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 جمهوري حادیهات الدش /گبن  خلق جمهوري وضعیت«
ارزیابی «در مرحله  2018ر سپتامب 18تاریخ  از »میانمار

رتباط با این وضعیت در ا  ن،دادستادفتر بوده است.  »مقدماتی
اساسنامه در  15طبق ماده   گزارش و مکاتبه 34در مجموع 

میالدي به بعد  2017ارتباط با حوادث رخ داده از اگوست 
 دریافت کرده است.

درخواستی را دادستانی دیوان،   2018آپریل  9در تاریخ 
 19ماده بند سوم مقررات دیوان و  46مقرره بند سوم پیرو 

ظر دادرسان را در ارتباط با این که ن اساسنامه رم ثبت کرد
)(الف) اساسنامه 2(12آیا دیوان می تواند پیرو ماده  مساله که

از میانمار به  يایگنمردم روهی اعضاي نسبت به ادعاي اخراج
 .یا خیر، طلب می کرد بنگالدش اعمال صالحیت کند

 دادرسی-، رئیس بخش پیش2018آپریل  11ریخ در تا
 .دادرسی محول نمود-شعبه اول پیشدرخواست را به 

اي به صورت غیر  بررسیچلسه  2018،ژوئن  20در تاریخ 
. نسخه ویرایش شده تنها با حضور دادستان برگزار شد علنی و 

منتشر براي عموم  2018جوالي  26در تاریخ   لسهمشروح ج
 شد.

 دادرسی -پیششعبه  دادرسان، 2018سپتامبر  6در 
حیت خود را که دیوان می تواند صالننی بر امب تصمیم خود را

مار به بنگالدش ناز میا ياینسبت به ادعاي اخراج مردم روهینگ
نامه رم ساسا 7ماده  ذیل بالقوهو نیز نسبت به سایر جرایم 

 .، منتشر ساختنداعمال کند

، دادستان دیوان اعالمیه اي را 2018سپتامبر  18در 
در مورد ادعاي اخراچ مردم  مقدماتی ارزیابیمبنی بر آغاز 
 .ار به بنگالدش صادر کردروهینگا از میانم

 

 اولیه مربوط به صالحیتموضوعات      

اساسنامه رم سند تصویب  2010مارچ  23در  بنگالدش 
ایم واقع شده نسبت به جر، یوانبدین ترتیب د  .نمود تودیعرا 
در قلمرو سرزمینی که یا پس از آن و یا  2010ژوئن  1 در

 ان اتباعو یا توسط  ،12، طبق شق الف بند دوم ماده بنگالدش
داراي  ،12، طبق شق ب بند دوم ماده ارتکاب یافته باشند

 صالحیت است.

شعبه ، 2018سپتامبر  6عالوه بر این در تصمیم مورخ 
شق الف بند وان می تواند طبق دیکه  نموداحراز پیش دادرسی 

از  داقل یکیح نسبت به جرمی که ،اساسنامه 12ماده م دو
یا بخشی از چنین جرمی در قلمروي سرزمینی یکی  آن وعناصر 

. به ادعاي صالحیت کند، از دول عضو اساسنامه رخ داده باشد
در که ، »اخراج«بیان داشتند که فعل  دادرسان، خاصطور 

دولتی آغاز شده است که عضو اساسنامه نیست (به واسطه 
در یک دولت عضو اساسنامه رفتارهاي اجباري) و تبعید یا دیگر 

در محدوده  کامل شده است ( از رهگذر عبور از مرز دولت دیگر)
 شعبهقرار می گیرد.  12ماده هاي شق الف بند دوم  مولفه

ابهی می تواند نسبت به منطق مش همچنین اظهار داشت که
شکنجه و دیگر  از جملهدیگر جرایم در حوزه صالحیت دیوان 

)(ك) اساسنامه به 1(7)(ه) و 1(7رفتارهاي غیرانسانی طبق مواد 
 اعمال شود. جرم علیه بشریت نعنوا

و نیست  »اساسنامه رم«چه میانمار عضو در نتیجه، اگر
) مبنی بر پذیرش صالحیت 3(12اعالمیه اي را هم تحت ماده 

که دیوان نسبت به  بود معتقد شعبهدیوان صادر نکرده است، 
 .صالحیت استجرایم ادعایی رخ داده در بنگالدش داراي 

 
 

 زمینه ايپیشینه 

و در ، نوب آسیا در خلیج بنگال واقع شدهبنگالدش در ج
از زمان  جنوب شرقی داراي مرز مشترك با میانمار است.

 شماري از ا، تاریخ سیاسی میانمار ب1948سال در  استقالل
در امتداد شورش ها و منازعات داخلی براي استقالل قومی و 
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 ارزیابی مقدماتی ارتباط با

 وضعیت میانمار/بنگالدش

 میالدي 2018دسامبر 



 
 

 
کچین، کاین، راخین و شان هاي یه ویژه در ایالت  ملی، سطوح

برجسته شده است. این منازعات قومی که تا امروز ادامه دارد، 
از حشونت و درگیري بین نیروهاي نظامی  دوره هاییشاهد 
سلح و نیز مهاي محلی و تعدادي گروه ، نیروهاي دولتدولتی

 میان همین گروه ها بوده است.

 هم مرزکه ، در قسمت شمالی بخشی »راخین«ایالت 
مذهبی و قومی  هاي متعدد اقلیت سکونت گاهاست،  بنگالدش

اقلیتی یک گروه ، »گیانروهی«عضاي جمعیت به ویژه، ااست. 
 سرکوبمتحمل سال ها  ها قومی مسلمان، بر اساس گزارش

و  دولتیهاي سیاستدر نتیجه  که نظام یافته شدید شده اند
که به نفی تدریجی وضعیت حقوقی،  بوده است ییرویه ها

همچنین و ، شانآی هوبت، شهروندي و مشارکت سیاسی
، دسترسی به غذا، آزادي جابجایی ايبر شانمحدودیت در حق
 ي بهداشتی و آموزش منجر شده است.هامعیشت، مراقبت 

 فوران ت هاخشون، 2016و مجددا در سال  2012در سال 
شماري از مرتکب نیروهاي امنیتی، بر اساس ادعا ها، و  کرد

مسلمان در ایالت هاي قلیتحقوق بشر علیه ا هاي فاحشنقض 
و  یشانعمومی علیه آهاي افزایش محدودیتبه همراه  ،راخین
ا و دیگر یروهینگکه  شده اندنفرت  موجی از اندنگستر

ائیسم معرفی مسلمانان را به عنوان تهدیدي براي میانمار و بود
 .ندمی ک

بدتر  2017آگوست  25به طور قابل توجهی در  تحوالت
یک  به عنوان  »روهینگیا رستگاريارتش «شد، هنگامی که 

هاي حمله ادعا،بنابر در ایالت راخین،مخالف مسلح گروه 
نیروي  پاسگاه 30به یک پایگاه نظامی و تا  اي را هماهنگ شده

. نمودامنیتی در سراسر بخش شمالی ایالت راخین میانمار آغاز 
 »پاکسازي« هاي عملیاتبا فورا  این حمالتاساس گزارشات،  بر
 که به مدترا هدف گرفته بود دنبال شد عیت روهینگیا جم که

 40بیش از  ها دو ماه به طول انجامید. در طول این عملیات
ها در ایالت راخین شمالی به طور کامل یا جزئی  درصد روستا

بیش  2018تخریب شدند و تخمین زده می شود که تا سپتامبر 
به دولت همسایه یعنی بنگالدش  روهینگیایی 725.000از 

 گریخته اند.

 ییجرایم ادعا

 ان در بخشی از کهمتمرکز است ی بر جرایم ارزیابی مقدماتی
، به ویژه در اتفاق افتاده اند 2010  ژوئنسرزمین بنگالدش از 

آگوست  درکه در میانمار  ها تشدید خشونت بستر و زمینه
رخ داد و منجر به اخراج صدها هزار نقر از اعضاي مردم  2017

	از میانمار به بنگالدش شد. يروهینگیا

مقدماتی برخی از رفتارهاي اجباري  ارزیابی، زمینهدر این 
و بی مکانی مد نظر قرار می دهد که ممکن است به جابجایی  را

از جمله محرومیت  منتج شده باشد، اجباري جمعیت روهینگیا

سازي  ناپدید، کشتار، خشونت جنسی، بنیادیناز حقوق 
 .اجباري، تخریب و غارت

 

 دفتر دادستانیهاي فعالیت

ی در سپتامبر مفدمات ارزیابیاز زمان اعالم رسمی آغاز 
بر جمع آوري اطالعات مریوطه از منابع  ، دفتر دادستان2018

عات عمومی القابل اعتماد تمرکز کرده است. این اقدام شامل اط
افراد و گروه ها، دولت ها و  از سويدر دسترس، اطالعات 

ن ازماس« مجموعهنهادهاي بین الدولی یا غیر دولتی از جمله 
، حجم زیادي از اطالعات را  می شود. دفتر دادستان »متحد ملل

در حوزه عمومی جمع آوري کرده است و در راستاي تحلیل و 
از طریق فرایند  اطالعات دریافتی از جملهتایید شدت و اهمیت 

 گام هایی برداشته است. ،بعامستقل و دقیق ارزیابی من

ا از جمله ب ذینفعان این حوزه هم چنین بادفتر دادستانی 
ارزیابی برگزاري جلسات در دیوان، درباره همه مسائل مربوط به 

 .مشورت خواهی و ارتباط داشته است اولیه

 

 نتیجه و گام هاي بعدي

 ارزیابی جامعدر حال حاضر دفتر دادستانی در حال انجام 
موضوع اطالعات موجود به منظور اثبات این و حقوقی  داده اي

که آیا مبناي معقولی براي باور به این که جرایم ادعایی است 
یا خیر؟  وجود دارد دیوان رخ داده استصالحیت  درداخل 

در  ، دفتر دادستانی»مقدماتی ارزیابی سند خط مشی«مطابق با 
هاي اطالعات موجود در مورد دادرسی این مرحله از ارزیابی،

در صدد  دستاندفتر دا .را نیز جمع آوري می کند  مربوطهملی 
  در یک بازه زمانی معقول است.  »مقدمانی ارزیابی«تکمیل 

   

   

 

 

 

  

 

 
 

 


