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 بورما
 

التحول الدیمقراطي في بورما إلى إفساح المجال أمام أزمة إنسانیة وحقوقیة ھائلة بدأت في توقف أدى 
عندما شن الجیش حملة تطھیر عرقي واسعة النطاق ضد السكان المسلمین من الروھینغا  2017أغسطس/آب 

المجاورة  غالدیشبنألف من الروھینغا إلى  625في والیة راخین. بحلول نوفمبر/تشرین الثاني، فّر أكثر من 
ھربا من عملیات القتل الجماعي والعنف الجنسي والحرق المتعمد وغیرھا من االنتھاكات التي ترقى إلى 

 جرائم ضد اإلنسانیة ترتكبھا قوات األمن.
 

ظل الحكومة المدنیة المنتخبة دیمقراطیا بقیادة "الرابطة الوطنیة من  فيالبالد  فيأول عام كامل  2017كان 
ي. اتخذت الحكومة التي تقودھا تشیمقراطیة" والزعیمة المدنیة بحكم األمر الواقع أونغ سان سو أجل الد

الرابطة الوطنیة بعض الخطوات اإلیجابیة، بما فیھا التصدیق على "العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة 
اضي في الماضي، وإصدار واالجتماعیة والثقافیة"، واالنخراط في بعض الجھود لحل قضایا مصادرة األر

لتعبیر والتجمع. مع ذلك، استخدمت الحكومة بشكل متزاید القوانین حریة اإصالحات طفیفة للقوانین المنظمة ل
 .القمعیة لمحاكمة الصحفیین والنشطاء والنقاد للتعبیر السلمي الذي یعتبر انتقادا للحكومة أو الجیش

 
رغم ظھور الحكم المدني، ظل الجیش الحاكم الرئیسي للسلطة في البلد، واستمر في منع الجھود الرامیة إلى 

الذي یسمح للقوات المسلحة باالحتفاظ بالسلطة على األمن القومي واإلدارة العامة  2008تعدیل دستور عام 
د. یتیح الحكم الدستوري للجیش من خالل السیطرة على وزارات الدفاع والشؤون الداخلیة وشؤون الحدو

 .المئة من المقاعد البرلمانیة، وھو ما یمنحھ حق اعتراض فعال على التعدیالت الدستوریةب 25تعیین 
 

لم تحرز عملیة السالم مع الجماعات المسلحة العرقیة أي تقدم ملموس. تصاعد القتال في والیتي كاشین وشان 
لقسري وغیره من االنتھاكات ضد المدنیین، على ید القوات الحكومیة ا ھجیرالشمالیة، ما أدى إلى زیادة الت

 .بشكل رئیسي
 

 الجرائم ضد اإلنسانیة والتطھیر العرقي للروھینغا
أغسطس/آب، ردا على ھجمات منسقة على مواقع قوات األمن شمال والیة راخین من قبل مسلحین  25في 
، شنت قوات األمن عملیة عسكریة واسعة النطاق ضد )أراكان جیش" (أراكان إنقاذ الروھینغا في جیش"من 

 .السكان المسلمین من الروھینغا
 

راخین، بالھجوم على قرى الروھینغا وارتكبت المذابح من إثنیة ال قامت وحدات عسكریة، بمساعدة میلیشیات
روا بسبب واالغتصاب على نطاق واسع واالحتجاز التعسفي والحرق العمد. قُتل بعض الروھینغا الذین ف
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ش وبورما. أظھرت صور یزرعھا الجنود على طرق بالقرب من الحدود بین بنغالد ياأللغام األرضیة الت
 .قریة یسكنھا الروھینغا بشكل رئیسي إما دمرت بشكل كبیر أو كلیا 340األقمار الصناعیة أن أكثر من 

 
یون شخص، رغم عدم وجود أرقام أغسطس/آب، قُدر عدد السكان الروھینغا في بورما بأكثر من مل 25قبل 

ألف من الروھینغا داخلیا وسط والیة  120نحو  نزح. 2014دقیقة نظرا الستبعاد الروھینغا من تعداد عام 
. نفى الجیش والحكومة أن الروھینغا مجموعة عرقیة، وحرموھم من 2012راخین بسبب موجات العنف عام 

 ."الروھینغا" لتعریفھم كأجانب المواطنة، واصفین إیاھم بـ "البنغال" بدال من
 

، وشاركا في 2017-2016عیّن الجیش والحكومة لجان تحقیق متعددة بشأن العنف الذي وقع في الفترة 
إذنا أعمال التزییف وأنكرا أي عملیات قتل غیر مشروعة. ذكرت الحكومة البورمیة مرارا أنھا لن تمنح 

الحقائق"، التي أنشأھا "مجلس حقوق اإلنسان" التابع لألمم عضاء "بعثة األمم المتحدة لتقصي أل بالدخول
 .2016بعد ھجمات على الروھینغا أواخر عام  2017المتحدة في مارس/آذار 

 
، أصدرت "الجمعیة العامة لألمم المتحدة" قرارا یحث بورما على منح البعثة 2017في دیسمبر/كانون األول 

الحكومة وصول الصحفیین المستقلین ومراقبي حقوق اإلنسان  وصوال كامال وغیر مقید وغیر مراقب. منعت
القیود المفروضة بشدة على إمكانیة الوصول فرض إلى المناطق المتضررة في والیة راخین. كما واصلت 

للوكاالت اإلنسانیة، مما یضاعف الظروف اإلنسانیة المریعة التي یواجھھا المشردون داخلیا والمقیمون 
 .اآلخرون

 
 ت العرقیة والتشرید القسريالنزاعا

مع توقف عملیة السالم، استمر القتال بین الجماعات العسكریة والعرقیة المسلحة على مدى العام في والیتي 
وشان الشمالیة، حیث تعرض المدنیون لخطر الھجمات العشوائیة والتشرید القسري وعرقلة  كاشین

في المخیمات في المنطقة،  نازحینألف مدني من ال 100المساعدات من جانب الحكومة. ال یزال حوالي 
 .وكثیر منھم بالقرب من مناطق الصراع النشط، مما یزید من ضعفھم

 
 الوطني الدیمقراطيمنطقة كوكانج بوالیة شان عندما ھاجم "جیش التحالف  في مارس/آذار اندلع القتال في

ألف شخص مؤقتا عبر الحدود إلى  20لوكاي. فر أكثر من  فيالمیانماري" مواقع عسكریة وكازینوھات 
آالف شخص إلى وسط بورما. في یونیو/حزیران، تصاعد القتال في بلدة تاناي بوالیة  10الصین، ونزح نحو 

 يین، مما أدى إلى تشرید اآلالف. ھدد القتال المتقطع في والیة تشین مع جیش أراكان، المكون من بوذیكاش
 .راخین، المدنیین ما اضطر مئات لترك منازلھم

 
ازدادت التقاریر عن اإلصابات والوفیات الناجمة عن األلغام األرضیة، التي تستخدمھا الحكومة والقوات 

سواء. تعد خسائر األلغام األرضیة في بورما خالل العقد الماضي ثالث أعلى معدل المسلحة العرقیة على حد 
في العالم. جندت الحكومة والجماعات المسلحة العرقیة األطفال بصورة غیر شرعیة في قواتھم. لم تجر 

 النزاع.الحكومة تحقیقات كافیة أو فعالة في االنتھاكات المزعومة التي یرتكبھا أفراد عسكریون في مناطق 
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 الھجمات على حریة التعبیر واإلعالم
والغامضة الحتجاز واعتقال وسجن األفراد بسبب التعبیر  فضفاضةصعّدت الحكومة استخدام القوانین ال

نشطاء وصحفیون عن زیادة في المراقبة والتھدید والتخویف من جانب أفراد األمن أو  تحدثالسلمي. 
 على وسائل اإلعالم في البالد. سلبيت القضائیة للصحفیین أثر وكالئھم. كان لالرتفاع في المالحقا

 
. الحكم ازدادت المالحقات القضائیة النتقادات المسؤولین الحكومیین أو العسكریین منذ تولى الرابطة الوطنیة

، وھو قانون مبھم بشكل 2013(د) من قانون االتصاالت لعام  66قضیة بموجب المادة  90تم تقدیم أكثر من 
 صحفیا من بین المتھمین. 20امض یجّرم فئات واسعة من التعبیر على اإلنترنت، مع أكثر من غ
 

في سبتمبر/أیلول، بعد أن رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء عقوبة القانون الجنائیة، وقع الرئیس تین كیاو على 
إلى سنتین، وسمح  سنوات 3تعدیالت قانونیة على القانون الذي خفض الحد األقصى لعقوبة السجن من 

 باإلفراج بكفالة، ولكن تم االحتفاظ بأغلبیة األحكام اإلشكالیة.
 

 9من قانون العقوبات ضد  500، وجھ الجیش تھمة التشھیر بموجب المادة 2017في ینایر/كانون الثاني 
 طالب أدوا أدوارا في مسرحیة ساخرة عن النزاع المسلح في تجمع للسالم في منطقة إیراوادي. في

(د) إلى مدافع عن حقوق اإلنسان محلي بسبب نشر فیدیو عن  66ُوجھت تھمة بموجب المادة  ،یونیو/حزیران
 66، سوي وین، في یولیو/تموز بموجب المادة "میانمار ناو"اعتُقل رئیس تحریر  ."فیسبوك" علىالمسرحیة 

فالة ولكنھ واجھ تأخیرات واسعة (د) بسبب نقده على فیسبوك الراھب البوذي المتطرف ویراثو. أفرج عنھ بك
 قبل المحاكمة.

 
شھرا في أكتوبر/تشرین األول النتھاكھ  18ُحكم على خینغ میو ھتون، ناشط في حقوق البیئة، بالسجن 

(ب) و(ج) من قانون العقوبات، الذي یجرم الكالم الذي یحتمل أن یسبب الخوف أو األذى  505للفقرتین 
 2016رتكاب جرائم ضد بعضھم البعض. احتجز ھتون منذ یولیو/تموز ویحرض على فئات أو مجموعات ال

الجیش بانتھاكات  نائب المتحدث باسمھ اتھمللمساعدة في إعداد بیان صادر عن "حزب تحریر أراكان"، الذي 
 الحقوق.

 
" في یونیو/حزیران اعتقل رئیس تحریر صحیفة "فویس" كیاو مین سوي، وكاتب الرأي "كیاو زوا نینغ

(د) من قانون االتصاالت بشأن  66، والمادة 2014(ب) من قانون وسائل اإلعالم لعام  25بموجب المادة 
مایو/أیار. في وقت الحق من ذلك الشھر، احتُجز  يعتذارا فامقال یسخر من فیلم دعائي عسكري، رغم نشره 

 "إیراوادي"دیمقراطي"، وواوي ونغ من صحفیین ھم أیي ناي وبیي فون نینغ من "صوت بورما ال 3
حدث نظمھ "جیش تانغ  تغطیةأثناء  1908) من قانون الجمعیات غیر المشروعة لعام 1( 17بموجب المادة 

الوطني للتحریر"، وھي جماعة مسلحة عرقیة، في والیة شان الشمالیة. بعد غضب محلي ودولي، أسقطت 
 التھم.

 
ات غیر المشروعة لتقیید حریة تكوین الجمعیات واحتجاز یانون الجمعخدمت الحكومة منذ فترة طویلة قتاس

الناشطین السلمیین. في أكتوبر/تشرین األول، حكمت السلطات على اثنین من قادة المجتمعات المحلیة في 
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سنوات وسنتین، على التوالي، بموجب المادة  4كاتشین، ھما دومداو نونغ الت والنغیاو غام سنغ، بالسجن 
توثیق األضرار العسكریة  في). اتُھم الرجالن بدعم "جیش استقالل كاشین" بعد مساعدة صحفیین 1( 17
 والیة شان الشمالیة. فيلحقت بالمناطق المدنیة  التي

 
السلمیة، ال یزال الحق في االحتجاج  المسیراترغم التغییرات التي طرأت على قانون التجمع السلمي و

، سیراتول ُعدل القانون إلزالة شرط موافقة الحكومة على عقد تجمعات أو ممحدودا. في أكتوبر/تشرین األ
ولكنھ احتفظ بعدة أحكام ال تفي بالمعاییر الدولیة. أعلنت الشرطة في نوفمبر/تشرین الثاني حظرا تاما على 

 بلدة رئیسیة في رانغون. 11جمیع التجمعات العامة في 
 

 ي مارس/آذار أحكاما غامضة بشأن المراقبة وحمایة البیانات.یتضمن قانون الخصوصیة الجدید الذي صدر ف
 

 الحریة الدینیة
ال تزال األقلیات الدینیة، بما فیھا الھندوس والمسیحیین والمسلمین، تواجھ التھدیدات واالضطھاد في بلد 

السلطات بتغریم نشطة الدینیة بشكل صارم، وتھدد تنظم األغالبا ما  المئة من سكانھ من البوذیین.ب 88حوالي 
 أو سجن األشخاص الذین یؤدون الصالة المنظمة في منازلھم.

 
في مایو/أیار أرسلت السلطات رسالة إلى رجل مسیحي في رانغون، تحذره من االستمرار في الصالة في 

منزلھ مع آخرین دون الحصول على موافقة السلطات أوال. في منطقة ساغینغ، ھاجم بوذیون المصلین 
 ن، وھدموا المنازل والممتلكات الشخصیة.المسیحیی

 
اتخذت الحكومة إجراءات متزایدة ضد الرھبان البوذیین والمنظمات البوذیة التي استخدمت الخطاب 

یقودھا راھب بوذي،  يالمتطرف. في مایو/أیار حظرت الحكومة استخدام اسم وشعارات "جماعة ماباتا" الت
و"رابطة حمایة العرق والدین". امتثلت بعض فروع المنظمة ولیس جمیعھا. حظر راھب متطرف معروف، 

 لمدة عام واحد، ولكنھ انتھك القرار في بعض األحیان دون عواقب. إلقاء الخطب العامةویراثو، من 
 

بالضغط على  100و 50ددھم بین یتراوح ع المتطرفین من البوذیینت مجموعة في أبریل/نیسان، قام
 یتا في رانغون إلغالق مدرستین إسالمیتین.كالمسؤولین المحلیین والشرطة في بلدة ثا

د فتح المدارس، مما منع مئات الطالب من التعلیم. عقب اإلغالق اتھم ینفذت السلطات طلب المجموعة ولم تع
أشھر بسبب صالة  6و/أیار. واجھوا السجن مای 31مسلمین شاركوا في صالة عامة في  7مسؤولون محلیون 

 أو القرى. األحیاءعامة بموجب قانون إدارة 
 

 الھجمات على المدافعین عن حقوق اإلنسان
بسبب سیادة القانون  عرقلةلل ةال تزال المساءلة عن الھجمات على المدافعین عن حقوق اإلنسان عرض

 مالحقة أفراد قوات األمن.الضعیفة في البلد، القضاء الفاسد، وعدم الرغبة في 
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ینایر/كانون الثاني، قُتل كو ني، وھو محام مسلم بارز ومستشار كبیر من "الرابطة الوطنیة من أجل  29في 
الدیمقراطیة"، خارج مطار رانغون. كان كو ني، وھو داعیة منذ فترة طویلة للحوار بین األدیان واإلصالح 

لجدل بما فیھا مشروع قانون خطاب الكراھیة والتعدیالت الدستوریة. الدیمقراطي، مؤیدا للتشریعات المثیرة ل
الھجوم. انتُقدت أونغ  إنھ خططقیل  يمشتبھ بھم ولكن لم یلق القبض على الشخص الذ 4اعتقلت السلطات 

 ي على نطاق واسع بسبب صمتھا بعد القتل.تشسان سو 
 

ناشط حقوق اإلنسان نو شیت باندینغ، فیھا مدافعون عن البیئة بعد. األشخاص ھم  جرائم قتل 3 لم تحل
في  الذي قتل ، وزعیم المجتمع المحلي لونغ جارم2016أواخر عام قتلوا والصحفي االستقصائي سو مو تون 

 .2017فبرایر/شباط 
 

شمالیة، ھتاي أونج، على ید والیة شان ال فينوفمبر/تشرین الثاني، قُتل الناشط في مجال األراضي  1 في
 المصادرة. األراضيطریقھ لمناقشة نزاع حول  فيجماعة بینما كان 

 
 حقوق األراضي وضبط األراضي الحكومیة

الذین یملكون للمزارعین  كاف توفر أمانال اتخذت الحكومة عدة خطوات نحو إصالح قوانین األراضي التي 
عقودا بشأن مصادرة األراضي التي وقعت تحت الحكم األراضي، ومن أجل حل المطالبات التي دامت 

 العسكري.
 

غیر أن التقدم كان محدودا ألن محاوالت إصالح القوانین وھیاكل إدارة األراضي لم توفر حمایة إضافیة 
. واجھ المزارعون 2016ألصحاب األراضي ولم تتضمن أحكاما لسیاسة استخدام األراضي الوطنیة لعام 

بسبب احتجاجھم على مطالبات مصادرة األراضي التي لم یتم حلھا. تركت آلیات  تھدیدات واعتقاالت
 االنتصاف الضعیفة كثیرین دون رزق أو تعویض، ومواجھة عوائق متزایدة أمام الرعایة الصحیة والتعلیم.

 
 االتجار بالبشر

ال یزال االتجار بالبشر مشكلة خطیرة في عدة مناطق، وال سیما في الشمال حیث یؤدي النزاع المسلح 
والتشرید واسع االنتشار إلى تفاقم عدم االستقرار المالي. النساء والفتیات في والیتي كاشین وشان اللواتي 

والفتیات إلى األسر الصینیة على  االنتھاكات. بیع عدید من النساء نیذھبن إلى الصین بحثا عن عمل تواجھ
تعریضھن لالسترقاق الجنسي،  ،أنھن "عرائس" وكثیرا ما واجھن انتھاكات مروعة، بما فیھا حبسھن

إجبارھن على حمل أطفال "أزواجھن" باالغتصاب، وفصلھن قسرا عن أطفالھن. وضعت الحكومة البورمیة 
ھاكات أو مساعدة النساء والفتیات اللواتي ھربن أو حاولن تدابیر قلیلة لحمایة النساء والفتیات من ھذه االنت

 ذلك.
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 الدولیة الرئیسیة طرافاأل
 فيواصلت الصین تعزیز عالقاتھا مع بورما، وتحمي الحكومة البورمیة من العمل الدولي المتضافر والتدقیق 

إطار مبادرة "حزام واحد وطریق واحد"  فيأزمة الروھینغا. ازدادت مشاریع البنیة التحتیة واسعة النطاق 
 الصین، بما فیھا تطویر میناء بحري شرقي یوفر وصوال استراتیجیا للمحیط الھندي. في

 
بورما من خالل الروابط مع الجماعات العرقیة المسلحة  فيعملیة السالم  فيحاولت الصین القیام بدور أكبر 

بشأن عودة  بنغالدیشعلى الحدود. في أكتوبر/تشرین الثاني، عملت الصین كوسیط للمحادثات بین بورما و
 بالمعاییر الدولیة لحمایة واحترام حقوق الالجئین. االتفاقلم یِف الالجئین الروھینغا، ولكن 

 
في بورما بالحصول على دعم قوي من المانحین الغربیین، الذین ظلوا یأملون في استمرت الحكومة المدنیة 

 عملیة اإلصالح، ولكنھم قلقون بشأن ضعف الحكم وزیادة دور ومكانة الجیش.
 

ردا على أزمة الروھینغا، عقد "مجلس األمن الدولي" في سبتمبر/أیلول أول مناقشة مفتوحة للوضع في بورما 
. بدال من ذلك،  لفیتوات الصین مشروع قرار لمجلس األمن بسبب التھدید باستخدام سنوات. عرقل 8خالل 

اعتمد المجلس في نوفمبر/تشرین الثاني بیانا رئاسیا أعرب فیھ عن بالغ قلقھ إزاء التقاریر التي تفید بوقوع 
ى التعاون مع انتھاكات لحقوق اإلنسان في والیة راخین من جانب قوات األمن في بورما، ودعا بورما إل

 ھیئات التحقیق التابعة لألمم المتحدة.
 

اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارا صاغتھ "منظمة التعاون اإلسالمي"  ،في دیسمبر/كانون األول
إتاحة وصول  ،وشارك في رعایتھ تحالف عریض بین األقالیم دعا إلى وضع حد للعملیات العسكریة

ھات الفاعلة دون عوائق، العودة المستدامة لالجئین إلى أماكنھم األصلیة، المساءلة المساعدات اإلنسانیة والج
عن االنتھاكات والتجاوزات، واالحترام الكامل "لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة" لسكان الروھینغا، بما 

 فیھا المواطنة الكاملة. طلب القرار أیضا تعیین مبعوث خاص إلى بورما.
 

" جلسة خاصة تدین المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین" تون األول عقدفي دیسمبر/كان
 تودعالحكومة على السماح بوصول بعثة تقصي الحقائق المنشأة من قبل المجلس،  تاالنتھاكات، حث

الحكومة إلى معالجة األسباب الجذریة، مثل انعدام الجنسیة وحرمان الروھینغا من الجنسیة. قال المجلس إن 
تكون آمنة وطوعیة وكریمة، ووفقا للقانون الدولي، وطلب تقاریر إضافیة من "مفوض األمم  أنالعودة یجب 

 ".اإلنسانالمتحدة السامي لحقوق 
 

واسعة النطاق بسبب التطھیر العرقي للروھینغا التي نفذھا الجیش، إال أنھ  في حین واجھت بورما إدانة دولیة
ملموس. في سبتمبر/أیلول، أعلنت المملكة المتحدة أنھا أوقفت جمیع البرامج المشتركة مع  أي ردلم یكن ھناك 

الضباط الجیش البورمي. في أكتوبر/تشرین األول، علق "االتحاد األوروبي" الدعوات الموجھة إلى كبار 
العسكریین وإجراء استعراض للتعاون الدفاعي. أوقفت الوالیات المتحدة النظر في إعفاءات السفر للمسؤولین 

العسكریین الكبار الحالیین والسابقین وألغت دعوات لكبار المسؤولین العسكریین لحضور الفعالیات التي 
بنك الدولي"، في معرض إشارتھ إلى األزمة في ترعاھا الوالیات المتحدة. في أكتوبر/تشرین األول، أعلن "ال
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ملیون دوالر، وھو أول مساعدة مالیة مباشرة لمیزانیة  200والیة راخین، أنھ سیؤخر تقدیم قرض بمبلغ 
 الحكومة منذ أن علقت المؤسسة إقراضھا للبلد في أواخر الثمانینات.

 
التي تستخدم الجنود األطفال، رغم توثیق  أزالت الحكومة األمریكیة بورما من قائمتھا السنویة للحكومات

األطفال وتجنیدھم  عملیات التجنید الجاریة. تبقى بورما على قائمة "العار" السنویة لألمم المتحدة الستخدام
، رغم بشربورما في تقریرھا العالمي لالتجار بالمرتبة  الجیش. كما رفعت الوالیات المتحدةمن قبل 

 ود الضعیفة التي تبذلھا الحكومة إلنھاء االتجار ومعاقبة المسؤولین.االنتھاكات المستمرة والجھ
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