌ اعتـــدى  عنـــدما ،2013يف عـــا  دون محايـــة  تُـــر  ،مياثـــار
للرتهيـــب القـــائم علـــى التحيـــز خلفتـــه  الـــيتتعّرضـــت املقـــررة اخلاصـــة كمـــا . ملدينـــة ميكتـــيال ةزيـــار  أتنـــاء
. وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة (12)2015أتنــاء زيار ــا إىل مياثــار يف كــانون الثاين/ينــاير  ايناجلنســ

حلقـــوق اإلنســـان بـــأن تتعـــاون مياثـــار تعاونـــاً فوريـــاً وموضـــوعياً وكـــاماًل مـــع اإلجـــراءات اخلاصـــة جمللـــس 
 .(13)نحقوق اإلنسا

 
 التعاون مع مفو ية اام  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -2 

املفوضـــية الســـامية  الـــيت وجهـــت إىل دعوةالـــنظمـــات إىل أن مياثـــار مل تتـــابع أشـــارت عـــدة م -9
علـــى الـــرام مـــن الوعـــود الـــيت قطعهـــا الـــرئيس تـــت ســـت،  نشـــاء مكتـــب ُقطـــري،إل ق اإلنســـانحلقـــو 

يكـــون قـــادراً  قيـــ  وأوصـــت بـــأن يّهـــد مياثـــار إلنشـــاء مكتـــب  للمفوضـــية الســـامية حلقـــوق اإلنســـان
 .(14)لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كاملة    والية  يف إطار  البلد،على العمل يف مجيع أحناء 

  
القوووانون هحكوووا  فنفيوووال االلتداموووات الدوليوووة المتعلقوووة ب قووووق اإلنسوووان موووع مرا ووواة  -عي  

 الصلة اتذ الدولي اإلنساني
 

 المساواة و د  التمييد -1 
مــن املشــاركة  يامــاً  اســتبعدتقــد أن املــرأة  13والورقــة املشــرتكة  10 كــرت الورقــة املشــرتكة  -10

 .(15)اإلتنية واجلماعاتكومة صلة بالنزاعات بت احلتيف مفاوضات السال  امل
، 2013 نشــرت يف تشــرين األول/أكتــوبر وأشــار االحتــاد اللــوتري العــاملي إىل أن حكومــة مياثــار -11

مل  نفيــذ تلــ  اخلطـــةت بيــد أن. 2022-2013اخلطــة االســرتاتيجية الوطنيــة للنهــوض بـــاملرأة، للفــرتة 
املـــوارد املاليـــة والبشـــرية وضـــعف التنســـي  بـــت ، ويعـــزى  لـــ  عمومـــاً إىل انعـــدا  يـــذكر اً تقـــدم يشـــهد

 .(16)ةاإلدارات احلكومي
أجــراً  ى يف أحيــان كثــ ةقاضــتتال  املــرأةو كــر معهــد حقــوق اإلنســان واألعمــال التجاريــة أن  -12

 .(17)عمل  متساوي القيمةالمتساويًا عن 
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ترمـــي إىل الـــيت ربعـــة األ قـــوانتالجمموعـــة  بشـــأنوأعربـــت عـــدة منظمـــات عـــن قلقهـــا البـــال   -13
بـــدأ النظـــر يف هـــذه قـــد  أن الربملـــانإىل منظمـــة العفـــو الدوليـــة  وأشـــارت. (18)"محايـــة العـــرق والـــدين"

ـــاير  ضـــمنها  لقـــوانت تنطـــوي علـــى التمييـــز، ومـــن. بيـــد أن هـــذه ا2015القـــوانت يف كـــانون الثاين/ين
ومشـــروع قـــانون الـــزوا  اخلـــاص  مهـــا مشـــروع قـــانون تغيـــ  الـــدينو ، يـــةر جوه عيـــوب قانونـــان تشـــو ما

بـــاملرأة البو يـــة. وال يـــوّفر قـــانون الرعايـــة الصـــحية لضـــب  زيـــادة الســـكان ضـــمانات كافيـــة ضـــد مجيـــع 
ال حيظـــر مشـــروع قـــانون الـــزوا  األحـــادي العالقـــات واملعاشـــرة خـــار  نطـــاق  بينمـــاأشـــكال التمييـــز، 

 .(19) الزوا 
 أن مشــــــاريع القــــــوانت األربعــــــة املــــــذكورة وأشــــــارت اجلمعيــــــة الدوليــــــة للشــــــعوب املهــــــد دة إىل -14

اقرُتحــت مــن جانــب منظمــة بو يــة متطرفــة  ات صــلة  بالراهــب البــو ي  ي النزعــة القوميــة، ويراتــو، 
مبشـــاريع  تطالبـــ الـــيت هـــي 969وقالـــت منظمـــة البـــاب املفتـــوح الدوليـــة إن حركـــة  .(20)969وقركـــة 

قــاموا بـــالتوقيع مليـــون مــواطن  تأييــد أكثــر مــنب أيضـــاً  حظيــت لكــن هـــذه املشــاريع القــوانت املــذكورة،
 .(21)دعليها يف مجيع أحناء البل

 النســـاء زوا بـــ املتعلـــ  اخلـــاص قـــانونالوأفـــادت منظمـــة البـــاب املفتـــوح الدوليـــة بـــأّن مشـــروع  -15
 ةاحملليــ ةاحلكوميـ الســلطات موافقـةو اً معـ الوالــدين ةعلــى موافقـاً املـرأة مسـبقحصــول  يقتضـي اتالبو يـ
رب  الرجـل اـ  البـو ي علـى اعتنـاق البو يـة قبـل مـن عقيـدة دينيـة أخـرى، يف حـت ُ ـ رجالً  تتزو كي 

زاد مـــن  . و كـــر التحـــالف الـــدوع للـــدفاع عـــن احلريـــة أن مشـــروع القـــانون(22)زواجـــه مـــن امـــرأة بو يـــة
 .(23)ةمن امرأة بو ي الرجل ا  البو ي صعوبة زوا 

الســكان يــنص الرقابــة علــى املهــدد ة بــأن مشــروع قــانون وأفــادت اجلمعيــة الدوليــة للشــعوب  -16
. و كـرت مؤسسـة (24)بإجنـا مللسـكان  املسـموحال على أن تضـع احلكومـة حـّداً أقصـى لعـدد األطفـ

 بــت شــهراً  36 مــدةالبســمة للتعلــيم والتنميــة أن مشــروع القــانون املــذكور يــنص علــى أن تنتظــر املــرأة 
بعــ   لــدى اــ  مقبــول أمــر بطريقــة اــ  مباشــرة آليــات  لتحديــد النســل. وهــذا فارضــاً  وأخــرى، والدة

 .(25)ةالديني اجلماعات
 وفيمـــا يتعلـــ  مبشـــروع قـــانون الـــزوا  األحـــادي،  كـــرت مؤسســـة البســـمة للتعلـــيم والتنميـــة أن -17

 قــد يكــون يف. و ميارســوهنا ال  يــز العالقــات خــار  نطــاق الــزوا  ويعاقــب األشــخاص الــذين القــانون
 .(26)ةً بع  األقليات الدينيلًا جمحفًا استهداف مشروع القانون املذكور

 يتمتعـــون قريـــة احلركـــة 969أن قـــادة حركـــة  (Justice Trustالعدالـــة ) نـــاءو كـــرت منظمـــة أم -18
. (27)كبـــ ة  مجاه يـــة لقـــاءات تنظـــيمو  هيـــة قريـــة يف مجيـــع أحنـــاء البلـــدنشـــر رســـائل الكرايســـتطيعون و 

منــــه علــــى  التخفيــــفأو  د  وجــــود أّي تــــداب  ملنــــع التحــــري إىل عــــ 11املشــــرتكة وأشــــارت الورقــــة 
 .(28)لاألق
إضـــــفاء الطـــــابع املؤسســـــي علـــــى ممارســـــة  والحظـــــت مؤسســـــة البســـــمة للتعلـــــيم والتنميـــــة أن -19

 والرمسيــة األخــرى، ة والســلطاتيــاحلكوم اهلي ــات تشــكيل شــمللت اتســع نطاقهــا السياســات العنصــرية
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 وال تتميــزكوميــة والرتــب العســكرية العليــا ةصصــة بصــورة اــ  رمسيــة للبــو يت. احل لتصــبا املناصــب
 .(29)أفرادها من البو يت جلألن التنوع الديا بالشرطة احمللية يف معظم املناط   قوات
أراكـــان أن املشـــاعر املعاديـــة للمســـلمت تتزايـــد يف مجيـــع يف  و كـــرت شـــبكة الســـال  النســـائية -20

يف  حــدتتالعنــف الــيت  أعمــالوحركــة مــا بــا تــا ومــن  969كمــا يتبــت مــن تطــور حركــة   ،أحنــاء البلــد
منظمــة الــدفاع  وأبلغــت .(30)البلــد علــى نطــاق خــار  مدينــة مانــداالي ويف مواقــع أخــرى 2013عــا  

 لقيــــود املفروضــــة علــــى حريــــة التنقــــلل الروهينجيــــا خضــــوع طائفــــة عــــن اســــتمرارعــــن ضــــحايا العنــــف 
ــــة لــــى األراضــــيع صــــولواحل ــــاه و  واألاذي ــــزوا  وتســــجيل خــــدمات واملي ــــة الصــــحية وال ــــيم والرعاي التعل
 .(31)داملوالي
يف املائــــة مــــن األطفــــال يف واليــــة تشــــت  76 إىل أن نســــبة الحتــــاد اللــــوتري العــــامليويشــــ  ا  -21
. (32)يف املائـة مـن األطفـال املتضـررين مـن النـزاع املسـلا اـ  مسـجلت 35و ميلكون شـهادة مـيالد ال

أخّلــــوا  والــــديهمعم أّن يــــز  أراكــــان أن أطفــــال الروهينجيــــا الــــذينيف  و كــــرت شــــبكة الســــال  النســــائية
، ُحرمـوا مــن مـأ ون  ـا بـالقيود املفروضـة علـى الـزوا  أو معـدل اإلجنـاب أو ارتكبــوا أفعـااًل أخـرى اـ 

 .(33)دشهادات امليالاحلصول على 
إلنســان أن قــانون مياثــار ينطــوي علــى و كــرت مؤسســة كاليدوســكوب األســرتالية حلقــوق ا -22

املثليـــات واملثليـــت ومزدوجـــي امليـــل اجلنســـي ومغـــايري اهلويـــة اجلنســـانية  طائفـــة يييـــز  صـــريا  ضـــد أفـــراد
 جنســـية عالقـــة إقامـــة ـــّر   1860قـــانون العقوبـــات لعـــا  وأضـــافت أّن جلنســـت. وحـــاملي صـــفات ا

 .(34)سعلى الرتاضي بت شخصت من نفس اجلن
 

 ق  ي ال ياة وال رية واامن الشخصيال  -2 
بــــأّن عقوبــــة اإلعــــدا  ال تــــزال جــــزءاً مــــن  3أفــــادت منظمــــة العفــــو الدوليــــة والورقــــة املشــــرتكة  -23

 .(35)اإلطار التشريعي وبأّن احملاكم ال تزال تصدر أحكامًا باإلعدا 
املضـــادة لألفـــراد ف لأللغـــا  إىل االســـتخدا  املكث ـــ قـــوق اإلنســـانكـــارين حلوأشـــارت جمموعـــة   -24

إىل أن  4. وأشــارت الورقــة املشــرتكة (36)وا هــا مــن األلغــا  مــن جانــب جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة
ينتهـ   ضـد املـدنيت علـى حنـو  اً فعليـ مياثار ما زالت تصنع األلغا  األرضـية، وأن القـوات تسـتخدمها

 .(37)القانون اإلنساين الدوع
 نشـــوب قتـــال بـــت ( إىلFortify Rightsاحلقـــوق ) تعزيـــزنظمـــة وم 1وأشــارت الورقـــة املشـــرتكة  -25

، يف منطقـــــة  2015يف شـــــباي/فرباير  جـــــيمن مياثـــــار وجـــــيمن التحـــــالف الـــــدميقراطي الـــــوطا ملياثـــــار
، ممــا أجــرب عشــرات ايالمل مــن املــدنيت علــى الفــرار. وأفــادت الورقــة الشــمالية واليــة شــانب كوكــان ،
عمليــات يف علـى املـدنيت و  اعتـداءات يف أن جـيمن مياثـار تـورياحلقـوق بـ تعزيـزومنظمـة  2املشـرتكة 

 .(38)ءقتل ارُتكبت يف املنطقة خار  نطاق القضا
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قــد خرقـــت،  إىل أن قــوات التايـــاداو )قــوات اجلــيمن يف مياثــار( 4وأشــارت الورقــة املشــرتكة  -26
 17منـــذ االســـتعراض الـــدوري الشـــامل الســـاب ، اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار الـــذي دا  خـــالل الفـــرتة 

األعمــال القتاليــة ضــد مجاعــات مســلحة إتنيــة أخــرى  واســتأنفت عامــاً مــع جــيمن اســتقالل كاشــت،
ــــة كاشــــت . وشــــّنت قــــوات التايــــاداو أيضــــاً عمليــــات عســــكرية ضــــد الشــــمالية واليــــة شــــانو  يف والي

اتفاقــاً لوقــف إطــالق النــار كانــت قــد  ة بــذل نتهكــم يــيت  كــارين ومــون،مجاعــات مســلحة إتنيــة يف وال
 .(39)2012أبرمته مع مجاعات كارين يف عا  

 ســــــياق أن االنتهاكــــــات الــــــيت ارتكبتهــــــا قــــــوات التايــــــاداو يف 4وأضــــــافت الورقــــــة املشــــــرتكة  -27
 ااتصــاب اتعمليــقتــل خــار  نطــاق القضــاء  و  النزاعــات املســلحة اجلاريــة تشــمل مــا يلــي  عمليــات

اســـتخدا  و قســـري   ترحيـــلو  تعـــذيب و  تعســـفية  اعتقـــاالتو  جنســـي ضـــد النســـاء والفتيـــات  عنـــفو 
   .(40)قسري اختفاء والعمل اجلربي  وجتنيد األطفال  وعمليات  ألغا  دروع وكاسحاتك البشر
و كــــر التحــــالف العــــاملي ملشــــاركة املــــواطنت أّن قــــوات األمــــن مــــا برحــــت، منــــذ االســــتعراض  -28

، تســـتخد  القـــوة اســـتخداماً مفرطـــاً وعشـــوائياً 2011الـــدوري الشـــامل األول ملياثـــار املعقـــود يف عـــا  
. وأفــادت منظمــة العفــو الدوليــة بــأن الشــرطة (41)بــل مميتــاً لفــ  االحتجاجــات اجلماه يــة وتفريقهــا

 ،  خـــائر الفوســـفور األبـــي  ضـــد الرهبـــان وأهـــاع2012تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  29اســـتخدمت يف 
. و كـــرت رابطــــة (42)رالقـــرى الـــذين كــــانوا حيتجـــون ســـلمياً علــــى مـــنجم ليتبـــاداوون  يف وســــ  مياثـــا

يف الــــيت نُظمــــت االحتجاجــــات مواجهــــة احلقــــوق أن  تعزيــــزمســــاعدة الســــجناء السياســــيت ومنظمــــة 
 127إلقـــاء القــــب  علــــى مـــا يقــــرب مــــن بقــــانون التعلـــيم الــــوطا انتهــــت ضــــد  2015آ ار/مـــار  
املـــدافعت علـــى خـــ   . وأتـــارت منظمـــة(43)ةخدا  املفـــري للقـــوة مـــن جانـــب الشـــرطواالســـت شخصـــاً 
 .(44)ةشواال مماتل 8املشرتكة  والورقة (Frontline Defenders) املواجهة
بشـــكل  إىل أن أعمـــال التعـــذيب والقتـــل ارُتكبـــت قـــوق اإلنســـانكـــارين حلوأشـــارت جمموعـــة   -29
إىل  4. وأشـارت الورقـة املشـرتكة (45)  احلـدوداجلـيمن احلكـومي وقـوات حـر قـوات من جانب  رئيسي

يف الســجون ويف منـــاط  النـــزاع. الــيت جتـــري  االســـتجواب يف عمليـــات ســتخد زال يُ يـــ ال أن التعــذيب
 انتســـا مادعــاءات بتفيــد بتعــرض مــدنيت لالعتقــال والتعــذيب بســبب  معلومــاتورود  شــارت إىلوأ

 .(46)ةإىل مجاعات مسلحة إتني
السياســيت بــأّن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة يســما هلــا،  الســجناءوأفــادت رابطــة مســاعدة  -30

إىل حدٍّ مـا، بالوصـول إىل بعـ  السـجون، إالّ أن قـدر ا علـى حتسـت األوضـاع يف السـجون  ـدودة 
مـــن أشـــكال  شـــكالً  تضـــاهيالســـائدة حاليـــاً يف الســـجون  الســـي ةأن الظـــرومل  رابطـــةالللغايـــة. وتـــرى 

 .(47)بيالتعذ
يف  سياســـيٍّ  ســـجت   1 000إىل إطـــالق ســـراح مـــا يزيـــد علـــى  4وأشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -31

، بـإطالق سـراح مجيـع 2013يف يوز/يوليـه  ،رئاسي. وكـان الـرئيس تـت سـت قـد تعهـد عفو سياقات
يزالـــون  ســـجيناً سياســـياً كـــانوا ال 40 قرابـــة بيـــد أن .عـــا  لـــ  النهايـــة ب الســـجناء السياســـيت املتبقـــت
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 ناءســـــجال بلـــــ  عـــــدد ،2015هنايـــــة كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ويف .2014وراء القضــــبان يف بدايـــــة عـــــا  
 يف انتظــــاراً سياســــي معــــتقالً  213 وجــــود باإلضــــافة إىلاً، فــــرد 159 الســــجنب احملكــــومت تسياســــيال

 .(48)ةاحملاكم
حتجاجــات املشــروعة عــن قلقهــا إزاء جتــر  اال املــدافعت علــى خــ  املواجهــةوأعربــت منظمــة  -32

والســـــلمية الـــــيت نظمتهـــــا اجملتمعـــــات احملليـــــة املتضـــــررة مـــــن مشـــــاريع التنميـــــة. فقـــــد تعـــــرض املزارعـــــون 
أحيانــاً بســبب  لقتــلوايف األراضــي للمضــايقة واالحتجــاز التعســفي  املــدافعون عــن احلــ األشــخاص و 

 .(49)ياألراضمصادرة اعرتاضهم على 
مـــــن الروهينجيـــــا  شـــــخص   1 000وأفـــــادت منظمـــــة مشـــــروع أراكـــــان بـــــأّن مـــــا يزيـــــد علـــــى  -33

   حزيــــران/ 8واحُتجــــزوا يف األشــــهر التاليــــة لالضــــطرابات الــــيت حــــدتت يف بلــــدة مونغــــداو يف  اعُتقلــــوا
اء التعـــــذيب جـــــرّ  ســـــجن بوتيـــــدون  مـــــن نـــــزالء شخصـــــاً  62. وتـــــويف مـــــا ال يقـــــل عـــــن 2012يونيـــــه 

 .(50)طفالً  72 النزالء   والضرب. وكان من بت أول
حــدود  حراســة تكــا، وهــي قــوا ســا و كــرت شــبكة الســال  النســائية يف أراكــان أّن قــوات نــا -34
قـــد اعتقلـــت واحتجـــزت  مـــو في اهلجـــرة واجلمـــار ،بعـــ  اجلـــيمن والشـــرطة و مـــن مـــن أفـــراد  كونـــةٌ م

وال يــــزال  يف الســــنوات الــــيت أعقبــــت االســــتعراض الــــدوري الشــــامل األول. اً آالمل الروهينجيــــايتعســــف
 .(51)2013كا يف عا   سا قوات نا رام حلّ ًا معظم هذه املمارسات قائم

، (52)11-104التوصــــــيات رقـــــــم  ، يف ســــــياقجلنــــــة حقــــــوق اإلنســـــــان يف مياثــــــار وأشــــــارت -35
 (58)10-105، و(57)8-105و، (56)3-105و ،(55)39-104، و(54)36-104، و (53)32-104و

 .(59)نع العنف ضد املرأةملقانون  إىل الشروع يف صيااة العنف ضد املرأة،ب املتعلقة
العنــــف ضــــد املــــرأة واســــتخدا   اتوأفــــادت منظمــــة التضــــامن املســــيحي العــــاملي بــــأن ممارســــ -36

جبامعـــة . وأشــارت كليــة احلقــوق (60)علــى نطــاق واســـع ةمنتشــر  زالتـــ للحــرب ال االاتصــاب كســالح  
اإلتنيــة بصــورة  الطوائــف العنــف اجلنســي ضــد نســاء ار يــ ةالبورميــ القــوات العســكرية هــاواي إىل أن

نــاط  املتــأترة بالنزاعــات . و كــرت شــبكة املســاواة بــت اجلنســت أن املــرأة الــيت تعــيمن يف امل(61)ةمنهجيــ
طــر العنــف القــائم معرضــٌة بصــفة خاصــة خل ،اجلنــوب الشــرقيمنــاط  راخــت، ويف و  كاشــت  يت  يف واليــ

 .(62)على نوع اجلنس
معمــواًل أن قــانون العقوبــات الــذي كــان بــ( Akhaya Women)مبــادرة أكايــا النســائية  وأفــادت -37
أضـافت أن بـالعنف ضـد املـرأة. و  املتعلقـةيف عهـد االسـتعمار ال يـزال املصـدر الرئيسـي للتشـريعات  به

 .(63)ةاملرأ "حياء خدش"هو العنف اجلنسي  تعليل جتر 
وأشـــار كـــلٌّ مـــن االحتـــاد اللـــوتري العـــاملي وكليـــة احلقـــوق جبامعـــة هـــاواي إىل أن مياثـــار لـــيس  -38

لديها قانون  ـد د  ـر   العنـف املنـزع. فاالاتصـاب فعـٌل اـ  قـانوين، بيـد أن ااتصـاب الـزو  لزوجتـه 
 .(64)عاماً  14مشروع، إاّل إ ا كانت الزوجة دون سن 
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وأفــادت املبـــادرة العامليـــة إلهنـــاء مجيـــع أشـــكال العقوبـــة البدنيـــة لألطفـــال بـــأن العقوبـــة البدنيـــة  -39
مــة مــن جلنــة حقــوق الطفــل اــم التوصــيات املتكــررة الداعيــة إىل حظرهــا واملقد  ر  مشــروعفعــل لألطفــال 

ها  . فالقــــانون حيظـــــر اســـــتخدام(65)الســـــتعراض الــــدوري الشـــــاملل األوىل الــــدورة يف التوصــــية بـــــذل و 
الرعايـــة ويف مؤسســـات الرعايـــة البديلـــة و  املنـــزلكعقــاب علـــى ارتكـــاب جرميـــة، بيـــد أنـــه ال حيظرهـــا يف 

 .(66)النهارية ويف املدار  واملؤسسات اإلصالحية
حقـــوق اإلنســـان واألعمـــال التجاريـــة إىل أن عمـــل األطفـــال منتشـــر علـــى  مؤسســـة توأشـــار  -40

رع يف الشــوا متســولت إىلأيضــاً  يتحولــون طفــالاأل أن تنطــاق واســع يف ةتلــف القطاعــات. وأضــاف
 .(67)احالسيّ استقطاب أماكن و طات احلافالت والقطارات و 

 اخلدمــة يف طفــل   5 000 عــن وجــود أكثــر مــن وأفــادت منظمــة الــدفاع عــن ضــحايا العنــف -41
 .(68)عاماً  18على  اين وتزيد سنهم أطفالوهم ، وال يشمل هذا العدد من ُجّندوا العسكرية
، علـــى خطـــة عمـــل مشـــرتكة 2012وقّعـــت، يف عـــا   أن مياثـــار 8و كـــرت الورقـــة املشـــرتكة  -42

لرصــد واإلبــال  مــن أجــل وضــع حــدٍّ لتجنيــد األطفــال يف القــوات املســلحة. ل مــع فرقــة العمــل القطريــة
لرصـد ل طفـل. بيـد أن فرقـة العمـل القطريـة 600ومنذ  ل  احلت، ُسرّح من القـوات املسـلحة حـواع 

طوائــف  منــاط  النــزاع واملنــاط  الــيت تســيطر عليهــامجيــع احلــر إىل  فــرص الوصــولهلــا  تــتابــال  مل واإل
 .(69)ةاألقليات اإلتني من
إلغــاء قــانون البلــدات بشــأن  إىل الربملــان قــوانت بتقــد  مشــاريع 14ورحبــت الورقــة املشــرتكة  -43

علــى مــذكرة  2012آ ار/مــار   16. وكانــت مياثــار قــد وقّعــت يف (70)1907وقــانون القــرى لعــا  
كــــانون   31تفــــاهم مــــع منظمــــة العمــــل الدوليــــة للقضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال العمــــل اجلــــربي قلــــول 

. بيـــــــد أّن العديـــــــد مـــــــن الصـــــــناعات والقطاعـــــــات اخلاصـــــــة، وفقـــــــاً للورقـــــــة 2015األول/ديســـــــمرب 
 .(71)ةاملذكر  تل ، مل تكن على استعداد لتنفيذ 14 املشرتكة
أن األطفـــــال يقعـــــون ضـــــحايا لالجتـــــار بالبشـــــر ألاـــــراض كثـــــ ة  8و كـــــرت الورقـــــة املشـــــرتكة  -44

ويف اجلماعــات املســلحة اــ  التابعــة للدولــة   رمســييمن الاجلــةتلفــة، مبــا يف  لــ  التجنيــد القســري يف 
 املنـــزع  واالســـتغالل اجلنســـي  واالســـتعبادوالتســـول  واجلـــرائم املتصـــلة باملخـــدرات  والعمـــل اجلـــربي  

 .(72)والز ات القسرية
سياســـة اهلجـــرة يف  يســـ  بزمـــا  إىل أن وزارة اهلجـــرة والســـكان 6وأشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -45

ملعاجلة مسأليت  االجتار واالستغالل ليست مالئمة مياثار، بيد أن السياسات املعتمدة
(73). 

 
 لقانونإقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب، وسيادة ا -٣ 

 37-104، راـــم التوصـــية مل تشـــرع أشـــار املركـــز ايســـيوي للمـــوارد القانونيـــة إىل أن مياثـــار -46
ــــة (75)يف اختــــا  أّي خطــــوة لضــــمان االســــتقالل القضــــائي يف البلــــد ،(74)املقدمــــة إليهــــا . وأفــــادت جلن
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ســـؤولت املن مـــ الـــيت يتلقوهنـــا بنـــاًء علـــى األوامـــراحلقـــوقيت الدوليـــة بـــأن القضـــاة يصـــدرون أحكـــامهم 
 .(77)رٌ . وأضافت أن الفساد منتش(76)احلكوميت والعسكريت

 ــا   قــد خضــعوا إلجــراءات تأديبيــة  1 000و كــرت جلنــة احلقــوقيت الدوليــة أن أكثــر مــن  -47
أّن يكـــون  وحيتمـــل مــنهم. كثـــ ينعلــى مـــدى العشــرين ســـنة املاضــية، وأُلغيـــت أو ُعّلقـــت تــراخيص ال

ت . وأعربــ(78)ص عمــلدون تــراخيوال يزالــون ألســباب سياســية  ن ممارســة املهنـةمنعــوا مــ قــد  ــا    مائتـا
 .(79)ةاحملامت الدولية عن شواال مماتل لرابطة ةحقوق اإلنسان التابع مؤسسة
احملـــامت الدوليـــة إىل أن مياثـــار ال تكفـــل  لرابطـــة ةحقـــوق اإلنســـان التابعـــ مؤسســـة توأشـــار  -48

 .(80)إمكانية احلصول على املساعدة القانونية إال يف احلاالت املنطوية على عقوبة اإلعدا 
ي مهامهـا بوصــفها وأشـار املركـز ايسـيوي للمــوارد القانونيـة إىل أن الشـرطة يف مياثــار ال تـؤدّ  -49

شـــبه عســـكرية ووكالـــة اســـتخبارات حتـــت إمـــرة القـــوات ، بـــل بوصـــفها قـــوة مســـتقلة قـــوة مدنيـــة مهنيـــة
 .(81)املسلحة
ا  احملكمـــــة مكفـــــوٌل يف أمـــــ للمثـــــول وأفـــــادت جلنـــــة احلقـــــوقيت الدوليـــــة بـــــأن أمـــــر اإلحضـــــار -50
 فيمــا يبــدو، ،أحــد ومل يــتمكن )أ( مــن الدســتور. ومــع  لــ ، مل يصــدر هــذا األمــر قــّ ،378 املــادة

 .(82)هقانونية احتجاز  للطعن يف ماكمن إقامة دعوى أما  احمل
ـــــام   للعدالـــــة  9 و كـــــرت الورقـــــة املشـــــرتكة -51 أّن الســـــجناء السياســـــيت أُفـــــر  عـــــنهم دوثـــــا برن

مل يتلقـــــوا أّي تعـــــوي  أو أهنـــــم ، و  لـــــت تالحقهـــــم نائيـــــةاجل مســـــجال  وأضـــــافت أنّ اإلصـــــالحية. 
مـن أجـل التعـايف مـن آتـار التعـذيب واـ ه  الـيت حيتـاجون إليهـامساعدة للحصول على الرعايـة الطبيـة 

 .(83)ةمن ضروب املعاملة السي 
قـــوات وأّكـــد املركـــز االستشـــاري الـــدوع حلقـــوق اإلنســـان بكليـــة احلقـــوق جبامعـــة هارفـــارد أّن  -52

يت الـــ ةالعســـكري احلملـــة جـــرائم ضـــد اإلنســـانية وجـــرائم حـــرب يف الســـنة األوىل مـــن تاجلـــيمن ارتكبـــ
عـــاي  احملكمـــة مل ومســـتوفية يف واليـــة كـــايت، وأن هنـــا  أدلـــة كافيـــة 2008-2005يف الفـــرتة  نفـــذت

اجلنائية الدولية إلصدار مذكرة توقيف يف ح  اللواء كو كو وقائدي ن آخري ن
(84). 

إىل أن العنــــف اجلنســــي الـــذي ميارســــه جـــيمن مياثــــار بصــــورة  13وأشـــارت الورقــــة املشـــرتكة  -53
زال مســتمراً يف  ــل اإلفــالت شــبه الكامــل يــ ال اإلتنيــة فالطوائــ ضــد أفــراد 2011منهجيــة منــذ عــا  

فــالت اجلنــاة العســكريت مــن الغطــاء إل 2008مــن دســتور عــا   445املــادة  وتــوفر .(85)مــن العقــاب
حقــوق اإلنســان  انتهاكــاتب املتعلقــة ئيةالقضــا الــدعاوى أن 10. و كــرت الورقــة املشــرتكة (86)بالعقــا

 ،عـــــن طريـــــ  نظـــــا  احملـــــاكم العســـــكريةليســـــت علنيـــــة وينظـــــر فيهـــــا  الـــــيت يرتكبهـــــا أفـــــراد عســـــكريون
 .(87)للضرر حيصلن على جرب   ال أن األالبية الساحقة من النساء والفتياتأوضحت و 
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املـــرب   2012مـــن اتفـــاق أيار/مـــايو  12 البنـــد وأفـــادت منظمـــة تشـــت حلقـــوق اإلنســـان بـــأنّ  -54
اجلنائيـــة بـــأتر  احملاكمـــات ضـــاء اجلبهـــة مـــنعألصـــانة احل يكفـــل بـــت جبهـــة تشـــت الوطنيـــة واحلكومـــة

 .(88)رجعي
 ونزيــــه   مســــتقلٍّ  إجراء حتقيــــ   بــــ ال تــــزال ملزمــــة الســــلطات و كــــرت منظمــــة العفــــو الدوليــــة أن -55
الروهينجيـــا  شـــعبيف أعمـــال العنـــف الواســـعة النطـــاق الـــيت انـــدلعت بـــت الطوائـــف البو يـــة و  وفعـــال  

تقــد  مجيــع املســؤولت عــن تلــ  األعمــال إىل بأو  ،2012يف واليــة راخــت يف عــا  بشــكل رئيســي، 
 .(89)العدالة
ـــواردة إىل تزايـــد أعـــداد قـــوق اإلنســـانكـــارين حلجمموعـــة   وأشـــارت  -56 تعـــاطي  عـــن البالاـــات ال
أن قــادة قــوات حــر  احلــدود وجنــود جــيمن ويتضــا مــن تلــ  البالاــات  امليثامفيتــامت وبيعهــا. مــادة
أن  10. و كـرت الورقـة املشـرتكة (90)تمـرتك  االنتهاكـات املتصـلة باملخـدرا يشـكلون االبيـة مياثار
 .(91)ةتالح  املتورطت يف زراعة األفيون وإنتا  املخدرات االصطناعي ال احلكومة
إىل أن املســؤولية اجلنائيــة تبــدأ يف ســن ســبع ســنوات، وهــو  1وأشــارت الورقــة املشــرتكة  -57
 .(92)ليةيتواف  مع املعاي  الدو  ما ال

 
 ال ق  ي الخصوصية والدواج وال ياة ااسرية -٤ 

 صــــيااة قــــوانتب ملز مــــة زالتـــ ال أشـــارت املنظمــــة الدوليــــة حلمايـــة اخلصوصــــية إىل أن مياثــــار -58
. وأشــارت أيضــاً إىل عــد  (93)اعــرتاض االتصــاالت مــن جانــب اجلهــات املعنيــة بإنفــا  القــانون لتنظــيم

تشـــــمل هـــــذه الوكـــــاالت مكتـــــب رئـــــيس االســـــتخبارات و شـــــفافية الوكـــــاالت الـــــيت تضـــــطلع باملراقبـــــة. 
. وعــالوًة علــى  لــ ، ال يوجــد يف مياثــار قــانون يــنظم محايــة البيانــات (94)ةالعســكرية وقــوات الشــرط

 .(95)ةالشخصي
احملليـــة يف واليـــة راخـــت الشـــمالية و كـــرت شـــبكة الســـال  النســـائية يف أراكـــان أن الســـلطات  -59

لألســــر املســــلمة  املســــموحوحتــــد مــــن عــــدد األطفــــال  املســــلمت زوا  علــــى جمحفــــة تفــــرض شــــروطاً 
. و كــرت منظمــة مشــروع أراكــان أّن الروهينجيــا املقيمــت يف واليــة راخــت الشــمالية هــم (96)بإجنــا م

 .(97) بالزوا إ ن  لحصول علىل رمسي مة بتقد  طلباجلماعة الوحيدة امللز  
 

 حرية التنقل -5 
الشخصـــيات البـــارزة مـــن املـــدافعت  بعـــ  أن املـــدافعت علـــى خـــ  املواجهـــة  كـــرت منظمـــة -60

ــــمل عــــن حقــــوق اإلنســــان  ــــة تمكن مــــن احلصــــول علــــى جــــوازات ت ســــفر. وأضــــافت أن وزارة الداخلي
 .(98)رفضت إصدار جوازات سفر للسجناء السياسيت السابقت

وأفــــادت منظمــــة مشــــروع أراكــــان بــــأن الروهينجيـــــا ملــــزمت بتقــــد  طلــــب للحصــــول علـــــى  -61
 نقـــاي تفتـــيمن نشـــ تتـــرخيص خـــاص للســـفر بـــت البلـــدات حـــل داخـــل واليـــة راخـــت الشـــمالية. وأُ 
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. وأدى هــذا، إىل جانــب 2012بعــد أعمــال العنــف الــيت حــدتت يف عــا   طــرقال علــى كثــ ةجديــدة  
 .(99)االروهينجي حركة حرية لقيود املفروضة علىتشديد ا نظا  حظر التجول، إىل

 
حريووة الوودين هو المعتقوود، وحريووة التعبيوور، وفكوووين الجمعيووات والتجمووع السوولمي، وال ووق  ووي  -6 

 المشاركة  ي ال ياة العامة والسياسية
 رجــــــــــال الــــــــــدينو   كــــــــــرت مؤسســــــــــة البســــــــــمة للتعلــــــــــيم والتنميــــــــــة أن األمــــــــــاكن املقدســــــــــة -62

فــرض املســؤولون يو  واملراقبــة يف كثـ  مــن األحيـان. رصـدتتعــرض لل ألقليـاتل والطقو /األعيـاد الدينيــة
ــــًة علــــ ــــا مو  مواحتفــــاال املســــلمت طــــب ى خُ رقاب ــــاء مســــاجد هلــــم الرتخــــيص  ويرفضــــون ،مهرجان ببن

 .(100) جديدة يف بع  املناط
ال تــــزال  الدينيــــة املســــيحية نشــــطةاأل وأشـــارت منظمــــة األمــــم والشــــعوب اــــ  املمث لــــة إىل أن -63
 أالبيـــة الــيت تقطنهــا السياســات احلكوميــة البو يــة التوجــه، حــل يف واليــة تشــت  جــراءعــراقيال تواجــه
 .(102)ةمماتل هواجس شت حلقوق اإلنسان عنت. وأعربت منظمة (101)ةمسيحي
وأبلــ  التحــالف الــدوع للــدفاع عــن احلريــة بــأن مشــروع قــانون تغيــ  الديانــة، وهــو جــزء مــن  -64

يراـــب يف اعتنــــاق ديـــن آخــــر باحلصـــول علــــى  شــــخص   أيّ جمموعـــة مشــــاريع القـــوانت األربعــــة، يلـــز  
تقـــد  طلـــب بتغيـــ    ـــّر مشـــروع القـــانون أضـــامل أّن و . (103)ةيـــلجـــان احلكومالإحـــدى  مـــن موافقـــة  

ـــه ة إهانـــة ديـــن معـــت أو ازدرائـــه أوالـــدين "بنيّـــ دون توضـــيا  لكـــن ،"اإلســـاءة إليـــه أو إحلـــاق ضـــرر ب
 .(104)حتديد  ل  لكيفية
 توجــد أيضــاو  .قائمــا يف التشــريعات زاليــ ال أن التشــه  اجلنــائي 9و كــرت الورقــة املشــرتكة  -65

والكتــاب ايخــرين يف  الصــحفيت اســتخدمت لــزّ  بعــ  وقــد ،الــوطا األمنةتلفــة تتعلــ  بــأحكــا  
 .(105)السجون
يف ارضــه  اً لـيس واضـح والنشـر الطباعـة إىل أن قـانون مؤسسـات 9وأشـارت الورقـة املشـرتكة  -66
 ملـــواد ، وأّن تعريـــف اجلهــات الـــيت يســـري عليهــا القـــانون لــيس دقيقـــاً، وكـــذل  احلــال بالنســـبةأهدافــهو 

ــــــدى وزارة  القــــــانون،مبوجــــــب هــــــذا يتعــــــت . و (106)متعلقــــــة بتقييــــــد املضــــــمون تســــــجيل املنشــــــورات ل
 .(107)اإلعال 
أن قــــانون وســــائ  نقــــل األخبــــار يرّســــ  الرقابــــة الــــيت تفرضــــها  12و كــــرت الورقــــة املشــــرتكة  -67

 الدولــــة علــــى وســــائ  اإلعــــال  املطبوعــــة وال يكفــــل للصــــحافة احلــــد األد  مــــن معــــاي  االســــتقالل
 .(108)واحلرية
إىل أن فــــرص احلصــــول علــــى أبســــ  املعلومــــات اــــ  متاحــــة  11وأشــــارت الورقــــة املشــــرتكة  -68

 ة. ولــــيس بإمكــــان أعضــــاء الربملــــان احلصــــول علــــىيــــســــتويات احلكومامل، حــــل علــــى أعلــــى عمومــــاً 
علــــى الصــــحفيت  إداريــــة. ويشــــكل طلــــب املعلومــــات خطــــراً  معلومــــاتأو  ةاحلكومــــ عــــن معلومــــات
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ـــــ، ألبوجـــــه خـــــاص وأعضـــــاء الربملـــــان ـــــاتعـــــادة ينتهـــــي  هن ـــــد بفـــــرض عقوب مبوجـــــب القـــــانون  بالتهدي
 .(109)ياجلنائ
و كـــر التحـــالف العـــاملي ملشـــاركة املـــواطنت إىل أن املنظمـــات اـــ  احلكوميـــة ال تـــزال تواجـــه  -69

. وتتمتــع الســلطات، مبوجــب (110)2014لعــا   مبوجــب قــانون تســجيل الرابطــات ،قيــوداً ال مــربّر هلــا
مبهمــة  ألســبابرفــ  تســجيل املنظمــات اــ  احلكوميــة ختوهلــا  قديريــة مفرطــةهــذا القــانون، بســلطة ت

 .(111)ةا   ددو 
الســـــتعراض ل الـــــدرة األوىل إىل أن احلكومـــــة اعتمـــــدت، منـــــذ 11وأشـــــارت الورقـــــة املشـــــرتكة  -70

. بيــد  قــانون احلــ  يف التجمــع الســلمي واملســ ات الســلمية ،الــدوري الشــامل وعّدلتــه يف وقــت  الحــ  
 وأشــــارت .(112)ةمــــع املعــــاي  الدوليــــ أحكــــا  هــــذا القــــانون حيقــــ  اتســــاقمل  2014أن تعــــديل عــــا  

يف  ملتاســـاملتظـــاهرين امل لـــز ّ  قـــانونال اســـتخدا  هـــذا إىل تكـــرار رابطـــة مســـاعدة الســـجناء السياســـيت
 .(113)السجون
ن بــأن تعــد ل مياثــار قــانون احلــ  يف التجمــع وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســا -71

القاضـــــي بـــــأن يلـــــتمس منظ مـــــو و  4الســـــلمي واملســـــ ات الســـــلمية بإلغـــــاء الشـــــري الـــــوارد يف املـــــادة 
الــــيت جتـــر   املشــــاركة يف احتجـــا  اــــ   18االحتجـــا  ترخيصــــاً مـــن الشــــرطة، وبإلغـــاء أحكــــا  املـــادة 

 .(114)هب مرخ ص  
لـــــة أن القـــــرويت الـــــذين يســـــعون إىل اإلعـــــراب عـــــن اعرتاضـــــهم العدا نـــــاءو كـــــرت منظمـــــة أم -72

املشــروع علــى عمليــات االســتيالء اــ  القــانوين علــى أراضــيهم االبــاً مــا يتعرضــون لقمــع  عنيــف  مــن 
. وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إىل أن احلكومــة اســتخدمت (115)جانــب الشــرطة والســلطات احملليــة

نائيــة ملنــع الوصــول إىل األراضــي، ومسحــت للســلطات باعتقــال مــن قــانون اإلجــراءات اجل 144املــادة 
 .(116)املزارعت عشوائيًا ومنع أّي جتمع  يف تل  املناط 

علـــى  2014و كـــرت منظمـــة مشـــروع أراكـــان أن التعـــديل الـــذي أُدخـــل يف أيلول/ســـبتمرب  -73
ة واطنــــاملقــــ   قــــادة األحــــزاب أن يتمتــــعلتســــجيل األحــــزاب السياســــية يقتضــــي  2010قــــانون عــــا  
أفـــراد  ل بـــذ وحيـــر  الّتجـــنس، أو قـــ  املواطنـــة الكامـــل بـــامليالد أعضـــاء األحـــزابو  بـــامليالد الكامـــل
 .(117)سياسية أو االنضما  إليهاالحزاب األتشكيل  احل  يف الروهينجيا من طائفة
ضــمن يتاإلطــار القــانوين املتعلــ  بتســجيل األحــزاب السياســية  بــأنّ  5لورقــة املشــرتكة ا وتفيــد -74

تقضــــي بــــأن حيــــرت  احلــــزب "التضــــامن الــــوطا" وأن يكــــون و  تفتقــــر إىل الوضــــوح واملوضــــوعيةشــــروطاً 
 .(118)"مواليًا للدولة"

، (119)1-105إىل التوصــية  شــ ت وهــيوالحظــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف مياثــار،  -75
 2015 إجراؤهـــا يف تشـــرين الثـــاين/نوفمربنتخابـــات املقـــرر اال لكـــي تكـــونأن جلنــة االنتخابـــات كانـــت  ي ـــ  
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ة االنتخابـات . وأوصت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف مياثـار بـأن تنظـر جلنـةً وشفاف وعادلةً  حرةً 
 .(120)تاالنتخابا تل  دوليت لرصدراقبت  ليت و ميف إمكانية دعوة 

املؤسســة العســكرية ه ت، الــذي صــاا2008إىل أن دســتور عــا   13وأشــارت الورقــة املشــرتكة  -76
 اً حقيقيـــ اً ضــع حــاجز ويمــن اخلدمــة املدنيـــة،  علــى حنـــو  مثب ــت   املــرأة ياثــار، يتضــمن أحكامــاً تســـتثامل

. و كــــرت شــــبكة (121)يف احليــــاة العامــــة والسياســــية علــــى قــــد  املســــاواة مــــع الرجــــلتها أمــــا  مشــــارك
يف املائــــة مــــن التمثيــــل  4.6 ســــوى بنســــبة 2014املســــاواة بــــت اجلنســــت أّن املــــرأة مل حتــــ  يف عــــا  
ــــوطا ومل تشــــغل ســــوى  ــــة مــــن املقاعــــد يف اجملــــال 2.9الربملــــاين علــــى الصــــعيد ال س التشــــريعية يف املائ

   .(122)الوالئية واإلقليمية
 

 ال ق  ي العمل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤافية -٧ 
اـــــ   اتلتســـــويل نظـــــا  إىل إنشـــــاء حقـــــوق اإلنســـــان واألعمـــــال التجاريـــــة مؤسســـــة أشـــــارت -77

 التنفيـــذ لكـــن وأصـــحاب العمـــل، املتتســـوية املنازعـــات بـــت العـــ بغـــرض نازعـــات العمـــلمل القضـــائية
 .(123)قوق العمل بوجه عا قبقوانت العمل الصادرة حديثًا و  اإلملا بسبب قلة ًا  دود زالي ال
يف  ،1954ي لعــا  قــانون الضــمان االجتمــاع أّن الربملــان نّقــا 14و كــرت الورقــة املشــرتكة  -78

لــى احلـد األد  لألجـور واملســاواة يف ع يـنص صـراحة . بيـد أّن هـذا القــانون ال2012آب/أاسـطس 
 .(124)ةلعمال املنزليت والعمال املهاجرين والبّحار ل احلقوق

 
 ال ق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -٨ 

املمث لـــة ومنظمـــة البـــاب املفتـــوح أّن معـــدل الفقـــر بلـــ   كـــرت منظمـــة األمـــم والشـــعوب اـــ   -79
 نملفتــوح، األمهــات إىل تــزوي  بنــا قــد دفـع الفقــر، وفقــاً ملنظمــة البـاب او  .(125) روتـه يف واليــة تشــت

بـــاملتمردين. وهــــو أيضـــاً مــــا دفــــع ســـكان واليــــة تشـــت إىل العمــــل يف مــــزارع اخلشـــخاش الــــيت ميلكهــــا 
 .(126)ناملتمردو 
بــأن مشــاريع تنميــة البــ   2، أفــادت الورقــة املشــرتكة (127)42-104علــ  بالتوصــية وفيمــا يت -80

 التحتية الواسعة النطـاق تعـر ض سـبل عـيمن اجملتمعـات الريفيـة وحق هـا يف الغـذاء واألمـن خلطـر  شـديد ،
 .(128)تتسبب يف الفقر بداًل من أن تتيا سبل عيمن مستدامةو 
مــن منــازهلم وأراضــيهم  للمــواطنت قســريإخــالء  حــاالت وأبلغــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن -81

 األراضــــي لصــــاي مــــنجم ليتبــــادوون بســــبب االســــتحوا  علــــى ، 2014-2011الزراعيــــة يف الفــــرتة 
 .(129)سااين  إقليم من مشروع مونيوا يف اً ءجز  يشكل الذي
 تلــ  القــوانت تطبيــ  يف تســاقاالوعــد   املبهمــة، القــوانت أن الحتــاد اللــوتري العــامليا  كــرو  -82
 صــول اجملتمعــات احملليــةح عائقــاً كبــ اً أمــا مجيعهــا تشــكل  ،اإلمــداد بامليــاهنظــم ومــوارد ورصــد إدارة و 
 .(130)وتوافر تل  املياه لى املياه املأمونةع
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 ال ق  ي الر اية الص ية -٩ 
الـيت تقـد  إىل بـأن خـدمات الرعايـة الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة مبادرة أكايا النسائية  أفادت -83

النســاء قليلــٌة. وأســفرت هــذه الثغــرة، إىل جانــب انعــدا  التثقيــف اجلنســي الشــامل، عــن جمموعــة  مــن 
الصــــحة اجلنســــية واإلجنابيــــة للمــــرأة، مثــــل ارتفــــاع معــــدالت  علــــى النتــــائ  واملمارســــات الســــي ة األتــــر

 .(131)ناإلجهاض ا  املأمو 
مرافـــ  الرعايـــة الصـــحية األساســـية يف واليـــة  وأشـــارت منظمـــة تشـــت حلقـــوق اإلنســـان إىل أن -84

د املـــو فت. وأضـــافت أّن التمييـــز والفســـاد اعـــدأيف اً صـــنق تعـــاينو  تشـــت اـــ  كافيـــة علـــى اإلطـــالق
 تعــوق عوامــل ســلبيةاً تشــكل أيضــ املعبــدة الطــرق إىل فتقــاراالوالفــرض التعســفي للضــرائب واالبتــزاز و 

 .(132)اكن تفاديهمي ث وفياتؤّدي إىل حدو وت الرعاية الصحيةخدمات تقد  
 

 ال ق  ي التعل  -1٠ 
لكـــــن  ،2014إىل أن قـــــانون التعلـــــيم الـــــوطا اعُتمـــــد يف عـــــا   8أشـــــارت الورقـــــة املشـــــرتكة  -85

 .(133)كانت  دودة فيه يف جمال التعليم ةالفاعلاألطرامل الطالب و مسامهة 
وأشــارت منظمــة تشــت حلقــوق اإلنســان إىل أن نقــص املرافــ  املدرســية يشــكل عائقــاً رئيســياً  -86
ة واحــدالة درســامل تكــون مــن املنــاط  الريفيـة كثـ  علــى التعلــيم. ويف ســكان واليـة تشــتحصــول أمـا  

 .(134)ىأربع أو مخس قر  مشرتكة بت
حقــــوق اإلنســــان واألعمــــال التجاريــــة أن التمييــــز ضــــد النســــاء والفتيــــات  مؤسســــة تو كــــر  -87

يف  مـــن نظـــرائهن الـــذكورأفضـــل  نتـــائ منتشـــٌر يف جمـــال التعلـــيم. فالطالبـــات ملز مـــات باحلصـــول علـــى 
 .(135)تلدراسة اهلندسة والطب يف اجلامعا االمتحانات كي يتأهلن

    لروهينجيــــا يعــــانون منــــذ حزيـــــران/وأفــــادت منظمــــة مشــــروع أراكــــان بــــأّن شـــــباب وأطفــــال ا -88
القــت وقــد أُ اً. ، بــل وانعــدا  هــذه الفــرص أحيانــفــرص احلصــول علــى التعلــيم ، مــن قلــة2012يونيــه 

 طـــالب لكـــنّ  احلكوميـــة، مجيـــع املؤسســـات التعليميـــة الدينيـــة اإلســـالمية. وأُعيـــد فـــتا معظـــم املـــدار 
طــالب  وال حيصــل يف بعــ  املــدار .مفصــولت عــن بعضــهما  ال يزالــون والــراختيــا جالروهين شــع 

عليـا، إ  ال يف املؤسسـات ةدراسـالفرصـة متابعـة  علـى بنجـاح   ةالثانويـ رحلـةامل نتـازو   الروهينجيا الذين
 .(136)هفي وااللتحاق بالدراسة ال ُيسما هلم بالسفر إىل أّي مكان آخر يف البلد

 
 ااشخاص ذوي اإل اقات -11 

 حصـــول إىل اســـتمرار، (137)21-104، فيمـــا يتعلـــ  بالتوصـــية 8الورقـــة املشـــرتكة  أشـــارت  -89
إىل وجـــود عـــدد قليـــل اً نظـــر  يف النظـــا  التعليمـــي يف مياثـــار، علـــى مزايـــا قليلـــة األطفـــال  وي اإلعاقـــة

ون علـــى حنـــو  جّيـــ مـــااً نـــادر  مـــن املـــدار  املتخصصـــة، وأهنـــماً جـــد املســـار الرئيســـي  مـــدار  د  يفيُـــدجم 
 .(138)العا  للتعليم
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أن معـــدل التحـــاق األشـــخاص  وي اإلعاقـــة باملـــدار  الثانويـــة  8وأضـــافت الورقـــة املشـــرتكة  -90
علـى إرسـال واألمهـات . ويعـزى  لـ  إىل عـد  تشـجيع ايبـاء فقـ  يف املائـة 2 بل  حي  ،منخف ٌ 

شــأهنم يف  لــ  أطفــاهلم إىل املــدار ، وعــد  فهمهــم لالحتياجــات اخلاصــة باألطفــال  وي اإلعاقــة، 
 .(139)ست عموماً ملدر  ا شأن
 خاصـــة   بصـــفة   الفتيـــات  وات اإلعاقـــة معرضـــاتٌ  أنّ إىل أيضـــاً  8وأشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -91

 .(140)للعنف اجلنسي حل يف املدار 
 

 ااقليات والشعوب ااصلية -12 
         منــــــــذ حزيــــــــران/ ، كــــــــرت مؤسســــــــة البســــــــمة للتعلــــــــيم والتنميــــــــة أّن الروهينجيــــــــا يتعرضــــــــون -92
اتصــــاب وقتــــل فتــــاة ال انتقامــــاً  ،يف واليــــة راخــــت الشــــمالية دينشــــديوتشــــريد  لعنــــف   ،2012يونيــــه 
 علــى املســلمت االعتــداءات راخت. وقلــول تشــرين األول/أكتــوبر، جتــاوز نطــاقالــ مــن شــعب بو يــة
إتنيـــة معـــرتمل  ـــا رمسيـــاً مـــن  طائفـــة كامـــان، وهـــيال  مـــن طائفـــةســـلمتاملالروهينجيـــا ليشـــمل  شـــعب
بشـكل  هلـذا العنـفتصـدت مـة احلكو  أن    مؤسسـة البسـمة للتعلـيم والتنميـة و كرتاحلكومة.  جانب

ــــــذكر، ومل تقــــــّد  أّي تعويضــــــات  اً حتقيقــــــ إ  فتحــــــت .اــــــ  فعــــــال ــــــائ  ت ملســــــلمي مل يســــــفر عــــــن نت
 .(141)الروهينجيا

علـــى رفضـــها تقريـــر  زالتـــ ال وأشـــارت منظمـــة الـــدفاع عـــن ضـــحايا العنـــف إىل أن احلكومـــة -93
ــــــه ــــــة راخــــــت يف كــــــانون الثــــــاين/ األمــــــم املتحــــــدة أعدت ــــــيت انــــــدلعت يف والي           عــــــن أعمــــــال العنــــــف ال
 .(142)لطفااألو  ء ٌ نساالو  ل ٌ رجاال عدد من يقال إهنا أدت إىل مقتل، و 2014يناير 
 ـــرومت مـــن  ال يزالـــون وهينجيـــاو كـــرت منظمـــة التضـــامن املســـيحي العـــاملي أن مســـلمي الر  -94
انون تـــأت اً بـــال  . ويـــؤتر القـــ1982نظـــراً الســـتمرار ســـريان قـــانون اجلنســـية لعـــا   نســـيةيف اجل هـــمحق

ال يزالـــون و  الـــذين يقـــد ر عـــددهم قـــواع مليـــون نســـمة، ،الروهينجيـــا البلـــد مـــن ســـكان اخلطـــورة علـــى
 .(143)ةعدميي اجلنسي

قـــــد  1982لعـــــا   اجلنســـــيةوأفـــــادت منظمـــــة مشـــــروع أراكـــــان بـــــأن مقرتحـــــاً بتعـــــديل قـــــانون  -95
ــــد أّن الــــرئيس تــــت ســــت أّكــــد، يف يــــوز/2012علــــى الربملــــان يف تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  رضُعــــ     . بي

 .(144)نأّي تعديل على  ل  القانو  يدخ ل أنه لن، 2013يوليه 
 ، وأن"روهينجيـــا" لفظـــة اســـتخدا  وأشـــار احتـــاد املســـاواة يف احلقـــوق إىل أن مياثـــار رفضـــت -96
جيــــا مل ُيســــما هلــــم بــــالتعريف بأنفســــهم يف التعــــداد الــــوطا للســــكان الــــذي أجــــري يف الروهين أفــــراد
إىل انـدالع أعمـال العنـف وعـد  تسـجيل األالبيـة السـاحقة مـن الروهينجيـا هذا ى أدّ و . 2014 عا 
 .(145)تعدادال عمليةيف 
، عمليــًة للتحقــ  2014و كــرت منظمــة مشــروع أراكــان أّن احلكومــة أطلقــت يف يوز/يوليــه  -97
 تعريــف للمشــاركة تقــد  طلبــات الــراابت يفعلــى الروهينجيــا  اشــرتُ يو يف واليــة راخــت،  اجلنســيةمــن 
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راخـــت إىل أن األشـــخاص واليـــة يف أعـــد  وأشـــار مشـــروع خطـــة عمـــل   ت.بنغـــالي باعتبـــارهمأنفســـهم 
لــــون إىل  فضــــوا املشــــاركة والــــذين مل يســــتوفوا املعــــاي  املطلوبــــة ســــيُنق لون إىل ةيمــــات  الــــذين ر  أو يرح 
 .(146)ىأماكن أخر 

، قانونــاً يســما 2015شــباي/فرباير  2يف  ،وأضــافت منظمــة مشــروع أراكــان أن الربملــان أقــرّ  -98
بإجراء استفتاء  لتعديل الدستور، مؤكداً مـن جديـد حـ  حـاملي البطاقـة البيضـاء )بطاقـة هويـة مؤقتـة( 
 31يف التصـــويت. اـــ  أن احلكومـــة أعلنـــت فيمـــا بعـــد أن البطاقـــات البيضـــاء تنتهـــي صـــالحيتها يف 

شــــباي/فرباير،  17. ويف 2015يار/مــــايو أ 31، وأنــــه يتعــــت تســــليمها قلــــول 2015آ ار/مــــار  
 .(147)ءقضت احملكمة الدستورية بعد  دستورية ح  التصويت املمنوح حلاملي البطاقات البيضا

الزوا  بـــص توأفــاد احتـــاد املســاواة يف احلقـــوق بــأّن القيـــود املفروضــة علـــى الروهينجيــا فيمـــا ُيــ -99
 مـــن األدلـــة ونهـــؤالء األطفـــال حُيرمـــأّن وأضـــامل عـــد  تســـجيل آالمل األطفـــال.  يف تســـببتواملـــيالد 

إىل زيــادة عــدد األشــخاص  ممــا يــؤديمســتقباًل، الــيت ســيقدموهنا جلنســية ا طلبــات الثبوتيــة الــيت تــدعم
 .(148)عدميي اجلنسية يف والية راخت

شــعوب بعــد  وجــود معلومــات  دقيقــة  عــن عــدد الســكان مــن ال 7وأفــادت الورقــة املشــرتكة   -100
 الكامـــل يف ةواطنـــحـــاملي حـــ  املأن مجيـــع تتـــدعي احلكومـــة وأضـــافت أن ار/بورمـــا. األصـــلية يف مياث
إعـــالن األمـــم املتحـــدة أّن  فهـــي تـــرى، يـــهيون" )تـــاين يـــت تـــار(، وبنـــاًء عل"أصـــلســـكان مياثار/بورمـــا 

 .(149)امياثار/بورم ال ينطب  على بشأن حقوق الشعوب األصلية
 

 اللجوءالمهاعرون والالعئون وملتمسو  -1٣ 
النــزاع اجلــاري وفقــدان األراضــي حالــة إىل أن  4والورقــة املشــرتكة  2أشــارت الورقــة املشــرتكة   -101

عــدداً كبــ اً مــن املشــر دين  تأرضــية قــد منعــ ألغــا  وجــود إىل جزئــي الــيت تعــود بشــكل ،وســبل العــيمن
 .(150)داخليًا والالج ت من العودة إىل ديارهم

إىل أن احلكومــة اقرتحــت إعــادة الالج ــت إىل املنــاط  املتضــررة  10كة وأشــارت الورقــة املشــرت  -102
مواقـــع إلعـــادة التـــوطت يف واليـــة   ةمخســـ حـــول مـــن النـــزاع. وأضـــافت أن تكثيـــف الوجـــود العســـكري

 .(151)ةدد املرأ  يتالعنف ال ةاطر يزيدس كارين )كايت(
شــــــخص  مــــــن  140 000و كــــــرت شــــــبكة الســــــال  النســــــائية يف أراكــــــان أن أكثــــــر مــــــن   -103

يف واليــة راخــت بينمــا فــّر آخــرون إىل بلــدان  كامــان ال يزالــون مشــر دين داخليــاً الالروهينجيــا ومســلمي 
 راخـت واليـة لـذين فـّروا مـنا لمسـلمتلبـأن تسـما مياثـار  14. وأوصـت الورقـة املشـرتكة (152)جماورة
 .(153)مأن تساعد يف إعادة إدماجهإليها و  بالعودة
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            المشرَّدون داخليا    -1٤ 
 ،وصــــل تشــــ  تقــــديرات مركــــز رصــــد التشــــرد الــــداخلي إىل أن عــــدد املشــــردين داخليــــاً قــــد  -104
، نتيجــــًة للنــــزاع والعنــــف املنتشــــري ن شــــخص   645 000، إىل 2014كــــانون األول/ديســــمرب   31 يف

 .(154)كاشت وشان وكايت وراخت اتيف مياثار، مبا فيها والييف ةتلف املناط  
لمشــردين داخليــاً ل مملوكــة أراض نحــتم (تايــاداو) جــيمن مياثــارإىل أن قــوات  ركــزاملوأشــار  -105

 ة.الزراعـــ يف ملؤسســـات أعمـــال جتاريـــة الســـتغالهلا ةاط  واليـــيت  كاشـــت وشـــان الشـــمالييف بعـــ  منـــ
 ،حيــاز م لــألرض مــن املشــر دين داخليــاً ال ميلكــون وتــائ  تثبــت ملكيــتهم أو الكثــ ين ونظــراً إىل أن

 .(155)اتاسرتجاعها أو احلصول على تعويضستكون فرصهم ض يلة يف 
مــن شــعب  وخباصــة والحظــت منظمــة العفــو الدوليــة أن املشــردين داخليــاً يف واليــة راخــت،  -106

قتــة. وأضــافت أّن إمكانيــة وصــول منظمــات املعونــة مزريــة يف ةيمــات مؤ  اً الروهينجيــا، يعيشــون  روفــ
 ،2014اإلنســــــانية إلــــــيهم  ــــــدودٌة وأّن بعــــــ  املنظمــــــات طُــــــردت يف شــــــباي/فرباير وآ ار/مــــــار  

 .(156)2014يف أعقاب االعتداءات اليت تعرضت هلا يف آ ار/مار   بعضها ايخر انسحبو 
 

 ال ق  ي التنمية، والمسائل البيئية -15 
 اهلي ــات ميــنا 2012أن قــانون احلفــاى علــى البي ــة لعــا   إىلة احلقــوقيت الدوليــة أشــارت جلنــ -107

مــــن االلتزامــــات النطــــاق لقطــــاع اخلــــاص إعفــــاءات واســــعة ل التابعــــة احلكوميــــة واملؤسســــات التجاريــــة
 .(157)املتعلقة قماية البي ة

بشـــأن آتـــار مشـــروع تعـــدين النحـــا  يف  اســـتمرار القلـــ  وأشـــارت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إىل -108
لألشــــخاص الــــذين يعيشــــون يف  ثاحلمايــــة مــــن التلــــو  ســــبل مونيــــوا. وأضــــافت أن احلكومــــة ال تــــوفر

 .(158)باملشروع املناط  احمليطة
، 2012يف عــا   ،إىل أن احلكومــة أصــدرت 7والورقــة املشــرتكة  2وأشــارت الورقــة املشــرتكة  -109

أّي أرض    يــزان ختصــيص ن األراضــي الشــاارة والبــور والبكــر، اللــذانقــانون األراضــي الزراعيــة وقــانو 
ـــاً لـــدى احلكومـــة يف اً فعليـــ هـــا ان القانونـــانوتســـبب  ملســـتثمرين  ليـــت وأجانـــب. اـــ  مســـجلة رمسي

 .(159)ياألراض تقنت وتيس  انتزاع ملكية
"مشــــروع سياســــة  أنّ  7والورقــــة املشــــرتكة  2والورقــــة املشــــرتكة  1و كــــرت الورقــــة املشــــرتكة   -110

إىل معاجلــة املســائل املتعلقــة  اهريــاً  يهــدمل ،2014يف عــا   الــذي أعلــن عنــه اســتخدا  األراضــي"،
األعمـــال التجاريـــة الكبـــ ة علـــى حســــاب بشـــكل رئيســــي مصـــلحة  د ُيـــلكنـــه  مبصـــادرة األراضـــي،

 .(160)املزارعتاملاّل  من صغار 
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1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original 
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