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الجئون وينبغي االعتراف  هم العرقية الذين فروا من بورما إلى بنغالديش "الروهينغا" أفراد جماعة -1

 .. يحق لهم التمتع بجميع الحقوق المقرونة بصفة اللجوءذابه

 

. قد يصل 2017أغسطس/آب  25منذ  بنغالديشإلى  بورمامن مسلمي الروهينغا من  ألف 600أكثر من فر 

، بما في اسابقالذين هربوا الجئي الروهينغا  ، عند إحصاء عددعدد الروهينغا الالجئين في بنغالديش إلى مليون

 .في والية راخين 2016و 2012أعمال العنف عامي  تي تلتال عمليات الهروبذلك 

 

الروهينغا  هناك فروا من الحملة العسكرية البورمية األخيرة من التطهير العرقي، بللم يقتصر األمر على الذين 

مغادرة منازلهم وسط عمليات القتل  أجبروا علىالذين فروا من حمالت القمع الحكومية السابقة، الذين إما 

اد، بما في ذلك وبلدهم لتجنب االضطه بيوتهمواالعتداءات األخرى وتدمير ممتلكاتهم، أو اضطروا إلى ترك 

 يمنع، تدمير منازلهم، وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ال جسدية اتحياتهم، اعتداءات لتهديد

  وجود دوافع اقتصادية أو شخصية مطالبة الالجئ بالحماية استنادا إلى مخاوف مبررة من التعرض لالضطهاد.

 

مجموعة عرقية مؤهلة للحصول على  135قائمة الرسمية لـ غير المعترف بهم في ال-سّهل حرمان الروهينغا 

من الجنسية، انتهاكات حقوقية مستمرة، بما في ذلك القيود  -1982الجنسية الكاملة بموجب قانون الجنسية لعام 

المفروضة على الحركة؛ الحصول على الرعاية الصحية وسبل المعيشة والمأوى والتعليم؛ واالعتقاالت 

سفي. على الحكومة البورمية اتخاذ خطوات فورية لتعديل هذا القانون ليتوافق مع المعايير الدولية واالحتجاز التع

 ويساعد على إنهاء عقود من التمييز وانعدام الجنسية. 

 

النزوح والهجرة السابقة، ينبغي اعتبار الروهينغا  والتي أدت إلى ،استنادا إلى الظروف الموضوعية في بورما

أو استُبعد من صفة  ال يجب االعتراف به كالجئشخصا  وجودما لم تثبت األدلة  ،بورما الجئين الذين فروا من

 اللجوء بموجب أحكام القانون الدولي لالجئين.

 

ا لتلبية االحتياجات يعلى الحكومات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية أن تقدم دعما سخيا فور -2

عليهم يش، والنازحين داخليا من جميع األعراق في بورما. اإلنسانية لالجئي الروهينغا في بنغالد

تقديم المساعدة اإلنسانية على أساس مبادئ الحياد وعدم التمييز، وبالتشاور مع السكان  أيضا

 المتضررين.

 

خالل أزمة الروهينغا األخيرة، كانت بنغالديش سخية في توفير مالذ للروهينغا الذين يواجهون االضطهاد في 

الموسمية. فعلى  توقد استجاب البنغاليون بطيبة هائلة، رغم انتشار الفقر والتحدي الضخم للفيضانابورما. 

، ساهمت أعداد كبيرة من البنغاليين في مؤخرا كلفة األرزعلى الكبير االرتفاع سبيل المثال، على الرغم من 

 تقديم األرز إلغاثة الروهينغا.

https://www.iom.int/news/two-months-outbreak-violence-number-rohingya-refugees-bangladesh-reaches-817000
https://www.hrw.org/ar/asia/burma
https://www.hrw.org/ar/asia/burma
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لتلبية االحتياجات اإلنسانية لالجئي الروهينغا في  ، على وجه الّسرعة،لجهات المانحة أن تقدم دعما سخياا على

األخرى لالجئين والنازحين داخليا في جميع  الحتياجات الملحةل تحيزدون ال ،بنغالديش والنازحين داخل بورما

و المبين في أنحاء العالم. ينبغي تقديم المساعدة اإلنسانية على أساس مبادئ الحياد وعدم التمييز، على النح

نبغي استشارة جميع السكان يكما  (.معايير سفير"الميثاق اإلنساني" و"المعايير الدنيا لالستجابة اإلنسانية" )

المتضررين، بمن فيهم أفراد المجتمعات المضيفة المحلية، لضمان تقديم المساعدة على أفضل وجه يلبي 

 ن اجتماعيا، وإشراكهم في المساهمة بتقديم هذه المساعدة.يالضعفاء والمستبعدخاصة ياجاتهم، احت

 

ليس فقط للسماح لالجئين في بنغالديش بالعيش  على المانحين أيضا أن يقدموا الدعم الثنائي الالزم لبنغالديش،

واحترام حقوق الالجئين  ،بي اللجوءضمان إبقاء الحكومة البنغالية حدودها مفتوحة لطال، بل لفي أمان وكرامة

 التعليم، الصحة، العمل، والحقوق االجتماعية واالقتصادية األخرى.، في حرية التنقل

 

تدريب الموظفين لتلبية االحتياجات و وجهة،الخدمات الم ،المساعدة اإلنسانية أن تشمل تدابير الحمايةعلى 

جات الخاصة، كاألطفال غير المصحوبين بذويهم، األسر الخاصة لالجئين والنازحين داخليا من ذوي االحتيا

التي تسافر مع أطفالها، ضحايا االتجار بالبشر، األشخاص الذين عانوا أو المعرضين للخطر والعنف القائم على 

نوع الجنس )الزواج القسري، واإليذاء المنزلي، وما إلى ذلك(، والنساء اللواتي يسافرن وحيدات وربات األسر، 

 .جنسيا   والمتحولين المزدوج الجنسي التفضيل وذوي والمثليات المثليينوات الحوامل والمرضعات، األمه

 

العنف  ،منذ أواخر أغسطس/آب ،شملت حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهينغا 

الجنسي على نطاق واسع. على الحكومة البنغالية أن تنشئ، بمساعدة الشركاء الدوليين، برامج للتوعية لمجتمع 

المتاحة  ليةالخدمات الصحية والعقبالالجئين  تعريفو ،الروهينغا للحد من الوصمة المتعلقة بالعنف الجنسي

ب، وإيجاد فضاءات صديقة للمرأة يسهل الوصول مجانا وبسّرية، بما في ذلك خدمات الرعاية بعد االغتصا

إليها لمساعدة النساء والفتيات في الحصول على الخدمات الطبية. على الحكومة والشركاء أن يستعدوا لتوفير 

ألثر طويل األجل ل رانظ، الرعاية الصحية طويلة األجل وخدمات الرعاية النفسية االجتماعية بعد االغتصاب

الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة دعم  الحكومة البنغالية أيضاعلى جنسي على الصحة. لالغتصاب والعنف ال

عالجها لضحايا  عتمادوضع بروتوكوالت للعيادات وغيرها من المرافق الطبية الك ،عن جرائم العنف الجنسي

 االغتصاب. 

 

 على بنغالديش أن تبقي حدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء.  -3

 

التي تنص على أنه لكل فرد الحق في  ،من "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" 14المبدأ من المادة ينبع هذا 

 22رقم  ةالتنفيذياللجنة استنتاج ومن  ،إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هربا من االضطهاد اللجوء

بشأن حماية طالبي اللجوء في  ،(1981) "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين"الصادر عن 

حاالت التدفق واسع النطاق. في مثل هذه الحاالت، ينص استنتاج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

قبول ملتمسي اللجوء في الدولة التي يلتمسون فيها اللجوء أوال، وإذا لم تتمكن تلك  "ينبغينه الالجئين على أ

 مؤقت على األقل". بشكلدائما أن تقبلهم  عليهادائم،  بشكلالدولة من قبولهم 

 

http://www.sphereproject.org/
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لالجئين الموجودين على أراضيها وعلى  ةالقسري عادةعلى بنغالديش أن تحترم مبدأ عدم اإل  -4

 حدودها.

 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ااتفاقية مناهضة التعذيب وغيره"بنغالديش دولة طرف في 

)اتفاقية مناهضة التعذيب(. على الرغم من أن بنغالديش ليست طرفا في "اتفاقية األمم " الالإنسانية أو المهينة

دوليا عرفيا وملزما لجميع الدول. بالتالي فإن  المتحدة لالجئين"، فإن حماية تلك االتفاقية لالجئين تعتبر قانونا

بنغالديش ملزمة بموجب كل من التزاماتها التعاهدية وحظر "القانون الدولي العرفي" لإلعادة القسرية، بأال 

أو يتعرض فيه لخطر حقيقي باالضطهاد أو التعذيب  ،تعيد أي شخص قسرا إلى مكان يواجه فيه تهديدا للحياة

سوء المعاملة. يحظر مبدأ عدم اإلعادة على الحكومة إجبار أي شخص على العودة أو غيره من ضروب 

الحاالت التي تفرض فيها الحكومات ضغوطا هذا لمواجهة هذه المخاطر بـ "أي شكل من األشكال". يشمل 

سيما يواجهون فيه خطرا ج دولةخيار سوى العودة إلى يس لديهم على األفراد الذين ل ،مباشرة أو غير مباشرة

على أنه "ينبغي في جميع الحاالت مراعاة المبدأ األساسي المتمثل  22بالتعرض لألذى. ينص االستنتاج رقم 

 في عدم اإلعادة القسرية بما في ذلك عدم الرفض على الحدود".

 

تطرد "ال يجوز ألية دولة طرف أن  حيث أنه ،( من اتفاقية مناهضة التعذيب  بنغالديش قانونيا1)3المادة تلزم 

أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى 

 "األمم المتحدة"االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". أثبتت األبحاث الميدانية التي أجرتها 

استخدام قوات األمن في بورما  ،اإلعالم بما فيها "هيومن رايتس ووتش" ووسائل ،والمنظمات غير الحكومية

على أن "تراعي السلطات  (2)3للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد الروهينغا. تنص المادة 

المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة 

ت الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اإلنسان في الدول المعنية". االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتهاكا

 هذا النمط موجود في بورما.

 

رب إلى البحر، إال أنها احترمت خالل وارغم أن السلطات البنغالية أعادت سابقا طالبي اللجوء المسافرين بالق

 األزمة الحالية مبدأ عدم اإلعادة القسرية وعدم الرفض على الحدود.

 

 على بورما أن تحترم تماما حق الالجئين في العودة.  -5

 

العودة. يعني احترام هذا الحق ضمان تسوية المطالبات  يالحكومة البورمية ملزمة باحترام حق الروهينغا ف

. يجب أن تسير يرغبون في استعمال هذا الحقوالسماح لألفراد بُحرية اختيار ما إذا كانوا  ،بالعودة بإنصاف

طريقة عادلة وآمنة ومنظمة. على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية أن تضغط على الحكومة العودة ب

 البورمية لضمان االحترام الكامل لحق العودة.

 

 12رغم أن بورما ليست طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي ينص في المادة 

تعسفا، من حق الدخول إلى بلده، فإن هذا المبدأ يعتبر قاعدة عرفية في ( على أنه ال يجوز حرمان أحد، 4)

 القانون الدولي.



الحق في العودة ليس في حد ذاته شرطا كافيا لتعزيز العودة الطوعية إلى الوطن كحل دائم لالجئي الروهينغا. 

إال إذا كانت بورما مستعدة وقادرة على ضمان  ،لن تكون العودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة ممكنة

االحترام الكامل لحقوق اإلنسان للعائدين، والحصول على الجنسية على قدم المساواة، واألمن بين المجتمعات 

 المحلية في والية راخين.

 

أجريت معهم قال العديد من الالجئين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، لكن ال أحد ممن 

 المقابالت يعتقد أن الوضع اآلن آمن أو سيكون كذلك قريبا.

 

  بأمان وكرامة.وعلى حرية اختيار الفرد، بناء عودة الالجئين أن تكون طوعية،  على  -6

 

ينبغي تزويد الالجئين والنازحين بمعلومات كاملة وموضوعية ودقيقة عن الظروف في مناطق العودة المحتملة، 

 اخيار يمنحوالظروف األمنية، وتوافر المساعدة والحماية إلعادة االندماج في بورما. يجب أن بما في ذلك ا

 بين البقاء أو العودة. احقيقي

 

إذا أو  ،الحكومة البنغالية في المستقبل خيارا حقيقيا منحهمإذا لم تطوعيا، ال يجوز اعتبار خيار المغادرة 

أو إخضاعهم  ،وعدم منحهم وضعا قانونيا ،تدابير قسرية مثل تخفيض الخدمات األساسية لالجئين استخدمت

 .أو إذا كانت المساعدة اإلنسانية غير كافية لتلبية االحتياجات األساسية ،لقيود أخرى على حقوقهم األساسية

 

إقامتهم المعتادة، والتعويض والنازحون داخليا بالحق في العودة إلى ديارهم أو أماكن  الالجئونيتمتع  -7

 عن خسائرهم، بما في ذلك أراضيهم وممتلكاتهم.

 

 ،أو أراضيهم ،يحق لالجئين والنازحين داخليا ممن حرموا بصورة تعسفية أو غير قانونية من منازلهم السابقة

 الحصول علىاختيارهم ومن أو أماكن إقامتهم المعتادة، العودة إلى مكان إقامتهم أو مكان  ،أو ممتلكاتهم

 لحصول علىممتلكاتهم. أما الذين ال يستطيعون العودة إلى ديارهم أو غير الراغبين في ذلك، فلهم الحق في ا

مبادئ األمم ممتلكاتهم. هذه الحقوق منصوص عليها في  جميعوتعويضات من الحكومة عن فقدان منازلهم 

بشأن "إعادة اإلسكان والممتلكات في سياق عودة الالجئين والنازحين داخليا". تنص هذه  المتحدة بينهيرو

المبادئ على أن "لجميع الالجئين والنازحين الحق باستعادة أي مسكن و/أو أرض و/أو ممتلكات ُحرموا منها 

بصورة تعسفية أو غير مشروعة، أو تعويضهم عن أي مسكن أو أرض أو ممتلكات يستحيل استعادتها على 

ُحرموا بصورة تعسفية أو غير النحو الذي تحدده محكمة مستقلة ونزيهة". لالجئين والنازحين داخليا الذين 

 الحق في استعادة ما ُسلب منهم.   ،مشروعة من حريتهم، سبل عيشهم، مواطنتهم، حياتهم األسرية، وهويتهم

 

 على بنغالديش أن تواصل تسجيل الالجئين وأن تكمله.  -8

 

هو  ،ود الوطنيةاستكمال التسجيل الفردي وتسجيل المقاييس الحيوية لالجئين بأسرع ما يمكن بعد عبور الحد

لتحديد الهوية وحماية الحقوق، بما في ذلك منع االعتقاالت التعسفية واإلعادة القسرية، تجنب  أمر ضروري

الفصل بين األسر، تحديد األفراد الضعفاء للغاية، تمكين التوزيع العادل للمساعدات الغذائية واإلنسانية، وتوفير 

http://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
http://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
http://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html


، ينبغي أن يكون التسجيل ( الصادر عن اللجنة التنفيذية للمفوضية2001) 91لالستنتاج رقم الحلول الدائمة. وفقا 

 صارم. بشكلاتهم الشخصية ينبغي حماية سرية معلومكما سريا وفرديا وأن يحترم كرامة الالجئين احتراما تاما. 

 

وتقوم وكاالت المعونة  ،ألف الجئ 300حتى اآلن، أكملت الحكومة البنغالية تسجيل المقاييس الحيوية ألكثر من 

من إيصال المساعدات اإلنسانية بشكل محدد وضمان تحديد  يتمكنواالدولية بتسجيل الالجئين عبر رب األسرة ل

 قضايا الحماية.

 

 مخيمات الالجئين غير مستدامة وينبغي تجنب السكن المطول لالجئين في المخيمات.  -9

 

نها إال أفي الوقت الذي قد تكون فيه مخيمات الالجئين ضرورية لتقديم المساعدة خالل حالة طوارئ لالجئين، 

في المجال اإلنساني أن . على الحكومة البنغالية وشركائها طويلة األمدال تشكل نموذجا مستداما لحاالت اللجوء 

مؤقتا خالل هذه األزمة، وأن ينقلوا الالجئين في أقرب وقت ممكن إلى مساكن  حاليعتبروا مخيمات الالجئين 

 حرية الحركة مع تعزيز االكتفاء الذاتي.ب سمحت

 

البنغاليون إنهم  قال المسؤولونبنغالديش،  فيمنطقة كوكس بازار  ييجري حاليا بناء مخيم كبير لالجئين ف

نقل الجئي الروهينغا من منطقة  قد اقترحت مسبقايخططون لتطويقه بأسالك شائكة. كانت السلطات البنغالية 

كوكس بازار إلى جزيرة ثينغار شار، وهي جزيرة ساحلية غير مأهولة وغير متطورة ومعرضة بشدة 

حرية التنقل وسبل العيش والغذاء للفيضانات. من شأن أي من هذين الوضعين أن يحرم الالجئين من حقوقهم في 

 .والتعليم، مما يشكل انتهاكا اللتزامات بنغالديش بموجب "القانون الدولي لحقوق اإلنسان"
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البورمية إلى أن الروهينغا الراغبين في العودة إلى البالد يجب أن يعيشوا في مخيمات النازحين  الحكومةأشارت 

، 2012في والية راخين عام  حال لدى احتجاز الروهينغا النازحين داخليا بعد أعمال العنفكان الداخليا. كما 

فإن أي مخيمات من هذا القبيل من شأنها أن تقيد الحقوق األساسية، تفصل الجئي الروهينغا العائدين والنازحين 

عن بقية البورميين، وتُفاقم التمييز العرقي والديني. من شأن نقل الالجئين العائدين إلى مخيمات أو مناطق معينة 

عادة بناء منازلهم، العمل في أرضهم، استعادة سبل كسب من قدرة العائدين على إ تحدأن يحد من تحركاتهم، 

سوء المرافق  العيش، وإعادة االندماج مع المجتمع البورمي. كما تتعرض هذه المخيمات لخطر االكتظاظ،

 الصحية، زيادة األمراض، واالعتماد على المعونة.

 

على النحو الذي اقترحته دود، من المرجح أن يُستخدم إنشاء "مناطق آمنة" على الجانب البورمي من الح

، كذريعة لعودة الالجئين قسرا، ومن شأنه أن ينتهك الحق في التماس اللجوء عن طريق منع الحكومة البنغالية

 المزيد من الهروب من والية راخين شماال.

 

فيما يتعلق بـ "المناطق اآلمنة" في سوريا  المبادئ والمخاوف التي عبرت عنها هيومن رايتس ووتشالعديد من 

 وبلدان أخرى تنطبق على بورما.

http://www.unhcr.org/excom/exconc/3bd3e1d44/conclusion-registration-refugees-asylum-seekers.html
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/30/government-to-set-up-barber-wire-fences-around-11-rohingya-camps/
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/30/government-to-set-up-barber-wire-fences-around-11-rohingya-camps/
https://www.hrw.org/news/2017/02/08/bangladesh-reject-rohingya-refugee-relocation-plan
https://www.hrw.org/news/2017/02/08/bangladesh-reject-rohingya-refugee-relocation-plan
https://www.irinnews.org/news/2017/09/19/internment-fears-myanmar-plans-new-camps-scattered-rohingya
https://www.irinnews.org/news/2017/09/19/internment-fears-myanmar-plans-new-camps-scattered-rohingya
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/bd_en.pdf
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/bd_en.pdf
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/bd_en.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301162
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301162

