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ضمن حملة التعريف بمأساة الروهنجيا سيتم إصدار نشرة يومية تستمر ستة أيام للتعريف بالروهنجيا ومعاناتهم واَلضطهاد الذي يعانون منه
بعض صور المعاناة ااج ماعيح

خبار الروينجيا :ناساكا تقبض لى  51شخ ا من ر وكيل فارا

 .1يطوف الجنود الميانماريوون ويويوئوات الو ونوضويو الوحو وائوي و وضوا وو (الوموا )
البو يين بأن اء الحرى الم لوموح ويوو يوحووموون بور ال نوبوار ال ون و ور

قب ت قوات ر

ال دود في ميانمار "نا انا" يوم الخمي  2112-6-14على  15شوخوصوا

من قريح ونيل فارا الواقعح ب وا ي مدينح منغدو.

الشبا الم لم ودخول المنازل و ل المم لنات.

يحول شهود عيان ن عددا من نان ي ه الحريح خرجوا إلى النهر الحري من الحريح ليصوطوادوا

 .2اجبار ال نان على العمل الح ري لدى الجيش و بناء الوكونونوات الوعو ونوريوح و

األ ماك يو ا يوجد في بيو هم ي شيء لي د رمحهم ,ونان األطضال والن واء يصورخوون مون

ويوا وح

الجوع ,ولم ي طيعوا ن يصبروا على مشايد هم ,فوخورجووا إلوى الونوهور الوموجواور لويوصوطوادوا

شق الطرق وغيريا من األعمال ال نوميح خرة دون محابل,و مون

اان ضاء ال ا ي ال ي يع مديا الوجويوش ,وإرغوام الومو ولومويون عولوى وحوديوم األرز
والدواجن والماعز و ط النار ومواد البناء بالمجّ ان طِ وال العام إلى الجنود.
 .3إنشاء "الحرى النمو جيح" فوي شوموال رانوان ,و وى يو و و ّنوى شوجويو

ور

البو يين على اا يطان في ي ه المناطق ,فال وجد ي قوريوح و مونوطوحوح إا

األ ماك يو جاءت مجموعح من نا انا ل حبض على  15منهم و ودعهم في ال جن.
وي نر ن ال نومح فر ت نظام ظر ال جول في إقليم رانان بوعود ن ودكوت ااشو وبوانوات بويون
الم لميين والبو يين وا شهد نكر من  1111شخص بأيدي البو يين اإلريابيين ,نما
بيوت الم لمين ومنازلهم في م افظ ي منغدوا نيا .

و نشأت فيها منازل للم وطنين البو يين .

و

 .4قانون الزواج وال ي يش رط موافحح الدولوح عولوى الوزواج موحوابول دفو موبوالو
عاليح ,وغالبا ما دف الرشاوى لحاء ي ا اا ن ,وقود يو وأخور اا ن ل ونووات,
و صل عحوبح الزواج بغير ا ن الى  11نوات جن.
 .5شهادات الوادة :فال ي مح للعائلح اا بوموولووديون فوحوط ومون يوخوالوف يوو و
واده على الحائمح ال وداء ويي عني انهم غويور موعو ورف بوهوم ولويو

لوهوم

حوق ويعرض العائلح للعحوبح مما ي طر العائلح في ا يان نكيرة الوى اخوضواء
اواديم عند ال عداد ال ناني ونكيرا ما ي وجول اواد الوحوائوموح ال ووداء بور وم
جدا هم واقاربهم خوفا عليهم.
 .7عدم ال ماح لهم با

افح

إا

بر ن م بق ,ما المبيت فيمن منعا ً با اً ,ويع بر جريموح نوبورى ربوموا يوعواقو
عليها بهدم منزله و اع حاله و طرده من البالد يو و ر ه.
 .8من ال علُّم في النليات والجواموعوات ,ومون يو يو لولوخوارج يوطووى قويوده مون
جالت الحريح ,وإ ا عاد فيع حل عند عود ه ,ويرمى به في غياي ال جون,
وي م إرغام الطال الم لمين في المدار

على اان ناء للعلم البورمي.

بعض معاناة الالجئين في بنجالدش
.1الضحر المدق وان شار الجوع والعطش.
 .2رقح صص الطعام والمواد غير الغ ائيح ومصادرة دفا ر المؤونح من قبل ال نومح.
.3موت النكير من النا
.4من إقامح المدار

ب ب

 .1رف

ن الزواج للض يات لـ  25عاما ً والرجال  31عاماً ,من عحود النونواح إا بوعود إجوراءات

طويلح وإ ن من ال لطات ,وإعطاء حنْ مانعح لل مل للن اء الم لمات في اات نكيرة ,من
ال عدد منعا ً با ا مهما نان ال ب  ,من الزواج مرة خرى للوموطولوق و األرمول إا بوعود مورور
نح ,ومن يخالف لك يعرّ ض نض ه لل جن والغرامات البايظح و الطرد من الوبولود .والوهودف
من نل لك يو الح اء عليهم و حليل عداديم.
 .2إ ا ملت الزوجح فال ب ّد مون يوابوهوا طِ وبْوحوا ً

وء المنشآت الص يح.

األمن ال دوديوح "نوا وانوا" ألخو صوور وهوا
الملونح ناشضح بطنها بوعود مورور نول ّ شوهور
ّ
ملها ,وفي نول ّ مورّ ة ا بو ّد مون
ّى
دف الر وم بمبل نبير ,و لك لولو وأ ّنود نوموا
دّعي ال لطح من المح الجنين ,ول هويول
إ صائيح المولود بعد الوادة.
 .3ال

ور اإلجباري للبنات الومو ولوموات غويور

الم زوجات إلى قيادة الحوات الم ل ح والعمل لمدة  6شهر

 .4نما ي م إجبار الض يات الم لمات على الزواج من البو يين.
 .5ي م خ الن اء عنو ًة من منازلهن وإجبارين على العمل في مع نرات الجيش دون محابل.

المعاناة اإلق صاديح

يعاق بال جن.
الواقعح في المناطق المنخض ح و ب
ان شار األوبئح.
 .6وء المعاملح ,فال ي مح لالجئين بلب
ال روال والحميص فحط إزار من الحطن
ومن يخالف يعاق بال ر .
.7اان هانات الجن يح و اات ااغ صا .
.8الرشوة والض اد وااع حاات العشوائيح.

ت إشراف فوراد قووات ور

ال دود .ان هاك رمات الن اء وإجبارينّ على خل ال جا .

وال ماح فحط لبعض من الصضوف ااب دائيح ومن ي نلم عن ي ا المن

.5ام زاج المياه والمجاري ل غمر المالجئ

المر ة الم لمح

قووات
لحرار ال لطوات الو وانوموح إلوى إدارة ّ

 .6اع حال األطضال و ع يبهم وإجباريم على العمل.
د في بيو هم ولوو نوانووا شوحواء و قوار

ورقووا

 .1صادر ال نومح الميانماريح را ي الم لمين وقوار صيد ال مك دون ب وا ح.
 .2فرض ال رائ البايظح على نل شيء ,والغرامات الماليح ,ومن بي الم اصيل إا للع نور و
من يم ّكلهم ب عر زييد بهدف إبحاء الم لمين فحراء ,و إلجباريم على رك الديار.
 .3من الم لمين من شراء اآلات الزراعيح ال ديكح ل طوير مشاريعهم الزراعيح.
 .4إلغاء العمالت الم داولح بين وقت وآخر من دون عويض ,ودون إن ار م بق.
 .5إ راق م اصيل الم لمين الزراعيح وق ل مواشيهم.
 .6عدم ال ماح للم لمين بالعمل

من الحطاع الصناعي في رانان.

www.badergateway.org
badergateway@gmail.com
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