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چکیده
با وجود گذشت هفت دهه از استقالل کشور میانمار ،نگرانیهای سازمان ملل متحد و در رأس آن ،دبیرکل ،در مورد
اقلیت م سلمان روهینگیا ،بهقوت خود باقی ا ست .بیبهرگی از حق تابعیت و بهر سمیت شناخته ن شدن بهعنوان یک
اقلیت قومیـــمذهبی ،همواره زمینۀ اعمال رفتارهای تبعیضآمیز برپایۀ خشونت ،جنایت ،و نقض حقوق بشر را علیه
این اقلیت فراهم کرده ا ست .با بازتاب رسانهای جنایتهای رخداده علیه م سلمانان میانمار در سطح جهان و انتظار
از ســازمان ملل برای رســیدگی به مو ــور ،دبیرکل با انت ــاب دو مشــاور ویاه ،با عنوانهای مشــاور ویاه در زمینۀ
پیشــگیری از نســل کشــی و مشــاور ویاه در مورد مســحوایت حمایت ،پیوســته و ــعیت مرد روهینگیا را بررســی و
بهگونهای جدی بر آن میکند .در پاوهش حا ـر ،با هد بررسـی جنایتهای رخداده علیه مسـلمانان روهینگیا در
میانمار و واکنش دبیرکل به آن ،پرسش اصلی این است که «دبیرکل سازمان ملل متحد در برابر رفتارهای خشونتآمیز
دوات میانمار علیه اقلیت روهینگیا در طول سالهای  6616و  7717چگونه عمل کرده ا ست؟» در پا سخ به این
پرسـش ،با اسـتفاده از رویدرد توصـیفیــــتحلیلی اینگونه فرض میشـود که «دبیرکل سـازمان ملل متحد با اتاا
رویدردهای جدید و ابزارهای نوین در ســازمان ملل متحد ،در راســتای جل توجه جهانی به و ــعیت مســلمانان
روهینگیا در میانمار نقشآفرینی کرده است» .نتایج پاوهش نشان میدهد که با وجود تالش دبیرکل در رأس دبیرخانۀ
سازمان ملل ،اقدامات جنایتبار علیه آنها در سالهای  6616و  ..1.تداو یافته است.
واژگان کلیدی :نسلکشی ،دبیرکل سازمان ملل متحد ،اقلیتهای قومیـمذهبی ،میانمار ،روهینگیا
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UN Secretary-General’s Confrontation with the Genocide of�
Rohingya’s Muslims ssss s -2017)
Maryam Zarekhanmohammadi 1, Farideh Mohammad Alipour2

Abstract
Despite the over seven decades of Myanmar's independence, United Nations concerns and at
the head of that Secretary-General have remained about the Rohingya Muslim minority.
Deprivation of citizenship and lack of recognition as an ethnic-religious have always
provided the context to apply discriminatory behavior based on violence, crime and human
rights violations against this minority. Along with media reflection about this tragedy in the
world and expectation of the United Nations to address this issue, UN Secretary-General has
been constantly monitoring and reviewing the situation of the Rohingya people through
appointing two special advisers consist of The Special Adviser on the Prevention of Genocide
and The Special Adviser on the Responsibility to Protect .In this study, with the aim of
reviewing the actions and measures had been taken against the Rohingya Muslims in
Myanmar and UN Secretary-General's reaction to it, the main question is that, what role has
the UN Secretary-General played in the violent actions of the Myanmar government against
the Rohingya minority during 2016 and 2017? In response, with using descriptive and
analytical approach it is assumed that the United Nations Secretary-General with awareness
of the unfair and inhuman conditions of the Rohingya Muslim minority in Myanmar over the
past decades, has played a role in bringing global attention to the situation of Muslim
Myanmar by adopting new approaches and new tools at the United Nations. The results of
the research illustrate that, despite the efforts of the Secretary-General at the head of the UN
Secretariat criminal acts against them have continued in 2016 and 2017.
Keywords: Genocide, UN Secretary-General, Ethnic Minorities, Myanmar, Rohingya.
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مقدمه

مرد روهینگیا ،1بهعنوان یک اقلیت مســلمان ،حدود 433درصـــد از جمعیت  44میلیون نفری
اتحادیۀ جمهوری میان مار دبرمه را تشــدیل میده ند ) .(Worldpopulationreview, 2021برمه،

ســاایان متمادی مســتعمری بریتانیا بود بهگونهای که از ســال  1444بهعنوان اســتانی از کشــور

هندو ستان و از سال  1977بههمراه منطقه آراکان 2دراخین 3جدا از حدومت هند و با عنوان «برمۀ

بریتانیا» همواره زیر ســیطری بریتانیا بود و با اعال اســتقالل از بریتانیا در تاریخ اول آوریل  1988و

تغییر نا به «میانمار» بهعنوان یک کشور مستقل بهرسمیت شناخته شد .روهینگیاییها که در فاصلۀ

سالهای  1444تا  1988بهمنظور کار از کشورهای بنگالدش و هندوستان به این منطقه مهاجرت

کردند ،سده ها ا ست که اغل در ا ستان راخین در غرب ک شور میانمار سدونت دارند ،وای دوات
این کشور ،هیچگاه آنها را بهعنوان یک اقلیت بهرسمیت نشناخته است.

پس از کودتای نظامیان در سال  1922و اجباری شدن دریافت کارت شناسایی ملی برای تما

اتبار ،به روهینگیایی ها تنها کارت هویتی داده شـــد که آن ها را بهعنوان خارجی معرفی میکرد.
روهینگیاییها نهتنها بهدایل بهرســمیت شــناخته نشــدن بهعنوان یک اقلیت قومیـــــمذهبی توســب
حدو مت ،همواره در معرض آزار و ا یت آن بودها ند ،بل ده بر پا یۀ قانون تابع یت  ،۱۹۸۲در طول
سالهای طوالنی بیتابعیتی خود از محدودیت رفتوآمد دخروج از استان راخین و سفر و بهرهمند
نشدن از امدانات اقت ادی ،آموزشی ،اجتماعی ،مذهبی دانیا مراسم و مناسک دینی  ،بهداشتی،
و درمانی رنج بردهاند .بهبیان روشــنتر ،مســلمانان روهینگیا ،اغل بهعنوان «تهدیدی علیه نااد و

� ،2�1آسی پذیری آنها افزایش یافته است
مذه » بهت ویر کشیده شدهاند و از سال

(Köhler,

) .2018: 11میانمار ،بهعنوان کشــوری با  144اقلیت شــناخته میشــود ،اما درنتییۀ و ــق قانون
تابعیت ،افراد  155اقلیت ،حق شــهروندی دریافت کردهاند و در مقابل ،به اقلیت روهینگیا و 8

اقلیت دیگر ،حق تابعیت داده نشده است.
________________________________________________________________
1. Rohingya
2. Arakan
3. Rakhine
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بامار
شان
کا ین
راخین
چین
مون
کاچین

1.50%
0.75%
5.75%

7.00%
3.50%
2.50%
2.00%
8.00%

9.00%

68.00%

نمودار شماره ( .)1ترکیب قومی در میانمار (درصد)
Source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/eos/print_bm.html

با پایان حاکمیت دوات نظامی در نتییۀ انتاابات ســـال  ،2212حدومت جدید دســـت به

اصالحات دموکراتیک زد ،اما شرایب اقلیت روهینگیا تغییری ندرد .تا اینده در سال  ،6616انتشار
خبر ت یاوز  ۳مرد مســل مان به یک زن بودایی ،نهتن ها خشــم مرد محلی و موموران دواتی را
برانگیات ،بلده سب حمله افراطیها به روستاهای مسلماننشین و آتش زدن خانههای آنها شد.
درنتییه ،پس از ســالها نابرابری ،تبعیض نظا مند ،رفتارهای غیرانســانی ،و بیعدااتی در حق این

اقلیت ،در تاریخ  55اوت  ،6616گروهی از مرد روهینگیا ،به مقر پلیس در اســتان راخین حمله
کردند و ســب کشــته شــدن چندین نفر از نیروهای امنیتی دواتی شــدند .رفتارهای تالفیجویانۀ

گروههای شــبهنظامی ،ارتش برمه ،و نیروهای امنیتی محلی ،ســرآغاز موج تازهای از روابب تنشآمیز
بین دوات میانمار و اقلیت روهینگیا بود ).(Lederer, 2017
کمک ندردن دوات میانمار به روهینگیاییهای بیخانمان و افزونبرآن ،ترویج خشــونت علیه آنها که
سب مرگومیر تدرییی یا فرار گ سترده آنها به ک شورهای هم سایه شد ،د ستکم م داقی از تحمیل
شرایب سات زندگی ا ست .در این شرایب ،ب سیاری از صاح نظران بر این نظرند که این م داقها،
بهعنوان رفتارهای سازندی جر نسلکشی قابلبررسی هستند و انتظار میرود ،سازمان ملل متحد ،واکنش
مناســبی در برابر آن نشــان دهد و ازآنیاکه شــورای امنیت ،ناتوان از جل نظر موافق تما اعئــای دا م آن
دراینباره اسـت ،انتظارات بهسـوی دبیرکل سـازمان ملل متحد معطو شـده اسـت بنابراین ،این پرســش
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مطرح میشــود که «دبیرکل ســازمان ملل متحد در برابر رفتارهای خشــونتآمیز دوات میانمار علیه اقلیت

روهینگیا در طول ســالهای  6616و 7717چگونه عمل کرده اســت؟» پاســخ فر ــی این پاوهش به

پرســش یادشــده این اسـت که «دبیرکل سـازمان ملل متحد با اتاا رویدردهای جدید و ابزارهای نوین در
سازمان ملل متحد ،در راستای جل توجه جهانی به و عیت م سلمانان روهینگیا در میانمار ،نقشآفرینی
کرده است» .گفتنی است ،برای پاسخ به پرسش پاوهش و بررسی فر یه ،چارچوب مفهومی نسلکشی
در قوانین بینااملل و میموعه اقدامات دبیرکلها برای پی شگیری از ن سلک شی در طول سالهای متمادی

د 0000تا  7717برر سی و سپس ،فعاایتهای انیا شده ،با بیان م داقهایی از واکنشهای دبیرکل
بانکیمون ،دبیرکل آنتونیو گوترش ،مشــاور ویای دبیرکل در حوزه نســلکشــی ،مشــاور ویای دبیرکل در حوزه
مســحوایت حمایت ،واکاوی شــده اســت .سـرانیا  ،عملدرد دبیرکل در جریان رخدادهای ســالهای اخیر
میانمار و تغییرات ناشی از آن و همچنین و عیت فعلی این اقلیت را بررسی کردهایم.
 .1پیشینه پژوهش

نویســندگان بســیاری به حقوق بشــر و میموعۀ اقدامات ســازمان ملل متحد و نهادهای بیناامللی
دیگر در مورد میانمار توجه نشـــان دادهاند .عظیم ابراهیم در کتاب خود با عنوان «روهینگیایی ها:

درون نســـلکشــی پنهان میانمار» 1توکید کرده اســـت که این اقلیت ،نیازمند اقدا فوری جامعه
بینااملل اســت .نویســنده ازآنیاکه روهینگیاییها روزبهروز منزویتر میشــوند ،بازیگران افراطی
جدیدی در داخل کشور علیه آنها اقدا میکنند ).(Ibrahim, 2016
محمد تنظیماادین خان و ســایما احمد در مقااه خودشــان با عنوان «مقابله با بحران روهینگیا:
ارتباط میمق عمومی و مسحوایت حفاظت» ،2دالیل ناکارایی سازمان ملل متحد در مقابله با بحران

روهینگیا از اوت  7717را بررسی و ا ستدالل کردهاند که م شدل ا صلی در این زمینه ،عف اتی

ســاختاری ســازمان ملل متحد در انیا هرگونه اقدا مو ر و بهموقق ،هنگا رویارو یی با یک بحران
ان سانی ا ست و میمق عمومی باید برا ساس دکترین م سحوایت حمایت اقدا
Khan and Ahmed, 2019

کند د Tanzimuddin

.

________________________________________________________________
1. The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide
)2. Dealing with the Rohingya crisis: The relevance of the general assembly and Responsibility to Protect (R2P
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محمدی و سـلطانی در مقااهای با عنوان «چااشهای حقوق بینااملل در حمایت از اقلیتهای
قومی با توکید بر قو روهینگیا» ،نشــان دادهاند که چااش حقوقی در حمایت از حقوق اقلیت قومی
روهینگیا ،ری شه در ابها در تعریف و عیت قو روهینگیا برا ساس قواعد حقوق بینااملل و حقوق
داخلی میانمار دارد ).(Mohammadi & Soltani, 2019
نیاری و همداران در مقااهای با عنوان «حمایت از آزادی مذه اقلیت روهینگیا در پرتو رویۀ
کمیته حقوق بشر و اسناد نظا بینااملل حقوق بشر» ،به حق آزادی مذه و جلوههای گوناگون آن
داعم از حق انیا مناســک مذهبی ،حق پوشــش و اســتفاده از نمادهای مذهبی و ...در اســناد
بیناامللی و رو یۀ کمی ته حقوق بشــر توجه کرده و ب یان کردها ند که نقض آزادی مذ ه اقل یت
روهینگیا ،همۀ موافههای آزادی مذه را دربر میگیرد ).(Najari et al., 2020
در ا سناد حقوقی و قطعنامههای میمق عمومی و نهادهای دیگر سازمان ملل متحد با محوریت
اقلیت روهینگیا ،گزارشهایی درباره این اقلیت ارا ه شــده اســت بهعنوان مثال ،در گزارش شــورای

حقوق ب شر در سال  ،(A/HRC/43/18) 0000عوامل تاریای و ااگوهای رایج نقض حقوق ب شر و

خ شونت علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در میانمار بیان شدهاند .این گزارش با تو صیههایی درباری
اقدامات دوات ،جامعه بینااملل ،و ینفعان دیگر ،برای بهبود و عیت ،بهپایان میر سد .برر سی
پاوهشهای انیا شده درباره مو ور پاوهش حا ر نشان میدهد که در منابق فارسی و انگلیسی،
به نقش دبیرکلهای ســازمان ملل متحد توجه نشــده اســت ازاینرو ،مقااۀ حا ــر این مو ــور را
بهعنوان مو وعی جدید بررسی کرده است.
 .2نسلکشی

جنایتهای بیناامللی ،دربرگیرنده چهار نور جنایت ،اعم از نســلکشــی ،1جنایت علیه بشــریت،2
جرایم جنگی ،3و پاکسازی قومی 4است .نسلکشی برای ناستینبار در تاریخ  11دسامبر 1966

و با قطعنامه  A/RES/96-Iمیمق عمومی ســازمان ملل متحد بهعنوان جنایت بیناامللی بهرســمیت
________________________________________________________________
1. Genocide
2. Crimes Against Humanity
3. War Crimes
4. Ethnic Cleansing
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شــناخته شــد .در اینگونه جنایتها ،دایری بزهدیدگان محدود نیســت ،بلده بشــریت ،وجدان جامعۀ
جهانی ،و افدار عمومی انســانها بهشــدت تحت تو یر قرار میگیرند

(Rahmanian & Piri, 2013:

) .37بهبیان روشنتر ،نقض حق زیست انسانها ،بهمعنای نقض ارزشهای بنیادین بیناامللی است
)(Javidzadeh, 2011: 2

بنابراین ،این نور جنایت با روح و اهدا

سازمان ملل متحد مغایرت دارد

و از سوی جامعه جهانی محدو شده ا ست .واژه «نسلکشی» در مادی دو کنوانسیون پیشگیری و

میازات جنایت نسلکشی 1اینگونه تعریف شده است« :کشتن اعئای گروه ،2وارد کردن خسارت
جدی ج سمی و روانی به اع ئای گروه ،3قرار دادن عمدی گروه در شرایطی از زندگی که به تاری

فیزیدی تما یا با شی از آنها منتهی شود ،4اقدامات اعمال شده بهمنظور جلوگیری از زادوواد در

داخل گروه ،5انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروه دیگر .»6جامعۀ بینااملل این تعریف را
بهعنوان عناصــر فیزیدی جر نســلکشــی پذیرفته اســت ،اما توجه به عن ــر هنی نیز در احراز
نابودسازی کامل یا باشی از یک گروه ملی ،قومی ،ناادی ،یا مذهبی الز است

(United Nations,

) .2018منظور از باشی از یک گروه اقلیت ،شرایطی است که آنها بهدایل خاصی ،قابل شناسایی و
توجه باشند برای نمونه ،در منطقۀ جغرافیایی مشا ی ساکن باشند .ازآنیاکه در بسیاری از موارد،
جنایتهای بیناامللی بهگونهای سـامانمند و با برنامهای مشـا

انیا میشـوند ،بسـترهای الز

برای اعمال خشونت گسترده را فراهم میکنند و با تشویق افراد به ارتداب جر  ،موج نهادینه شدن
خ شونت در جامعه می شوند .بهبیان رو شنتر ،در برخی از شرایب ن سلک شی ،اعمال خ شونت و
جنایت علیه گروهی خاص از مرد  ،وظیفهای ملی بهشــمار آمده و حتی امدان دارد در چارچوب
قوانین داخلی کشور نیز بازتاب یافته باشد ).(Azizi & Haji: 2016: 166

کنوانســیون پیشــگیری و میازات جنایت نســلکشــی در تاریخ  9دســامبر  1988در قطعنامۀ

) A/RES/260(IIIمیمق عمومی با هد آ گاهی از این خطرها و انیا کارهای الز در راســتای
________________________________________________________________
)1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; A/RES/260 (III
2. Killing Members of the Group
3. Causing Serious Bodily or Mental Harm to Members of the Group
4. Deliberately Inflicting on the Group Conditions of Life Calculated to Bring about its Physical
Destruction in Whole or in Part
5. Imposing Measures Intended to Prevent Births within the Group
6. Forcibly Transferring Children of the Group to Another Group
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پیشگیری ،کاهش ،یا ـ ـدر حاات مطلوب ـ ـ از بین بردن کامل آن ت وی شد تا چارچوب تحلیلی
الز را برای بررســی و ارزیابی عوامل اصــلی اییادکننده ایندســته از جنایتها ،دراختیار جامعۀ
بینااملل قرار دهد .درواقق ،کنوان سیون ن سلک شی ،درنهایت در پی حمایت از حق بقای گروههای
ناادی ،ملی ،قومی ،و مذهبی است )(Rostaei & Arashpour, 2016: 52

ازاینرو ،جنایت نسلکشی

را میتوان به سه نور گوناگون نسلکشی بیواوژیک ،نسلکشی فرهنگی ،و نسلکشی سیاسی تقسیم
کرد.
نسلکشی بیواوژیک ،1بهمعنای دخاات غیرطبیعی در سیاستهای زادوواد در راستای تغییر در
تعریف مرد شناختی گروهها در داخل یک کشور است

نســلکشــی فرهنگی ،2به ممنوعیت زبانهای منطقهای و از بین بردن آ ار و کتابهای فرهنگی و

مذهبی منیر می شود .همچنین ،جدا سازی اجباری کودکان از واادین ،بهاین سب که مانعی برای
استمرار هویت گروه بهشمار میآید ،در این دسته از نسلکشی قرار میگیرد

نسلکشی سیاسی 3که کل ساختار حدومتی یک کشور را فرسوده میکند.
برای برخی دواتها ،سادهترین راه برای حل کردن م سا ل گروههای قومی در یک ک شور ،انتقال

جمعیت یا در یک اقدا شدید ،حذ کامل گروه یا همان ن سلک شی ا ست ازاینرو ،ن سلک شی را
میتوان بهعنوان آخرین مرحلۀ پاکســازی قومی درنظر گرفت )(Schabas, 2009: 219

بنابراین ،باید

به این مســحله توجه داشــت که ایندســته از جنایتها ،بهویاه جنایت علیه بشــریت و نســلکشــی،
اقداماتی نیســتند که بهخودیخود رخ دهند ،بلده در طول زمان و برپایۀ عوامل زمینهســاز مســتعد،
توسعه مییابند بههمینسب میتوان از آنها بهعنوان اقداماتی اجتنابپذیر نا برد.
 .3اقدامات دبیرخانه سازمان ملل متحد؛ تالشهای دبیرکلها برای مقابله با نسلکشی

سازمان ملل متحد ،بهعنوان مهمترین سازمان بیناامللی و مرکز هماهنگی اقدامات و عملدردهای
کشورهای عئو ،متعهد به پیشگیری از نسلکشی و میازات عامالن این نور جنایت است بنابراین،
________________________________________________________________
1. Biological Genocide
2. Cultural Genocide
3. Political Genocide
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بهمنظور مبارزه با نقض قواعد و مقررات حقوق ب شر ،بهویاه نقض قواعد آمره به شدلهای گوناگون،
همواره در برابر سل حق زی ست گروههای ان سانی یا همان ن سلک شی ،واکنش ن شان داده ا ست

) .(Sadeghi, 2002: 102همچنین ،برپایۀ ماده  8کنوانسیون نسلکشی ،دواتهای عئو میتوانند از
ارکان صالحیتدار سازمان ملل متحد باواهند تا برا ساس من شور ملل متحد ،اقدامات مقت ئی را
در راستای پیشگیری و میازات نسلکشی اتاا کنند درهمینراستا ،سازمان ملل متحد از میموعۀ
سیا ستهای جنایی ویاه و تما قابلیتهای خود دبند  5مقدمه ا سا سنامه دیوان کیفری بیناامللی

1

و ماده یک کنوانسیون پیشگیری و میازات نسلکشی استفاده کرده است .افزونبراین ،اندیشمندان
حقوقی نیز دو دســته دیدگاه ،اعم از کالســیک و مدرن ،را در فرایندهای تشــدیل دادگاههای کیفری
بیناامللی برای محاکمه و میازات ناق ئان حقوق بینااملل ب شردو ستانه و همچنین ،بازدارندگی و
جلوگیری از تدرار اینگونه فیایق انســانی بیان کردهاند دیدگاههای کالســیک ،دربردارندی میموعه
اقداماتی مانند ســزادهی ،ارعاب ،و بازدارندگی دبرپایۀ ســـه ویاگی شـــدت ،قطعیت ،و ســرعت

همزمان ) ،(Safari, 2005: 115و ا صالح و درمان 2ا ست و دیدگاههای مدرن بر فعاایتهایی مانند
تقبیح عمل ،سل صالحیت و بازگرداندن آن ،و عداات ترمیمی 3صحه میگذارند

& (Rahmanian

).Piri, 2013: 29-34

دیوان بیناامللی دادگستری 4نیز بر باشی از قوانین بینااملل عر عمومی در قاا کنوانسیون

ن سلک شی توکید میکند .این مو ور ،گویای این ا ست که چه دواتها ،کنوان سیون ن سلک شی را
ت وی کرده باشند و چه از ت وی آن سرباز زده باشند ،جر نسلکشی ،یک اصل اندارناپذیر و
یک عر قانونی از قوانین بیناامللی ا ست و درنتییه در چارچوب همین قوانین ،ممنور شده ا ست
) .(UN, 2018آزار و ا یت یک اقلیت بهمعنای عا یا اقلیت قومیـــــمذهبی بهطور خاص ،بهمعنای
رفتارهای میرمانه مانند قتل ،تیاوز ،انتقال اجباری جمعیت ،و شــدنیه یا بهبیان روشــنتر ،نقض
حقوق و آزادی های بنیادین یک اقلیت بهگونهای آشــدار ،گســترده ،و نظا مند و با پیروی از یک
خبمشی دواتی یا سازمانی است )(Iranian diplomacy, 2017

ازاینرو ،دبیرکل سازمان ملل متحد،

________________________________________________________________
)1. The Rome Statute of the International Criminal Court (A/CONF.183/9
2. Reform and Cure
3. Restorative Justice
)4. The International Court of Justice (ICJ
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بهعنوان نماد آرمانهای سازمان ملل و سانگوی منافق مرد جهان ،در دوران ت دی خود ،اقدامات
مهمی را در را ستای اجرای م سحوایت حفظ صلح و امنیت جامعه بینااملل ،تو سعۀ روابب دو ستانه
بین ملتها ،افزایش پیشــرفت اجتماعی ،معیارهای زندگی بهتر ،و حقوق بشــر انیا میدهد

(UN

) .Information Center, 2009,. 5با رخداد فیایق علیه اقلیت روهینگیا ،ســه دبیرکل ســازمان ملل،
کوفیعنان ،بانکیمون ،و آنتونیو گوترش ،در روند امور نقش داشــتهاند که در ادامه ،ابتدا خالصــۀ

اقدامات آنها در جدول شماره د ، 1ارا ه و سپس بهگونهای مشروح بررسی شده است.
جدول  .1دبیرکلها و فعالیتهای ضدنسلکشی در کشور میانمار
دبیرکل های سااازمان
ملل متحد

سال

فعالیتهای ضدنسلکشی در کشور میانمار
سانان راج سومر الاه ،1گزارشگر ویای سازمان ملل متحد درباری عوامل زمینه ساز خروج
اجباری اقلیت روهینگیا از میانمار:
ـ اییاد محدودیت عمدی در توزیق غذا بههمراه گرانی قیمتها

0000

ـ م ادری زمین یا جابهجایی محل زندگی
ـ قطق اجباری غذا ،أخا ی ،و دریافت اجباری ماایات
ـ ندادن تابعیت و عد بهرهمندی از حقوق ملی
ـ محدودیت در انتقال و مسافرت

کوفی عنان

ـ کار اجباری و بیگاری برای ارتش میانمار.
3333
4444
66
7777
0009

بانکیمون
0010
0011

ت ــو ی قطعنامه  A/RES/58/247میمق عمومی علیه و ــعیت حقوق بشــر در
میانمار برای ناستینبار از نقض نظا مند حقوق بشر ابراز نگرانی شده است.
پی شنهاد انت اب م شاور ویای دبیرکل برای پی شگیری از ن سلک شی در همایش بیناامللی
استدهلم با عنوان «پیشگیری از نسلکشی :تهدیدها و مسحوایتها»
تشدیل کمیتۀ مشورتی بلندپایه برای پیشگیری از نسلکشی
انت اب مشاور ویاه با مسحوایت حفاظت از مرد در قطعنامه )(S/2007/721
گزارش ســاالنۀ «اجرای مســحوایت حفاظت» ) (A/63/677به میمق عمومی ســازمان
ملل متحد و شورای امنیت
گزارش ساالنۀ «ه شدار اوایه ،ارزیابی ،و م سحوایت حفاظت») (A/64/864به میمق
عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
گزارش ســـاال نۀ «نقش ترتی بات محلی و منط قهای در اجرای مســحوا یت ح فا ظت»

________________________________________________________________
1. Rajsoomer Lallah
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دبیرکل های سااازمان
ملل متحد

سال
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فعالیتهای ضدنسلکشی در کشور میانمار
) (A/65/877-S/2011/393به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
گزارش ســـاال نۀ «مســحوا یت ح فا ظت :واکنش ســریق و قاط عا نه» (A/66/874-
) S/2012/578به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت

2212

درخواســت وییی نامبیار ،مشــاور ویای دبیرکل ســازمان ملل متحد در میانمار برای تحقیق
بیطرفانه درباری خشونت در استان راخین
دیدار دبیرکل با ر یسجمهور ،تینســین برای صــحبت درباری شــرایب مرد روهینگیا در
استانهای راخین و کاچین
ت ــوی قطعنامه  A/C.3/68/L.55/Rev.1در خ ــوص ارتقاو و حمایت از حقوق
بشر برای اقلیت روهینگیا در کشور میانمار
گزارش ســاالنۀ «مســحوایت حفاظت :مســحوایت دوات و پیشــگیری» (A/67/929-

3313

) S/2013/399به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
درخواست تسهیل بازدید نمایندی ویاه دبیرکل از میانمار
ناســتین بیانیۀ آداما دین  ،مشــاور ویای دبیرکل ســازمان ملل متحد ،درباری پیشــگیری از
نسلکشی با توجه به و عیت میانمار

4414

گزارش ساالنۀ «اجرای م سحوایت جمعی ما :کمکهای بیناامللی و م سحوایت حفاظت»
) (A/68/947-S/2014/449به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
گزارش ســاالنۀ «یک تعهد حیاتی و پایدار :اجرای مســحوایت حفاظت» –(A/69/981
) S/2015/500به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
بیانیۀ مشــترآ آداما دین و جنیفر واش در مورد انتاابات در میانمار برای توجه به حق
مشارکت اقلیت روهینگیا

5515

اییاد کمیســیون ویاه با هد م ــااحۀ بلندمدت بین دوات میانمار و اقلیت روهینگیا به
سرپرستی کوفیعنان
درخواســـت شــورای امنیت ســـازمان ملل متحد از دوات میانمار مبنیبر اجرای تما
توصــیههای کمیســیون به رهبری کوفیعنان به منظور توســعۀ اقت ــادی و عداات اجتماعی
برای مقابله با خشونت میان بوداییها و مسلمانان در استان راخین
گزارش ســاالنۀ «بســیج اقدا جمعی :دهۀ بعدی مســحوایت حفاظت» (A/70/999-

6616

) S/2016/620به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
درخواســت آداما دین برای فراهم کردن امدان دســترســی فوری نمایندگان ســازمان ملل
متحد در راستای بررسیهای بیطرفانه و مستقل در استان راخین

717
آنتونیو گوترش

7717

گزارش ســـاال نۀ «اجرای مســحوا یت ح فا ظت :مســحوا یت پذیری برای پیشــگیری
) (A/71/1016-S/2017/556به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت
برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و ت وی قطعنامۀ  SG/SM/18676برای بررسی شرایب
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دبیرکل های سااازمان
ملل متحد

سال

فعالیتهای ضدنسلکشی در کشور میانمار
اقلیت روهینگیا
ارا ۀ نامه رســمی به شــورای امنیت ســازمان ملل متحد درباری و ــعیت نگرانکنندی اقلیت
روهینگیا
ارا ۀ بیانیه به دوات میانمار درباری شــرایب اقلیت روهینگیا و درخواســـت توقف فوری
خشونتها
سانرانی در نشست شورای امنیت درباری بحران پناهندگان روهینگیا
ارا ۀ بیانیه کلی کری ،سفیر سازمان ملل در شورای اقت ادی و اجتماعی ،بهمنظور محدو
کردن اقدامات دوات میانمار و ندادن حق شهروندی به اقلیت روهینگیا
ارا ۀ دومین بیانیۀ آداما دین درباری و عیت اقلیت روهینگیا
ـ قطعنامه  A/HRC/34/L.8/Rev.1شورای حقوق بشر
ــــ گزارش کمیتۀ م شورتی در ا ستان راخین با عنوان «به سوی آیندی صلحآمیز ،من فانه ،و
موفق برای تما مرد استان راخین»
ـ بیانیۀ ر یس شورای امنیت  S/PRST/2017/22درباری و عیت حاد اقلیت روهینگیا
ارا ۀ بیانیۀ زید رعدااح سین ،کمی ساریای عاای حقوق ب شر سازمان ملل متحد در را ستای
محدو کردن اقدامات دوات میانمار و اعال پاکسازی قومی توسب این دوات
ارا ۀ بیانیه آداما دین و ایوان سیمونویچ ،م شاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه
مسحوایت حفاظت ،در مورد و عیت استان راخین
درخواســت بازدید کمیتۀ مســتقل حقیقتیاب شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد از
استان راخین
بازدید مرزوقی دارو سمن ،سرپرست کمیته حقیقتیاب حقوق ب شر سازمان ملل متحد از
اردوگاههای آوارگان در بنگالدش و صحبت با آوارگان روهینگیایی
ـ بازدید رادیدا کوماراسومی ،کارشناس مستقل کمیته حقیقتیاب حقوق بشر سازمان ملل
متحد ،از اردوگاههای آوارگان در بنگالدش
ــــ بازدید پرامیال پتن ،نمایندی ویای دبیرکل در زمینه خشونت جنسی از اردوگاههای آوارگان
در بنگالدش

8818

بازدید آداما دین از اردوگاه کدس بازار در کشــور بنگالدش و ارا ۀ چهارمین بیانیه درباری
و عیت اقلیت روهینگیا

 .1-3کوفی عنان)2006-1997( 1
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در سال  0000و همزمان با دبیرکلی کوفی عنان ،راجسومر الاه ،گزارشگر ویای سازمان ملل متحد،
شـش عامل را زمینهسـاز خروج اجباری اقلیت روهینگیا از میانمار دانسـته اسـت که عبارتند از1 :

اییاد محدودیت عمدی در توزیق غذا بههمراه گرانی قیمتها  2م ادری زمین یا جابهجایی محل

زندگی  3قطق اجباری غذا و دریافت اجباری ماایات  4ندادن تابعیت و عد بهرهمندی از
حقوق ملی  5محدودیت در انتقال و مســـافرت  6کار اجباری و بیگاری برای ارتش میانمار

) .(Lallah, 2000: 14ا ما کوفی ع نان در تاریخ  33دســـامبر  ،3333با ت ــو ی قطع نا مۀ
 A/RES/58/247میمق عمومی درباری و ــعیت حقوق بشــر در میانمار ،برای ناســتینبار از نقض

نظا مند حقوق ب شر ،ابراز نگرانی کرده ا ست .او در سال  ،4444در کنفرانس بیناامللی ا ستدهلم

با عنوان «پیشگیری از نسلکشی :تهدیدها ،و مسحوایتها ،»1پیشنهاد انت اب مشاور ویای دبیرکل
برای پیشگیری از نسلکشی را ارا ه داد.
دبیرکل در راستای اجرای وظایف و مسحوایتهای سیاسی خود ـ ـکه همانا استقرار صلح ،حفظ
و تحدیم صلح ،و نظارت بر آن است ـ ـ از مشاور ویاه کمک میگیرد .بهبیان روشنتر ،مشاور ویاه،
زیر نظر دبیرکل یا دســتیار وی برای مشـــاوره درباری مو ــور ها و موارد خاص ،برگزیده میشــود

) .(Danesh, 2015: 275-276این مشــاور ،موردحمایت کمیســاریای عاای حقوق بشــر اســت و باید
گزارشهای خود را بهطور مســتقیم به شــورای امنیت ارا ه دهد .گفتنی اســت ،بانکیمون ،پیشــنهاد
تغییر عنوان «مشاور ویای دبیرکل برای جلوگیری از نسلکشی» به «مشاور ویای دبیرکل برای جلوگیری
از ن سلک شی و جرا م جنایی گ سترده »2و همچنین ،تغییر جایگاه وی از «م شاور ویاه» به «نمایندی

ویاه» را به شــورای امنیت ارا ه داد ،اما پذیرفته نشــد ) .(UN, 2018اییاد این موقعیت ،زمینۀ ارتباط
بین نقض نظا مند و گســتردی حقوق بشــر و تهدیدهای صــلح و امنیت بیناامللی را فراهم کرد

) .(Responsibilitytoprotect, 2018افزونبراین ،کوفیعنان در ســال  6666کمیتۀ مشــورتی بلندپایۀ
پیشگیری از نسلکشی را بهمنظور ارا ۀ راهنمایی و پشتیبانی از کار مشاور ویای دبیرکل برای پیشگیری
از ن سلک شی و همچنین ،کمک به تالشهای گ ستردهتر سازمان ملل متحد برای پی شگیری و از بین
بردن جنایتهایی مانند ن سلک شی ت شدیل داد ) .(Responsibilitytoprotect, 2018طرح اقدا برای

________________________________________________________________

�1.
”The 2004 Stockholm International Forum on “Preventing Genocide: Threats and Responsibilities
2. Prevention of Genocide and Mass Atrocities

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،00شماره  ،1پاییز و زمستان 1400

156

اییاد من
از:

مشاور ویای دبیرکل در حوزی پیشگیری از نسلکشی 4 ،محور اصلی دارد که عبارتند

 .1اییاد ارتباط با سازمان ملل متحد در فعاایتهای پیشگیری از نسلکشی و همچنین ،تالش

برای افزایش ظرفیت سازمان ملل متحد در راستای انیا تیزیهوتحلیل و مدیریت اطالعات مربوط
به نسلکشی یا جنایات

 .2گردآوری دادههای موجود ،بهویاه از داخل نظا ملل متحد ،درباری نقضهای گسترده و شدید

حقوق ب شر و حقوق بینااملل ب شردو ستانه با من شو قومی و ناادی که ممدن ا ست در صورت عد
پیشگیری یا عد توقف ،سب نسلکشی شوند

 .3عمل کردن بهعنوان ســازوکار هشــدار زودهنگا برای دبیرکل و از طریق ایشــان به شــورای

امنیت ،در راســتای جل توجه آن ها به موقعیتهایی که میتوانند بهگونهای بااقوه ســب جنایت
نسلکشی شوند

 .4ارا ۀ تو صیههای الز از طریق دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت 1درباره فعاایتهایی که

بهتر است برای پیشگیری یا متوقف شدن نسلکشی انیا شوند ).(Deing, 2016: 2

ازاینرو ،برپایۀ قطعنامۀ  1666شــورای امنیت ) ،(S/RES/1366وظیفۀ مشــاور ویاه ،مشــا

کردن این مسحله نیست که نسلکشی رخ داده است یا نه ،بلده وظیفۀ وی ،اطالررسانی بهموقق ،آگاه
کردن دبیرکل ،و همچنین توصیه به دبیرکل درباری خطر زودهنگا جنایت ن سلک شی ا ست

(Dieng,

) .2016aدبیرکل و شــورای امنیت ســازمان ملل متحد میتوانند برپایۀ اطالعات و یافتههای مشــاور
ویاه ،میموعه فعاایتهای الز را برای پیشــگیری از افزایش خطر جنایت نســلکشــی مشــا

و

اجرایی کنند .دفتر مشــاور ویای دبیرکل ســازمان ملل متحد برای جلوگیری از نســلکشــی ،بهمنظور
راهنمایی جامعه بینااملل در راستای ارزیابی هشدارها و خطرهای اوایۀ جرایم جنایی دمانند جرایم
جنگی ،ن سلک شی ،پاک سازی قومی ،و جنایت علیه ب شریت اقدا به تو سعۀ چارچوبی تحلیلی در
قاا یک ســند رســمی ملل متحد کرده اســت .اهمیت این ســند بهاندازهای اســت که دبیرکل همۀ
بازیگران منطقهای ،ملی ،و بیناامللی را برای بهکارگیری این ســند در راســتای آگاهی زودهنگا از
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نشــانههای جرایم جنایی و جلوگیری از آنها تشــویق کرده اســت .ســند یادشــده بر دو ابزار تحلیلی
استوار است که عبارتند از:

 .1فهرستی ،شامل  14عامل خطرناآ برای جرایم جنایی دجرایم جنگی ،نسلکشی ،پاکسازی

قومی ،و جنایت علیه ب شریت و شاخ های هریک از آنها .در بین این  14عامل 8 ،عامل اوایه
در تما جنایتها مشترآ هستند

 .2فهرســتی شـــامل  6عامل خطرناآ دو مورد خاص برای هریک از جنایتهای بیناامللی

).(Dieng, 2016b

مشــاوران ویای دبیرکل در حوزی پیشــگیری از نســلکشــی ،در طول ســالهای  4444تا gg1g

عبارت بودند از:

 .1خوان ماندز 1د7777-4444

 .2فرانسیس دن  2د2212-7777

 .3آداما دین  3د.(UN, 2018) 0000- CC1C
 .2-3بانکیمون)2016-2007( 4

بانکیمون ،ه شتمین دبیرکل سازمان ملل متحد ،به مو ور ن سلک شی توجه زیادی دا شته ا ست

بهگونهای که در ســال  ،7777میموعه فعاایتهایی را در راســتای گســترش مســحوایت حمایت از

ا صول و پیاده سازی عملی آنها انیا داد برای نمونه ،میتوان از اییاد جایگاهی با عنوان «م شاور
ویاه در مورد مسحوایت حمایت »5در تاریخ  11دسامبر  7777و در قطعنامه  S/2007/721یاد کرد.
بانکیمون ،با اییاد جایگاه مشـــاور ویاه ،در پی یافتن راه های تو یرگذار بر تقو یت ظرفیت های
جلوگیری از نسـلکشـی سـازمان ملل متحد بوده اسـت ،زیرا حمایت از مرد در برابر نسـلکشـی،
جنایتهای جنگی ،پاک سازی قومی ،و جرایم علیه ب شریت ،فرایند پیو ستهای ا ست که الز ا ست،
نهتنها در زمان درگیری و بحران ،بلده پیشازآن نیز ،اجرایی شود .از سال  8818 7777سه نفر به
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مقا مشـــاور ویاه در مورد مســحوایت حمایت از مرد رســیدهاند که عبارتند از .1 :ادوارد الآ

1

د .2 2008-2212جنیفر واش 2د 2013-5515و  .3ایوان ســـیمونو یچ 3د-2018
. 6616

در ســـال  ،2212پس از برگزاری انتاابات در میانمار ،دوات جدیدی جایگزین دوات نظامی

وقت شد و فعاایتهایی را در راستای اصالحات دموکراتیک انیا داد ،اما در و عیت اقلیت مسلمان
روهینگیا ،تغییر چشمگیری اییاد نشد ازاینرو ،ویجی نامبیار ،مشاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد

در میانمار در تاریخ  6اوت  2212خواستار تحقیق بیطرفانه درباری خشونتها در استان راخین شد
و درخواســت خود را به دبیرکل ارا ه داد .ادامۀ درگیری ها و نقض حقوق اوایۀ مرد روهینگیا توســب
دوات این کشــور ،تداو واکنش ها و فعاایت های بیناامللی را در پی داشـــت برای نمونه ،دبیرکل،

بانکیمون ،در تاریخ  29ســپتامبر  2212با ر یسجمهور ،تین ســین ،دیدار کرد تا درباری شــرایب

اســتانهای راخین و کاچین در کشــور میانمار صــحبت کند .در این دیدار ،ر یسجمهور ،تینســین،
متعهد به بررسی دالیل ریشهای خشونتها در ایاات راخین شد .در تاریخ  19نوامبر  ،3313دبیرکل،

بانکیمون ،در قطع نامۀ  A/C.3/68/L.55/Rev.1در باری ارت قا و ح ما یت از حقوق بشــر برای اقل یت
روهینگیا در کشور میانمار ،سه درخواست عمده و مهم را مطرح کرد که عبارتند از:

 . 1تداو ارا ۀ خدمات مناس و پیگیری بحث درباری و عیت حقوق بشر ،گذار به دموکراسی،

و روند آ شتی ملی دوات میانمار و مرد  ،شامل تما ینفعان ،ازجمله گروههای دموکرا سیطل و
حقوقبشری ،و همچنین ،ارا ۀ کمکهای فنی در زمینههای یادشده به دوات

 .2ارا ۀ تما کمکهای الز در راستای توانمندسازی مشاور ویای دبیرکل در میانمار و گزارشگر

ویاه درباری و ــعیت حقوق بشــر در میانمار ،بهمنظور اجرای کامل ،مو ر ،و هماهن وظایف آنها
)(Köhler, 2018: 12

 .3ارا ۀ گزارش به میمق عمومی در جل سۀ ش تونهم این میمق و همچنین ،ارا ۀ گزارش به
شورای حقوق بشر در مورد پیشرفتهای انیا شده در پیادهسازی قطعنامه حا ر.
دبیرکل ســـازمان ملل متحد با ارا ۀ گزارش هایی درباری و ــعیت حقوق بشــر در میانمار در
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تاریخهای  13تا  16ژانو یه 3 ،تا  6فوریه 21 ،تا  55مارس 55 ،اوت تا  2ســپتامبر ،و  7تا 10
اکتبر سال  ،3313خواستار تسهیل بازدید نمایندی ویای دبیرکل از میانمار شد ).(Köhler, 2018: 12
همچنین ،آداما دین  ،مشاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از نسلکشی ،1در
تاریخ  55مارس  3313بیانیهای را درباری و ـعیت کشـور میانمار منتشـر کرد .در این بیانیه به این
مسحله اشاره شده است که رابطۀ بین اکثریت بودایی و اقلیت مسلمان روهینگیایی در کشور میانمار،
همواره ســب نگرانی دبیرکل و مشــاور ویای او در حوزه پیشــگیری از نســلکشــی شــده اســت ،زیرا
تنشهای فرقهای در این کشور ،همواره خشونت و نقض گستردی حقوق بشر را بههمراه داشته است
برای نمونه ،در سال  ،3313موج جدیدی از خ شونت بین بوداییها و م سلمانان در ا ستان میاتیال
در مرکز ک شور میانمار اییاد شده بود .در این بیانیه ،م شاور ویای دبیرکل ،خواهان ری شهیابی عوامل
اییادکنندی این خشــونت ها و درگیری های فرقهای و حل آن ها شـــد ازاینرو ،از دوات میانمار
درخواســت کرد تا صــر نظر از وابســتگیهای مذهبی و قومی و برپایۀ مســحوایتهای قانونی و
بیناامللی ،راهبرد جامق ملی ،و اســتانداردهای حقوقبشــری خود ،نهتنها از تما مرد این کشــور،
بهویاه اقلیتهای در معرض خطر مانند م سلمانان روهینگیا ،محافظت و حمایت کند ،بلده مدارا و
آشتی را در بین جوامق بودایی و مسلمان ،ترویج کرده و گسترش دهد ).(Dieng, 2013
در تاریخ  4نوامبر  ،5515آداما دین و جنیفر واش ،مشــاور ویای دبیرکل در مورد مســحوایت
حمایت از مرد  ،بیانیۀ مشــترکی را داز طر دفتر مشــترآ ســازمان ملل متحد در زمینۀ جلوگیری از
نسلکشی و مسحوایت حفاظت درباری انتاابات  8نوامبر  5515در میانمار ،صادر کردند .در این
بیانیه ،مشاوران ویاه ،با توجه به شرایب اقلیت روهینگیا در فرایند انتاابات ،گفتهاند« :خاموش کردن
صــدای یک باش از جمعیت ،یدپارچگی هر فرایند انتااباتیای را بهچااش میکشــد» .همچنین،
در تویید اهمیت حیاتی مشــارکت تما باش های جامعۀ میانمار در انتاابات ملی ،این مســحله را
یادآوری کردهاند که «اقلیت های مذهبی ،ازجمله مرد روهینگیا ،باشــی از میانمار هســتند و
بههمیندایل ،اییاد یک جامعۀ فراگیر و انعطا پذیر برای دموکراســی و صــلح درازمدت در کشــور
روری است» ).(Dieng, 2015
در ســال  ،5515کوفیعنان ،هفتمین دبیرکل ســازمان ملل متحد ،ســرپرســتی کمیســیونی را با
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هد اییاد صلح بلندمدت میان دوات میانمار و اقلیت روهینگیایی ساکن در استان راخین بهعهده
گرفت ،اما این اقدا نیز نتوانســت از شــدت و دامنۀ خشــونتها علیه این اقلیت بداهد

(Guardian,

) .2017در این دوره ،شاهد واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هستیم بهگونهای که شورا
از دوات میانمار درخوا ست کرد که تما تو صیههای کمی سیون بهرهبری کوفیعنان ،مبنیبر تو سعۀ
اقت ادی و عداات اجتماعی برای مقابله با درگیریهای مرگبار میان بوداییها و م سلمانان در ا ستان

راخین ،را اجرایی کند .از سال  6616و در پی اییاد موج جدید تنشها بین دوات و مرد روهینگیا،

شـــاهد دور جدیدی از واکنش ها و فعاایت های بیناامللی با محوریت ویای شــرایب این اقلیت

بودهایم بهگونهای که ســـازمان ملل متحد ،در  4ســپتامبر  6616اعال کرد که دوات میانمار از
فر ستادن مواد ا سا سی و نیازهای اوایه مانند غذا ،دارو ،و آب تو سب نهادهای کمکر سان سازمان
ملل برای هزاران غیرنظامی ساکن در شمال استان راخین ،جلوگیری کرده است )،(Guardian, 2017
اما دوات میانمار ،کمکهای بیناامللی را کمک به تروری ستهای م ستقر در شمال ا ستان راخین
بهشمار آورده است.

در تاریخ  29نوامبر  ، 6616آداما دین  ،مشـــاور ویای دبیرکل ســـازمان ملل متحد در زمینۀ

پیشگیری از نسلکشی ،بیانیهای را درباری و عیت شمال استان راخین میانمار دپس از رویدادهای

اکتبر  6616صـــادر کرد .در پی پاش اخبار مربوط به حوادث رخداده در میانمار ،مشـــاور ویای
دبیرکل ،نگرانی خود را از و عیت بد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و همچنین ،کاهش چشمگیر
امنیت در اســتان راخین در قاا بیانیهای ،اعال  ،و توکید کرد که بهدایل محدودیت های موجود،

د ستر سی به این ا ستان امدانپذیر نی ست 1بنابراین ،ازیک سو ،نمیتوان این اتها ها را تویید کرد و
ازسویدیگر ،بدگمانی و نگرانیهای جامعۀ جهانی نیز بهقوت خود باقی ا ست .براینا ساس ،دین ،
خواهان فراهم شدن امدان د سترسی فوری نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمانهای بیناامللی
دیگر ،بهمنظور انیا برر سیهای بیطرفانه و م ستقل در ا ستان راخین شد .م شاور ویاه ،سرانیا ،
یادآوری میک ند که جام عۀ بین اام لل وظی فه دارد در هر ز مان و هر ک یای ج هان که این نور از
اقدامات رخ دهد ،بهســرعت واکنش نشــان داده و وظیفۀ ملی کشــورها در قبال مرد و پایبندی به
________________________________________________________________
1. Statement by Adama Dieng, United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide, on the
situation in northern Rakhine State, Myanmar (29 November 2016).
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تعهدات بیناامللی را به آنها یادآوری کند.

بانکیمون ،در طول سالهای  0009تا  ،7717میموعهای از گزارشهای ساالنه را در راستای

توســعه مفهومی و عملی مســحوایت برای حمایت از مرد  ،به میمق عمومی ســازمان ملل متحد 1و
شورای امنیت 2ارا ه داد ) .(UN, 2018این گزارشها عبارتند از:
 .1گزارش «اجرای مسحوایت حمایت

3

» دA/63/677

در سال 0009

 .2گزارش «هشدار اوایه ،ارزیابی ،و مسحوایت حمایت (A/64/864) »4در سال 0010
 .3گزارش «نقش ترتی بات محلی و منط قهای در اجرای مســحوا یت ح ما یت»5

(A/65/877-

) S/2011/393در سال 0011

 .4گزارش «مســحوایت حمایت :واکنش ســریق و قاطعانه (A/66/874-S/2012/578) »6در ســال

2212

 .5گزارش «مســحوایت حمایت :مســحوایت دوات و پیشــگیری (A/67/929-S/2013/399) »7در

سال 3313

 .6گزارش «اجرای مســحوا یت جمعی ما :ک مک های بیناامللی و مســحوا یت ح ما یت»8

) (A/68/947-S/2014/449در سال 4414

 .7گزارش «یک تعهد حیاتی و پایدار :اجرای مسحوایت حمایت (A/69/981–S/2015/500) »9در

سال 5515

 .8گزارش «ب سیج اقدا جمعی :دهۀ بعدی م سحوایت حمایت (A/70/999-S/2016/620) »10در

سال 6616

________________________________________________________________
1. The General Assembly
2. The Security Council
3. Implementing the Responsibility to Protect
4. Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect
5. The Role of Regional and Subregional Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect
6. Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response
7. Responsibility to Protect: State Responsibility and Prevention
8. Fulfilling Our Collective Responsibility: International Assistance and the Responsibility to Protect
9. A Vital and Enduring Commitment: Implementing the Responsibility to Protect
10. Mobilising Collective Action: The Next Decade of the Responsibility to Protect
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 .9گزارش «اجرای مســحوا یت ح ما یت :مســحوا یت پذیری برای پیشــگیری»1

(A/71/1016-

) S/2017/556در سال .7717

تما این گزارشها ،بر ســه اصــل بنیادین برابر و تقویتکننده اســتوارند اگرچه هریک از این
اصول ،دارای راهدارهای اجرایی متنور و گاه موازی و در امتداد یددیگر هستند:

 .1اییاد انعطا پذیری ملی :2بررســی این مســحله که دوات ها چگونه میتوانند مســحوایت

محافظت از مرد کشورشان در برابر جنایتهای جنگی ،نسلکشی ،پاکسازی قومی ،و جنایت علیه
بشریت را اجرا کنند ):(A/67/929-S/2013/399
• آموزش برای پیشگیری از جر و جنایت
• هشدار اوایه و افزایش ظرفیت پیشگیری از خشونت
• عداات انتقاای قانونی و مو ر
• توزیق مناس منابق اقت ادی
• حاکمیت قانون و حقوق بشر
• نظارت بیطرفانه در انتقال سیاسی
• افزایش ظرفیت گفتوگو و حلوف ل اختال ها
• اییاد باش امنیت حرفهای و پاسخگو.

 .2تشــویق ،کمک ،و ظرفیتســازی بیناامللی :3مشــا

کردن مســحوایت جمعی جامعۀ

بینااملل در را ستای کمک و تشویق دواتها برای اجرای مسحوایت محافظت از مرد کشورشان و
همچنین ،اییاد ظرفیتهای الز برای انیا دادن این مسحوایت ):(A/68/947-S/2014/449
• پشتیبانی از یک باش امنیتی حرفهای و پاسخگو
• پشتیبانی از تالشهای انیا شده برای مبارزه با خشونت جنسی
• اییاد ظرفیت برای گفتوگو و حلوف ل اختال ها
• حفظ صلح و ارا ۀ کمکهای تثبیتکنندی آن
________________________________________________________________
1. Implementing the Responsibility to Protect: Accountability for Prevention
2. Creating National Flexibility
3. International Encouragement, Assistance and Capacity-Building
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• اجرای دیپلماسی پیشگیرانه
• حمایت از موسسههای بیطر برای نظارت بر انتقال قدرت
• نظارت بیناامللی بر و عیت حقوق بشر
• اییاد ظرفیت الز برای مقابله با سانان متع بانه و نفرتآمیز
• اییاد هشدار اوایه و ظرفیت پیشگیری از خشونت
• حمایت از موسسههای مستقل قئایی و حقوق بشری
• حمایت از عداات انتقاای قانونی و مو ر
• حمایت از پناهندگان و آوارگان داخلی
• حمایت از غیرنظامیان در موارد ا طراری بشردوستانه.

 .3واکنش ســریق و قاطعانه :1گســترشدهندی مســحوایت جامعۀ بیناامللی برای اســتفاده از

ابزارهای مناســ دیپلماتیک ،بشــردوســتانه ،و شــیوههای دیگر بهمنظور محافظت از مرد در برابر
جرایم و رفتارهای خ شونتآمیز ا ست .همچنین ،اجرای اقدامات جمعی برپایۀ من شور سازمان ملل
متحد برای موارد خاص و در شــرایطی که دوات ملی مقتدری وجود ندارد تا مســحوایت خود را در
حمایت از مرد در برابر جنایتهای جنگی ،نســلکشــی ،پاکســازی قومی ،و جنایت علیه بشــریت
انیا دهد ):(A/66/874-S/2012/578
• حمایت عمومی
• اعمال تحریمها
• ارجار به دادگاه کیفری بیناامللی
• دیپلماسی پیشگیرانه
• حمایت از پناهندگان و آوارگان داخلی
• میانییگری و گفتوگوی سیاسی
• تحقیقات جنایی ،موموریتهای حقیقتیاب و کمیسیون تحقیق
• موموریتهای نظارتی و کنترای
________________________________________________________________
1. Timely and Decisive Response
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• حمایت از غیرنظامیان در موارد ا طراری بشردوستانه
• استفاده از زور برپایۀ ف ل هفتم منشور ملل متحد.

در اجالس جهانی سال  5555و همزمان با دبیرکلی کوفیعنان ،سران تما کشورها بر مسحوایت

حمایت از مرد در برابر ن سلک شی ،جنایتهای جنگی ،پاک سازی قومی ،و جنایتها علیه ب شریت
توکید کردهاند مسحوایتی که بر سه اصل یادشده دالات دارد و بیشتر با عنوان «مسحوایت حمایت»
شناخته می شود ،در همین اجالس ،بهت وی جامعۀ جهانی ر سید ) .(Šimonović, 2016, p. 1در
باشهای زیادی از گزارشهای دبیرکل ،به این مسحوایت اشاره شده است.
 .3-3آنتونیو گوترش

1

آنتونیو گوترش که در تاریخ اول ژانویه  7717بهعنوان دبیرکل سازمان ملل انتااب شد ،در کنفرانس

مطبوعاتی  13ســپتامبر  7717خود در قطعنامۀ  SG/SM/18676شـرایب اقلیت روهینگیا در کشــور
میانمار را بررســی کرده اســت .وی در این کنفرانس ،بر افزایش تعداد پناهندگان روهینگیا در کشــور
بنگالدش و اســدان آن ها در شــهرآ های موقت این کشــور و همچنین ،در اردوگاه پناهندگان در
سوماترای اندونزی توکید کرده و خاطرن شان کرده ا ست که شمار پناهندگان ،روند صعودی دارد

بهگونهای که تنها طی چند هفته ،شمار پناهندگان از  125000نفر به  000000نفر رسیده ا ست.
گوترش ،با توکید بر اجرای پاکسـازی قومی در کشـور میانمار ،و ـعیت اقلیت مسـلمان روهینگیا،
بهویاه زنان و کودکان ،را اسفناآ دانسته است.
دبیرکل ،به طور جدی خواستار پایان دادن به خشونت علیه مرد روهینگیا در استان راخین شده و
همچنین ،با ارا ۀ نامهای رســمی به شــورای امنیت ســازمان ملل متحد ،نگرانی فزایندی خویش را در

مورد شرایب اقلیت روهینگیا بیان کرده است .گفتنی است ،از سال  1909تاکنون ،این ناستینبار
اســت که چنین اقدامی توســب یک مقا ســازمان ملل متحد انیا میشــود .با وجود ســانان و

درخواســتهای دبیرکل گوترش و او یس چاربونحو ،ر یس ســازمان دیدهبان حقوق بشــر 2و نمایندی

ســازمان عفو بینااملل ،3مبنیبر درنظر گرفتن عنوان «نســلکشــی» برای رخدادهای اســتان راخین،
________________________________________________________________
1. Antonio Guterres
2. Human Rights Watch's UN Director Louis Charbonneau
3. Amnesty International
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شورای امنیت در بیانیهای اعال کرد که هنوز شواهد کافی برای اعال این بحران بهعنوان ن سلکشی
وجود ندارد ،اما ،دبیرکل ،همواره بر فاجعهبار بودن و عیت حقوق بشر ،بی باتی ،و ناامنی در کشور
میانمار برای اقلیت روهینگیا توکید کرده است.
دوات میانمار ،از ورود محققان ســازمان ملل متحد برای انیا بررســیهای الز درباری شـرایب
اقلیت روهینگیا جلوگیری می کند .آنتونیو گوترش ،به اقدامات دوات میانمار واکنش نشـــان داده و
خواســتار توقف خشــونتها ،توقف اقدامات نظامی ،حمایت از غیرنظامیان ،اییاد شــرایب عادی
اقت ادیــــاجتماعی ،اییاد قوانین و مقررات حقوقی جدید و اجرای آنها ،و بهر سمیت شناختن
حقوق آوارگان اجباری از این ک شور شده ا

ست )(Lederer, 2018

هرچند دوات میانمار ادعا کرده

است که حمالت نیروهای دواتی ،تنها بهمنظور دفار از خود انیا می شود و بیشتر کشته شدگان نیز
تروریســـت بودهاند ) .(Beyrer & .Adeeb, 2017: 1570افزونبراین ،گوترش نیز مانند دبیرکل های
پی شین سازمان ملل متحد ،خوا ستار بهرسمیت شناخته شدن این اقلیت م سلمان بهعنوان شهروند
کشور میانمار و دادن تابعیت به آنها شد بهگونهای که این مرد بتوانند مطابق با قوانین نوین کشور،
از فرصتهای اشتغال ،تح یل ،و استفاده از خدمات بهداشتیـدرمانی برخوردار شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ  77سپتامبر  7717در ن ش ست شورای امنیت بیان کرد که

بحران پناهندگان روهینگیا ،یک کابوس حقوقبشــری اســت ) .(UN News, 2017بهگفتۀ وی ،از ماه

اوت  ،7717نزدیک  000هزار نفر از اســتان راخین میانمار به کشــور بنگالدش گریاتهاند که 94

درصد آنها از اعئای جامعۀ مسلمانان روهینگیا بودهاند .افزونبراین ،مقامات دوات میانمار نیز از

تالیۀ  166روستای مسلماننشین داز میمور  771روستا در استان راخین خبر دادهاند ازاینرو،

دبیرکل نهتنها خواســتار واکنش ســریق جامعۀ بینااملل دمانند دفتر کمیســاریای عاای پناهندگان
ســـازمان ملل متحد ،1دفتر هماهنگی امور بشــردوســتانه ،2ســـازمان بیناامللی مهاجرت ،3و

ســازمانهای غیردواتی و در رأس آن ،شــورای امنیت ،برای جلوگیری از بی باتی بیشــتر ،پیدا کردن
راهحل بادوا  ،و د ستر سی فوری و ایمن به مرد آ سی دیده شد ،بلده توکید کرد که دوات میانمار
________________________________________________________________
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باید هرچه زودتر ،امنیت و آرامش را برای تما اقلیت های میانمار فراهم کند و قانون را بدون هیچ
قیدوشرطی اجرا کند .محورهای بحث گوترش در این جلسه ــــــکه بهطور خاص به دوات میانمار
مربوط می شدندــــــــ عبارتند از :ارا ۀ حق شهروندی به اقلیت روهینگیا بازگرداندن اعتماد متقابل
جامعۀ روهینگیا و دوات فراهم کردن شــرایب بازگشـــت امن ،با بات ،و داوطلبانه دبدون زور و

ارعاب پناهندگان به استان راخین برپایۀ قانون بیناامللی پناهندگان .1وی بیانیۀ مشترآ وزیران امور
خارجۀ بنگالدش و میانمار در ســـال  21992را نقطۀ شــرور خوبی داما ناکافی برای این اقدا

میداند .کلی کری ،3سفیر سازمان ملل متحد در شورای اقت ادی و اجتماعی سازمان ملل 4نیز
مانند گوترش ،عد بهرهمندی اقلیت روهینگیا از حق شهروندی میانمار را دایل بروز این رخدادهای
خشونتآمیز دانسته و آن را بهشدت محدو کرده است.
در پی گزارش دفتر کمیســاریای عاای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد 5درباری و ــعیت شــمال
استان راخین ،آداما دین  ،مشاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از نسلکشی،

در تاریخ  6فوریه  ،7717دومین بیانیۀ خود را منتشــر کرد .او در این بیانیه اعال کرد که برپایۀ
شواهد و م ستندات گنیانده شده در گزارش دفتر کمی ساریای عاای ،مرد غیرنظامی ا ستان راخین
مورد خشونت و سرکوب نیروهای نظامی دوات میانمار قرار گرفتهاند بهبیان روشنتر ،نقض گستردی
حقوق بشر ،اعم از قاچاق دستهجمعی افراد ،قتل کودکان و نوزادان ،ناپدید شدن افراد ،و ربوشتم
وحشیانه ،علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در استان راخین رخ داده است .اگرچه ،مشاور ویای دبیرکل
در زمینۀ پیشگیری از نسلکشی ،از تعهد دوات میانمار برای رسیدگی به این و عیت ،استقبال کرد،
وای یادآوری کرد که کمیتهای که پیشتر توسب دوات میانمار در راستای بررسی اتها های واردشده و
اقدامات خشــونتآمیز نیروهای دواتی میانمار علیه مرد روهینگیا بهرهبری معاون ر یسجمهور

دیومینتسو 6تشدیل شده بود ،از فقدان شواهد و مدارآ کافی ،دال بر وجود نقض حقوق بشر خبر

________________________________________________________________
1. The International Refugee Law
2. The 1992 Joint Statement of the Foreign Ministers of Bangladesh and Myanmar; RSC/EBUT/FB-46
RAH
3. Kelley Currie
4. UN Ambassador to the UN Economic and Social Council
)5. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR
6. Vice-President U Myint Swe
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داده ا ست ) .(Dieng, 2017این م سحله ،موج نگرانی م شاور ویای دبیرکل شده بود ،زیرا بر این نظر
بود که تناقض آشــداری میان یافتههای کمیتۀ دواتی میانمار و کمیســاریای عاای حقوق بشــر وجود
دارد ازاینرو ،به نظر دین  ،این کمیته از صــالحیت الز برای بررســی و انیا تحقیقات جدید
برخوردار نیســت .درنتییه ،خواهان واگذاری انیا تحقیقات به یک نهاد مســتقل ،بیطر  ،و زیر
نظر ناظران بیناامللی سازمان ملل متحد شد و همچنین ،توکید کرد که کمکاری در این زمینه جایز
نیست ،زیرا تما رخدادهای جاری در استان راخین ،اتفاقی نبوده و دارای پیشینۀ تاریای ــــ ـاعم از
رفتارها و ســیاســتهای طوالنیمدت تبعیضآمیز علیه مســلمانان روهینگیا و عد توفیق در اییاد
شرایب صلح و امنیت برای این مرد ــــــــ بوده ا ست .دین  ،توکید میکند که دواتها ،م سحوایت
حمایت و محافظت از مرد ســرزمین خود را بهعهده دارند و چنانچه میموعهای از فعاایت های
نظا مند ،سازماندهی شده ،و گسترده علیه یک اقلیت در یک کشور با شدیدترین و غیرانسانیترین
روشها مانند قتل ،شدنیه ،و ...انیا شود ،شاهد وقور جنایت علیه بشریت و نسلکشی خواهیم
بود .قطعنامۀ  A/HRC/34/L.8/Rev.1شــورای حقوق بشــر در  22مارس  ،7717گزارش کمیتۀ

مشورتی در استان راخین با عنوان «به سوی آیندی صلحآمیز ،من فانه ،و موفق برای تما مرد استان

راخین »1در اوت  ،7717و ب یان یۀ ر یس شــورای امن یت  S/PRST/2017/22در  6نوامبر ،2017
گویای و عیت اقلیت روهینگیا است ).(Globalr2p, 2017: 2

زید رعدالح سین ،2کمی سر عاای حقوق ب شر سازمان ملل متحد در سانرانی خود در شورای

حقوق بشــر ســازمان ملل متحد 3در ژنو ،در تاریخ  11ســپتامبر  ،7717عملیات نظامی و امنیتی
دوات میانمار علیه اقلیت روهینگیا در استان راخین را وحشیانه دانست و آن را بهشدت محدو کرد.
وی توک ید کرد که آ مار جمع یت روهینگ یایی که از طریق مرزها به بنگالدش فرار میکن ند یا در
روســتاها بهقتل میرســند ،روبهفزونی اســت بنابراین ،آشــدارا اعال کرد که دوات میانمار باید
عملیات بی رحمانۀ نظامی خود را علیه این اقلیت متوقف کند و مســحوایت تما اقدامات گســتردی
تبعیضآمیز و نقضهای رخداده بر د مرد روهینگیا را بپذیرد .بهنظر زید رعدااح سین ،و عیت
________________________________________________________________
1. Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine
2. Zeid Ra’ad Al Hussein
3. The UN Human Rights Council
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روهینگ یایی ها ،نمونهای از پاکســـازی قومی بهشــ مار میآید ) .(The Guardian, 2017درواقق،
رعدااح سین بر از د ست رفتن تدرییی حقوق مدنی و سیا سی اقلیت روهینگیا به شدت توکید کرد
) .(Beyrer & Adeeb, 2017: 1571در نتییۀ فشارهای جامعۀ بینااملل ،وزارت امور خارجۀ میانمار
بهرهبری آنگسااانسااو ی 1بیان کرد که از نگرانیهای جهانی در مورد آوارگی و رنجهای واردشــده
آگاه شده و به تما افراد آ سی دیده در بحرانهای خ شونتآمیز اخیر ر سیدگی میکند ،اما در بیانیۀ
منتشرشده توسب دوات میانمار ،تنها نا اقلیتهای رسمی آسی دیده در استان راخین مطرح شده و
هیچ ا سمی از اقلیت روهینگیا برده ن شده بود ،زیرا آنها در این ک شور ،بهطور ر سمی ،اقلیت قومی
بهشــمار نمیآیند .همچنین ،ســانگوی وزارت امور خارجۀ میانمار اشــاره کرده اســت که حمالت
اخیر ،بیشــتر برای خراب کردن وجهۀ دوات میانمار در آســتانۀ انتشــار گزارش کوفیعنان ،دبیرکل
پیشین سازمان ملل متحد ،انیا شده است.
سومین بیانیۀ آداما دین  ،مشاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از نسلکشی،

بهطور مشــترآ با ایوان ســیمونویچ ،2مشــاور ویای دبیرکل ســازمان ملل متحد در زمینۀ مســحوایت

حمایت ،3درباری و عیت شمال ا ستان راخین در تاریخ  19اکتبر  7717منت شر شد .در این بیانیۀ
مشترآ ،هر دو مشاور ویاه ،خواستار انیا اقدامات فوری دوات میانمار برای متوقف کردن و مقابله با
اعمال جنایتدارانه در ا ستان راخین شدند .اما با وجود درخوا ستها و هشدارهای مشاور ویای دبیرکل
سازمان ملل متحد در زمینۀ پی شگیری از ن سلک شی ،م شاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینۀ
مســحوایت حمایت ،و حتی مقامات ســازمانهای بیناامللی دیگر ،دوات میانمار به تعهدات خود در

قبال قوانین بیناامللی و از آن مهمتر ،مســحوایت حمایت از مرد ســرزمینش در برابر جرایم جنایی،
پایبند نبوده ا ست .افزونبراین ،م شاوران ویاه بر این نظر بودند که جامعۀ بیناامللی نیز به همان اندازی
دوات میانمار در انیا مسحوایتهای خود در این زمینه ناکا مانده است .4اابته آنها از تعدیل و تغییر
شرایب ،ناامید ن شدند و با حمایت از توصیههای اع ئای شورای امنیت ،بار دیگر در تاریخ  13اکتبر

________________________________________________________________

1. Aung San Suu Kyi
2. Ivan Simonovic
3. United Nations Special Adviser on the Responsibility to Protect
4. Statement by Adama Dieng, United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide and Ivan
Simonovic, United Nations Special Adviser on the Responsibility to Protect, on the situation in northern
Rakhine state, Myanmar (19 October 2017).
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 7717و پس از جلســۀ آریا ،1به دوات میانمار اعال کردند که باید هرچه زودتر به خشــونتهای
نیروهای نظامی علیه غیرنظامیان روهینگیا پایان دهد و شرایب دسترسی به حقوق بشردوستانه ،امنیت،
و بازگشت آوارگان به وطن داز بنگالدش به میانمار را فراهم کند .همچنین ،از دوات میانمار خواستند
تا زمینۀ ورود و بازدید کمیته مســتقل حقیقتیاب شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد 2از اســتان
راخین را فراهم کند .ســرانیا  ،مشــاوران ویاه به این نتییه رســیدند که تنها با اتحاد و همزیســتی
مساامتآمیز میان تما اقشار و گروههای جامعه میتوان شاهد صلح و توسعه در کشور میانمار بود.

مرزوقی داروسمن ،سرپرست کمیتۀ حقیقتیاب حقوق بشر سازمان ملل متحد ،3در تاریخ 77

اکتبر  7717اعال کرد که اگرچه بازرســان این گروه د 3کارشــناس مســتقل اجازی ســفر به کشــور

میانمار را نداشتند ،وای در طول  3روز با تعدادی از 000هزار آواری روهینگیایی ــکه خودشان را به
بنگالدش رسانده بودند ـ ـ گفتوگو کردهاند .وی برپایۀ م احبههای انیا شده بیان کرد که آوارگان
روهینگیا ،قربانی کشتار ،شدنیه ،تیاوز ،و آتشافروزی عمدی ،روشمند ،و پیوسته بودهاند .پرامیال

پتن ،4نمایندی ویای دبیرکل در زمینۀ خشونت جنسی ،پس از م احبه با آوارگان روهینگیایی در کشور

بنگالدش در نوامبر  7717اعال کرد که شاهد رخدادهای ب سیار دردناکی ،ازجمله بردگی جن سی
در زمان ا سارت توسب نیروهای نظامی ،5تیاوز جن سی توسب فرد یا گروهی از سربازان ،6اجبار به

برهنگی در انظار عمومی ،7در مورد مرد روهینگیا بوده است جنایتهایی که تنها بهسب قومیت و
مذه بر این اقلیت روا داشته شده است ).(Nebehay, 2017

در گزارش حقوق بشــر کشــور بنگالدش در  44دســامبر  7717عنوان شــده اســت که از اوایل

د سامبر ،نزدیک به 555هزار تا 000هزار روهینگیایی ،به سب تع

های قومی و مذهبی دوات

میانمار به کشور بنگالدش گریاتهاند.8

________________________________________________________________
1. Arria Formula Meeting
2. The Human Rights Council Independent International Fact-Finding Mission
3. The United Nations Fact-Finding Mission on Myanmar
4. Pramila Patten
5. Sexual Slavery in Military Captivity
6. Rape by a Person or a Group of Soldiers
7. Forced Public Nudity
8. Report of the UN Children's Fund, Bangladesh: Humanitarian Situation report No.16, Rohingya
influx, (24 December 2017).
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آدا ما دی ن  ،پس از بازد ید از کشــور بنگالدش و اردوگاه کاکس بازار ،1در راســ تای اعال
ارزیابیهای انیا شده از و عیت پناهندگان روهینگیایی ) ،(Dieng, 2016bچهارمین بیانیه خود در
طول  āسال گذشته را در تاریخ  7تا  13مارس  8818منتشر کرد .دین در این بیانیه توکید کرد که
تعداد زیادی از مرد روهینگیا ،به سب خ شونتهای ب سیار شدید دوات میانمار در فا صلۀ زمانی

اکتبر  6616تا اوت  7717از مرزهای کشــور عبور کرده و در کشــور بنگالدش آواره شــدهاند .او
رفتارها و اقدامات انیا شــده علیه روهینگیایی ها را یک فاجعۀ انســانی ناشــی از عملدرد دوات
میانمار و کمتوجهی جامعۀ بینااملل به این مو ور دانسته است .برپایۀ سانان مشاور ویای دبیرکل
سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از نسلکشی ،از سال  ،6616موج جدیدی از شدنیه ،قتل،

تحقیر ،تیاوز جنســی ،و حتی زنده ســوزاندن مرد بیگناه روهینگیا ،تنها بهدایل قومیت و مذه
آن ها ،آغاز شده است .این و عیت ،گویای تالش برای پاکسازی استان راخین از حئور مسلمانان
روهینگیا یا بهعبارت بهتر ،از بین بردن این اقلیت درصــورت امدان اســت .اگرچه ،این مســحله هنوز
تویید نشــده اســت ،وای درصــورت تویید مقامات بیناامللی ،در چارچوب نســلکشــی قرار خواهد
گرفت ).(Dieng, 2018
نتیجهگیری

بی شک ،سازمان ملل متحد ،و در رأس آن ،دبیرکل ،برای از بین بردن یا پی شگیری از ن سلک شی و
جرایم جنایی دیگر ،راه بســیار طوالنیای را پیموده اســت بهگونهای که در تما این ســالها ،تالش
برای از بین بردن تبعیض و تع

در تما شدلهای آن و همچنین ،جلوگیری از گ سترش نفرت و

دشــمنی ،هد گذاری و پیگیری شـــدهاند ،زیرا تبعیض علیه افراد و گروه ها برپایۀ هو یت مذهبی،
قومیـــــناادی ،زبانی ،و ملی ،یدی از مهمترین م ــداقهای جرایم جنایی ،ازجمله نســلکشــی،
به شمار میآید .در پی تع

ها و تبعیضهای اییاد شده علیه یک گروه خاص ،بی شک ،نا ستین

مو ــورهایی که اعئــای گروه با آن روبهرو میشــوند ،عد دســترســی به امنیت ،عد اشــتغال در
مشـــا غل دواتی و مهم ،عد بهرهم ندی از م نابق و فرصـــت هایی مان ند تح ــ یل ،خد مات
________________________________________________________________
1. Cox’s Bazaar
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بهداشتیــــدرمانی ،خدمات رفاهیــــتفریحی ،حذ نظا مند از روندهای ت میمگیری کشوری
مانند انتاابات ،و ...ا ست .اما شرایب تحمیل شده به گروههای موردتبعیض ،به موارد یاد شده ختم
نمیشود ،بلده در شرایب حادتر ،مواردی مانند کشتار ،شدنیه ،و تیاوز نیز مشاهده میشوند.
ازاینرو ،اگر روند تبعیض تا سطح دشمنی ،ترس ،و سوواستفاده ادامه یابد ،سرانیا  ،وقور جر
نسلکشی ،محتمل خواهد بود ) .(Dieng, 2016a: 1با توجه به دامنه و شدت فعلی بحران انسانی در
سراسر جهان ،ازیکسو ،شاید بتوان گفت که دفتر ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در حوزی مسحوایت
محافظت از مرد و بهویاه دفتر ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در حوزی پیشگیری از نسلکشی ،در
انیا وظایف خود شد ست خوردهاند ،اما ازسویدیگر ،نمیتوان پی شرفتهای انیا شده در زمینۀ
اقدامات عملی و تو سعۀ ا صول مهم و جهان شمول را نادیده گرفت .ندتۀ مهم دراینباره ،به تعهدات
دواتها و اجرایی نشــدن آنها مربوط میشــود بهبیان روشــنتر ،بین واقعیتهای زندگی روزمری
ان سانها در نقاط گوناگون جهان و تعهدات و م سحوایتهای بیناامللی دواتها ،فا صله و شدا
عمیقی وجود دارد .ب سیاری از طر های درگیر در بحرانهای م سلحانۀ سالهای اخیر ،با آگاهی و
گاهی بهگونهای هدفمند ،اقدا به اعمال خشونتآمیز کرده و زمینۀ نقض گسترده و شدید حقوق بشر
بیناامللی را فراهم کردهاند.

رخدادهای ســالهای  6616و  7717برای اقلیت مســلمان روهینگیایی در کشــور میانمار،

گویای این مســحله اســت که اگرچه جامعۀ بینااملل و بهویاه دبیرکل و مشــاوران ویای او ،همواره بر
حمایت از پیشگیری از جرایم جنایی ،مانند نسلکشی و پاکسازی قومی توکید کرده و میموعهای از
ف عاایت های بیناامللی را برای اییاد برابری بین انســـان ها و فراهم کردن ج هانی بهتر برای آن ها
ــــصر نظر از هرگونه تبعیض و تع

ــــ انیا دادهاند ،اما این حمایتها ،برای موفقیت راهبرد

پیشــگیرانه از نســلکشــی کافی نبودهاند .شــاید بتوان یدی از دالیل این مو ــور را به ــعفهای
ساختاری منشور ملل متحد و منافق سیاسیــــاقت ادی دو عئو دا م شورای امنیت ،یعنی چین و
روسیه مربوط دانست بهگونهای که تالشها و فعاایتهای دبیرکلها را برای مقابله با شرایب بحرانی
اقلیت روهینگیا ،بیا ر کرده است .این ندته ،بیانگر این است که چگونه اقدامات کشورهای یادشده
بهعنوان اعئای ابت شوراب امنیت ،برای دستیابی به اهدا خودشان ــــــــکه در چارچوب منافق
ملی تعریف شده استــــــ سازوکار نهادی سازمان ملل متحد را فلج میکند .چین و روسیه ،نهتنها
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آ شدارا توکید و تو صیۀ دبیرکلها برای م سحول دان ستن دوات میانمار را در مورد جر ن سلک شی رد
کردهاند ،بلده از جامعۀ بینااملل نیز درخواســت کردهاند که مداخله و فشــار بر دوات میانمار را در
مســحله اقلیت روهینگیا متوقف کند ،زیرا این مو ــور درواقق ،دغدغۀ داخلی این کشــور بهشــمار

میآید .نمونۀ این حمایت را میتوان در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سپتامبر 7717
با مو ور اقلیت روهینگیا ،مشاهده کرد.

هر دو کشــور چین و روســیه ،پشــتیبان دوات میانمار بودند آنها حتی ا عان ندردند که بحران
روهینگیا ،یک بحران ا ست ،چه بر سد به اینده بپذیرند که این اقدامات «پاک سازی قومی »1ا ست.
افزونبراین ،روسـیه آشـدارا اعال کرده اسـت که از هیچ اقدامی برای اعمال فشـار به دوات میانمار
پشــتیبانی نمیکند دبه این بهانه که این اقدامات ،ســب وخیمتر شــدن او ــار میشــوند  .روســیه
همچنین ،توصیه کرده است که بهتر است بحران بهاحاظ سیاسی حل شود و رایزنیهایی با مشارکت
همۀ ینفعان انیا شود ).(Tanzimuddin Khan & Ahmed, 2019: 2-6
در راســتای مبارزه با جرایم بیناامللی ،ازجمله نســلکشــی ،آگاهی از علل اییادکنندهای مانند
عد انعطا پذیری قومی ،ناادی ،فرهنگی ،و مذهبی عد حاکمیت قانون و تبعیض و تنفر ن سبت
به برخی گروه های انســـانی میتواند بســیار کمک کند .بیشـــک ،در اتفاق هایی که برای مرد

روهینگیای میانمار رخ داده اســت ،این ســان رافا ل امدین ،2که دربردارندی نابودســازی جمعی یا
فلج کردن ن سبی یک گروه ان سانی ا ست ،را میتوان آ شدارا دید ،زیرا شاهد حیم گ ستردی اعمال
خشــونتآمیز ارتدابیافته و حملههای ســازمانیافته به قربانیان بهدایل عئــویتشــان در یک گروه
خاص و تداو و تدرار اعمال تبعیضآمیز و نابودکننده بودهایم .بهبیان رو شنتر ،در این فرایند ،نه فرد
یا افرادی که برح س اتفاق م سلمان ه ستند ،بلده اقلیت م سلمان روهینگیا بهطور خاص و بهعمد،
هد نابودســازی قرار گرفتهاند و ش ـرایب اییادشــده توســب دوات میانمار ،ســب انتقال گســتردی
جمعیت روهینگیا به مرز میان میانمار و بنگالدش شـــده و درنتییه ،این افراد در معرض قحطی،
تحمل شرایب آبوهوایی سات ،و بیماری قرار گرفتهاند شرایطی که موج مرگ تعداد زیادی از
آنها شده است.
________________________________________________________________
1. Ethnic Cleansing
2. Raphael Lamkin
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