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  عىل املنطقة نظرة عامة
 

 بقوة استهدفت قمعية إجراءات الصينية الحكومة اتخذت. ومقاومة نضال عام أيضا   كان ولكن آسيا، في قمع عام 2019 عام كان لقد
 بدفاع الحريات ت ك حظيت وقد. 1997 عام في اإلق يم تسككك يم شكككرو  بموجب كونغ هونغ سككككان بها ِعد  و   التي الحريات متجددة

را  . مأسككاوية االحتماالت أشككد ضككد الشككوارع في مسككتميت ها ر، تِ او   وشكك  ها  ذلك في بما -العنيفة الشككر ة أسككاليب مواجهة وفي شكك 
ر   ال وابل اسكتخدام صكا  مدة خالل السكيةة والمعام ة البدنية، واالعتداءات التعسكفية، واالعتقاالت ل دموع، المسكي ة الغازات من له ح 
رنِين بالمسكككاءلة  البوا إذ فوالذية، عزيمة الناس من الماليين أظهر -االحتجاز صكككِ  التعبير بحرية المتع قة اإلنسكككانية حقوقهم ع ى م 
 .الس مي والتجمع

 ضكد مجحف تمييز فيه جديد قانون ضكد الشكوارع إلى الناس ماليين خرج حيث الهند في أيضكا اتقدت السك مية االحتجاجات شكرارة
 والمتس طة القاتمة رؤيتهما فرض آسيا في دولتين وأقوى أكبر وتحاول. ال أم هنديا موا نا يكون ن يمكنه من تقرير عند المس مين

صيني اإلق يم في هذا ورأينا". القومي األمن" لكككككك تهديد بمثابة األق يات تعتبران إذ القارة، ع ى  اسميا، يحظى، الذي شينجيانغ ال
 ورأينا". التأهيل إعادة معسكرات" لك الحقيقية األهوال ظهور أعقاب في الشرقية تركستان مس مي قمع ت ك ثَّف حيث الذاتي بالحكم
 إذ باألغ بية؛ المسككك مون فيها يحظى التي الهند في الوحيدة الوالية اآلن حتى تشككككل التي كشكككمير، والية في األمر هذا أيضكككا
 .  اليوم حتى مستمرا يزال ال ع يها حصار وفرض بها، الخاص الذاتي الحكم إلغاء إلى الهندية الحكومة عمدت

 -الفصح عيد بمناسبة األحد تفجيرات أعقاب في المس مين ضد عنف اندلع حيث لنكا، سري دولة أيضا الشيطنة سياسة و الت
 الثاني، تشككرين/نوفمبر وفي. فنادق وثالثة كنائس ثالث في المسككيحيين، من معظمهم شككخصككا، 250 من أكثر بحياة أودت والتي
سا جوتابايا انت ِخب سا راجاباك سرح في مقعده ت ب وَّأ   إذ ل بالد؛ رئي د ِحم م زا صال م  ضاءلت وبالتالي متنفذين، بقادة أ  التةام في اآلمال ت
 رودريغو شنها التي" المخدرات ع ى الدامية الحرب" استمرت الف بين، وفي. لعقود تمراس الذي الداخ ي النزاع عن الناشةة الجراح

 .الدولي المستوى ع ى االحتجاجات من متواضعة موجات سوى ت ثِرا  لم والتي دوتيرتي،

خت آسككيا، شككرق جنوب وفي  اإلعالم، أفواه وتكميم معارضككيها، إسكككات إلى لجأت إذ فأكثر أكثر نفسككها القمعية الحكومات رسككَّ
 وفي. االعتقال إلى أصحابها تقود أن يمكن س مية احتجاجات في كثيرة، ب دان في المشاركة، إن بحيث المدنية المساحة وتق يص

سيا، جنوب صة الحكومات بدت آ ص ة ع ى حري سات؛ هذه موا سيا صة -ل قمع القديمة األنما  إلدامة جديدة  رقا ابتكرت إذ ال  وخا
 . اإلنترنت شبكة ع ى المعارضين لمعاقبة صارمة قوانين سن خالل من

ياِطن   ع يها، الشرعية وإضفاء القمع أساليب لتطبيق محاولة وفي ش  ننِفهم ودائم منتظم بشكل منتقديها آسيا في الحكومات ت  ص   وت 
ج" األحوال أفضككل في هم والذين ،"األجنبية القوى" أيادي في بيادق أنهم ع ى ذَّ  إذ سككمعتهم وتشككويه -"خونة" أسككوأها وفي" سكك 
 الشركات مساءلة عم ية تقاوم الحكومات فهذه االجتماعي. التواصل وسائل ع ى متطورة حمالت شن خالل من ذلك تضخيم يتم

 هادئين يظ ون الغالب، وفي. تحقيقها في ترغب التي السككريع االقتصككادي النمو معدالت إعاقة ذلك شككأن من أن تدعي إذ الكبرى،
 .المناخي التغير ويالت وجه في

صعوبات ظل في ولكن  الكبيرة، المجازفة في القارة أرجاء مخت ف في الشباب يستمر األوضاع، هذه مقاومة عم يات تكتنف التي ال
ستان، وفي. القائم النظام وتحدي شتونية تحفظ حركة تزال ال باك م   الالعنفية الب ضم تجمعات ت ن ظنِ شرات ت شخاص من اآلالف ع  األ

 وحظر واحتجازهم، مناصكككريها إلى رسكككمية تهم توجيه تم أن بعد حتى القضكككاء، نطاق خارج واإلعدامات القسكككري االختفاء ضكككد
 ذلك في بما ب دان، عدة في الشككككوارع إلى األشككككخاص آالف خروج المناخي بالتغير المتع قة اإلضككككرابات وشككككهدت. احتجاجاتهم
ضا واجه حيث أفغانستان،  والدتهم، قبل نشب لنزاع حد وضع إلى دعت جسيمة تهديدات الس مية اتالمسير في المشاركون أي

ستمرا يزال وال سات ع ى الناس احتج فيتنام، وفي. اآلن حتى م صين سيا شييد ع ى الناس احتج الوس، وفي. ال شكل سد ت  ب
 .سيء

 المدني المجتمع ونشككطاء المحامون نجح لنكا، سككري ففي. أيضككا بالنجاح المدني ل مجتمع أخرى وجهود االحتجاجات ت ك  َّ  ت وقد
 إذ الميم، مجتمع إلى بالنسكككبة المسكككاواة تحقيق أجل من النشكككطاء كافح تايوان، وفي. اإلعدام أحكام تطبيق اسكككتةناف منع في

 وت وث المناخي التغير لمعالجة جديدة إجراءات عن الباكسككتانية الحكومة وأع نت. آذار/مارس شككهر في قانونيا   المث ي الزواج أصككبح
م  . الهواء غ   مولدوفا في الع يا المحكمة وعينت". المجرمين" تسكك يم قانون مشككروع سككحب ع ى السكك طات كونغ هونغ سكككان وأ را

 .الدينيون المتشددون مارسها التي الضغو  متحدنية مرة، ألول وذلك المحكمة هذه في قاضيتين لتكونا امرأتين

 ارتكبها التي الجرائم في تحقيق بإجراء الدولية الجنائية المحكمة سمحت أن بعد الروهينيغيا، لصالح ببطء تدور العدالة عج ة وبدأت
 جريمة بسككككبب الدولية الجنائية المحكمة إلى ميانمار بإحالة القاضككككي زامبيا قرار عقب ذلك وجاء. 2017 عام في ميانمار جيش
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 ضككد وجرائم حرب جرائم في تحقيق بإجراء السككماح بعدم القاضككي قرارها في النظر سككتعيد المحكمة هذه بأن آمال وهناك. اإلبادة
 .األمريكية اإلدارة قبل من لضغو  الرضوخ بعد أفغانستان، في األ راف جميع ارتكبتها اإلنسانية

 مرارا آسيا في الشباب النشطاء أظهره ما ظل في لكن. الماضية السنة كانت مث ما صعبة المقب ة السنة تكون أن المحتمل ومن
 .األمل إيجاد يجب أمل، ال حيث وتكرارا،

 

 الصني
 جمهورية الصني الشعبية

 بينغيش جني  رئيس الدولة:

 يل كه تشيانغ رئيس الحكومة:

 

سم سان يت ضع حقوق اإلن ضة. ظل و ضروب وظل نظام العدالة  بقمع منظم ل معار شوبا  بالمحاكمات الجائرة والتعذيب وغيره من  م
المعام ة السيةة أثناء االحتجاز. واستمرت الصين في تصنيف المع ومات المتع قة باستخدامها المكثَّف لعقوبة اإلعدام باعتبارها من 

 أسرار الدولة.

 

شككديدا  ع ى وجه الخصككوص في منطقة  ،الذي ي مارس تحت ذريعة "مكافحة النزعة االنفصككالية" أو "مكافحة اإلرهاب" ،وظل القمع
 ض أفراد من، وتعرَّ منطقة التبت"(" ق التي يسكنها أهالي التبت ))"منطقة شينجيانغ"( والمنا شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي

، حثيثةالذات األغ بية المسكك مة في منطقة شككينجيانغ ل مراقبة  الِعرقية وغيرهما من الجماعاتو"الكازاخيين"  ويغور"األ" جماعتي
 .ع ى أيدي الس طات القسري العقائدي التأهيل وإعادةواالحتجاز التعسفي، 

 

كافية، كان أفراد التمييز ووصكككمة العار ع ى نطاق واسكككع في المجتمع. ونظرا  لعدم توفر خدمات صكككحية مجتمع الميم أفراد وواجه 
ة  "مجتمع الميم" النوع  إلعادة تحديدرسككككميا  وغير مالئمة  نظمةمغير  عالجات ل حصككككول ع ى بسككككعيهميواجهون مخا ر جمَّ

 " من مث يين إلى مغايرين جنسيا .التحويل اتاالجتماعي. كما كان أفراد "مجتمع الميم" يواجهون انتهاكات في صورة ت قي "عالج

 

ص ت الحكومة  ستق ة غير الحكومية، بما في ذلك من ووا سان والمنظمات الم ضايقة ومحاكمة المدافعين عن حقوق اإلن ترهيب وم
ض بعض أهالي المدافعين عن حقوق اإلنسكككان لمراقبة الشكككر ة ول مضكككايقة واالحتجاز، . كما تعرَّ خالل مداهمة منازلهم ومقارهم

 فة إلى قيود ع ى حريتهم في التنقل.اباإلض

 

وذلك بإغالق  قت الصين بعض التقدم في جهودها لحماية البيةة،حقَّ فقد وبالرغم من االنتكاسات الهائ ة في مجال حقوق اإلنسان، 
الفرع اإلق يمي في جنوب شككرق  هاأعد ،بياناتوتفيد  أو تطوير بعض المصككانع الم ونِثة ل بيةة وفرض قيود جديدة لمعالجة االنبعاثات.

أن بكين ب، مستوى نقاء الهواء(وتعمل ع ى تحديد ومؤسسة "أي كيو أير أير فيجوال" ) يس" )السالم األخضر(رينبغآسيا لمنظمة "
 لم تعد ضمن المدن المةة األكثر ت وثا  في العالم.

 

 نظام العدالة
ع ى ضرورة أن يخضع النظام القانوني لقيادة "الحزب الشيوعي الصيني" بشكل  ، في فبراير/شبا ،شي جين بينغد الرئيس شدَّ 

صفة القانونية ع ى االحتجاز إنفاذ القانون و العدالة مط ق. وظل نظام صينية ال س طات ال ضفت ال سيطرة الحزب. وأ في أغ به تحت 
ضاء. وتجيز حددالتعسفي والسري، من خالل إجراءات من قبيل "اإلقامة تحت المراقبة في مكان م " ونظام االحتجاز خارج نطاق الق

كما تزيد من مخا ر تعرُّض المحتجزين ل تعذيب وغيره من ضروب هذه اإلجراءات االحتجاز لفترات  وي ة بمعزل عن العالم الخارجي، 
المعام ة السككككيةة وانتزاع "اعترافات" باإلكراه. وقد   ب "الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسككككري أو غير الطوعي" التابع 

لفترة من فبراير/شكككبا  إلى مايو/أيار حالة جديدة من حاالت االختفاء القسكككري في الصكككين خالل ا 20مع ومات عن لألمم المتحدة 
إلى زيادة صكككالحيات الموظفين المك فين بتنفيذ القانون وأفراد أجهزة األمن،  شكككبا ،/فبرايرمنذ  قانون جديد، بدأ تنفيذه أدىفقط. و

أو المنظمات أثناء حيث أعفى أفراد الشككر ة من المسككؤولية القانونية عن أية أضككرار قد يتسككببون فيها لممت كات أو مصككالح األفراد 
 أدائهم لواجباتهم.
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 اإلنرتنت -حرية التعبري
الس مي وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها. وفرضت الس طات  تجمنعوالعزَّزت الحكومة من القيود التي تفرضها ع ى حرية التعبير 

صارمة ع ى جميع وسائل اإلعالم،  صحافة المطبوعة إلى األلعاب ع ى رقابة  صة في مجال من ال اإلنترنت. وبمساعدة شركات خا
ستخدام تقنيات التعرُّ التقنيات واإلنترنت سؤولون يتقنون ا صبح الم سم الحقيقي، وجمع بيانات ف ع ى الوجه، ون  ، أ سجيل اال ظم ت

شكل جماعي دون تمييز. وفي يوليو/تموز،إلهائ ة  سيطرة ب شأن بقاء األفراد تحت المراقبة وال شروع قانون ب صيد    رح م "نظام الر
" في الصكككين، اقترح معاقبة الموا نين ع ى نشكككر مع ومات "تنتهك األخالقيات االجتماعية" أو تسكككبب "آثارا  اجتماعية االجتماعي

تعرضكككوا ل تهديد أو االحتجاز أو التحذير ألنهم ضكككارة". وفي يناير/كانون الثاني، ذكر بعض الصكككينيين من مسكككتخدمي اإلنترنت أنهم 
صين. نشطاء ع ى  صل االجتماعي محظور رسميا  في ال صين سيطرتها ع ىموقع "تويتر"، وهو موقع ل توا عت ال اإلنترنت  كما وسَّ

ضارة قوية وشننِ تجاوز بما ي صال باإلنترنت، المعروفة باسم "جدار الحماية العظيم"، وذلك بإ الق برامج  هجمات  إجراءات تنظيم االت
 ترى الس طات أنها تنطوي ع ى مشاكل. الخدمة ع ى مزونِدات الخدمة في الخارج والمواقع وتطبيقات تبادل الرسائل التي لتعطيل

 

 حرية الدين واملعتقد
ص ت  ضتها بكينوا صيني مع م   ع ى المسيحيين والمس مين، تشديد قب ضفاء الطابع الثقافي ال صين ق دما  في سياسة "إ ضي ال

وقد رئيس الوزراء لي كه تشككيانغ التأكيد ع يها أمام مج س الشككعب الصككيني )البرلمان( في مارس/آذار. ع ى الدين"، والتي أعاد 
لحقت به

 
ا أضككككرار بناء ع ى تع يمات من الحكومة. د منِر كثير من المعابد والتماثيل البوذية والتاوبة، وكذلك المسككككاجد والكنائس، أو أ

 30وفي الزعماء الدينيين الذين ال يعترف بهم الحزب الحاكم، وذلك بتهمة "تهديد أمن الدولة".  منوسككككجنت السكككك طات عددا  
كم ع ى القس وانغ لي2019ديسككمبر/كانون األول  ، راعي "كنيسككة عهد المطر المبكر" بالسككجن لمدة تسككع سككنوات بتهمة ، ح 

 ممارسة "عم ية تجارية غير قانونية" و"التحريض ع ى هدم س طة الدولة".

 

 منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي
احتجاز أفراد من "األويغور" و"الكازاخيين" وغيرهم من أبناء الجماعات الِعرقية ذات األغ بية المسكككك مة في  اسككككتمر ورود أنباء عن

شينجيانغ، بالرغم من ادعاء ستخدام "مراكز التدريب المهني"، التي ت عرف  الحكومة بأنها منطقة  قد تتوقف في نهاية المطاف عن ا
رسكككل 2017مط ع عام منذ "مراكز التغيير من خالل إعادة التثقيف". فأيضكككا  باسكككم 

 
" ومن نحو م يون من "األويغور" و"الكازاخيين، أ

سأق يات عرقية أخرى إلى مراكز االحتجاز هذه، وذلك بعد أصدرت إدارة منطقة شينجيانغ قانونا   وقد  1."نبذ التطرف"مي بفرض ما ي 
كثير من الرموز الدينية والمثقفين واألكاديميين في منطقة شينجيانغ دونما سبب سوى ممارستهم لحقهم في حرية الدين  احت جز

كم ع يه بالسكككجن مدى  ن بين هؤالء إلهاموحرية التعبير. وم توختي، وهو عالم اقتصكككاد وكاتب وأسكككتاذ جامعي من "األويغور"، وح 
كم ع يه باإلعدام في عام ؛ 2014الحياة في عام  مع تأجيل  2017وتاشككبوالت  يب، الرئيس السككابق لجامعة شككينجيانغ، والذي ح 

دين االثنان بتهمة
 
   2تبني "النزعة االنفصالية". تنفيذ الحكم لمدة سنتين. وقد أ

 

صرَّحت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بأن المفوضية  صينية "السماح لها وفي مارس/آذار،    بت من الحكومة ال
من حاالت االختفاء  إجراء تقييم مسكككتقل لألنباء المسكككتمرة التي تشكككير إلى أنما  واسكككعة من أجلبدخول البالد بدون أي عوائق 

 3انغ".يالقسري واالحتجاز التعسفي، وخاصة في منطقة شينج

 

وفي  4بيانا  مشكككتركا  بشكككأن منطقة شكككينجيانغ في مج س حقوق اإلنسكككان باألمم المتحدة. دولة 25وفي يوليو/تموز، أصكككدرت 
سالة   وجَّهت سبتمبر/أي ول، سان، ر شتراك مع أربع منظمات أخرى لحقوق اإلن مفتوحة إلى األمين العام  منظمة العفو الدولية، باال

في منطقة جماعية الاالعتقاالت  إنهاءلألمم المتحدة حثَّت فيها األمم المتحدة ع ى ممارسككككة ضككككغو  ع ى الصككككين من أجل 
  5شينجيانغ.

                                                      
 4" )بيان صحفي، منظمة العفو الدولية، "األمم المتحدة: ف تتحركوا من أجل وضع حد لعم يات االحتجاز الجماعي التي تقوم بها الصين في إق يم شينجيانغ 1

 (.2019فبراير/شبا  

 (. ]باإلنج يزية[ASA 17/1006/2019األويغور" يواجه خطر اإلعدام في الصين: تاشبوالت  يب" )رقم الوثيقة: منظمة العفو الدولية، "الصين: "أكاديمي من " 2

 4مج س حقوق اإلنسان باألمم المتحدة" )بيان مشترك،  يدعو إلى إصدار قرار بشأن منطقة شينجيانغ منمنظمة العفو الدولية، "الصين: بيان مشترك  3
 (. ]باإلنج يزية[2019فبراير/شبا  

لصين في منطقة منظمة العفو الدولية، "منظمة العفو الدولية ترحب بالبيان الصادر في مج س حقوق اإلنسان ل تصدي لالنتهاكات المرونِعة التي ترتكبها ا 4
 ]باإلنج يزية[ (.IOR 40/0711/2019شينجيانغ" )رقم الوثيقة: 

يانغ" )بيان مشترك، منظمة العفو الدولية، "رسالة مفتوحة إلى األمين العام لألمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الصين في منطقة شينج 5
 (. ]باإلنج يزية[2019مبر/أي ول سبت 17

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/1006/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/0711/2019/en/
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عن مجموعتين من  "االتحاد الدولي ل صككحفيين االسككتقصككائيين""نيويورك تايمز" ووفي نوفمبر/تشككرين الثاني، كشككفت صككحيفة 
سؤولين صينين لم ي كشف عنهم، وردت فيها تفاصيل عن حم ة القمع في منطقة شينجيانغ وإ ار المنشآت الوثائق الم سرَّبة من م

وغير ذلك من ضككككروب  الدماغسكككك مة لعم يات غسككككيل التي يتعرض فيها مةات اآلالف من أبناء األق يات الِعرقية ذات األغ بية الم
المعام ة السككككيةة. وتتطابق األوصككككاف الواردة في هذه الوثائق مع شككككهادات ت قتها منظمة العفو الدولية من معتق ين سككككابقين 

رس وا إلى مراكز االحتجاز أو ف قدوا في منطقة شينجيانغ. كما تفننِد ه
 
ذه الوثائق ادعاءات وأشخاص يقيمون في الخارج ولهم أقارب أ

 الحكومة الصينية بأن ت ك المنشآت هي مجرد "مراكز ل تدريب المهني". 

 

 أفراد مجتمع امليمحقوق 
األماكن العامة. وقد قب ت السكككك طات والمدارس محيط األسككككرة وفي أماكن العمل وأفراد "مجتمع الميم" يواجهون التمييز في  ظل

النوع االجتماعي والتعبير عن النوع االجتماعي، والتي ق دمت في ع ى  قائمةالجميع التوصيات المتع قة بالميول الجنسية والهوية 
، كما ادعت أنها نفَّذت 2018الشامل" باألمم المتحدة في عام  الدوريفحص سجل الصين في الدورة الثالثة من "االستعراض ختام 

هذه التوصكيات. وبالرغم من وجود توصكيتين تتط بان حظر التمييز في القانون، فال يوجد في الصكين قانونن ينص صكراحة  ع ى حماية 
  أفراد "مجتمع الميم" من التمييز.

 

بعد محاولة واقع التواصككل االجتماعي، الموضككوعات المتع قة بالمث يات، وذلك موقع "ويبو"، وهو من أكبر م أزالوفي إبريل/نيسككان، 
. وأعرب نشطاء عن تخوفهم من أن الرقابة ع ى تهدف إلى حذف الموضوعات المتع قة بالمث يينكانت في العام الماضي ز عم أنها 

 ع ى اإلنترنت قد تشتد. الموضوعات المتع قة بقضايا مجتمع الميم

 

، أقرَّ يو تشككككونغ مينغ، المتحدث باسككككم "لجنة الشككككؤون المث يينوفي أعقاب حم ة ع ى اإلنترنت من أجل اإلقرار القانوني بزواج 
. المث يينفي تصككريحات ع نية بأن الرأي العام يؤيد اإلقرار في القانون المدني بزواج  التشككريعية" في "مج س الشككعب الصككيني"

 من المساواة في حقوق الشراكة بسبب ميولهم الجنسية.صين ي حرمون وكان الشركاء المث يون في ال

 

"، وكان إجراء جراحة إعادة تحديد النوع االجتماعي يتط ب موافقة جنسككككيا  ي صككككنفون بأنهم يعانون من "مرض عق ي عابرونالوكان 
ال يكون متزوجا  هذه الجراحة، من قبيل أ إجراءلتحديد منا يحقُّ له الالزمة أهل الشكككخص المعني. وكان من شكككأن المعايير األخرى 

ونتيجة  النتشككار  وأن يكون سككج ه الجنائي خاليا  من السككوابق، أن تؤدي إلى مزيد من العوائق أمام الحصككول ع ى مثل هذا العالج.
 عابرونال ومات، كان إجراء الجراحة، باإلضككافة إلى نقص المع صككالحيةوالشككرو  المقينِدة لتحديد التمييز ووصككمة العار االجتماعية، 
  6رسميا  وغير آمنة إلعادة تحديد النوع االجتماعي. نظمةم  غير  عالجاتجنسيا  يسعون إلى الحصول ع ى 

 

إعادة  عالجاتجنسككيا  لمنظمة العفو الدولية إنهم لم يحصكك وا ع ى أية مشككورة أو إرشككاد من أ بائهم بشككأن  عابرونوقال بعض ال
 بحث عنعندما بدأوا في ت قي عالج بالهرمونات، ولكنهم ع موا بخيارات العالج من أصكككككدقائهم ومن ال تحديد النوع االجتماعي
 مع ومات ع ى اإلنترنت.

 

جنسككيا ، كانوا في حاجة ماسككة لتغيير المالمح الجسككدية بما يتالءم ن عابروأشككخاص  ذكرفي مقابالت مع منظمة العفو الدولية، و 
أمامهم خيارات ت ذكر، مع غياب مع ومات صككحية موثوقة وسككه ة المنال،  يجدوا، إنهم لم االجتماعي النوع قائمة ع ىالمع هويتهم 

سوداء  سوى ال جوء سوق ال ضهم إجراء جراحات ألنفسهم الخطرة وإلى ال غير اآلمنة ل حصول ع ى أدوية الهرمونات، بل وحاول بع
 تحديد النوع االجتماعي في المستشفيات.العتقادهم بأنه من غير الممكن الحصول ع ى عالجات إعادة 

 

من  التحويل" اتكما ت قت منظمة العفو الدولية أنباء من بعض أفراد "مجتمع الميم" تفيد بأن عائالتهم أجبرتهم ع ى ت قي "عالج
المالمح االجتماعي والنوع القائمة ع ى التي ي زعم أنها تؤدي إلى تغيير ميولهم الجنسككية وهويتهم و، مث يين إلى مغايرين جنسككيا  

خ ل عق ي يتط ب العالج. وبالرغم من صككدور  أفراد مجتمع الميم يعانون من، من منط ق االعتقاد بأن النوع االجتماعيالمعبرة عن 
مة أي إجراء لحظر "عالج بأن المث ية الجنسككككية ليسككككت مرضككككا  وال تتط ب عالجا ، ف م تتخذ الحكو 2014في عام  تاريخيحكم 

  مث ي إلى مغاير جنسيا . التحويل" من

 

                                                      
إعادة تحديد النوع  عالجاتجنسيا  في الصين ع ى  عابرينالالعوائق أمام حصول  -قق هويتي"حأموافقة والدي لكي  أحتاجمنظمة العفو الدولية، "الصين: " 6

 . ]باإلنج يزية[ASA 17/0269/2019)االجتماعي" )رقم الوثيقة: 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/0269/2019/en/


  

9201لعام  الهادئ واملحيط آسيا يف اإلنسان حقوق حالة استعراض  

 

5 

 املدافعون عن حقوق اإلنسان
ن عن حقوق اإلنسان ل ممارسة أنشطتهم بحرية. ودأبت الس طات بشكل منظَّم ع ى ياستمر انحسار المجال المتاح أمام المدافع

واسكككتمرت محاكمة كثير من  مراقبة المدافعين عن حقوق اإلنسكككان ومضكككايقتهم وترهيبهم واحتجازهم والزج بهم في السكككجون.
النشككطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسككان بتهم مبهمة وفضككفاضككة من قبيل "هدم سكك طة الدولة" و"التحريض ع ى هدم سكك طة 

"افتعال مشكككاجرات وإثارة مشكككاكل". واحت جز كثيرون منهم رهن "اإلقامة تحت المراقبة في مكان محدد"، لالشكككتباه في الدولة" و
ويجيز هذا الشكككل من أشكككال االحتجاز ل شككر ة أن تحتجز األفراد المشككتبه في ارتكابهم  تمس أمن الدولة.ضكك وعهم في جرائم 

شهر في  ستة أ صل إلى  شتبه فيهم مثل ت ك الجرائم لمدد ت سمي، مع حرمان الم مكان غير مع وم خارج نطاق نظام االحتجاز الر
 من االستعانة بمحامين ومن االتصال بأهاليهم.

 

، اختفى قسرا  من جديد محامي حقوق 2017ففي أغسطس/آب لس طات حم تها لقمع األصوات المعارضة والمستق ة. وواص ت ا
ما تعرض له من االختفاء القسككري، والتعذيب وغيره من  سككرد فيها تفصككيال   اإلنسككان البارز غاو تشككي شككينغ، والذي نشككر مذكرات  

ضكككروب المعام ة السكككيةة، واإلقامة الجبرية في منزله بشككككل غير قانوني. وال يزال مكانه في  ي المجهول. وفي فبراير/شكككبا  
ية وظائفهم"2019 تأد قة موظفين عموميين عن  عا لة" و"إ لدو طة ا ي حقوق إلى محام ، و جهت تهم "التحريض ع ى هدم سكككك 

سالة  مفتوحةا شينغ، وذلك بعد أن وزَّع ر سان في بكين يو وين  صيني. إلن وفي  تدعو إلى إدخال خمسة تعديالت ع ى الدستور ال
، وهي داعية ل حقوق المدنية والسككياسككية، وذلك بتهمة "التحريض ع ى ، ق بض رسككميا  ع ى تشككين يان فانغ2019يونيو/حزيران 

كم ع ى الناشط تشين بينغ بالسجنإ 4وفي  7هدم س طة الدولة". دين مع  بريل/نيسان، ح 
 
ثالث سنوات ونصف السنة، بعد أن أ

ثارة مشكككككاكل"، وذلك لقيامهم قمع  عاما  ع ى 27بإحياء ذكرى مرور  2016في عام  ثالثة آخرين بتهمة "افتعال مشكككككاجرات وإ
 االحتجاجات في ميدان "تيانانمن" )الميدان السماوي(.

 

الصكككحفيين في صكككحافة الموا نين والعام ين في منظمات غير حكومية، ممنا يغطون انتهاكات ولجأت السككك طات إلى االنتقام من 
الذين يتولون تحرير  ففي مط ع العام، قبضككت السكك طات ع ى وي تشككي ي، وكي تشككانغ بينغ، ويانغ تشككيغ يونغ، حقوق اإلنسككان.

نت معني بحقوق الع مدينكة غوانزو.موقع صككككيني ع ى اإلنتر كم ع ى هوانغ كي،  8مال في  وهو من مؤسككككسككككي موقع وح 
"64tianwang.com إمداد و"مة "تسككريب أسككرار الدولة" هسككنة بت 12" الذي ينشككر ويوثنِق أنباء االحتجاجات في الصككين، بالسككجن

سرار الدولة جهات أجنبية صدر حكم ب 29وفي ". بأ سس يناير/كانون الثاني،  سنوات ع ى ليو في يو، وهو مؤ السجن لمدة خمس 
بل العيش" بتهمة  ، وذلك إلدانته2016وق بض ع يه في أواخر عام  موقع لحقوق اإلنسككككان ي دعى "مراقبة الحقوق المدنية وسكككك 

ليو يونغتشككي، تشككينغ يوان، و بمعزل عن العالم الخارجي كل من احت جزيوليو/تموز،  22منذ هدم سكك طة الدولة". و "التحريض ع ى
 9"هدم سكك طة الدولة". ل شككك بأنهم يسككعون إلىفي منظمة غير حكومية مناهضككة ل تمييز، وذلك  أعضككاء، وهم وو غيان تشككيونغ

، واتهمتها بمخالفة "قانون عمل األولى، انتقدت السكككك طات ع نا  منظمة أجنبية غير حكومية، وهي منظمة "محفز آسككككيا"ول مرة 
 لحكومية".المنظمات األجنبية غير ا

 

ض بعض أهالي المدافعين عن حقوق اإلنسكان لمراقبة الشكر ة ولمضكايقات وقيود ع ى حريتهم في التنقل. فقد قالت لي كما تعرَّ 
محامي حقوق اإلنسان المسجون وانغ كوان تشانغ، بأنها ظ ت لفترة  وي ة تواجه صعوبات في العثور ع ى مكان وين تشو، زوجة 

يبرموا عقود إيجار معها. ولم يتمكن ابنها كوان كوان، البالغ من العمر ست  لكيالتعيش فيه، ألن الشر ة كان تهدد أصحاب العقارات 
 10ر ة هددت إدارات المدارس.سنوات، من االلتحاق بالمدرسة، ألن الش

 
  

                                                      
 (. ]باإلنج يزية[ASA 17/0778/2019يان فانغ" )رقم الوثيقة: بمعزل عن العالم الخارجي: تشين شعبية منظمة العفو الدولية، "الصين: "احتجاز ناشطة  7
(. ASA 17/0790/2019في مكان سري: وي تشي ي، وكي تشانغ بينغ" )رقم الوثيقة: منظمة العفو الدولية، "الصين: مع ومات إضافية: احتجاز ناشطين عماليين  8

  ]باإلنج يزية[ 
 (. ]باإلنج يزية[ASA 17/0927/2019هدم س طة الدولة" )رقم الوثيقة: منظمة العفو الدولية، "الصين: احتجاز أعضاء منظمة غير حكومية بتهمة " 9

 باإلنج يزية[(. ]2019يوليو/تموز  12زوجها" )مدوَّنة، لحرية اليوما  وما زال العدُّ مستمرا : نضال لي وين تشو من أجل  1413منظمة العفو الدولية، " 10

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/0778/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/0790/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/0927/2019/en/
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 ميانمار
 جمهورية اتحاد ميانمار

 وين مينت رئيس الدولة والحكومة:

 

. ولم تحقق وشككككين وأراكان، في واليات كاشككككين، انتهاكات جسككككيمة لحقوق اإلنسككككان، بما في ذلك جرائم حرب الجيش ارتكب
ألف من النسككككاء والرجال واأل فال من  740تؤدي إلى عودة آمنة وكريمة و وعية لحوالي الحكومة أي تقدم في تهيةة أوضككككاع 

يعيشككون تحت  أراكانوكان أبناء "الروهينغيا" الذين ظ وا في . 2017"الروهينغيا"، الذين فروا إلى بنغالديش بدءا  من أغسككطس/آب 
صري. واستمرت القيود ع ى الحق في حرية التعبير  والتجمع الس مي وتكوين الجمعيات و أة نظام ي عد بمثابة نوع من الفصل العن

االنضكككمام إليها. وواصككك ت السككك طات القبض تعسكككفيا  ع ى مدافعين عن حقوق اإلنسكككان وغيرهم من النشكككطاء السككك ميين  وأ
 بموجب القانون الدولي. المجرنمةلمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم فالت من العقاب واحتجازهم. واستمر اإل

 

 خلفية
الو نية من الرابطة التي تتزعمها " ،أع نت الحكومة ظل الجيش يحتفظ بسكك طات اقتصككادية وسككياسككية كبيرة. وفي فبراير/شككبا ،

، ولكن لم يتحقق تقدم بهذا الصككدد 2008عن تشكككيل لجنة جديدة ك  نِفت بصككياغة تعديالت ع ى دسككتور عام  ،"أجل الديمقرا ية
سككبتمبر/أي ول، صككدَّقت  27في جميع أنحاء البالد. وفي  واسككتمر توقف عم ية السككالم المتعثنِرة إلحالل السككالم بح ول نهاية العام.

 "، والخاص بإشراك األ فال في النزاعات المس حة.االختياري الم حق باتفاقية حقوق الطفل البروتوكولميانمار ع ى "

 

 النزاع الداخيل املسلح
شكل كبير في وال صاعد القتال ب س حة بين جيش ميانمار و"جيش أراكان"،  أراكانة ياعتبارا  من يناير/كانون الثاني، ت وهو جماعة م

، مشككككروع" العرقية. وارتكب جيش ميانمار انتهاكات جسككككيمة ضككككد المدنيين، بما في ذلك أعمال قتل غير أراكانجماعة " تمثل
سيةة، وعم يات اختفاء قسري،  ضروب المعام ة ال ضاء، وحمالت اعتقال تعسفي، وأعمال تعذيب وغيره من  وإعدام خارج نطاق الق

حرمان  ن "جيش أراكان" مسككككؤوال  عن انتهاكات، من بينهاكما كا 11حرب. جرائموعمل قسككككري. وتشكككككل كثير من هذه األعمال 
تعسكككفي من الحرية، وتهديدات وأعمال ترهيب ل مدنيين. وفي يونيو/حزيران، أغ قت السككك طات االتصكككال باإلنترنت في تسكككع من 

م من رفع اإلغالق وبالرغ 12.، مما أثار مخاوف شكككديدة ع ى سكككالمة المدنيينوشكككان أراكانالمنا ق المتأثرة بالنزاع في واليتي 
 جزئيا  في بعض المنا ق في أواخر أغسطس/آب، فقد ظ ت منا ق أخرى بدون خدمة اإلنترنت بح ول نهاية العام.

 

شمالي البالد. شان  سؤوال  عن جرائم حرب وغيرها من  فقد كان الجيش 13كما عانى المدنيون من تبعات النزاع الدائر في والية  م
االنتهاكات الجسككككيمة، بما في ذلك حمالت اعتقال تعسككككفي، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في قواعد عسكككككرية، وأعمال 

وهجمات غير قانونية. وارتكبت الجماعات المسككك حة الِعرقية انتهاكات جسكككيمة ضكككد تعذيب وغيره من ضكككروب المعام ة السكككيةة، 
، بما في ذلك عم يات اختطاف، وأعمال تعذيب وغيره من ضككككروب المعام ة السككككيةة، وعمل قسككككري، وابتزاز. وفي المدنيين

أغسطس/آب، تصاعد القتل بشكل حاد، بعدما شنَّت ثالث جماعات مس حة هجمات ع ى منشآت عسكرية ومواقع أخرى. وأدى 
صاعد القتال إلى تشريد أعداد جديدة من المدنيين وبالرغم من عدم وجود  14اكات جسيمة ع ى أيدي جميع األ راف.وإلى انته ،ت

أعمال قتالية كبيرة في والية كاشكككين، فقد تعرض بعض المدنيين هناك لالعتقال التعسكككفي والتعذيب وغيره من ضكككروب المعام ة 
 السيةة ع ى أيدي الجيش.

 

 وضع "الروهينغيا"
 ن. فقد انت هكت بشكككلأراكاغيا" ما زالوا يعيشككون في والية ي"الروهينألف من  600ضككد اإلنسككانية بحق حوالي اسككتمرت الجرائم 

مسككتمر حقوقهم في المسككاواة، وفي الحصككول ع ى الجنسككية، وفي حرية التنقل، وفي الحصككول ع ى الرعاية الصككحية المالئمة، 
في مخيمات   ى اإلقامةمجبرين عغيا"، يألف شككككخص، معظمهم من "الروهين 128وظل حوالي . وفي التع يم، وفي فرص العمال

                                                      
 29(، ASA 16/0417/2019ن في ميانمار" )رقم الوثيقة: أراكانظمة العفو الدولية، ""آل أحد يستطيع أن يحمينا": جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات في والية م 11

 ]باإلنج يزية[ .2019مايو/أيار 
 . ]باإلنج يزية[2019يونيو/حزيران  25(، ASA 16/0604/2019وتشين" )رقم الوثيقة:  أراكان، "ينبغي إنهاء إغالق اإلنترنت في واليتي منظمة العفو الدولية 12
 ASA": االنتهاكات ضد المدنيين خالل النزاع في والية شان شمالي ميانمار" )رقم الوثيقة: في مرمى النيران"محاصرون منظمة العفو الدولية،  13

 . ]باإلنج يزية[ 2019أكتوبر/تشرين األول  24(، 16/1142/2019
. 2019سبتمبر/أي ول  3(، ASA 16/0975/2019)رقم الوثيقة:  "المدنيون في خطر وسط القتال في والية شان شمالي البالدمنظمة العفو الدولية، "ميانمار:  14

 ]باإلنج يزية[
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سنوات ع ى أراكاناعتقال مزرية داخل والية  سبع  سانية ل بقاء ع ى قيد الحياة، وذلك بعد مرور  ساعدات اإلن ، ويعتمدون ع ى الم
  ردهم قسرا  من ديارهم.

 

الذين فروا من ميانمار ، غيا"يوتقاعسكككت الحكومة عن اتخاذ إجراءات جدينِة لتهيةة أوضكككاع تؤدي إلى عودة مةات اآلالف من "الروهين
ال جنة وخالل موجات العنف السككككابقة.  وبالرغم من ادعاءات الحكومة، لم يتحقق أي تقدم في تنفيذ توصككككيات " 2017منذ عام 

 دخول موظفي اإلغاثة والصحفيين المستق ين.". وفرضت الس طات قيودا  شديدة أراكانارية بشأن والية شاالست

 

 املساعدات اإلنسانيةالنزوح والحصول عىل 
رد عشكككرات األلوف من المدنيين من جراء النزاع. ألف شكككخص إلى الفرار من ديارهم  30، اضكككط ر ما يزيد عن أراكانففي والية  شككك 

واضط ر كثيرون وفي والية شان شمالي البالد، أدى القتال إلى تشريد عدة آالف.  راكان".بسبب القتال بين جيش ميانمار و"جيش أ
بل العيشإلى  وع ى أمنهم  ،النزوح مرات متعددة، ولفترات قصككككيرة في كثير من األحيان، مما أثَّر ع ى فرص حصككككولهم ع ى سكككك 

ع ى وجه الخصوص من النزاع والنزوح، وخاصة فيما يتع ق بحقهم  المسنُّونوقد تضرر  الغذائي ع ى المدى القصير والمدى الطويل.
بل العيش. ،في الرعاية الصحية فرض قيود ع ى وصول المساعدات اإلنسانية  وواص ت الس طات، المدنية والعسكرية، 15وفي س 

 في شتى أنحاء البالد.

 

 حرية التعبري وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها والتجمع السلمي
 اسككتمرت السكك طات في القبض ع ى أشككخاص وسككجنهم بسككبب ممارسككتهم السكك مية لحقوقهم اإلنسككانية، ومن بينهم نشككطاء
سياسيون وإعالميون ومدافعون عن حقوق اإلنسان. واستهدف الجيش بعض النشطاء السياسيين والمنتقدين بقضايا جنائية. ففي 

سطس/آب سنة. أغ سجن لمدة  سينمائي مين هتين كو كو غاي بال كم ع ى المخرج ال سان، أوكان قد ق بض ع يه في ، ح  بريل/ني
سياسة من  صلخالل وسائل وات هم بانتقاد دور الجيش في ال سبعة  بريل/نيسان ومايو/أيار،أوفي  16االجتماعي. التوا ق بض ع ى 

كم ع ى سككتة منهم بالسككجن لمدد تتراوح بين سككنة  شككبان وات هموا بتقديم عروض مسككرحية سككاخرة تنتقد الجيش. وفيما بعد، ح 
 17.تهم جديدة لهم، كان السبعة ينتظرون توجيه بح ول نهاية العاموسنتين ونصف السنة. و ونصف السنة

وحرية تكوين الجمعيات  ،وتقييد الحق في حرية التعبير ،المعارضة لقمعقوانين فضفاضة ذات صياغات مبهمة  واستخدمت الس طات
"قانون االتصككاالت"، و"قانون الخصككوصككية"، )د( من 66وحرية التجمع السكك مي. ومن بين هذه القوانين الفصككل  ،االنضككمام إليها وأ

، باإلضكككافة إلى أحكام قانون العقوبات. وبالرغم من أن الحكومة التي تتزعمها "السككك مية والمسكككيراتو"قانون التجمع السككك مي 
ين التي تقينِد تتمتع بأغ بية ساحقة في البرلمان، فقد تقاعست عن مراجعة أو تعديل القوان "الرابطة الو نية من أجل الديمقرا ية"

 ت ك الحقوق.

فرج عن وا لون وكياو سو أو، وهما صحفيان في وكالة "رويترز"، وذلك ضمن عفو عام عن عدد من السجناء.
 
وكان  18وفي مايو/أيار، أ

كم ع يهما بالسككجن سككبع سككنوات ن. وبالرغم من أراكاغيا" في والية يبسككبب تغطيتهما ل فظائع ضككد  ائفة "الروهين االثنان قد ح 
 هناك صحفيون يواجهون القبض التعسفي والمحاكمة والمضايقة بسبب عم هم. فقد ظلاإلفراج عن الصحفيين، 

 

 اإلفالت من العقاب
فقد بموجب القانون الدولي.  المجرنمةاسككتمر اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات الجسككيمة لحقوق اإلنسككان، بما في ذلك الجرائم 

رفضككت الحكومة التعاون مع آليات التحقيق الدولية. وكانت "لجنة التحقيق المسككتق ة"، التي شككك تها الحكومة لتقصككي االنتهاكات 
 2020وقد تأجَّل إلى يناير/كانون الثاني ، تفتقر إلى الكفاءة واالسكككتقاللية والحياد. 2017اعتبارا  من أغسكككطس/آب  أراكانفي والية 

نهائي ل جنة، والذي كان مقررا  صكدوره في أغسكطس/آب. وأع ن الجيش، في فبراير/شكبا ، عن تشككيل "محكمة صكدور التقرير ال
التي سككتضككم في هيةتها أفرادا  من الجيش  . والواضككح أن هذه المحكمة،أراكانتحقيق" لفحص االدعاءات عن االنتهاكات في والية 

ل تحقيق في انتهاكات الجيش، تفتقر إلى االسككككتقاللية والحياد. وكانت التحقيقات نادرة في االنتهاكات الجارية في منا ق أخرى 
وسب   المشتبه في ارتكابهم االنتهاكات.من البالد، ونادرا  ما ح 

 قاعس مج س األمن الدولي عن إحالة الوضع هناك إلى "المحكمة الجنائية الدولية".وبالرغم من غياب العدالة في ميانمار، فقد ت

 

                                                      
. 2019يونيو/حزيران  18(، ASA 16/0446/2019النزاع والنزوح في ميانمار" )رقم الوثيقة:  وسط: محنة المسننِين ""الفرار  وال حياتي"منظمة العفو الدولية،  15

 ]باإلنج يزية[
 أغسطس/آب(. ]باإلنج يزية[ 29لمدة سنة بسبب تع يقات ع ى "فيسبوك"" )تحقيق إخباري، بالسجن منظمة العفو الدولية، "الحكم ع ى مخرج سينمائي  16
أكتوبر/تشرين األول(.  30الجيش" )تحقيق إخباري،  تهكموا ع ىيواجهون أحكاما  بالسجن في إدانة "مرونِعة" ألنهم  ساخروننظمة العفو الدولية، "ممث ون م 17

 ]باإلنج يزية[
 مايو/أيار(. ]باإلنج يزية[ 7منظمة العفو الدولية، "اإلفراج عن الصحفيين العام ين في وكالة "رويترز" يجب أن تتبعه حرية حقيقية ل صحافة" )تحقيق إخباري،  18
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 الفحص الدويل
". وفي ل عام الثاني، رفضكككت السككك طات السكككماح بزيارة "مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بوضكككع حقوق اإلنسكككان في ميانمار

السككابقة " تقريرها النهائي عن االنتهاكات الجسككيمة ميانماربعثة األمم المتحدة لتقصككي الحقائق بشككأن سككبتمبر/أي ول، قدمت "
وتفتقر إلى  ،والجارية. ورفضككت الحكومة تقرير البعثة، والتقارير األخرى التي أصككدرتها البعثة ع ى مدار العام، وأكدت أنها بال أسككاس

 أدلة.

"أوجه ، وخ صككككت فيها إلى وجود 2011وفي مايو/أيار، نشككككرت األمم المتحدة نتائج مراجعة داخ ية لعم ياتها في ميانمار منذ عام 
ت نشككر لتحسككين التواصككل والتعاون، ولكن لم  وقدم تقرير المراجعة عدة توصككيات 19" في نظام عمل األمم المتحدة.منهجةم قصككور

  نا  أنباء عن تنفيذها.ع

شرين الثاني، فتحت "المحكمة الجنائية الدولية"وفي  سري ألبناء  ائفة "الروهين نوفمبر/ت سميا  تحقيقا  عن الترحيل الق غيا" من ير
غالديش. وفي يوليو/تموز نبثر من هذه الجرائم وقع في أراضكككي عنصكككرا  أو أك، اسكككتنادا  إلى أن ميانمار، وما يتصكككل بذلك من جرائم

مين أونغ هالينغ، القائد العام لجيش ضكككككت حكومة الواليات المتحدة األمريكية عقوبات ع ى الجنرال وديسككككمبر/كانون األول، فر
 غيا".يفي الفظائع ضد  ائفة "الروهينميانمار، وثالثة آخرين من المسؤولين العسكريين في ميانمار، وذلك لدورهم 

"، والمك فة بجمع وحفظ أدلة ع ى الجرائم الجسكككيمة آلية التحقيق المسكككتق ة بخصكككوص ميانمار"وبدأ في سكككبتمبر/أي ول عمل 
وإعداد م فات ل محاكمات الجنائية. وفي نوفمبر/تشككككرين الثاني، قدمت حكومة غامبيا دعوى ضككككد ميانمار بسككككبب جرائم اإلبادة 

ن األول، رفض وفي إحدى ج سكككات اإلجراءات التمهيدية في المحكمة، في ديسكككمبر/كانوالجماعية أمام "محكمة العدل الدولية". 
منع ومعاقبة جريمة اتفاقية قد انتهكت التزاماتها بموجب " ميانماروفد ميانمار، بزعامة أونغ سككككان سككككو كي، االتهامات القائ ة بأن 

 ".اإلبادة الجماعية

 

                                                      
دة في ميانمار" )رقم الوثيقة: منظمة العفو الدولية، "رسالة مشتركة مفتوحة إلى األمين العام لألمم المتحدة بشأن التحقيق في عم يات األمم المتح 19

ASA16/1003/2019) ،5  باإلنج يزية[2019سبتمبر/أي ول[ . 


