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 اإلنسان حقوق  جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق

 والثالثون السابعة الدورة

 2021 الثاين/يناير كانون  18-29

 * ميامنار   بشأن  ملصلحة ا  صاحبة  اجلهات   من  قدمة امل  املعلومات   ورقات   موجز   

 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  

 دو يدددد  مراعددددا  مدددد  ،16/21و 5/1 اإلنسددددان حقددددو  جملدددد  بقددددرا   عمدددد ا  التقريددددر هدددد ا أُعدددد  -1
 إىل مصددل   صدداح    هدد  64 نمدد  (1)املق مدد  للمالومددا  مددو   والتقريددر الشددام   الدد و   االسددتارا 
 الكلما   لا د األقصى ابحل  تقي اا  مو   شك  يف مق َّم وهو الشام ، ال و   االستارا 

 املصلحة صاحبة اجلهات من املقدمة لوماتاملع -اثنياا  

( 3) اإلنسان   حلقوق   الدولية   واهليئات   اآلليات   مع   والتعاون   ( 2) الدولية   االلتزامات   نطاق  -ألف 
 

 للقددانون األو ويب واملركدد  ال ميقراطيدد ، تنميدد  أ دد  مددن الامدد  وجلندد  ،1 املشددةك  لو قدد ا أوصدد  -2
 امل نيددد  ابحلقدددو  اخلدددا  الددد وي الاهددد  علدددى ميامندددا  تصددد   أبن اإلنسدددان حقدددو  ومؤسسددد  والا الددد ،
 ،صدر الان التمييد  أشدكا  مجيد  علدى للقضاء ال ولي  واالتفاقي  التا يب، مناهض  واتفاقي  والسياسي ،
  (4)أسرهم وأفراد املها رين الاما  مجي  حقو  حلماي  ال ولي  واالتفاقي 

 والو قد  ال وليد ، احلقدوقين وجلند  ووتش، ايت    هيومن ومنظم  ال ولي ، الافو منظم  وأبرز  -3
 اإلنسان حقو  حبال  املاين املت    لألمم اخلا  املقر  منا   ميامنا   أن  9 املشةك   والو ق   ،1 املشةك 

 والاي  مددد  التاددداون أيضددداا  و فضددد   2017 األو /ديسدددمر كددانون  منددد  أ اضددديها دخدددو  مدددن ميامنددا  يف
 الت قيد  وآليد  ميامندا ، بشدنن احلقداق  تقصد  باثد  مثد  األخدر  ال وليد  ءل املسدا وآليدا  املت    األمم

  ميامنا    أن   أيضاا   ووتش      ايت   هيومن   منظم    والحظ      ( 5) ال ولي    اجلناقي    واحملكم    ميامنا ،   بشنن   املستقل 
  (6)اإلنسان حلقو  السامي  للمفوضي  داقم قطر  مكتب إبنشاء سن تن  الساب   الرقي   تاه ب  َتف    ل 

__________ 

  املت    ابألمم  الت ريري  الةمج  دواقر إىل إ ساهلا ق   الوثيق  ه ه حتر  ل *
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 اخلدراء دخدو  علدى قيدود أ  وت يد  كام ا   تااونا  تتااون أبن ميامنا  5 املشةك  الو ق  وأوص  -4
 اخلددا  واملقددر  ميامنددا ، بشددنن املسددتقل  الت قيدد  يدد آل ذلدد  يف ابدد  ال لدد ، إىل املسدداءل  وآليددا  الدد ولين
 املت دد  ، األمددم لوكدداال  تتددي  وأبن ؛ال وليدد  اجلناقيدد  واحملكمدد  ميامنددا ، يف اإلنسددان حقددو  حبالدد  املاددين
 حلقدو  السامي  املت    األمم ومفوضي  ميامنا  يف اإلنسان حقو  حبال  املاين اخلا  املقر  ذل  يف با
 وشدان؛ وكاشدن وشدن  اخدن والاي  ذلد  يف بدا ومسدتمر ، مقيد   غدر بصدو   ال لد  دخدو  إلنسان،ا
 يف بددوالاي  املكلفددن مجيدد  إىل مفتوحدد  دعددوا  تو يدد و  قطددر ، مكتددب إبنشدداء للمفوضددي  تسددم  أنو 

  (7)اخلاص  اإل راءا  إطا 

(8)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
 

  اجلنسداني  واهلويد  اجلنسد  للميد  حظدراا  منيتضد  ال سدتو ال  أن إىل 28 ك املشدة  الو قد  أشا   -5
 امليدد  وم دو دد  واملثليددن املثليددا  ضدد  التمييدد  حتظددر أخددر  قددوانن و ددود عدد م وإىل للتمييدد  كنسدد ا 
 قدددانون أن 28 املشددةك  الو قدد  وأبدددرز   (9)اجلنسددن صددفا  وحددامل  اجلنسددداني  اهلويدد  ومغدداير  اجلنسدد 
 وحددامل  اجلنسدداني  اهلويدد  ومغدداير  اجلنسدد  امليدد  وم دو دد  نواملثليدد  ليددا املث ضدد  راح صدد  مييدد  ميامنددا 
 قدانون بو دب اجلدن  نفد  من شخصن بن ابلةاض  اجلنس  السلوك جترمي مت وق  اجلنسن  صفا 
  (10)الاقواب 

 الدي ا ،ميامند  يف اإلنسدان حلقدو  الوطنيد  اللجند  ألن قلقهدا عدن ال وليد  الافدو منظم  وأعر  -6
 اتسددم  الشددفافي ، إىل افتقددر  عمليدد  بادد  2020 الثاين/يندداير كددانون  يف  دد د ضدداءأبع تشددكيلها  أعيدد 

 حقددو  ابنتهاكدا  املتالقدد  االدعداءا  مدد  التاامد  يف فاالدد  غدر وظلدد  االسدتق لي ، وعدد م ابلتقداع 
 حلقددددو  الوطنيددد  للجنددد ا أن  رز نبفددد   مماثلددد  شدددواغ  عدددن ال وليددد  احلقدددوقين جلنددد  وأعربددد   (11)اإلنسدددان
 تكشف الي االدعاءا  يف مص اقي  ذ  أو موضوع  حتقي  أ  إ راء إىل ت اد  ل ميامنا  يف اإلنسان
 علددى األخددر  السددنوا  يف اإلنسددان حلقددو  النطددا  وواسددا  منهجيدد  انتهاكددا  علددى موثوقدد  أدلدد  عددن
 يف توصدديا  02 املشددةك  و قدد ال وقدد م   (12) اإلثنيدد  األقليددا  مددن أشددخا  ضدد  أساسدداا  اجلنددود أيدد  
 قد م  ميامندا  أن ميامندا  يف اإلنسدان حلقو  الوطني  اللجن  أك   أخر ،  ه  ومن  (13)الص د ه ا
 تنفدددد  ميامنددددا  كاندددد   ذلدددد ، إىل وابإلضدددداف  بفااليدددد   مهامهددددا أداء مددددن لتمكينهددددا الكددددايف التمويدددد  هلددددا

 ملتالقددد ا والنتددداق  شدددكاو ال بشدددنن ميامندددا  يف اإلنسدددان حلقدددو  الوطنيددد  اللجنددد  قددد متها الدددي التوصددديا 
  (14)ممكن و   أمت على املوقا  التفتيش بامليا 

 أ    من  واملتابا   لإلب غ  وطني   آلي   ميامنا   تنشئ  أبن  والسياسي   امل ني   احلقو   مرك   وأوصى -7
  (15)املااه ا  هيئا  إىل التقا ير بتق مي ابلت اماهتا فاا  حنو على الوفاء

 اإلنسذذاي القذذانون مراعذذاة مذذع ،اإلنسذذان حبقذذوق املتعلقذذة ليذذةالدو  االلتزامذذات تنفيذذ  -جيم 
 الساري الدويل

 قطاعات لعدة الشاملة املسائل -1 

(16)التميي  وع م املساوا   
 

 يف اإلنسددان حقددو  وشدد ك  للروهينغيددا الوطنيدد  أ اكددان منظمدد و  ال وليدد  الافددو منظمدد  أكدد   -8
 وكانددد  وإثنيددد   عرقيددد  ألسددد ا  اجلنسدددي  مدددن اا أفدددراد حيدددرم 1982 لادددام التمييددد   اجلنسدددي  قدددانون أن بو مدددا
  (17)الروهينغيا طاقف  اضطهاد يف حمو ي  القانون هبا ط   الي والتاسفي  ي التميي   الطريق 
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 منهددا يادداين الددي التميي يدد  املما سددا  علددى الضددوء بو مددا يف اإلنسددان حقددو  شدد ك  وسددلط  -9
 اجلنسي  واثق  حيملون ال ين  املسلمونف  السفر:  وازا    طلب  عملي   أثناء األخر   واألقليا   املسلمون

 أطدو  مااجلد  أوقدا  يوا هدون ابكسدتانيون أو هند يون أو صدينيون أو بنغداليون أهندم علدى تصنفهم الي
 مدن مل يد  بنغداليون أهندم علدى املسدجلون الطل دا  مقد مو ويُستفَرد اآلخرين  الطل ا  مق م  من بكثر
 وات خيهم وعنواهنم هويتهم من للت ق  خا  فرع جيريها الي  الت قيقا   ذل   يف  با  واملضايق ،  الت قي 
 9و 17 املشدةكتان الو قتدان وأعربد   (18)اإلذال و  ابلتخويدف تتسدم من ليد  وزاي ا  مواعيد  أثنداء الااقل 
  (19)مماثل  شواغ  عن
 اهلويدددد  ومغدددداير  سدددد اجلن امليدددد  وم دو دددد  واملثليددددن ليددددا املث أن 14 املشددددةك  الو قدددد  وذكددددر  -10

  (20)الص ي  الرعاي  خ ما  يف أو الام  مكان يف التميي  يوا هون اجلنساني  اهلوي  وأحرا  اجلنساني 

(21)اإلنسان وحقو  التجا ي  ألعما وا وال يئ  التنمي   
 

 سالنددا حيددا  علددى أثددر الفسدداد  مكاف دد  عددن احلكومدد  تقدداع  أن 9 املشددةك  الو قدد  الحظدد  -11
 واليتها نطا  وسي وت ال ا ز  القضااي متابا   يف  ك ر    هوداا   ب ل   الفساد  مكاف    جلن   نأ  غم  اليومي 
 مندد  بوحدد ا  يتالدد  فيمددا الشددفافي  إىل عامدداا  تقددا اا اف هندداك أن إىل وأشددا   اخلاصدد   املاددام   لتشددم 
  (22)القانوني  واقبالا جتنب الفساد قضااي يف املتو طن كوميناحل املسؤولن إبمكان ي ا  وال الفساد 

ر  الددي األساسددي ، واهلياكدد  االسددتثما  مشددا ي  أن 2 املشددةك  الو قدد  وذكددر  -12  منهددا الكثددر جيددُ
  أ ن يدد ، وشدركا  اخلدا  للقطداع أو لل ولدد  مملوكد  ميامندا  مدن شدركا  بددن مشدةك  مشدا ي  طريد  عدن
 وتددرت   احملليدد   للمجتماددا  قافيدد والث واال تماعيدد  االقتصددادي  لل قددو  انتهاكددا  إىل أد  مددا كثددراا 
 مشدداو ا  يف الدد خو  عدد م عددن: النددامجن ال يئيددن والتلددو  ابلتدد هو  م اشددراا  ا ت اطدداا  االنتهاكددا  هدد ه
 القوانن وانتهاكا  وتنفي ها؛ املشا ي  تصميم مراح  خ   املتضر   احمللي  اجملتماا  م  وكافي   جم ي
 وعد م التادوي  تد ابر كفايد   وعد م اإلنسان؛ حلقو  ال ولي  لماايرل االمتثا  وع م الصل  ذا  احمللي 
 امل افان ومااق   إلسكا   قماي قوانن واستخ ام احملل ؛ الصاي  على ل نتصاف فاال  آليا  و ود
 وأعربدد   (23)احمللدد  اجملتمدد  أفددرادو  وال يئدد  األ   حقددو  عددن املدد افاون فدديهم بددن اإلنسددان، حقددو  عددن
  (24)مماثل  شواغ  عن اإلنسان حلقو  كا ين  وجمموع  3 ك املشة  الو ق 
 احلددرا   د  ددا  وا تفدداع ال  ددر سددط  مسددتواي  ا تفدداع أن الادداد  التاددوي  منظمدد  وذكددر  -13

  (25)ميامنا  يف راملص تقرير يف الشاو  وح  السكن لقابلي  خطراا  هت ي اا  يشك ن املناخ تغر بس ب

(26)ا اإل ه ومكاف   اإلنسان حقو   
 

 لقم  عملياا  اإل ها  مكاف   قانون استخ ام من قلقها عن اإلنسان حقو  مؤسس  أعرب  -14
 والشد ا  الطد   ومدؤرر 1 املشدةك  الو قد  وأعربد   (27)اإل هابي  األنشط  استه اف ابسم الص فين

  (28)ل مماث شواغ  عن أبسرها أ اكان يف

 والسياسية املدنية احلقوق -2 

(29)شخص  على واألمان ي واحلر   احليا  يف الفرد ح   
 

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

 سدوء ضدرو  مدن وغدره للتاد يب يتارضون يناحملتج   األشخا  أن 8 املشةك  الو ق  وأبرز  -16
 الو قدددد  وأعربدددد   (33)مماثلدددد  شددددواغ  عددددن الاددددال حددددو  املسددددي   ضددددامنالت نظمدددد م وأعربدددد   (32)املااملددد 
 واسدددتخ ام  واالسدددتجوا  االحتجددداز ومراكددد  السدددجون يف التاددد يب تدددوطن إزاء قلددد ال عدددن 9 املشدددةك 
  (34)السواء على واجليش الشرط  ل   احملتج ين السياسين السجناء ض  منهج  بشك 

 علددى والوفددا  تادد يبال  حدداال أن إىل )بو مددا( السياسددين السددجناء مسدداع    ابطدد  وأشددا   -17
 يف جمداو  بلد  إىل للروهينغيدا اجلمداع  الطدرد مند  عنهدا أُبلد   الدي ميامندا ، يف واألمدن اجلديش قوا  أي  
 ثنيدددد اإل اجلماعددددا  بددددن اشددددت اكا  فيهددددا وقادددد  الددددي املندددداط  يف األو  املقددددام يف كاندددد   ،2017 عددددام

 والقتدد  والتادد يب التاسددف  االعتقددا   ذلدد  يف بددا الاسددكري ، كددا االنتها  ظددمما اسددته ف و  املسددل   
  (35)اإلثني  األقليا  جمموعا  القسر ، واالختفاء القضاء نطا  خا ج
 اجلنسداني    اهلويد    ومغداير    اجلنسد      امليد   وم دو د    واملثليدن  املثليدا   أن  9 املشةك   الو ق   وذكر   -18
 التاسدفين   واالعتقا    واالحتجاز     الشرط   ملراق     يتارضون   اجلنسن   ا  صف  وحامل   اجلنس   املي   م دو   و 

 واملثليددن املثليددا  مددن احملتجدد ون تاددر  وقدد   1949 لاددام ال غدداء قمدد  وقددانون الاقددواب  قددانون بو ددب
 واجلنسدد  ال دد ين ل عتدد اء اجلنسددن صددفا  وحددامل  جلنسدداني ا اهلويدد  ومغدداير  اجلنسدد  امليدد  وم دو دد 

 سد ب دون االعتقداال  أن ميامندا  يف املسدتقل  حملامنا  ابط  وأبرز   (36)الشرط  ل   زهماحتجا أثناء
  (37)وال يني  اإلثني  األقليا  ض  سيما ال منلوف، غر أمراا  ليس 

 يف تفاقمددددد  الصددددد ي  األوضددددداع أن مدددددا()بو   السياسدددددين السدددددجناء مسددددداع    ابطددددد  وأبدددددرز  -19
 اللددددوازم إىل السددددجون وتفتقددددر وهتميشدددداا  ضددددافاا  اجملتمدددد   فئددددا ألكثددددر املفددددر  التمثيدددد  بسدددد ب السدددجون
  (38)ال ُّحا  أو الس  أو امل  اي مث  أمرا  من وتااين امل قم  الص ي 

(39)القانون وسياد  الاقا ، من اإلف   مسنل  ذل  يف با الا  ، إقام   
 

 وأن االسددددتق   إىل يفتقددددر القضدددداء أن 9 املشددددةك  والو قدددد  ال وليدددد  احلقددددوقين جلندددد  الحظدددد  -20
 والشدرط ، اجلديش سديما وال التنفي يد ، السدلط  وواصدل  احلكومد   مسداءل  علدى ماتدادين ليسوا ضا الق

  (40)القضاء على املر  غر نفوذها مما س 
 مدن اإلفد   ثقافد  يد مي 2008 عدام دسدتو  ألن القلد  ابلد  عن ال ولي  الافو منظم  وأعرب  -21

 تد ا    وال   الاسدكري     القضداقي    الامليدا    علدى   اجليش   سيطر    يكرس   إذ   كري  الاس   االنتهاكا   على  الاقا  
 5 املشددةك  الو قدد  وأشددا    (41)واسدد  نطددا  علددى الاقددا  مددن ابإلفدد   تتمتدد  ميامنددا  يف األمددن قددوا 
 لضد ااي الا الد  حتقيد  مدن ورند  اجلنا  مساءل  تاو  هيكلي  وا  ح و ود إىل ال ولي  احلقوقين وجلن 
 حماكمد  يف مدؤخراا  ميامندا  إداند  أن ووتدش  ايدت  هيدومن منظمد  وأبدرز   (42)اإلنسدان حقو   انتهاكا
 احلكومد  ت د هلا الدي اجلهدود تاكد  الروهينغيا إثني  ض   راقم اب تكا  عسكرين أفراد لث ث  عسكري 

 م  جب ي  لت قي ا من ب الا   اجلنود  من  قلي ا   ع داا  ف اء  كنك اش  ق م   إذ  اجمل ي ،  ساءل امل  من  هر للت
  (44)مماثل  شواغ  عن أ اكان مشروع وأعر   (43)الفظيا  اجلراقم على أشرف  الي الاسكري  القياد 

  قدددوا ك تهددداا ت الددي اإلنسدددان حقدددو  انتهاكددا  أن اإلنسدددان حلقدددو  كددا ين  جمموعددد  وذكددر  -22
 النسددداء ضددد  نسددد اجل والاندددف والتاددد يب القتددد  عمليدددا  ذلددد  يف بدددا الندددا ، إطددد   وقدددف ق ددد  األمدددن

  (45)عقا  دون ت ا  ال واس ، نطا  على والسخر 
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 - والنفس  والاقل  الطيب ال عم على احلصو  فر  أن النا ن ك   مشروع مؤسس  وأبرز  -23
 املددرت   اجلنسدد  الانددف مددن للنددا ن الادديش بكسدد   وسدد    ايدد واحلم النددا ن، علددى املرتكدد  اال تمدداع 
  (46)ال كو  من للنا ن ابلنس    ذل يف با   اا، مت ني  ابلن اعا 

 القانوني  املهن  لسر ال زم  الضمان  ابستمرا  تق م ل  ميامنا   أن  10 املشةك   الو ق   وأبرز  -24
 بشدنن األساسدي  املت د   األمدم  اد م يف ليهاع املنصو  ابملتطل ا  الوفاء أ   من ص ي  حنو على
   ( 47) هبا   للته ي    أو   القضاقي    للم حق    حساس    قضااي   يف   ملن الاا   احملامن   با    تار    وق    احملامن    دو  
 مسدتق ا  با ُ  يكن ل ميامنا  يف احملامن نقاب  جمل  ألن قلقها عن 10 املشةك  الو ق  وأعرب  -25
  (48)ميامنا  يف املستقل  احملامن  ابط  ءشاإبن ترحي   عن  راماا 

(49)السياسي  واحليا  الاام   احليا يف املشا ك  يف واحل  األساسي  احلراي   
 

 األقليدا  وحقدو  املاتقد  أو الد ين  حريد  عداد ا  حتمد  ال احلكومد  أن 6 املشةك  الو ق  ذكر  -26
 مددن ألددف 295 املدداد  علددى الضددوء 4 ك ة املشدد  الو قدد  وسددلط   (50)دسددتو   ضددمان و ددود  غددم ال ينيدد 
 أثندداء مددرتن واسدتخ متها ال ينيدد  ا األقليدد  السدته اف السددلطا  إليهددا اسدتن   الددي الاقددواب ، قدانون
19-كوفي    اق  

(51)  
 والو قددددد  والا الددددد ، للقدددددانون األو ويب واملركددددد  احلريددددد ، عدددددن اعللددددد ف الددددد وي الت دددددالف والحددددد  -27

 قدوانن مدن سلسدل  2015 عدام يف أصد   الرملدان أن الادال حدو  املسي   نالتضام ومنظم  ،9 املشةك 
 قددانون وقيدد   السددكان  وتنظدديم الدد يين الت ددو  علددى أمددو ، مجلدد  يف كيدد ،الة  مدد  والدد ين"، الاددر  "محايدد 
 الد   ميامندا  مدن مدواطن أن علدى القدانون هد ا ويدنص ديند   تغيدر علدى املدرء ق    ش  ب ال يين الت و 
 90 ملدد   دينيدد  د اسدد  يف  كايشدد  وأن تسددجي ، جملدد  مددن إذن علددى حيصدد  أن جيددب ديندد  يغددر أن يريدد 
  (53)مماثل  شواغ  عن 5 املشةك  الو ق  وأعرب   (52)اجملل  من ي حتو  شهاد  تص  يس وأن يوماا،
 صدددل او م إزاء قلددد ال عدددن 4 املشدددةك  والو قددد  3 املشدددةك  والو قددد  ال وليددد  الافدددو منظمددد  وأعربدد  -28

 حقدو  عدن املد افان وسدجن واحتجداز ومقاضدا  العتقدا  الصدياغ  امل همد  القدوانن مدن عد د استخ ام
 الو قدددد  وأوصدددد   (54)سددددلمي  بصددددو   حقددددوقهم ميا سددددون ممددددن وغددددرهم السياسددددين والناشددددطن سدددداناإلن

 حقدددو  رايماددد  مددد  متسدددق  تكدددون لكددد  التا دددر حريددد  تقيددد  الدددي القدددوانن إلغددداء أو بتاددد ي  23 املشدددةك 
 اإلنسددان حقددو  ومؤسسدد  ميامنددا  يف التا ددر حريدد  ومنظمدد  ال وليدد  الافددو منظمدد  وأعربدد   (55)اإلنسددان
  (56)مماثل  شواغ  عن 22 املشةك  والو ق 

 السددددددددجناء مسدددددددداع   و ابطدددددددد  اإلنسددددددددان حقددددددددو  ومؤسسدددددددد  3 املشددددددددةك  الو قدددددددد  والحظدددددددد  -29
 س ا  الشرط  اعتقل  ،2019 وأاي /مايو نيسان/أبري   يفو   اسُته فوا  ق   الفنانن  أن  )بو ما( السياسين
 بثدد  مت سدداخر عددر  يف للجدديش انتقددادهم  بدد عو  الطدداووس جليدد  الشدداري  "اثجنيددا " فرقدد  مددن أعضدداء
  (57)فيس وك على
 للسدددج   الدددوطين القدددانون أن مدددن القلددد  عدددن 4 املشدددةك  والو قددد  1 املشدددةك  الو قددد  وأعربددد  -30

 ملكيدد  املالومددا  مجيدد  فيدد  تُاتددَر  نظامداا  يدد مي 2019 األو /ديسددمر كددانون  يف مدد تُ عا الدد   واحملفوظدا 
 4 املشددةك  الو قدد  وأبددرز   (58)أمنيدداا  هت يدد اا  املالومددا  تلدد  إىل عددام صددو و  أ  ويُاتددَر  لل كومدد  سددري 

 ىلإ الوصددو  حيظددر الرمسيدد  األسددرا  قددانون أن اإلنسددان حقددو  ومؤسسدد  ووتددش  ايددت  هيددومن ومنظمدد 
 را لإلضدد  نيدد  علددى دليدد  و ددود عدد م حالدد  يف حددى حيازهتددا، أو احلكوميدد  املالومددا  مددن واسددا  طاقفدد 
  (59)إليها الوصو  من أذ  حلصو  خطر أو ابل ول 
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  اإلنةند  إغد   عمليدا  نفد    قد  احلكومد  أن 4 املشدةك  والو ق  1 املشةك  الو ق  وأبرز  -31
19-كوفي    اق   سيا  يف حيو  أمر وهو  ،مااملالو  إىل  الوصو   إلعاق   كندا 

 منظم  وأعرب   (60)
  (61)مماثل  شواغ  عن 3 املشةك  والو ق  ووتش  ايت  هيومن

  صدد  الدد وي اجملتمدد  علددى صددابال مددن جيادد  اإلع مدد  احلصددا  أن 5 املشددةك  الو قدد  وأبددرز  -32
 ابسددتمرا  اإلثنيدد  اجلماعددا  مددن غرمهدداو  و اخددن الروهينغيددا مجاعدد  يتاددر  حيدد   اخددن واليدد  يف احلالدد 
  (62)فظاق  وقوع خلطر
 إلعد ما لوسداق  تنظيميد  هيئد  وهدو ،ميامندا  يف الصد اف  جملد  أن 3 املشدةك  الو ق  وأبرز  -33

 قددددانون خدددد   ومددددن  (63)الشددددرط  إىل تو دددد  تدددد ا  ال الشددددكاو  وأن لي ،االسددددتق  إىل يفتقددددر املط وعدددد ،
 حكوميد  لدواق  املنشدو   اإلعد م وسداق  علدى احلكومد  فرضد  ،2014 ادامل والنشدر الط اعد  مؤسسا 

  (64)ال ول   قاب  أشكا  من شك ا  كان   قاسي 
 احل  أن اإلنسان حقو   ومؤسس   اإلنسان  حلقو   كا ين  وجمموع   3 املشةك   ق الو     والحظ -34
 املفرطدد  القددو  اسددتخ م  رط شدد لا وأن الاامدد  والسياسد  املما سدد  يف للتقييدد  تاددر  السددلم  التجمد  يف

 السدلم  التجمد  قدانون احلكومد  عد ل  ،2016 عدام ويف السلمي   االحتجا ا  لتفري  املتناس   وغر
 بنظدام عند  لتسدتاي  املظداهرا  لتنظديم الشدرط  مدن إذن على احلصو  شر  لغاءإل السلمي  واملسرا 
 اجلناقيد  الاقدواب  تتغدر ول إذن ل دا ط أهندا علدى اإلخطدا ا  تاامد  ظلد  السدلطا  أن غر إخطا  
  (65)ابلتجماا  املتالق  النطا  الواسا  للقيود االمتثا  ع م أو اإلخطا  تق مي لا م
 ت ا  ال احلكومي  غر املنظما  أن من القل  عن 3 املشةك  والو ق  1 املشةك  الو ق   وأعرب  -35

 تتمتدد  لسددلطا اف  2014 لاددام اجلمايددا  تسددجي  ونقددان بو ددب سدديما وال هلددا، مددر  ال قيددوداا  توا دد 
 غامضدد  ألسدد ا  حكوميدد  غدر منظمدد  أ  تسددجي  لدرف  مفرطدد  تق يريدد  سدلط ب القددانون هدد ا بو دب
 هد فاا  أصد  وا والصد فين اإلنسدان حقدو  عدن املد افان أن 3 املشةك  الو ق  وذكر   (66)حم د  وغر

  (67)عقدا  دون احلداال  باد  يف قُت لدوا اإلنسدان و حقد  نشدطاء وأن اإلنةند  علدى الكراهي  حلم  
 ا للن اعددد  اإلخ ا يدد  التغطيدد  خلندد  املشددروع  غددر اجلمايدددا  قددانون اسددتخ ام 3 املشددةك  الو قدد  وأبددرز 
 حدن يف الند اع عدن لإلبد غ الشدمالي   اخدن واليد  زاي   مدن األ ن ي  اإلع م وساق  وُمنا  املسل   

 وو هد  خمتلف   وخماطر قيوداا  يوا هون مستقل  بصو   الوصو  من ركنوا ل ينا احمللين الص فين أن
 انتشدا  يف وسدامه   اخدن، واليد  يغطدون رينآخد  إىل األبد ان هلا تقشار  سال   ويةز ص في  حماكم 
  (68)مت اي  حنو على ال اتي  الرقاب 
 الشددؤون يف املشددا ك  يف احلدد  لددىع املفروضدد  القيددود إزاء القلدد  عددن 7 املشددةك  الو قدد  وأعربدد  -36
 حقو  مرك  ذكر الت  ي ، و   وعلى  (69)التصوي  يف واملساوا  الاام االقةاع م  أ يقو  مما اام ،ال
 يف املشدددا ك  يف املسدددلمن حددد  تقيددد  احلكومددد  أن نو ثويسدددةن جباماددد  بريت كدددر احلقدددو  كليددد   يف إلنسدددانا

 املرشدددد ن أن 2015 لاددددام الرملانيدددد  االنتخددددااب  يف ر تدددد عا االنتخابيدددد  السددددلطا  أن مددددرز  احلكومدددد ،
  (70)انط قها من قليل  أايم ق   االنتخااب  خلو  مؤهلن غر املسلمن

(71)الر  أشكا   مجي حظر  
 

 املتجرونفد  ميامندا   يف ابل شدر االجتدا  تفشد  اسدتمرا  إزاء القلد  عدن 9 املشدةك  الو ق  أعرب  -37
 القسددر  الامدد  علددى الضددافاء واألطفددا  والر ددا  النسدداء نرو جيدد و  اسددتقرا ه، م عدد و  ال لدد  فقددر يسددتغلون

 صدددي  صدددناع  يف لدددونيام قسدددراا  همالسدددةقاق هبدددم االجتدددا  مت الددد ين وماظدددم والدددر   اجلنسددد  واالسدددتغ  
  (72)خطر  عم  ظروف ظ  يف ب نياا  مكثف  مهام ويؤدون طويل ، ساعا  وياملون األمساك 
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 واالجتدا    اإلابحيد    املدواد   إنتداج   ويف   ال غداء   يف   األطفا    استغ     لى ع   للقضاء   ل ولي  ا   الش ك    وذكر   -38
  نسي    ألغرا   هبم  املتجر  واألطفا   النساء  من  لك   مص  اا   بل اا   تُاتَر   ميامنا   أن   نسي  ألغرا   هبم
  (73)القتصدادي ا واهلجدر  امل  سد  مدن والتسدر  الفقدر ل جتا  األطفا  تار  من ت ي  الي الاوام  ومن

  (74)االجتا  ض ااي من وال الغن األطفا  بن ميي  ال الوطين القانون أن أيضاا  والحظ 
 ابل شر االجتا  مرتكيب ض  القانون  إنفاذ  أن  الصاحل   اعللر   احمل    سي     اه ا   مجاع   وأبرز  -39

  (75) ال الا إىل ُق   َم  القضااي من   اا  قليل  نس اا  أن إىل مشر    اا، ضايف
 احلكومدددد  بددددن األمدددد  الطويلدددد  املسددددل   الن اعددددا  أن ووتددددش  ايددددت  هيددددومن منظمدددد  وذكددددر  -40

 للصدن  املتداتتن الشدمالي  وشدان كاشدن  اليديو  يف ابل شدر االجتا  سهل  املسل   اإلثني  واجلماعا 
 لياشدن "عدراق " نوبدياه الفد  يف والفتيدا  النسداء إليقداع كدغغراءا   الامد  فدر  املتجدرون ستخ ميو 

 أحدرا اا  املتجدرون ويظد  الندا ن، مدن اإليهد  يسداى مدن الا الد  على حيص  ما وند اا  اجلنس   الر  حيا 
  (76)ابالجتا  اخلاص  همتأنشط األحيان غالب يف ايواصلو ل

(77)اخلصوصي  يف احل   
 

  أ    دون    ميها تخ مسد   عدن   بيدان    بتقد مي   مل م    االتصاال    شركا    أن   1  املشةك    الو ق   ذكر   -41
 احلكومدد  تقد مها الدي الطل دا  علدى القضداقي  الرقابدد  خ مناملسدت حقدو  حتمد  وال مناسد    ضدمان 
 عدن اسدتاا  2017 لادام الرقمد   احلكدوم الدرنم  أن إىل أيضداا  وأشا    (78)ال يان  على لل صو 
 الرقميد   اهلدواي  هلد ه بيومةيد   بيدان ومجُ اد   قمي   هوي  ب طاقا  الو قي  الوطني  التسجي  بطاقا 
 أعربدد  1 املشددةك  الو قدد  فددغن الشخصددي ، ال يددان  يدد محا يددنظم قددانون لدد يها لددي  ميامنددا  أن إىل ونظددراا 
  (79)استخ امها إساء  خلطر مارض  احلساسي  الش ي   ال يومةي   يان ال أن من القل  عن
 2017 لاددام اخلصوصددي  قددانون أن مددن القلدد  عددن 3 املشددةك  والو قدد  1 املشددةك  الو قدد  وأعربدد  -42
 مددن ق دد ملاا مت ايدد  بشددك  اسددتخ م وأندد  ابلتشددهر، الشدد ي  السددلوك جتددرمي يف ازدوا يدد  إنشدداء علددى يركدد 

  (80)الامومين ظفناملو  ينتق ون

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -3 

(81)ومواتي  عادل  عم  ظروف ويف الام  يف احل   
 

 املنداط  حدو  الاماليد  واإلضدرااب  االضدطرااب  تدواتر أن ووتدش  ايت  هيومن منظم  أبرز  -43
 املنداط  يف األفد  يف تلدو  الدي األزمد  وأن 2019 عدام مند  مل دو  بشك  ازداد  اينغون يف الصناعي 
 سدددوي ت ونظدددم ميامنددا  يف الامددد  قددوانن إن وقالددد   19-كوفيدد    اق ددد  خدد   عمقددداا  ازداد  الصددناعي 
 تكدددوين حريددد  انتهاكدددا  واسددد  نطدددا  علدددى وتنتشدددر الامدددا   حقدددو  حتمددد  ال هبدددا املرت طددد  املنازعدددا 
 أوصددد  الصددد د، هدد ا ويف  (82)الامددد  حقددو  مدددن ذلددد  وغددر اجلمددداع  التفدداو  يف واحلددد  اجلمايددا 
 اجلا يد  اإلصد    ليد عم يف احملليد  الاما  نقااب  م  كام ا   تااونا  تتااون أبن ميامنا  الااملي  االحتادا 
  (83)بفاالي  وتنفي ها ال ولي  الام  مااير على الكام  التص ي  هب ف الوطني  الام  لقوانن

  شدر     ندو    يف   الريفيد    املنداط    يف   الااملد    قدو  ال   ماظم   أن   اإلنسان   حلقو    كا ين   جمموع    وذكر   -44
   (84)الاما  حلقو  القانوين اإلطا  من د االستفا تستطي  ال وابلتاي النظام  غر الام  را س يامنا م
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(85)الق  مايش  مستو  يف احل   
 

 وامللكيد  واأل   السدكن حبقدو  التمتد  دون حتدو  الدي احلدوا   أن 13 املشدةك  الو ق  أبرز  -45
  (86)اإلثني  قليا لأل ابلنس   سيما وال األخر، االستارا  من  ترس خاا  أكثر أص   

(87)الص   يف احل   
 

 يف ونقدددص التمويدد  يف مددد من نقددص مدددن تادداين الصددد ي  املرافدد  أن 11 املشدددةك  الو قدد  ذكددر  -46
 النددد اع أد  احلددداال ، باددد  ويف الناقيددد   املنددداط  يف سددديما وال األصدددلي ، الشددداو   منددداط يف املدددوظفن
  (89)مماثل  شواغ  عن اإلنسان حلقو  كا ين  جمموع  وأعرب   (88)الوض  تفاقم إىل املسل 

 قدددددددوانن بسدددددددن احلكومددددددد  ميامندددددددا  يف الصددددددد ي  احلكوميددددددد  غدددددددر املنظمدددددددا  شددددددد ك  وأوصددددددد  -47
 إضددافي  ماليدد  مددوا د وختصدديص الصدد ي  الرعايدد  لتكدداليف املدداي لاددبءا مددن لل دد  تكميليدد  وسياسددا 

  (90)الص   اعللقط
 تماعيددد  اال احلدددوا   حيددد  مدددن مدددرتفان يددد االن ال والتمييددد  الوصدددم أن ميامندددا  حتدددالف وأبدددرز -48

 نقدص فدروس خد ما  لدىع ال شدري /اإلي ز املناع  نقص بفروس املصابن حصو  تاو  الي واهليكلي 
 تشدا ك أبن ميامندا  26 املشدةك  الو قد  وأوصد   (91)الص ي  الرعاي  خ ما  من وغرها ال شري  ع املنا
 قاقمد  شدامل  ت  ي يد  ام بدر  تنفد  وأن التمييد ، تتدي  الدي األحكدام يسدته ف ملموس قانوين إص   يف

 فددديهم بددن مدد نين، مدددوظفن مددن املهمشدد  اجملتماددا  هددد ه مدد  يتفدداعلون مدددن إىل مو هدد  احلقددو  علددى
  (92)والشرط  الطيب اجملا  يف الااملون

 ابلسددددرع  الادددد ج يتلقددددون ال ابجلدددد ام املصددددابن األشددددخا  أن 24  كاملشددددة  الو قدددد  والحظدددد  -49
 أن ميكددن حبيدد  الصدد ي  الرعايدد  أوسددا  يف ابجلدد ام املتالقدد  املارفدد  ن سدد بت ميامنددا  وأوصدد  الكافيدد  
 لادد ج االقتضدداء حسددب والتدد خ  م كددر وقدد  يف علدديهم ابلتاددرف ابجلدد ام صددابونامل األشددخا  حيظددى
  (93) حق لا اإلعاقا  ومن  اجل ام
 عدددددام،  ددددد بو  تدددددوفر، ال احلكوميددددد  السدددددلطا  أن ال وليددددد  التاليميددددد  التنميددددد  منظمددددد  وذكدددددر  -50

 احلد  علدى للغايد  سدل ياا  أتثدراا  يدؤثر ممدا اإلثنيد ، القوميدا  ملنداط  19-كوفيد   لفدروس امل قم  الا  ا 
 يف تتسددد ب 19- يددد فكو    اق ددد  أن مدددن القلددد  عدددن أيضددداا  28 املشدددةك  الو قددد  وأعربددد   (94)الصددد   يف

 للمثليدددا  اإلنسدددان حقددو  اعضددد و أ علدددى ضددا   آاث  وهلدددا واملسدداوا  الا الددد  أمدددام القاقمدد  احلدددوا   تفدداقم
 احلد  ذلد  يف بدا اجلنسدن، صدفا  وحدامل  ني اجلنسدا اهلويد  ومغداير  اجلنسد  املي  وم دو   واملثلين

  (95)الص   يف

(96)التاليم يف احل   
 

 تستوعب أن ميكنها ال قر  ع   يف امل  سي  املراف  أن إلنسانا  قو حل كا ين  جمموع  ذكر  -51
 فددغن جمدداين، االبتدد اق  التالدديم أن و غددم صدد حا  إ إىل ماسدد  حا دد  يف أهنددا أو ليددناحمل األطفددا  مجيدد 

 الصداب مدن جياد  ممدا التد  ي ، و سدوم امل  سدي  والكتدب امل  سدي  املدواد مثدن يد فاان مدا غال داا  الوال ين
  (97)أطفاهلا تاليم ت عم أن الايش كسب  يف صاواب  توا   الي سراأل على
 الناقيددد  املنددداط  يف احلكوميددد  املددد ا س رويددد  يف مددد من نقدددص إىل 11 املشدددةك   الو قددد  وأشدددا   -52

 الو قدددد  وأوصدددد   (98)مناسدددد اا  أتهددددي ا  املددددؤهلن واملالمددددن املدددد ا س قلدددد  إىل أد  ممددددا األصددددلي ، للشدددداو 
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 الناقيد   املنداط يف املد ا س إىل امل  سدن وصو  لتيسر ال زم  الت ابر مجي  ادابعتم منا ميا 16 املشةك 
  (99)امل قم  الاام  النق  ووساق  الطر  بتوفر وذل  والريفي ،

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -4 

(100)النساء  
 

 امل اشدر غدر للتمييد   واضد  حظدر و دود وعد م الفاليد  املسداوا  اناد ام 7 املشةك  الو ق  أبرز  -53
  (101)نسناجل بن املساوا  بشنن دستو   نص و ود من الرغم على
 سديما وال ميامنا ، يف القاقم  القوانن يف مةس  اجلنساين التميي  أن 5 املشةك  الو ق  وأبرز  -54
 تشددك  منالدد   عليهددا عفددا الددي ميامنددا  قددوانن يف القصددو  أو دد  أن وأضدداف  الاقددواب   قددانون إطددا  يف

 حيد د ال املدرأ  ضد  الاندف مند  ننو قدا أن أيضداا  وأكد   رأ  املد  ضد  للاندف التصد   أمام ك ر   عق ا 
  (102)النسدداء مجيدد  ضدد  الانددف مندد  أ دد  مددن كدداف    حنددو علددى عليهددا ويااقددب ظرهدداوحي ويار فهددا اجلددراقم
 نطدا  توسدي  منهدا أمدو  جبملد  ميامندا  وأوصد  مماثلد  شدواغ  عدن سدناجلن بن املساوا  ش ك  وأعرب 
  (103)الن اع أماكن  ذل يف با السياقا ، مجي  يف الانف ليشم  القانون

 اإلابحيدد  املددواد إنتدداج ويف ال غدداء يف األطفددا  اسددتغ   علددى للقضدداء ال وليدد  الشدد ك  وذكددر  -55
 مصد   أند  علدى وتكدرا اا  مدرا اا  حدُ   د ال غداء قمد  لقدانون  املاد     القدانون أن  نسدي  ألغرا  هبم واالجتا 
 الانف إىل األحيان من كثر  يف يؤد  مما ،ينالوط الصاي  على نهوهتميش ض هن والتميي   ال غااي  وصم
 القانوني   اإل راءا   على  تاتم   أن  املرأ   على  املست ي   من  جيا و   السلطا ،   انب  من  املاامل   وسوء
  (104) ال الا أو الوا   

 املددرأ  ضدد  للانددف املتوطندد  املسددتواي  عددن بيددان  أ  و ددود عدد م 9 املشددةك  الو قدد  وأبددرز  -56
 الوطنيددد  االسدددةاتيجي  خلطددد ا إطددد   مدددن الدددرغم علدددى اجلنسددداين للمنظدددو  املراعيددد   انيددد يامل خمصصدددا  أو

  (105)ابملرأ  للنهو  الاشري 
 لدبغا يف يتلقدن ال اجلنسد  الاندف مدن النا يدا  أن اإلنسدان حلقو  كا ين  جمموع  وذكر  -57

 متاح  الاقلي  الص   ما خ  تكون ما وند اا  النفسي ، الص ما  ملااجل  كوم احل من ال عم األحيان
 وريددد  هتميشدددهن  مدددن ي يددد  ممددا امل  سددد ، مدددن التسدددر  إىل الضدد ااي الفتيدددا  وتنددد ع الريفيددد   املندداط  يف

 ه ه تسوي  حتاو  ما وكثراا  ميامنا ، شر   نو  يف اجلنس  الانف حاال  مااجل  إىل القر  سلطا 
  (106)ابل واج أو تاوي  بتق مي حلاال ا

 احليددددا  يف ورثيلهددددا املددددرأ  مشددددا ك  مسددددتو  تدددد ين إزاء قلدددد ال عددددن 9  املشددددةك  قدددد و لا وأعربدددد  -58
 ابملرأ  املاين التقين الاام  الفري  إنشاء من الرغم  على  األولوي   تُاطى  ل  املرأ   حقو   أن مرز   السياسي ،

  (107)واألمن لس ما جما  يف
 حالدد  يف كهنوتددر  النسدداء علددى سددل اا  أثددرا  التسددل وزايد  الندد اع أن 25 املشددةك  الو قدد  وأكدد   -59

 خدد ما  دون ومددن االقتصدداد ، األمددن وانادد ام األ اضدد  لفقدد ان ومارضددا  ل جتددا ، وعرضدد  تشددرد،
   خدد  املسداع ا  نمد  غرهددا أو إنسداني  مسداع ا  احلكومدد  تقد م ول كافيد    أخددر  وخد ما  صد ي 
  (108)الريفي  للمرأ  دايا تصااق وأمناا  كافي   ا تماعي  خ ما  تق م ول هن،تشرد دو  
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(109)األطفا   
 

 زاد  اجلنسدد  الانددف حدداال  بددن األطفددا  اغتصددا  حدداال  أن 18 املشددةك  الو قدد  أبددرز  -60
 ميكددنهم ال جلنسدد ا الانددف ضدد ااي األطفددا  وأن ،2017و 2016 عددام  يف حالدد  2 000 مددن يقددر  بددا
  (110) سافال قضاق ال نظامال بس ب الا ال  ماسالت ند اا  إال
 بسددن األطفددا  ضدد  رددا س الددي ال  نيدد  الاقوبدد  أشددكا  مجيدد  إلهندداء الاامليدد  امل دداد   وأوصدد  -61

 مجي  وإلغاء املن  ، ذل  يف با األوسا ، مجي  يف ال  ني  الاقوب  أشكا   مجي   صراح   حتظر  تشرياا 
  (111)األطفا  تربي  يف استخ امها غتسو   الي القانوني  األحكام

(112)اإلعاق  ذوو  خااألش  
 

 اسدتارا  عمليد  آخدر من  أحرز ال   الضئي  التق م إزاء القل  عن 9 املشةك  الو ق  أعرب  -62
 احتيا دداهتم علددى احلصددو  أ دد  مددن يكدداف ون اإلعاقدد  ذو  األشددخا  ماظددم يدد ا  وال شددام  دو  

 الا يدد  ألن القلد  عدن ضداا أي وأعربدد  الصد ي   والرعايد  وامللد   واملددنو   اءالغد  ذلد  يف بدا األساسدي ،
  جباق د  املتالقد  احليويد  الصد ي  املالومدا  علدى احلكومد  مدن حيصدلون ال قد اإلعا ذو  األشدخا  من

 حمدددد ود : اإلعاقدددد  ذو  لألشددددخا  الاامدددد  اخلدددد ما  ماظددددم أن علددددى كدددد ل   وشدددد د   19-كوفيدددد 
 الاامددد  اخلددد ما  إىل موهلوصددد  إمكانيددد  ومدددن التنقددد  علدددى قددد  هتم مدددن حتددد  اليددد احل األساسدددي  فاهلياكددد 
 أيضددداا  ويدددر   التالددديم  علددى احلصدددو  فدددر  اإلعاقددد  ذو  األشددخا  ملاظدددم روفتتددد  وال النقددد   ووسدداق 
 الامدد  أصدد ا  أيدد   علددى واالسددتغ   التمييدد  توا دد  تدد ا  ال األغل يدد  ألن غددرهم مددن أقدد  تددوظيفهم
 املهدا ا  ذا  الوظداقف يف  صدروننيف ت  ي يد  أو مهنيد  برام  تو   وال التجا ي   األعما  وأص ا 
  (113)املت ني 

(114)األصلي  والشاو  األقليا   
 

 حقوقددد  مدددن واحلرمدددان القمددد  مدددن عقدددوداا  وا ددد  الروهينغيدددا شددداب أن 3 املشدددةك  الو قددد  ذكدددر  -63
 يف ميامنددا  يف صدد   الدد   التمييد   ملواطندد ا قددانون بو دب  مسيدد  إثنيدد  جمموعد  يُاتددر ال هددوو  اإلنسداني  

 محقدددوقه بشدد   قُديددد     لدد ل ، ونتيجددد  يقدد  وتط  سدددن  بادد  اجلنسدددي  عدد مي  أفدددراده وأصدد   1982 معددا
  وفر  الص ي    اخل ما   على  واحلصو   ال يني   مشااقره  ومما س   وال واج  والسفر  والام   ابل  اس   املتالق 
  قددوا      شددن   عندد ما   2017  آ /أغسددط    مندد    جمدداو    بلدد    إىل   ا يدد الروهينغ   مددن   شددخص   ألددف   740  مددن   أكثددر 
   ( 115) الروهينغيددا   قددر    مئددا    علددى   ومنهجيدداا   النطددا    اسدد  و   هجومدداا   االدعدداءا ،   حسددب   ميامنددا ،   يف   األمددن 

 بطاقدددا  خطددد  بشدددنن سددديما ال مماثلددد ، شدددواغ  عدددن 6 املشدددةك  والو قددد  ال وليددد  الافدددو منظمددد  وأعربددد 
2016 لاام الوطني  الت ق 

(116)  
 مندد  مناد  سدواء، حدد  لدىع وامل نيد  لاسدكري ا السددلطا ، أن إىل 3 املشدةك  و قد ال   وأشدا -64
 ذلدد  يف بددا  اخددن، واليدد  إىل املاوندد  تقدد م الددي اإلنسدداني  املدد ين اجملتمدد  منظمددا  وصددو  2016 عددام

 هدد ه  وفُر ضدد  الوصددو   هدد ا علددى قيددوداا  فرضدد  أو الروهينغيددا، إىل سدديما وال واحلمايدد ، والغدد اء املددنو 
  (117)وشان كاشن  واليي يف األخر  ليا األق على أيضاا  ني سااإلن املساع ا   وصو  على القيود
 والو قددد  الادددال حدددو  املسدددي   التضدددامن ومنظمددد  احلريددد  عدددن للددد فاع الددد وي الت دددالف وذكدددر -65

 بنجدا  ري الت د  مدن ركن  اث" اب "ما ابسم تارف القومين ال وذين الره ان من ش ك  أن 6 املشةك 
 ويف  (118)والاسدكري  احلكوميد  املؤسسدا  علدى ثرهداأت خ   من وهينغيار لا ض  والانف هي الكرا على
 والت دري  والتمييد  الكراهيد  خطدا  انتشا  على احلكوم   د أن 4 املشةك  الو ق  ذكر  الص د، ه ا
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 األحيدان  باد  يف م اشدر بشدك  فيهدا وأسدهم األحدوا  أحسن يف املشكل  وقف إىل د أ الانف على
 يف بنشدا  أحيدانا  السدلطا  شدا ك  والدومم، التسام  ت عم ام ع بتصرحيا  ؤولونسامل أدىل حن يفو 

 اسددتخ ام إىل 6 املشددةك  الو قدد  وأشددا    (119)الروهينغيددا بشددنن عمدد اا  مضددلل  مالومددا  لنشددر محدد  
  (120)املضلل  املالوما  ه ه لنشر الرقمي  اإلع م وساق 

 الفظدددداق  يف للت قيددد  احملليددد  احملددداوال  أن 5 شدددةك امل والو قددد  يددد ال ول والافددد  منظمددد  وأبدددرز  -66
 للت قيد  احلكومد  أنشدنهتا الدي املسدتقل  اللجند  كاند   فقد  كثدر    عيو  شابتها الروهينغيا ض  املرتك  

 األساسدددددي  ايرابملاددددد   تفددددد  وال املصددددد اقي  إىل تفتقدددددر 2017 آ /أغسدددددط  مدددددن اعت دددددا اا  االنتهاكدددددا  يف
 2016 األو /أكتددوبر تشددرين مندد  املرتك دد  االنتهاكددا  ف ددص سدداب  حتقيدد  وكددان والن اهدد ، ل سددتق لي 

 هددددد ه نتدددداق  أن أبددددرز و  مماثلددددد  شددددواغ  إىل ال وليدددد  احلقدددددوقين جلندددد  وأشددددا    (121)أيضددددداا  كدددداف    غددددر
  (122)احملاكم يف قضاقي  م حقا  إىل تؤد ل الت قيقا 

 الي ميامنا  أحناء مجي  يف القر  ع د يف حاداا  عاا فاا ت  بو ما  يف  اإلنسان  حقو   ش ك   ووثق  -67
 مجيد  يف الق يد  هد ا مدن قريد  24 عدن يقد  ال مدا هنداك وكاند  املسدلمن  على ممنوع " "مناط  ن عل  أُ 

 مناملسل حت   الفتا  بوض  املاني ، احمللي  السلطا  من إبذن احملليون، السكان قام حي  ال ل  أحناء
  (124)مماثل  شواغ  عن الاال حو  املسي   التضامن منظم   عربوأ  (123)ال خو  من
 الددددد ين حريدددد  يف احلدددد  انتهاكددددا  أن إىل الاددددال حدددددو  املسددددي   التضددددامن منظمدددد  وأشددددا   -68
 عدد   يف املسددي ين كاشددن  سددكان أغل يدد  ضدد  ترتكددب تدد ا  ال اإلنسددان حقددو  مددن وغرهددا املاتقدد  أو

 واالحتجدداز القتدد  ذلدد  يف بددا الشددمالي ، وشددان كاشددن  واليددي يف سدديما وال ميامنددا ، مشددا  يف والاي 
 أد  ممددا اإلنسدداني ، املسدداع ا  وعرقلدد  اجلنسدد  والانددف املو دد  الدد يين واالضددطهاد والتادد يب التاسددف 

 صد  ،ال والصدرف املناسد   الصد ي  والنظافد  الصد ي ، والرعايد  النظيفد ، امليداه علدى احلصو  تقيي  إىل
 اسدددتمرا  الادددال حدددو  املسدددي   التضدددامن منظمددد  وذكدددر   (125)ساسدددي األ و اي لضدددر ا مدددن ذلددد  وغدددر

 احلريد  عن لل فاع ال وي الت الف ووث   (126)والناغا والشن والكا يين الكا ين شاب ض  االنتهاكا 
  (127)شن والي  يف املسي ين الشن ض  التميي  من ع ي   حاال  6 املشةك  والو ق 

 ميامنددا  يف األصددلي  ابلشدداو  الرمسدد  القددانوين االعددةاف عدد م أن 11 املشددةك  الو قدد  أبددرز و  -69
 ممثل  األصلي  والشاو  القرا   صن  عمليا  يف واملشا ك  والتشاو  التمثي  يف حقوقها على سل اا  يؤثر
 الكثر فغن ل ل ، ونتيج  امل ني   اخل م  يف املستو  الرفيا  املناصب ويف الوزا ا  داخ   اا ضايف  رثي ا 
 مددد  تتماشدددى وال األصدددلي  للشددداو  الارفيددد  املما سدددا  تقدددو  واملما سدددا  والسياسدددا  القدددوانن مدددن

 أتثددرا  اهلدد  الددي اجل يدد   القددوانن مددن سلسددل  فددغن ذلدد ، إىل وابإلضدداف  الصددل   ذا  ال وليدد  املادداير
 ال يولددو   وعالتند  علدى ا احلفد  وقدانون 2018 لادام الغددااب  قدانون مثد  ،األصدلي  الشداو  علدى م اشدر 
  (128)اث(-ين-اتين -)هتان  األصلي  الشاو  ذكر على أتيت ال ،2018 لاام احملمي  واملناط 

 مدددوانئ مثددد  الضدددخم  التنميددد  مشدددا ي  مدددن السددداق   النمددداذج أن 11 املشدددةك  الو قددد  وذكدددر  -70
 يف حبقوقهددا يتالدد  فيمددا صددلي األ جملتماددا ا مظددال تغدد   والطددر  املاقيدد  الطاقدد  وسدد ود ال  ددا  أعمددا 
  (129)وبيئي  ا تماعي  مظال يف وتتس ب التقلي ي ، األ اض  استخ ام يف ال ايت واستق هلا األ اض 

 للشداو  اإلنسدان حقو  عن امل افان كفا   إزاء القل  عن أيضاا  11 املشةك  الو ق  وأعرب  -71
 مضدددايقتهم أو جتدددرميهم مت فقددد  يايددد  الط  وا دهمومددد  بيئدددتهمو  أ اضددديهم محايددد  أ ددد  مدددن وال يئيددد  األصدددلي 

  (130)السل ي  ال يئي  واآلاث  األ اض  على االستي ء ملن  عملهم بس ب قتلهم أو
 وال كددر وال ددو  الشدداغر  األ اضدد  إدا   قددانون أن 11 املشددةك  والو قدد  9 شددةك امل الو قدد  وأبددرز  -72
 واسددددتمر أ اضدددديهم  لتسددددجي  أشددددهر  السددددت مهلدددد  احيةمددددو  ل الدددد ين األشددددخا  و ددددر م شددددر د 2018 لاددددام
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 منطق   يف  ف ان  200  000  من  أكثر  على  االستي ء  مت  فق   ابخلطر:  ين    با    األ اض   على  االستي ء
 واسدتخراج احل ي يد ، السدك  ومشدا ي  املناط ، يف وفن قي  صناعي  مشا ي  أ   من وح ها اد إيراو 

 لتوسددددي  أخدددر  ك دددر   مسددداحا  وصدددود   يدددد  التجم مواقددد  وتوسدددي  املقاطادددا ، ومكاتدددب املادددادن،
   وأاث  (131)احملليد  اجملتمادا  مدن ومسدتنر  ومسد ق  حدر  موافقد  دون أُنشدئ  الدي ميامنا ، يف الغااب 
  (132)مماثل  شواغ  11 املشةك  الو ق 
 ل  ددددر"ا جددددر"غ أو "مددددوكن" ابسددددم أيضدددداا  املاددددروفن السددددالون، أن 2 املشددددةك  الو قدددد  وذكددددر  -73
 إىل حتتداج الدي ميامندا  يف اتنينثدا ي  منطقد  يف مييد  أ خ ي  يف األصلي  الشاو  من ال  ر"،  و"ب أو

 اللؤلؤ م ا ع  راء من عيشهم س   أتثر  وق  عيشها    وس  بقاقها  أ    من  ال  ر  إىل  اآلمن  الوصو 
 إىل املقيدد  غددر لوصددو اب انالنغدد   دد   مددن سدالونال طاقفدد  أعضدداء وطالددب خاصدد   مؤسسدد  تدد يرها الدي

 أد  اللؤلددؤ مدد ا ع مسداح  زايد  ألن  زقهددم كسدب  يف عليدد  ياتمدد ون الد  و  جلدد  اب حيدي  الدد   احملدي 
  (133)همشعي وس   قهمبقا مساح  تقلص إىل

(134)داخلياا  املشردون  
 

 سد   ىعلد  يدؤثر ممدا مرا ، ع   يُشر دون ما كثراا   امل نين أن إىل ال ولي  الافو منظم  أشا   -74
 علدددى والاسدددكري  امل نيددد  السدددلطا ، وفرضددد  والطويددد   القصدددر املددد ين علدددى الغددد اق  وأمدددنهم عيشدددهم
 لسدديطر  اخلاضددا  غددر املندداط  يف سدديما وال اإلنسدداني ، املسدداع ا  وصددو  علددى شدد ي   قيددوداا  السددواء،
 يف محبقددوقه تالدد ي فيمددا سدديما ال ،والتشددرد ابلن اعددا  الت  يدد  و دد  علددى املسددنون أتثددر وقدد  احلكومدد  
  (135)الايش وس   الص ي  الرعاي 

 يف ميامنا  إىل عادوا ق  جماو  بل  يف ال  ئن أن إىل  اإلنسان  حلقو   كا ين  جمموع   وأشا   -75
، ُمن دوا أهندم و غدم  2019 عدام يف ال  ئدن مفوضي  هانظمت الي الطوعي  اإلعاد  عمليا  إطا   أ ا  
 األ ضدي  ابأللغدام ملوثد  كاند   ال  اعيد  األ اضد  باد  أن كمدا  األ اضد ،  ملكيد  سدن ا  يتلقدوا ل فغهنم

 بددن املتقطد  القتدا  بسد ب ابلن اعددا  املدرت   التشدرد مدن يادانون املدد نيون وظد  املنفجدر   غدر والد خاقر
 يف الدد اخل  التشددرد حدداال  إزاء مماثلدد  شددواغ  عددن 6 املشددةك  الو قدد  وأعربدد   (136)ل  املسدد  األطددراف

  (137)اشنك   والي
 يف يايشددددون ايدددد الروهينغ آالف أن اإلنسددددان وحقددددو  للسدددد م أ اكددددان  وهينغيددددا مجايدددد  وأبددددرز  -76

 يقدر  ملدا ابلسدجن شد يه  ظدروف يف حمتجد ين كدانوا  حي   اخن، وس  يف داخلياا  للمشردين خميما 
  (138)سنوا  مثان من

(139)اجلنسي  ع ميو  
 

 قدددانون أن الادددال حدددو  املسدددي   تضدددامنال ومنظمددد   احلريددد  عدددن للددد فاع الددد وي الت دددالف أبدددرز -77
 فاليددداا  جيالهدددم ممدددا اجلنسدددي ، علدددى احلصدددو  الروهينغيدددا علدددى وحيظدددر سدددا ايا، يددد ا  ال 1982 لادددام اجلنسدددي 
 يشدددك  اجلنسدددي  إىل الروهينغيدددا افتقددا  أن أيضددداا  5 ملشدددةك ا الو قددد  وأبددرز   (140)اجلنسدددي  ع ميددد  جمموعدد 
 ش ك  وأعرب   (141)إليها عودهتم أو ميامنا  يف اآلمن و ودهم ندو  حتو  يال الرقيسي  الاق ا  إح  
  (142)مماثل  شواغ  عن بو ما يف اإلنسان حقو 



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

13 GE.20-15044 

 حمددة أقاليم أو مناطق -5 

 مليامنددا  شدام  دو   اسددتارا  آخدر مندد  مدر  الددي السدنوا  أن ال وليدد  الافدو منظمدد  أبدرز  -78
 خطدر  انتهاكدا  اجلديش وا تكدب وكاشدن  وشدان  اخن والاي  يف القتا  يف خطراا  تصاي اا  شه  
 وحدداال  القضدداء، نطدا  خددا ج واإلعد ام إصددابتهم، أو املدد نين وقتد  الاشددواقي ، اهلجمدا  مثدد  هنداك،

 املاامل ،  سوء  ضرو   من وغره  والتا يب  التاسفين،  واالحتجاز  االعتقا   وحاال   القسر ،  االختفاء
 مدن الا يد  ويشدك  ومصداد هتا  املمتلكدا  وهندب والسدخر ، اهندا،تيوف اإلثني  األقليا  لر ا  سيما ال

 ترقدى املد نين ضد   انتهاكدا أيضاا  املسل   اإلثني  اجلماعا  وا تك   حر    راقم االنتهاكا  ه ه
 القسدر  والتجنيد  لل ريد  التاسدف  السدلبو  والقتد  االختطداف عمليدا  ذل  يف با حر ،  راقم إىل

 شدد ك  أوصدد  الصدد د، هدد ا ويف  (143)واالبتدد از القسددري  والاتالدد  اإل شدداد ذلدد  يف بددا ألطفددا ،ا وجتنيدد 
 مجيدد  يف الاسددكري  للامليددا  اا فاليدد  حدد اا  الفددو  علددى ميامنددا  تضدد  أبن بو مددا - اإلنسددان حقددو  توثيدد 
 فاوضدا م وبد ء املد نين، حيدا  محايد  ميكدن حدى اإلثني  املناط  من القوا  مجي  وتس ب ال ل  أحناء
 جلميدد  والا الدد  املسدداوا  ميددن  أن ميكددن   يدد  احتدداد  دسددتو  وضدد  أ دد  مددن للجميدد  شددامل  اسددي سي

  (145)مماثل  توصيا  21 املشةك  والو ق   اكانأ يف النساقي  الس م ش ك  وق م   (144)ميامنا  إثنيا 
 2017 آ /أغسط  من  شن  ميامنا  يف األمن قوا  أن أيضاا  ال ولي  الافو منظم   وأبرز  -79
 ظاهرايا  ابأل  ، وسوهتا الروهينغيا قر  مئا  وحرق   والتا يب،  واالغتصا   القت   مشل   م مر   محل 
 اآلالف مئدا  وأُ در أ اكدان"  يف الروهينغيدا إنقداذ " ديش املسدل   الروهينغيا مجاع  هجما  على  داا 
 )بو مدددا( نالسياسدددي ناءالسدددج اع  مسددد   ابطددد  وأعربددد   (146)جمددداو  بلددد  إىل الفدددرا  علدددى الروهينغيدددا مدددن

  (147)مماثل  شواغ  عن 27 املشةك  والو ق  6 املشةك  والو ق  اإلنسان حقو   ص  ومنظم 
  ديش بدن الند اع أن والا الد  للقدانون األو ويب واملرك  احلري  عن لل فاع ال وي الت الف وأبرز -80

 وأن الشددمالي  وشددان كاشددن  واليدي يف 2011  ح يران/يونيدد  مندد  اسددتمر كاشدن  اسددتق   و دديش ميامندا 
 تسددددته ف الددددي اهلجمددددا  مددددؤخراا  زاد  وقدددد  داخليدددداا  مدددد ين 100 000 حددددواي تشددددرد إىل أد  ذلدددد 

 ال ينيد ، احلريد  علدى املفروض  القيود تفش  يف كاشن  استق    يش وشا ك   وال يني اإلثني  األقليا 
   وتينيداا  اجلنس  الانف املسل   القوا  تخ م واس ناق  الك ب ناء السما  وع م السخر  ذل  يف با

  (148)املسل  الن اع يف كس  
 هلجمددا  هدد فاا  انكدد   الكددا ين شدداب أن إىل أيضدداا  احلريدد  عددن للدد فاع الدد وي الت ددالف وأشددا  -81

 طويلدد  فددة  مندد  الددوطين كددا ين  احتدداد ملطال ددا  نتيجدد  احلكومدد  مدد  املت الفدد  الاسددكري  القددوا  شددنتها
  د ءاا  كاند   اهلجمدا  أن أظهدر ممدا وكناقسدهم، قدراهم حر  من كا ين  يومسي  عاىن وق   الستق  اب
 علددى والقتدد  التادد يب ا هددواوو  للجدديش الاتالدد  علددى كددا ين  مسددي يو وأُ ددر للقمدد   منسددق  خطدد  مددن
  (150)مماثل  شواغ  عن اإلنسان حلقو  كا ين  جمموع  وأعرب   (149)اجليش أي  
  ديش هلجدوم خدا  بشدك  الشداقا  األشدكا  أحد  أن  والا ال للقانون يباألو و  ك املر  وذكر -82

 قتدد  أو إصدداب  إىل  ديددؤ  الدد   الشدد ء بادد ، عددن املتفجددر  األ ضددي  األلغددام اسددتخ ام يف يتمثدد  ميامنددا 
  ان اإلنسد   حقدو    منظمد    مدن   كد    وأعربد      ( 151) السواء   على   اإلثني    املسل    اجلماعا   من  وأعضاء  م نين 

 االقددددت ف - ال وليدددد  األلغددددام حلظددددر ال وليدددد  واحلملدددد  إلنسددددانا حلقددددو  كددددا ين  جمموعدددد و  شددددن يدددد وال يف
  (152)املنفجر  غر ابل خاقر التلو  استخ ام بشنن مماثل  شواغ  عن الانقودي  لل خاقر املناه 

 ناملدد ني علددى هجماتد  واصدد  ميامنددا   ديش أن أيضدداا  والا الدد  للقدانون األو ويب املركدد  والحد  -83
 االشدت اكا  أد  ،2020 آذا /مدا س 16 ومن  ميامنا   منها تااين الي 19-كوفي    اق   أزم  خ  
 ،2020 مايو أاي /   ويف   شخص    61  000  تشري    إىل   شن   والي    يف   أ اكان   و يش   ميامنا     يش   بن  األخر  



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

GE.20-15044 14 

   واليدد  يف قدر   ثد  مدن األسدر وطدرد 19-كوفيد   لف دص عامد  صد   نقدا  أ بد  ميامندا   ديش أحدر 
 قام ، ميامنا ( يف املسل   )القوا  والتارادا أن بو ما بشنن ال  يل  يانآس ش ك  وأبرز    (153)كا ين
 املدد نين  علدى الندا  وأطلقدد  19-كوفيد   مدن الوقايدد  مواقد  بتد مر كدداين،  واليد  يف 2020 مدايو/أاي  يف
 مدن مالرغ على كاشن،  والي  يف 19-كوفي   من ي للوقا موقااا  التاراداو دمر  ،2020 ح يران/يوني  ويف
  (154)هناك عن  املالن النا  إط   وقف
 احلقدددددو  مدددددراقيب مناددددد  احلكومددددد  ألن قلقهدددددا عدددددن ووتدددددش  ايدددددت  هيدددددومن منظمددددد  وأعربددددد  -84

 ال ولي   اإلنساني   والوكاال  املت     األمم  وكاال   وصو   ومنا   الن اع،  مناط   دخو   من  والص فين
  (155)األساسي  ع ا املسا من وغرمها وال واء  اءالغ فرتو  ىلإ تساى الي
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