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موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن ميامنار*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُعد د ه د د ا التقريد ددر عم د د ا بق د درا جملد د حقد ددو اإلنسد ددان  1/5و ،21/16مد د مراعد ددا دو ي د د
-1
()1
االسددتارا الد و الشددام والتقريددر مددو للمالومددا املق مد مد ن  64هد صدداح مصددل إىل
االستارا ال و الشام  ،وهو مق َّم يف شك مو تقي ا ابحل األقصى لا د الكلما

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( ) والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان
2

()3

أوصد الو قد املشددةك  ،1وجلند الامد مددن أ د تنميد ال ميقراطيد  ،واملركد األو ويب للقددانون
-2
والا ال د  ،ومؤسس د حق ددو اإلنس ددان أبن تص د ميامن ددا عل ددى الاه د ال د وي اخل ددا ابحلق ددو امل ني د
والسياسي  ،واتفاقي مناهض التا يب ،واالتفاقي ال ولي للقضاء علدى مجيد أشدكا التمييد الانصدر ،
()4
واالتفاقي ال ولي حلماي حقو مجي الاما املها رين وأفراد أسرهم
وأبرز منظم الافو ال ولي  ،ومنظم هيومن ايت ووتش ،وجلند احلقدوقين ال وليد  ،والو قد
-3
املشةك  ،1والو ق املشةك  9أن ميامنا منا املقر اخلا لألمم املت املاين حبال حقو اإلنسان
يف ميامنددا م ددن دخ ددو أ اض دديها من د كددانون األو /ديس ددمر  2017و فض د أيض دا التا دداون م د والاي
األمم املت وآليدا املسداءل ال وليد األخدر مثد باثد تقصد احلقداق بشدنن ميامندا  ،وآليد الت قيد
املستقل بشنن ميامنا  ،واحملكم اجلناقي ال ولي ( )5والحظ منظم هيومن ايت ووتش أيضا أن ميامنا
()6
ل تَف بتاه الرقي الساب تن سن إبنشاء مكتب قطر داقم للمفوضي السامي حلقو اإلنسان

__________

*

ل حتر ه ه الوثيق ق إ ساهلا إىل دواقر الةمج الت ريري ابألمم املت
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وأوص الو ق املشةك  5ميامنا أبن تتااون تااوناكام ا وت يد أ قيدود علدى دخدو اخلدراء
-4
الد ولين وآليددا املسدداءل إىل ال لد  ،بد ا يف ذل د آليد الت قي د املسددتقل بشددنن ميامنددا  ،واملقددر اخلددا
املاددين حبالد حقددو اإلنسددان يف ميامنددا  ،واحملكمد اجلناقيد ال وليد ؛ وأبن تتددي لوكدداال األمددم املت د ،
با يف ذل املقر اخلا املاين حبال حقو اإلنسان يف ميامنا ومفوضي األمم املت السامي حلقدو
اإلنسان ،دخدو ال لد بصدو غدر مقيد ومسدتمر  ،بدا يف ذلد والاي اخدن وشدن وكاشدن وشدان؛
وأن تسددم للمفوضددي إبنشدداء مكتددب قطددر  ،وتو ي د دعدوا مفتوحد إىل مجيد املكلفددن بددوالاي يف
()7
إطا اإل راءا اخلاص

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

أشا الو قد املشدةك  28إىل أن ال سدتو ال يتضد من حظدرا للميد اجلنسد واهلويد اجلنسداني
-5
كنس د ا للتميي د وإىل ع د م و ددود ق دوانن أخددر حتظددر التميي د ض د املثليددا واملثليددن وم دو د املي د
اجلنس د ومغدداير اهلوي د اجلنس دداني وحددامل صددفا اجلنسددن( )9وأب ددرز الو ق د املشددةك  28أن ق ددانون
ميامنددا ميي د صد راح ض د املثليددا واملثليد ن وم دو د املي د اجلنس د ومغدداير اهلوي د اجلنسدداني وحددامل
صفا اجلنسن وق مت جترمي السلوك اجلنس ابلةاض بن شخصن من نفد اجلدن بو دب قدانون
()10
الاقواب
وأعر منظم الافدو ال وليد عدن قلقهدا ألن اللجند الوطنيد حلقدو اإلنسدان يف ميامند ا  ،الدي
-6
أعيد تشددكيلها أبعضدداء د د يف كددانون الثاين/يندداير  2020با د عملي د افتقددر إىل الشددفافي  ،اتسددم
ابلتقداع وعد م االسدتق لي  ،وظلد غدر فاالد يف التاامد مد االدعداءا املتالقد ابنتهاكدا حقددو
اإلنس ددان( )11وأعربد د جلند د احلق ددوقين ال وليد د ع ددن شد دواغ مماثلد د فد د نبرز أن اللجند د الوطنيد د حلقد ددو
اإلنسان يف ميامنا ل ت اد إىل إ راء أ حتقي موضوع أو ذ مص اقي يف االدعاءا الي تكشف
عددن أدل د موثوق د علددى انتهاكددا منهجي د وواسددا النطددا حلقددو اإلنسددان يف السددنوا األخددر علددى
أيد اجلنددود أساس د ا ضد أشددخا مددن األقليددا اإلثنيد ( )12وق د م الو قد املشددةك  20توصدديا يف
ه ا الص د( )13ومن ه أخر  ،أك اللجن الوطني حلقو اإلنسدان يف ميامندا أن ميامندا قد م
هلد ددا التمويد د الكد ددايف لتمكينهد ددا مد ددن أداء مهامهد ددا بفااليد د وابإلضد دداف إىل ذلد د  ،كاند د ميامند ددا تنفد د
التوص دديا ال ددي ق د متها اللجن د الوطني د حلق ددو اإلنس ددان يف ميامن ددا بش ددنن الش ددكاو والنت دداق املتالق د
()14
بامليا التفتيش املوقا على أمت و ممكن
وأوصى مرك احلقو امل ني والسياسي أبن تنشئ ميامنا آلي وطني لإلب غ واملتابا من أ
-7
()15
الوفاء على حنو فاا ابلت اماهتا بتق مي التقا ير إىل هيئا املااه ا

جيم -تنفيذ االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة حبقذذوق اإلنسذذان ،مذذع مراعذذاة القذذانون اإلنسذذاي
الدويل الساري
 -1املسائل الشاملة لعدة قطاعات

املساوا وع م التميي

()16

أكد منظم د الافددو ال ولي د ومنظم د أ اكددان الوطني د للروهينغيددا وش د ك حقددو اإلنسددان يف
-8
بو م ددا أن ق ددانون اجلنس ددي التميي د لا ددام  1982حي ددرم أف درادا م ددن اجلنس ددي ألس د ا عرقي د وإثني د وكان د
()17
الطريق التميي ي والتاسفي الي ط هبا القانون حمو ي يف اضطهاد طاقف الروهينغيا
2
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وسددلط ش د ك حقددو اإلنسددان يف بو مددا الضددوء علددى املما سددا التميي ي د الددي يادداين منهددا
-9
املسلمون واألقليا األخر أثناء عملي طلب وازا السفر :فاملسلمون ال ين حيملون واثق اجلنسي
الي تصنفهم علدى أهندم بنغداليون أو صدينيون أو هند يون أو ابكسدتانيون يوا هدون أوقدا مااجلد أطدو
ستفرد مقد مو الطل دا املسدجلون علدى أهندم بنغداليون مل يد مدن
بكثر من مق م الطل ا اآلخرين ويُ َ
الت قي واملضايق  ،با يف ذل الت قيقا الي جيريها فرع خا للت ق من هويتهم وعنواهنم وات خيهم
()18
وأعربد الو قتدان املشدةكتان  17و9
الااقل أثنداء مواعيد وزاي ا من ليد تتسدم ابلتخويدف واإلذال
()19
عن شواغ مماثل
 -10وذكد ددر الو قد د املشد ددةك  14أن املثليد ددا واملثليد ددن وم دو د د امليد د اجلنسد د ومغد دداير اهلويد د
()20
اجلنساني وأحرا اهلوي اجلنساني يوا هون التميي يف مكان الام أو يف خ ما الرعاي الص ي

التنمي وال يئ واألعما التجا ي وحقو اإلنسان
-11
اليومي
لتشددم
الفساد

()21

الحظ د الو ق د املشددةك  9أن تقدداع احلكوم د عددن مكاف د الفسدداد أثددر علددى حيددا الندداس
غم أن جلن مكاف الفساد ب ل هوداك ر يف متابا القضااي ال ا ز وتوسي نطا واليتها
املاددام اخلاصد وأشددا إىل أن هندداك افتقددا ا عامدا إىل الشددفافي فيمددا يتالد بوحد ا مند
()22
وال ي ا إبمكان املسؤولن احلكومين املتو طن يف قضااي الفساد جتنب الاواقب القانوني

 -12وذكددر الو قد املشددةك  2أن مشددا ي االسددتثما واهلياكد األساسددي  ،الددي ُجيدر الكثددر منهددا
عدن طريد مشدا ي مشدةك بددن شدركا مدن ميامندا مملوكد لل ولد أو للقطداع اخلدا وشدركا أ ن يد ،
كث درا مددا أد إىل انتهاكددا لل قددو االقتصددادي واال تماعي د والثقافي د للمجتماددا احمللي د وت درت
هد ه االنتهاكددا ا ت اط دا م اشدرا ابلت د هو والتلددو ال يئيددن النددامجن عددن :عد م ال د خو يف مشدداو ا
جم ي وكافي م اجملتماا احمللي املتضر خ مراح تصميم املشا ي وتنفي ها؛ وانتهاكا القوانن
احمللي ذا الصل وع م االمتثا للمااير ال ولي حلقو اإلنسان؛ وعد م كفايد تد ابر التادوي وعد م
و ود آليا فاال ل نتصاف على الصاي احملل ؛ واستخ ام قوانن قماي إلسكا ومااق امل افان
عددن حقددو اإلنسددان ،بددن فدديهم املد افاون عددن حقددو األ وال يئد وأفدراد اجملتمد احمللد ( )23وأعربد
()24
الو ق املشةك  3وجمموع كا ين حلقو اإلنسان عن شواغ مماثل
 -13وذكددر منظم د التاددوي الادداد أن ا تفدداع مسددتواي سددط ال ددر وا تفدداع د ددا احل درا
بس ب تغر املناخ يشك ن هت ي ا خطرا لقابلي السكن وح الشاو يف تقرير املصر يف ميامنا

()25

حقو اإلنسان ومكاف

اإل ها

()26

 -14أعرب مؤسس حقو اإلنسان عن قلقها من استخ ام قانون مكاف اإل ها عمليا لقم
الص فين ابسم استه اف األنشط اإل هابي ( )27وأعربد الو قد املشدةك  1ومدؤرر الطد والشد ا
()28
يف أ اكان أبسرها عن شواغ مماثل
-2

احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرد يف احليا واحلري واألمان على شخص

()29

 -15أشا منظم الافو ال ولي والو ق املشةك  8إىل أن عقوب اإلع ام ال ت ا ءا من اإلطا
التشريا وأن احملداكم مدا زالد تصد أحكدام اإلعد ام ويف عدام  ،2016ألغدى الرملدان قدانون أحكدام الطدوا
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ال كان ينص على عقوب اإلع ام غر أن ظ قاقم ا ابلنس جلراقم أخر  ،با فيها رمي القت
وأوصى مرك اما م ين برمينغام حلقو اإلنسان ابعتماد وقف اختيا مس لاقوب اإلع ام

()30
()31

 -16وأبرز الو ق املشةك  8أن األشخا احملتج ين يتارضون للتاد يب وغدره مدن ضدرو سدوء
املااملد د ( )32وأعربد د منظمد د التضد ددامن املسد ددي حد ددو الاد ددال عد ددن شد دواغ مماثلد د ( )33وأعربد د الو قد د
املش ددةك  9ع ددن القل د إزاء ت ددوطن التا د يب يف الس ددجون ومراك د االحتج دداز واالس ددتجوا واس ددتخ ام
()34
بشك منهج ض السجناء السياسين احملتج ين ل الشرط واجليش على السواء
 -17وأشددا ابط د مسدداع السددجناء السياسددين (بو مددا) إىل أن حدداال التا د يب والوفددا علددى
أي قوا اجلديش واألمدن يف ميامندا  ،الدي أُبلد عنهدا مند الطدرد اجلمداع للروهينغيدا إىل بلد جمداو يف
عد ددام  ،2017كاند د يف املقد ددام األو يف املند دداط الد ددي وقاد د فيهد ددا اشد ددت اكا بد ددن اجلماعد ددا اإلثنيد د
املسددل واسددته ف ماظددم االنتهاكددا الاسددكري  ،بددا يف ذلد االعتقددا التاسددف والتاد يب والقتد
()35
خا ج نطا القضاء واالختفاء القسر  ،جمموعا األقليا اإلثني
 -18وذكر الو ق املشةك  9أن املثليدا واملثليدن وم دو د امل دي اجلنسد ومغداير اهلويد اجلنسداني
وم دو املي اجلنس وحامل صفا اجلنسن يتارضون ملراق الشرط واالحتجاز واالعتقا التاسدفين
بو ددب قددانون الاقددواب وقددانون قم د ال غدداء لاددام  1949وق د تاددر احملتج د ون مددن املثليددا واملثليددن
وم دو د امليد اجلنسد ومغدداير اهلويد اجلنسدداني وحددامل صددفا اجلنسددن ل عتد اء ال د ين واجلنسد
أثناء احتجازهم ل الشرط ( )36وأبرز ابط احملامن املسدتقل يف ميامندا أن االعتقداال دون سد ب
()37
ليس أمرا غر منلوف ،ال سيما ض األقليا اإلثني وال يني
 -19وأب د ددرز ابط د د مس د دداع الس د ددجناء السياس د ددين (بو م د ددا) أن األوض د دداع الص د د ي تفاقم د د يف
الس ددجون بسد د ب التمثيد د املفد ددر ألكثد ددر فئد ددا اجملتمد د ضد ددافا وهتميشد دا وتفتقد ددر السد ددجون إىل اللد دوازم
()38
الص ي امل قم وتااين من أمرا مث امل اي أو الس أو الُّحا

إقام الا  ،با يف ذل مسنل اإلف

من الاقا  ،وسياد القانون

()39

 -20الحظد د جلند د احلقد ددوقين ال وليد د والو قد د املشد ددةك  9أن القضد دداء يفتقد ددر إىل االسد ددتق وأن
القضا ليسوا ماتدادين علدى مسداءل احلكومد وواصدل السدلط التنفي يد  ،وال سديما اجلديش والشدرط ،
()40
مما س نفوذها غر املر على القضاء
 -21وأعرب منظم الافو ال ولي عن ابلد القلد ألن دسدتو عدام  2008يد مي ثقافد اإلفد مدن
الاقا على االنتهاكا الاسكري إذ يكرس سيطر اجليش علدى الامليدا القضداقي الاسدكري وال تد ا
الو قد املشددةك 5
قدوا األمددن يف ميامنددا تتمتد ابإلفد مددن الاقددا علددى نطددا واسد ( )41وأشددا
وجلن احلقوقين ال ولي إىل و ود حوا هيكلي تاو مساءل اجلنا ورند مدن حتقيد الا الد لضد ااي
انتهاكا حقو اإلنسدان( )42وأبدرز منظمد هيدومن ايدت ووتدش أن إداند ميامندا مدؤخرا يف حماكمد
عسكري لث ث أفراد عسكرين اب تكا راقم ض إثني الروهينغيا تاكد اجلهدود الدي ت د هلا احلكومد
للتهر من املساءل اجمل ي  ،إذ ق م كنك اش ف اء ع دا قلي ا من اجلنود ب الا من الت قي جب ي م
()44
القياد الاسكري الي أشرف على اجلراقم الفظيا ( )43وأعر مشروع أ اكان عن شواغ مماثل
 -22وذكددر جمموع د كددا ين حلق ددو اإلنس ددان أن انتهاكددا حق ددو اإلنس ددان الددي ا تك ته ددا ق دوا
األم ددن ق د وق ددف إط د الن ددا  ،ب ددا يف ذل د عملي ددا القت د والتا د يب والان ددف اجلنس د ض د النس دداء
()45
والسخر على نطا واس  ،ال ت ا دون عقا
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 -23وأبرز مؤسس مشروع ك النا ن أن فر احلصو على ال عم الطيب والاقل والنفس -
اال تمدداع املرتك د علددى النددا ن ،واحلمايد وس د كسد ب الادديش للنددا ن مددن الانددف اجلنس د امل درت
()46
ابلن اعا مت ني ا ،با يف ذل ابلنس للنا ن من ال كو
 -24وأبرز الو ق املشةك  10أن ميامنا ل تق م ابستمرا الضمان ال زم لسر املهن القانوني
على حنو ص ي من أ الوفاء ابملتطل ا املنصو عليها يف م اد األمدم املت د األساسدي بشدنن
()47
دو احملامن وق تار با احملامن الااملن يف قضااي حساس للم حق القضاقي أو للته ي هبا
 -25وأعرب الو ق املشةك  10عن قلقها ألن جمل نقاب احملامن يف ميامنا ل يكن با ُ مسدتق ا
()48
راما عن ترحي إبنشاء ابط احملامن املستقل يف ميامنا

احلراي األساسي واحل يف املشاك يف احليا الاام واحليا السياسي

()49

 -26ذكر الو ق املشةك  6أن احلكومد ال حتمد عداد ا حريد الد ين أو املاتقد وحقدو األقليدا
ال يني د غددم و ددود ضددمان دسددتو ( )50وسددلط الو ق د املشد ةك  4الضددوء علددى املدداد  295ألددف مددن
قدانون الاقددواب  ،الددي اسدتن إليهددا السددلطا السدته اف األقليد ا ال ينيد واسدتخ متها مدرتن أثندداء
()51
اق كوفي 19-
 -27والح د د الت د ددالف ال د د وي لل د د فاع ع د ددن احلري د د  ،واملرك د د األو ويب للق د ددانون والا ال د د  ،والو ق د د
املشةك  ،9ومنظم التضامن املسي حدو الادال أن الرملدان أصد يف عدام  2015سلسدل مدن قدوانن
"محايد الاددر والد ين" ،مد الةكيد  ،يف مجلد أمددو  ،علددى الت ددو الد يين وتنظدديم السددكان وقيد قددانون
الت و ال يين بش ق املدرء علدى تغيدر ديند ويدنص هد ا القدانون علدى أن مدواطن مدن ميامندا الد
يريد أن يغددر ديند جيددب أن حيصد علددى إذن مددن جملد تسددجي  ،وأن يشد ا ك يف د اسد دينيد ملد 90
()53
يوما ،وأن يستص شهاد حتوي من اجملل ( )52وأعرب الو ق املشةك  5عن شواغ مماثل
 -28وأعرب د منظم د الاف ددو ال ولي د والو ق د املش ددةك  3والو ق د املش ددةك  4ع ددن القل د إزاء مواص ددل
استخ ام عد د مدن القدوانن امل همد الصدياغ العتقدا ومقاضدا واحتجداز وسدجن املد افان عدن حقدو
اإلنسد ددان والناشد ددطن السياسد ددين وغد ددرهم ممد ددن ميا سد ددون حقد ددوقهم بصد ددو سد ددلمي ( )54وأوصد د الو قد د
املش ددةك  23بتا د ي أو إلغ دداء الق دوانن ال ددي تقي د حري د التا ددر لك د تك ددون متس ددق م د ماد اير حق ددو
اإلنسددان( )55وأعربد منظمد الافددو ال وليد ومنظمد حريد التا ددر يف ميامنددا ومؤسسد حقددو اإلنسددان
()56
والو ق املشةك  22عن شواغ مماثل
 -29والحظد د د د الو قد د د د املشد د د ددةك  3ومؤسسد د د د حقد د د ددو اإلنسد د د ددان و ابطد د د د مسد د د دداع السد د د ددجناء
السياسين (بو ما) أن الفنانن ق استُه فوا ويف نيسان/أبري وأاي /مايو  ،2019اعتقل الشرط س ا
أعضدداء مددن فرقد "اثجنيددا " الشدداري جليد الطدداووس بد عو انتقددادهم للجدديش يف عددر سدداخر مت بثد
()57
على فيس وك
 -30وأعرب د الو ق د املش ددةك  1والو ق د املش ددةك  4ع ددن القل د م ددن أن الق ددانون ال ددوطين للس ددج
واحملفوظدا الد اعتُمد يف كددانون األو /ديسددمر  2019يد مي نظامد ا تُاتد َدر فيد مجيد املالومددا ملكيد
()58
وأبددرز الو ق د املشددةك 4
سدري لل كومد ويُاتد َدر أ وصددو عددام إىل تلد املالومددا هت يد ا أمنيدا
ومنظم د هيددومن ايددت ووتددش ومؤسس د حقددو اإلنسددان أن قددانون األس درا الرمسي د حيظددر الوصددو إىل
طاقفد واسددا مددن املالومددا احلكومي د أو حيازهتددا ،حددى يف حالد ع د م و ددود دلي د علددى ني د لإلضد را
()59
ابل ول أو خطر حلصو أذ من الوصو إليها
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 -31وأبرز الو ق املشةك  1والو ق املشدةك  4أن احلكومد قد نفد عمليدا إغد اإلنةند
كندا إلعاق الوصو إىل املالوما  ،وهو أمر حيو يف سيا اق كوفي  )60(19-وأعرب منظم
()61
هيومن ايت ووتش والو ق املشةك  3عن شواغ مماثل
 -32وأبددرز الو قد املشددةك  5أن احلصددا اإلع مد جياد مددن الصدداب علددى اجملتمد الد وي صد
احلالد يف واليد اخددن حيد يتاددر مجاعد الروهينغيددا و اخددن وغرمهددا مددن اجلماعددا اإلثنيد ابسددتمرا
()62
خلطر وقوع فظاق
 -33وأبرز الو ق املشدةك  3أن جملد الصد اف يف ميامندا  ،وهدو هيئد تنظيميد لوسداق اإلعد م
املط وعد د  ،يفتقد ددر إىل االسد ددتق لي  ،وأن الشد ددكاو ال تد د ا تو د د إىل الشد ددرط ( )63ومد ددن خد د قد ددانون
مؤسسا الط اعد والنشدر لادام  ،2014فرضد احلكومد علدى وسداق اإلعد م املنشدو لدواق حكوميد
()64
قاسي كان شك ا من أشكا قاب ال ول
 -34والحظ الو ق املشةك  3وجمموع كا ين حلقو اإلنسان ومؤسس حقو اإلنسان أن احل
يف التجمد السددلم تاددر للتقييد يف املما سد والسياسد الاامد وأن الشد رط اسددتخ م القددو املفرطد
وغر املتناس لتفري االحتجا ا السلمي ويف عدام  ،2016عد ل احلكومد قدانون التجمد السدلم
واملسرا السلمي إللغاء شر احلصو على إذن مدن الشدرط لتنظديم املظداهرا لتسدتاي عند بنظدام
إخطا غر أن السدلطا ظلد تاامد اإلخطدا ا علدى أهندا طل دا إذن ول تتغدر الاقدواب اجلناقيد
()65
لا م تق مي اإلخطا أو ع م االمتثا للقيود الواسا النطا املتالق ابلتجماا
 -35وأعرب الو ق املشةك  1والو ق املشةك  3عن القل من أن املنظما غر احلكومي ال ت ا
توا د قيددودا ال مددر هلددا ،وال سدديما بو ددب قددانون تسددجي اجلمايددا لاددام  2014فالسددلطا تتمت د
بو دب هد ا القددانون بسدلط تق يريد مفرطد لدرف تسددجي أ منظمد غدر حكوميد ألسد ا غامضد
وغر حم د ( )66وذكر الو ق املشةك  3أن املد افان عدن حقدو اإلنسدان والصد فين أصد وا هد فا
()67
حلم الكراهي علدى اإلنةند وأن نشدطاء حقد و اإلنسدان قُتلدوا يف باد احلداال دون عقدا
وأبددرز الو ق د املشددةك  3اسددتخ ام قددانون اجلماي ددا غددر املشددروع خلن د التغطي د اإلخ ا ي د للن اعد ا
ومنا وساق اإلع م األ ن ي مدن زاي واليد اخدن الشدمالي لإلبد غ عدن الند اع يف حدن
املسل
ُ
أن الص فين احمللين ال ين ركنوا من الوصو بصو مستقل يوا هون قيودا وخماطر خمتلف وو هد
حماكم ص في ويةز سال تقشار هلا األبد ان إىل آخد رين يغطدون واليد اخدن ،وسدامه يف انتشدا
()68
الرقاب ال اتي على حنو مت اي
 -36وأعربد الو ق د املشددةك  7عددن القل د إزاء القيددود املفروض د علددى احلد يف املشدداك يف الشددؤون
الاام  ،مما يقو م أ االقةاع الاام واملساوا يف التصوي ( )69وعلى و الت ي  ،ذكر مرك حقو
اإلنس ددان يف كلي د احلق ددو بريتك ددر جباما د نو ثويس ددةن أن احلكوم د تقي د ح د املس ددلمن يف املش دداك يف
احلكومد د  ،مد ددرز أن السد ددلطا االنتخابيد د اعتد د ر يف االنتخد ددااب الرملانيد د لاد ددام  2015أن املرشد د ن
()70
املسلمن غر مؤهلن خلو االنتخااب ق أايم قليل من انط قها

حظر مجي أشكا الر

()71

 -37أعرب الو ق املشدةك  9عدن القلد إزاء اسدتمرا تفشد االجتدا ابل شدر يف ميامندا فد املتجرون
يسددتغلون فقددر ال ل د وعد م اسددتقرا ه ،وجيد رون النسدداء والر ددا واألطفددا الضددافاء علددى الامد القسددر
واالس ددتغ اجلنس د وال ددر وماظ ددم ال د ين مت االجت ددا هب ددم الس ددةقاقهم قس درا يامل ددون يف ص ددناع ص ددي
()72
األمساك وياملون ساعا طويل  ،ويؤدون مهام مكثف ب ني ا يف ظ ظروف عم خطر
6
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 -38وذكر الش ك ال ولي للقضاء على استغ األطفا يف ال غداء ويف إنتداج املدواد اإلابحيد واالجتدا
نسي
اتر بل ا مص ا لك من النساء واألطفا املتجر هبم ألغرا
هبم ألغرا
نسي أن ميامنا تُ َ
73
( )
ومن الاوام الي ت ي من تار األطفا ل جتا الفقدر والتسدر مدن امل سد واهلجدر االقتصدادي
()74
والحظ أيضا أن القانون الوطين ال ميي بن األطفا وال الغن من ض ااي االجتا
 -39وأبرز مجاع اه ا سي احمل للراع الصاحل أن إنفاذ القانون ض مرتكيب االجتا ابل شر
()75
ضايف ا ،مشر إىل أن نس ا قليل ا من القضااي قُ َم إىل الا ال

 -40وذكد ددر منظمد د هيد ددومن ايد ددت ووتد ددش أن الن اعد ددا املسد ددل الطويلد د األمد د بد ددن احلكومد د
واجلماعا اإلثني املسل سهل االجتا ابل شدر يف واليدي كاشدن وشدان الشدمالي املتداتتن للصدن
ويستخ م املتجدرون فدر الامد كدغغراءا إليقداع النسداء والفتيدا يف الفد وبدياهن "عدراق " لياشدن
حيا الر اجلنس وند ا ما حيص على الا الد مدن يسداى إليهد ا مدن الندا ن ،ويظد املتجدرون أحدرا ا
()76
ليواصلوا يف غالب األحيان أنشطتهم اخلاص ابالجتا

احل يف اخلصوصي

()77

س تخ ميها دون أ
 -41ذكر الو ق املشةك  1أن شركا االتصاال مل م بتقد مي بيدان عدن م د
ضدمان مناسد وال حتمد حقدو املسدتخ من الرقابد القضداقي علدى الطل دا الدي تقد مها احلكومد
لل صو على ال يان ( )78وأشا أيضد ا إىل أن الدرنم احلكدوم الرقمد لادام  2017اسدتاا عدن
ومجاد بيدان بيومةيد هلد ه اهلدواي الرقميد
بطاقا التسجي الوطني الو قي ب طاقا هوي قمي ُ
ونظدرا إىل أن ميامنددا لددي لد يها قددانون يددنظم محايد ال يددان الشخصددي  ،فددغن الو قد املشددةك  1أعربد
()79
عن القل من أن ال يان ال يومةي الش ي احلساسي مارض خلطر إساء استخ امها
 -42وأعربد الو قد املشددةك  1والو قد املشددةك  3عددن القلد مددن أن قددانون اخلصوصددي لاددام
يركد علددى إنشدداء ازدوا يد يف جتددرمي السددلوك الشد ي ابلتشددهر ،وأند اسددتخ م بشددك مت ايد ملااق د مددن
()80
ينتق ون املوظفن الامومين
2017

-3

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احل يف الام ويف ظروف عم عادل ومواتي

()81

 -43أبرز منظم هيومن ايت ووتدش أن تدواتر االضدطرااب واإلضدرااب الاماليد حدو املنداط
الصناعي يف اينغون ازداد بشك مل دو مند عدام  2019وأن األزمد الدي تلدو يف األفد يف املنداط
اق د كوفي د  19-وقال د إن ق دوانن الام د يف ميامنددا ونظ ددم تس ددوي
الصددناعي ازداد عمق دا خ د
املنازع ددا املرت ط د هب ددا ال حتم د حق ددو الام ددا وتنتش ددر عل ددى نط ددا واس د انتهاك ددا حري د تك ددوين
اجلمايددا واحل د يف التفدداو اجلم دداع وغددر ذل د م ددن حقددو الام د ( )82ويف ه د ا الص د د ،أوص د
االحتادا الااملي ميامنا أبن تتااون تااوناكام ا م نقااب الاما احملليد يف عمليد اإلصد اجلا يد
()83
لقوانن الام الوطني هب ف التص ي الكام على مااير الام ال ولي وتنفي ها بفاالي
 -44وذكر جمموع كا ين حلقو اإلنسان أن ماظم القدو الااملد يف املنداط الريفيد يف ندو شدر
()84
ميامنا را س الام غر النظام وابلتاي ال تستطي االستفاد من اإلطا القانوين حلقو الاما
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احل يف مستو مايش الق
-45
أص

()85

أبرز الو ق املشدةك  13أن احلدوا الدي حتدو دون التمتد حبقدو السدكن واأل
()86
أكثر ترسخ ا من االستارا األخر ،وال سيما ابلنس لألقليا اإلثني

احل يف الص

وامللكيد

()87

 -46ذكددر الو ق د املش ددةك  11أن املراف د الص د ي تادداين م ددن نقددص م د من يف التموي د ونق ددص يف
امل ددوظفن يف من دداط الش دداو األص ددلي  ،وال س دديما يف املن دداط الناقي د ويف با د احل دداال  ،أد الن د اع
()89
املسل إىل تفاقم الوض ( )88وأعرب جمموع كا ين حلقو اإلنسان عن شواغ مماثل
 -47وأوص د د د ش د د د ك املنظم د د ددا غ د د ددر احلكومي د د د الص د د د ي يف ميامن د د ددا احلكوم د د د بس د د ددن ق د د دوانن
وسياسددا تكميلي د لل د مددن الاددبء املدداي لتكدداليف الرعاي د الص د ي وختصدديص م دوا د مالي د إضددافي
()90
للقطاع الص
 -48وأب ددرز حت ددالف ميامن ددا أن الوص ددم والتميي د ال ي د االن م درتفان م ددن حي د احل دوا اال تماعي د
واهليكلي الي تاو حصو املصابن بفروس نقص املناع ال شدري /اإلي ز علدى خد ما فدروس نقدص
املناع ال شري وغرها من خ ما الرعاي الص ي ( )91وأوصد الو قد املشدةك  26ميامندا أبن تشدا ك
يف إص قانوين ملموس يسدته ف األحكدام الدي تتدي التمييد  ،وأن تنفد بدرام ت ي يد شدامل قاقمد
علددى احلقددو مو ه د إىل م ددن يتفدداعلون م د ه د ه اجملتماددا املهمش د مددن م ددوظفن م د نين ،بددن ف دديهم
()92
الااملون يف اجملا الطيب والشرط
 -49والحظد د الو قد د املشد ددةك  24أن األشد ددخا املصد ددابن ابجلد د ام ال يتلقد ددون الاد د ج ابلسد ددرع
الكافيد وأوص د ميامنددا بت سد ن املارف د املتالق د ابجلد ام يف أوسددا الرعاي د الصد ي حبي د ميكددن أن
حيظددى األشددخا املصددابون ابجلد ام ابلتاددرف علدديهم يف وقد م كددر والتد خ حسددب االقتضدداء لاد ج
()93
اجل ام ومن اإلعاقا ال حق
 -50وذك د ددر منظم د د التنمي د د التاليمي د د ال ولي د د أن الس د ددلطا احلكومي د د ال ت د ددوفر ،بو د د ع د ددام،
الا ا امل قم لفدروس كوفيد  19-ملنداط القوميدا اإلثنيد  ،ممدا يدؤثر أتثدرا سدل يا للغايد علدى احلد
يف الص د ( )94وأعربد د الو قد د املش ددةك  28أيضد د ا ع ددن القلد د م ددن أن اق د د كوفيد د  19-تتسد د ب يف
تفدداقم احل دوا القاقم د أم ددام الا ال د واملسدداوا وهل ددا آاث ضددا عل ددى أوضد اع حقددو اإلنس ددان للمثلي ددا
واملثلين وم دو املي اجلنسد ومغداير اهلويد اجلنسداني وحدامل صدفا اجلنسدن ،بدا يف ذلد احلد
()95
يف الص

احل يف التاليم

()96

 -51ذكر جمموع كا ين حلقو اإلنسان أن املراف امل سي يف ع قر ال ميكنها أن تستوعب
مجيد األطفددا احملليددن أو أهنددا يف حا د ماسد إىل إصد حا و غددم أن التالدديم االبتد اق جمدداين ،فددغن
الوال ين غال دا مدا يد فاان مثدن املدواد امل سدي والكتدب امل سدي و سدوم التد ي  ،ممدا جياد مدن الصداب
()97
على األسر الي توا صاواب يف كسب الايش أن ت عم تاليم أطفاهلا
 -52وأش ددا الو قد املش ددةك  11إىل نق ددص م د من يف روي د امل د ا س احلكومي د يف املن دداط الناقي د
للشد دداو األصد ددلي  ،ممد ددا أد إىل قلد د املد د ا س واملالمد ددن املد ددؤهلن أتهد ددي ا مناسد د ا( )98وأوصد د الو قد د
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املشةك  16ميامنا ابعتماد مجي الت ابر ال زم لتيسر وصو امل سدن إىل املد ا س يف املنداط الناقيد
()99
والريفي  ،وذل بتوفر الطر ووساق النق الاام امل قم
-4

حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النساء

()100

 -53أبرز الو ق املشةك  7اناد ام املسداوا الفاليد وعد م و دود حظدر واضد للتمييد غدر امل اشدر
()101
على الرغم من و ود نص دستو بشنن املساوا بن اجلنسن
 -54وأبرز الو ق املشةك  5أن التميي اجلنساين مةس يف القوانن القاقم يف ميامنا  ،وال سديما
يف إطددا قددانون الاقددواب وأضدداف أن أو د القصددو يف قدوانن ميامنددا الددي عفددا عليهددا الد من تشددك
عق ا ك ر أمام التصد للاندف ضد املد رأ وأكد أيضد ا أن قدانون مند الاندف ضد املدرأ ال حيد د
()102
اجلدراقم ويارفهددا وحيظرهددا ويااقددب عليهددا علددى حنددو كدداف مددن أ د من د الانددف ض د مجي د النسدداء
وأعرب ش ك املساوا بن اجلنسدن عدن شدواغ مماثلد وأوصد ميامندا جبملد أمدو منهدا توسدي نطدا
()103
القانون ليشم الانف يف مجي السياقا  ،با يف ذل أماكن الن اع
 -55وذكددر الش د ك ال ولي د للقضدداء علددى اسددتغ األطفددا يف ال غدداء ويف إنتدداج امل دواد اإلابحي د
نسدي أن القدانون املاد لقدانون قمد ال غداء ُحد د مدرا ا وتكدرا ا علدى أند مصد
واالجتا هبم ألغرا
وصم ال غااي والتميي ض هن وهتميشهن على الصاي الوطين ،مما يؤد يف كثر من األحيان إىل الانف
وسوء املاامل من انب السلطا  ،وجيا من املست ي على املرأ أن تاتم على اإل راءا القانوني
()104
الوا أو الا ال
 -56وأبددرز الو ق د املشددةك  9ع د م و ددود أ بيددان عددن املسددتواي املتوطن د للانددف ض د امل درأ
أو خمصص ددا املي اني د املراعي د للمنظ ددو اجلنس دداين عل ددى ال ددرغم م ددن إط د اخلط د االس دةاتيجي الوطني د
()105
الاشري للنهو ابملرأ
 -57وذكر جمموع كا ين حلقو اإلنسدان أن النا يدا مدن الاندف اجلنسد ال يتلقدن يف غالدب
األحيان ال عم من احلكوم ملااجل الص ما النفسي  ،وند ا ما تكون خ ما الص الاقلي متاح
يف املندداط الريفي د وتن د ع الفتي ددا الض د ااي إىل التس ددر م ددن امل س د  ،ممددا ي ي د م ددن هتميش ددهن وري د
سلطا القر إىل مااجل حاال الانف اجلنس يف نو شر ميامنا  ،وكثرا ما حتاو تسوي ه ه
()106
احلاال بتق مي تاوي أو ابل واج
 -58وأعربد د الو قد د املشد ددةك  9عد ددن القلد د إزاء تد د ين مسد ددتو مشد دداك املد درأ ورثيلهد ددا يف احليد ددا
السياسي  ،مرز أن حقو املرأ ل تُاطى األولوي على الرغم من إنشاء الفري الاام التقين املاين ابملرأ
()107
يف جما الس م واألمن
 -59وأك د الو ق د املشددةك  25أن الن د اع وزايد التسددل أث درا سددل ا علددى النسدداء وتددركهن يف حال د
تشددرد ،وعرض د ل جتددا  ،ومارضددا لفق د ان األ اض د وانا د ام األمددن االقتصدداد  ،ومددن دون خ د ما
صد ي وخد ما أخددر كافيد ول تقد م احلكومد مسداع ا إنسداني أو غرهددا مد ن املسداع ا خد
()108
دو تشردهن ،ول تق م خ ما ا تماعي كافي وأمن ا اقتصادايا للمرأ الريفي
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األطفا

()109

 -60أبددرز الو قد املشددةك  18أن حدداال اغتصددا األطفددا بددن حدداال الانددف اجلنسد زاد
بددا يقددر مددن  2 000حال د يف عددام  2016و ،2017وأن األطفددا ض د ااي الانددف اجلنس د ال ميكددنهم
()110
إال ند ا التماس الا ال بس ب النظام القضاق الفاس
 -61وأوصد امل دداد الاامليد إلهندداء مجي د أشددكا الاقوب د ال نيد الددي رددا س ضد األطفددا بسددن
تشرياا حتظر صراح مجي أشكا الاقوب ال ني يف مجي األوسا  ،با يف ذل املن  ،وإلغاء مجي
()111
األحكام القانوني الي تسوغ استخ امها يف تربي األطفا

األشخا ذوو اإلعاق

()112

 -62أعرب الو ق املشةك  9عن القل إزاء التق م الضئي ال أحرز من آخدر عمليد اسدتارا
دو شددام وال ي د ا ماظددم األشددخا ذو اإلعاق د يكدداف ون مددن أ د احلصددو علددى احتيا دداهتم
األساسدي  ،بدا يف ذلد الغد اء واملددنو وامللد والرعايد الصد ي وأعربد أيضدا عدن القلد ألن الا يد
من األشدخا ذو اإلعاقد ال حيصدلون مدن احلكومد علدى املالومدا الصد ي احليويد املتالقد جباق د
كوفيد د  19-وشد د د كد د ل علد ددى أن ماظد ددم اخلد د ما الاامد د لألشد ددخا ذو اإلعاقد د حمد د ود :
فاهلياك د األساس ددي احلالي د حت د م ددن ق د هتم عل ددى التنق د وم ددن إمكاني د وص د وهلم إىل اخل د ما الاام د
ووسدداق النق د وال تتد وفر ملاظ ددم األشددخا ذو اإلعاق د ف ددر احلص ددو علددى التال دديم وي ددر أيض دا
تددوظيفهم أقد مددن غددرهم ألن األغل يد ال تد ا توا د التمييد واالسددتغ علددى أيد أصد ا الام د
وأص ا األعما التجا ي وال تو برام مهنيد أو ت ي يد فين صدرون يف الوظداقف ذا املهدا ا
()113
املت ني

األقليا والشاو األصلي

()114

 -63ذك ددر الو ق د املش ددةك  3أن ش دداب الروهينغي ددا وا د عق ددودا م ددن القم د واحلرم ددان م ددن حقوق د
اإلنسداني وهددو ال يُاتددر جمموعد إثنيد مسيد بو دب قددانون املواطند التمييد الد صد يف ميامنددا يف
عددام  1982وأص د أف دراده ع د مي اجلنس ددي با د س ددن وتط يق د ونتيج د ل د ل  ،قدُي د بش د حق ددوقهم
املتالق ابل اس والام والسفر وال واج ومما س شااقرهم ال يني واحلصو على اخل ما الص ي وفر
أكثددر مددن  740ألددف شددخص مددن الروهينغيد ا إىل بلد جمدداو مند آ /أغسددط  2017عند ما شددن قدوا
()115
األمددن يف ميامنددا  ،حسددب االدعدداءا  ،هجوم دا واس د النطددا ومنهجي دا علددى مئددا قددر الروهينغيددا
وأعرب د منظم د الاف ددو ال ولي د والو ق د املش ددةك  6ع ددن ش دواغ مماثل د  ،ال س دديما بش ددنن خط د بطاق ددا
()116
الت ق الوطني لاام 2016
 -64وأشدا الو قد املشدةك  3إىل أن السددلطا  ،الاسدكري وامل نيد علدى حد سدواء ،مناد مند
عددام  2016وصددو منظمددا اجملتم د امل د ين اإلنسدداني الددي تق د م املاون د إىل والي د اخددن ،بددا يف ذل د
املددنو والغد اء واحلمايد  ،وال سدديما إىل الروهينغيددا ،أو فرضد قيددودا علددى هد ا الوصددو وفُرضد ه د ه
()117
القيود على وصو املساع ا اإلنساني أيض ا على األقليا األخر يف واليي كاشن وشان
 -65وذك ددر الت ددالف ال د وي لل د فاع ع ددن احلري د ومنظم د التض ددامن املس ددي ح ددو الا ددال والو قد د
املشةك  6أن ش ك من الره ان ال وذين القومين تارف ابسم "ما اب اث" ركن مدن الت د ري بنجدا
على الكراهي والانف ض الروهينغيا من خ أتثرهدا علدى املؤسسدا احلكوميد والاسدكري ( )118ويف
ه ا الص د ،ذكر الو ق املشةك  4أن د احلكوم على انتشا خطدا الكراهيد والتمييد والت دري
10

GE.20-15044

A/HRC/WG.6/37/MMR/3

على الانف أد إىل وقف املشكل يف أحسن األحدوا وأسدهم فيهدا بشدك م اشدر يف باد األحيدان
ويف حن أدىل املسؤولون بتصرحيا عام ت عم التسام والدومم ،شداك السدلطا أحيدانا بنشدا يف
مح د لنشددر مالومددا مضددلل عم د ا بشددنن الروهينغيددا( )119وأشددا الو ق د املشددةك  6إىل اسددتخ ام
()120
وساق اإلع م الرقمي لنشر ه ه املالوما املضلل
 -66وأب ددرز منظمد د الافد د و ال وليد د والو قد د املش ددةك  5أن احمل دداوال احملليد د للت قيد د يف الفظد دداق
املرتك ض الروهينغيا شابتها عيو كثدر فقد كاند اللجند املسدتقل الدي أنشدنهتا احلكومد للت قيد
يف االنتهاك د ددا اعت د ددا ا م د ددن آ /أغس د ددط  2017تفتق د ددر إىل املص د د اقي وال تفد د ابملاد د اير األساس د ددي
ل سددتق لي والن اهد  ،وكددان حتقيد سدداب ف ددص االنتهاكددا املرتك د مند تشدرين األو /أكتددوبر 2016
غد ددر كد دداف أيض د دا( )121وأشد ددا جلن د د احلق د ددوقين ال ولي د د إىل ش د دواغ مماثل د د وأبد ددرز أن نتد دداق ه د د ه
()122
الت قيقا ل تؤد إىل م حقا قضاقي يف احملاكم
 -67ووثق ش ك حقو اإلنسان يف بو ما ا تفاع ا حادا يف ع د القر يف مجي أحناء ميامنا الي
أُعلن "مناط ممنوع " على املسدلمن وكاند هنداك مدا ال يقد عدن  24قريد مدن هد ا الق يد يف مجيد
أحناء ال ل حي قام السكان احملليون ،إبذن من السلطا احمللي املاني  ،بوض الفتا حت املسلمن
()124
من ال خو ( )123وأعرب منظم التضامن املسي حو الاال عن شواغ مماثل
 -68وأشد ددا منظم د د التضد ددامن املسد ددي ح د ددو الاد ددال إىل أن انتهاكد ددا احل د د يف حري د د ال د د ين
أو املاتقد وغرهددا مددن حقددو اإلنسددان ال ت د ا ترتكددب ض د أغل يد سددكان كاشددن املسددي ين يف ع د
والاي يف مشددا ميامنددا  ،وال سدديما يف واليددي كاشددن وشددان الشددمالي  ،بددا يف ذل د القت د واالحتجدداز
التاسددف والتاد يب واالضددطهاد الد يين املو د والانددف اجلنسد وعرقلد املسدداع ا اإلنسدداني  ،ممددا أد
إىل تقيي احلصو علدى امليداه النظيفد  ،والرعايد الصد ي  ،والنظافد الصد ي املناسد والصدرف الصد ،
وغ ددر ذل د م ددن الض ددرو اي األساس ددي ( )125وذك ددر منظم د التض ددامن املس ددي ح ددو الا ددال اس ددتمرا
االنتهاكا ض شاب الكا ين والكا يين والشن والناغا( )126ووث الت الف ال وي لل فاع عن احلريد
()127
والو ق املشةك  6حاال ع ي من التميي ض الشن املسي ين يف والي شن
 -69وأبددرز الو ق د املشددةك  11أن ع د م االع دةاف القددانوين الرمس د ابلشدداو األصددلي يف ميامنددا
يؤثر سل ا على حقوقها يف التمثي والتشاو واملشاك يف عمليا صن القرا والشاو األصلي ممثل
رثي ا ضايف ا داخ الوزا ا ويف املناصب الرفيا املستو يف اخل م امل ني ونتيج ل ل  ،فغن الكثر
م ددن الق دوانن والسياس ددا واملما س ددا تق ددو املما س ددا الارفي د للش دداو األص ددلي وال تتماش ددى م د
املادداير ال ولي د ذا الصددل وابإلضدداف إىل ذل د  ،فددغن سلسددل مددن الق دوانن اجل ي د الددي هلد ا أتث درا
م اشدر علدى الشداو األصدلي  ،مثد قدانون الغددااب لادام  2018وقدانون احلفد ا علدى التند وع ال يولددو
()128
واملناط احملمي لاام  ،2018ال أتيت على ذكر الشاو األصلي (هتان -اتين -ين-اث)
 -70وذك ددر الو ق د املش ددةك  11أن النم دداذج الس دداق م ددن مش ددا ي التنمي د الض ددخم مث د م دوانئ
أعمددا ال ددا وس د ود الطاق د املاقي د والطددر تغ د مظددال اجملتماددا األصددلي فيمددا يتال د حبقوقهددا يف
()129
األ اض واستق هلا ال ايت يف استخ ام األ اض التقلي ي  ،وتتس ب يف مظال ا تماعي وبيئي
 -71وأعرب الو ق املشةك  11أيض ا عن القل إزاء كفا امل افان عن حقو اإلنسدان للشداو
األص ددلي وال يئي د م ددن أ د محاي د أ اض دديهم وبيئ ددتهم ومد وا دهم الط ياي د فق د مت جت درميهم أو مض ددايقتهم
()130
أو قتلهم بس ب عملهم ملن االستي ء على األ اض واآلاث ال يئي السل ي
 -72وأبددرز الو قد املشددةك  9والو قد املشددةك  11أن قددانون إدا األ اضد الشدداغر وال ددو وال كددر
لاد ددام  2018شد ددرد و د ددرم األشد ددخا الد د ين ل حيةمد ددوا مهلد د السد ددت أشد ددهر لتسد ددجي أ اضد دديهم واسد ددتمر
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االستي ء على األ اض با ين ابخلطر :فق مت االستي ء على أكثر من  200 000ف ان يف منطق
إيراواد وح ها من أ مشا ي صناعي وفن قي يف املناط  ،ومشدا ي السدك احل ي يد  ،واسدتخراج
املا ددادن ،ومكات ددب املقاطا ددا  ،وتوس ددي مواق د التجميد د وص ددود مس دداحا ك ددر أخ ددر لتوسد ددي
الغااب يف ميامنا  ،الدي أُنشدئ دون موافقد حدر ومسد ق ومسدتنر مدن اجملتمادا احملليد ( )131وأاث
()132
الو ق املشةك  11شواغ مماثل
 -73وذكد ددر الو قد د املشد ددةك  2أن السد ددالون ،املاد ددروفن أيضد د ا ابسد ددم "مد ددوكن" أو "غجد ددر ال د ددر"
أو "ب و ال ر" ،من الشاو األصلي يف أ خ ي مييد يف منطقد اتنينثدا ي يف ميامندا الدي حتتداج إىل
الوصو اآلمن إىل ال ر من أ بقاقها وس عيشها وق أتثر س عيشهم من راء م ا ع اللؤلؤ
الدي تد يرها مؤسسد خاصد وطالددب أعضدداء طاقفد السدالون مددن د النغد ان ابلوصددو غددر املقيد إىل
احملدي الد حيدي ابجلد والد ياتمد ون عليد يف كسدب زقهددم ألن زايد مسداح مد ا ع اللؤلددؤ أد
()133
إىل تقلص مساح بقاقهم وس عيشهم

املشردون داخلي ا

()134

 -74أشا منظم الافو ال ولي إىل أن امل نين كثرا ما يُشردون ع مرا  ،ممدا يدؤثر علد ى سد
عيش ددهم وأم ددنهم الغ د اق عل ددى امل د ين القص ددر والطوي د وفرض د الس ددلطا  ،امل ني د والاس ددكري عل ددى
الس دواء ،قيددودا ش د ي علددى وصددو املسدداع ا اإلنسدداني  ،وال سدديما يف املندداط غددر اخلاضددا لسدديطر
احلكوم د وق د أتثددر املسددنون علددى و د الت ي د ابلن اعددا والتشددرد ،ال سدديما فيمددا يتال د حبقددوقهم يف
()135
الرعاي الص ي وس الايش
 -75وأشا جمموع كا ين حلقو اإلنسان إىل أن ال ئن يف بل جماو ق عادوا إىل ميامنا يف
إطا عمليا اإلعاد الطوعي الي نظمتها مفوضي ال ئدن يف عدام  2019و غدم أهندم ُمن دوا أ ا ،
فغهنم ل يتلقدوا سدن ا ملكيد األ اضد  ،كمدا أن باد األ اضد ال اعيد كاند ملوثد ابأللغدام األ ضدي
والد خاقر غدر املنفجدر وظد املد نيون يادانون مدن التشدرد املدرت ابلن اعددا بسد ب القتدا املتقطد بددن
األط دراف املسد ل ( )136وأعرب د الو ق د املشددةك  6عددن ش دواغ مماثل د إزاء حدداال التشددرد ال د اخل يف
()137
والي كاشن
 -76وأبد ددرز مجايد د وهينغيد ددا أ اكد ددان للسد د م وحقد ددو اإلنسد ددان أن آالف الروهينغيد د ا يايشد ددون يف
خميما للمشردين داخليا يف وس اخن ،حي كدانوا حمتجد ين يف ظدروف شد يه ابلسدجن ملدا يقدر
()138
من مثان سنوا

ع ميو اجلنسي

()139

 -77أب ددرز الت ددالف ال د وي لل د فاع ع ددن احلريد ومنظم د التض ددامن املس ددي ح ددو الا ددال أن ق ددانون
اجلنس ددي لا ددام  1982ال ي د ا س ددا ايا ،وحيظ ددر عل ددى الروهينغي ددا احلص ددو عل ددى اجلنس ددي  ،مم ددا جياله ددم فالي دا
جمموع د ع مي د اجلنس ددي ( )140وأبددرز الو ق د املش ددةك  5أيض د ا أن افتقددا الروهينغي ددا إىل اجلنس ددي يش ددك
إح الاق ا الرقيسي الي حتو دون و ودهم اآلمن يف ميامنا أو عودهتم إليها( )141وأعرب ش ك
()142
حقو اإلنسان يف بو ما عن شواغ مماثل
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 -5مناطق أو أقاليم حمددة
 -78أبدرز منظمد الافدو ال وليد أن السدنوا الددي مدر مند آخدر اسددتارا دو شدام مليامنددا
شه تصاي ا خطرا يف القتا يف والاي اخن وشدان وكاشدن وا تكدب اجلديش انتهاكدا خطدر
هنداك ،مثد اهلجمدا الاشدواقي  ،وقتد املد نين أو إصددابتهم ،واإلعد ام خددا ج نطدا القضدداء ،وحدداال
االختفاء القسر  ،وحاال االعتقا واالحتجاز التاسفين ،والتا يب وغره من ضرو سوء املاامل ،
ال سيما لر ا األقليا اإلثني وفتياهندا ،والسدخر  ،وهندب املمتلكدا ومصداد هتا ويشدك الا يد مدن
ه ه االنتهاكا راقم حر وا تك اجلماعا اإلثني املسل أيض ا انتهاكدا ضد املد نين ترقدى
إىل راقم حر  ،با يف ذل عمليدا االختطداف والقتد والسدلب التاسدف لل ريد والتجنيد القسدر
وجتنيد األطفددا  ،بددا يف ذلد اإل شدداد والاتالد القسدري واالبتد از( )143ويف هد ا الصد د ،أوصد شد ك
توثيد حقددو اإلنسددان  -بو مددا أبن تضد ميامنددا علددى الفددو حد ا فاليد ا للامليددا الاسددكري يف مجي د
أحناء ال ل وتس ب مجي القوا من املناط اإلثني حدى ميكدن محايد حيدا املد نين ،وبد ء مفاوضدا
يد ميكددن أن ميددن املسدداوا والا الد جلمي د
سياسددي شددامل للجميد مددن أ د وضد دسددتو احتدداد
()145
إثنيا ميامنا ( )144وق م ش ك الس م النساقي يف أ اكان والو ق املشةك  21توصيا مماثل
 -79وأبرز منظم الافو ال ولي أيض ا أن قوا األمن يف ميامنا شن من آ /أغسط
محل م مر مشل القت واالغتصا والتا يب ،وحرق مئا قر الروهينغيا وسوهتا ابأل  ،ظاهرايا
دا على هجما مجاع الروهينغيا املسدل " ديش إنقداذ الروهينغيدا يف أ اكدان" وأُ در مئدا اآلالف
م ددن الروهينغي ددا عل ددى الف درا إىل بل د جم دداو ( )146وأعرب د ابط د مس د اع الس ددجناء السياس ددين (بو م ددا)
()147
ومنظم ص حقو اإلنسان والو ق املشةك  6والو ق املشةك  27عن شواغ مماثل
2017

 -80وأبرز الت الف ال وي لل فاع عن احلري واملرك األو ويب للقدانون والا الد أن الند اع بدن ديش
ميامندا و دديش اسددتق كاشدن اسددتمر مند ح يران/يونيد  2011يف واليدي كاشددن وشددان الشددمالي وأن
ذلد د أد إىل تشد ددرد ح د دواي  100 000م د د ين داخلي د د ا وقد د زاد مد ددؤخرا اهلجمد ددا الد ددي تسد ددته ف
األقليا اإلثني وال يني وشا ك يش استق كاشن يف تفش القيود املفروض علدى احلريد ال ينيد ،
با يف ذل السخر وع م السما ب ناء الكناق واستخ م القوا املسل الانف اجلنس وتينيد ا
()148
كس يف الن اع املسل
 -81وأشددا الت ددالف ال د وي للد فاع عددن احلري د أيضدا إىل أن شدداب الكددا ين كد ان هد فا هلجمددا
شددنتها الق دوا الاسددكري املت الف د م د احلكوم د نتيج د ملطال ددا احتدداد كددا ين الددوطين من د فددة طويل د
وق عاىن مسي يو كا ين من حر قدراهم وكناقسدهم ،ممدا أظهدر أن اهلجمدا كاند د ءا
ابالستق
مددن خط د منسددق للقم د وأُ ددر مسددي يو كددا ين علددى الاتال د للجدديش ووا ه دوا التا د يب والقت د علددى
()150
أي اجليش( )149وأعرب جمموع كا ين حلقو اإلنسان عن شواغ مماثل
 -82وذكر املرك األو ويب للقانون والا ال أن أحد األشدكا الشداقا بشدك خدا هلجدوم ديش
ميامنددا يتمثد يف اسددتخ ام األلغددام األ ضددي املتفجددر عددن با د  ،الشد ء الد يددؤد إىل إصدداب أو قت د
س ان
م نين وأعضاء من اجلماعا املسل اإلثني على السواء( )151وأعربد كد مدن منظمد حقدو اإلن د
يف واليد د شد ددن وجمموعد د كد ددا ين حلقد ددو اإلنسد ددان واحلملد د ال وليد د حلظد ددر األلغد ددام ال وليد د  -االقد ددت ف
()152
املناه لل خاقر الانقودي عن شواغ مماثل بشنن استخ ام التلو ابل خاقر غر املنفجر
 -83والحد املركد األو ويب للقدانون والا الد أيضدا أن ديش ميامنددا واصد هجماتد علددى املد نين
خ أزم اق كوفي  19-الي تااين منها ميامنا ومن  16آذا /مدا س  ،2020أد االشدت اكا
األخر بن يش ميامنا و يش أ اكان يف والي شن إىل تشري  61 000شخص ويف أاي /مايو ،2020
GE.20-15044
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 وطدرد األسدر مدن ثد قدر يف واليد19- أحدر ديش ميامندا أ بد نقدا صد عامد لف دص كوفيد
، ) وأبرز ش ك آسيان ال يل بشنن بو ما أن التاراداو (القوا املسل يف ميامنا ) قام153(كا ين
 وأطلقد الندا علدى املد نين19-  بتد مر مواقد الوقايد مدن كوفيد، يف واليد كدداين2020 أاي/يف مدايو
 على الرغم مدن، يف والي كاشن19-  دمر التاراداو موقاا للوقاي من كوفي،2020 يوني/ويف ح يران
)154(
وقف إط النا املالن عن هناك
 وأعرب د د منظم د د هي د ددومن اي د ددت ووت د ددش ع د ددن قلقه د ددا ألن احلكوم د د منا د د م د دراقيب احلق د ددو-84
 ومنا وصو وكاال األمم املت والوكاال اإلنساني ال ولي،والص فين من دخو مناط الن اع
)155(
الي تساى إىل توفر الغ اء وال واء وغرمها من املساع ا األساسي
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