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 چکیده

های سازمان ملل متحد و در رأس آن، دبیرکل، در مورد با وجود گذشت هفت دهه از استقالل کشور میانمار، نگرانی
سلمان روهینگیا، به ست. بیاقلیت م شدن بهبهرگی از حق تابعیت و بهقوت خود باقی ا شناخته ن سمیت  عنوان یک ر

ــاقلیت قومی آمیز برپایۀ خشونت، جنایت، و نقض حقوق بشر را علیه مذهبی، همواره زمینۀ اعمال رفتارهای تبعیضـ
سانه ست. با بازتاب ر سطح جهان و انتظار های رخای جنایتاین اقلیت فراهم کرده ا سلمانان میانمار در  داده علیه م

 های مشــاور ویاه در زمینۀاز ســازمان ملل برای رســیدگی به مو ــور، دبیرکل با انت ــاب دو مشــاور ویاه، با عنوان
کشــی و مشــاور ویاه در مورد مســحوایت حمایت، پیوســته و ــعیت مرد  روهینگیا را بررســی و پیشــگیری از نســل

داده علیه مسـلمانان روهینگیا در های رخکند. در پاوهش حا ـر، با هد  بررسـی جنایتای جدی بر آن میگونهبه
آمیز شونتخزمان ملل متحد در برابر رفتارهای دبیرکل سا»میانمار و واکنش دبیرکل به آن، پرسش اصلی این است که 

سال ست؟ 2017و  2016های دوات میانمار علیه اقلیت روهینگیا در طول  سخ به این « چگونه عمل کرده ا در پا
دبیرکل سـازمان ملل متحد با اتاا  »شـود که گونه فرض میتحلیلی اینــــپرسـش، با اسـتفاده از رویدرد توصـیفی

ــتای جل رویدردهای جدید و ا ــازمان ملل متحد، در راس ــلمانان بزارهای نوین در س ــعیت مس توجه جهانی به و 
دهد که با وجود تالش دبیرکل در رأس دبیرخانۀ نتایج پاوهش نشان می«. آفرینی کرده استروهینگیا در میانمار نقش

 است. تداو  یافته 2017و  2016های ها در سالبار علیه آنسازمان ملل، اقدامات جنایت
 مذهبی، میانمار، روهینگیاـهای قومیکشی، دبیرکل سازمان ملل متحد، اقلیتنسلواژگان کلیدی: 
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UN Secretary-General’s Confrontation with the Genocide of 

Rohingya’s Muslims (2016-2017) 
 

Maryam Zarekhanmohammadi1, 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. 
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 مقدمه

میلیون نفری  54درصـــد از جمعیت  4.3عنوان یک اقلیت مســلمان، حدود ، به1مرد  روهینگیا
یل می مه  را تشــد مار دبر یان حادیۀ جمهوری م ند ات مه، (Worldpopulationreview, 2021)ده . بر

عنوان اســتانی از کشــور به 1824ای که از ســال گونهســاایان متمادی مســتعمری بریتانیا بود  به
سال  ستان و از  برمۀ »با عنوان جدا از حدومت هند و   3دراخین 2همراه منطقه آراکانبه 9371هندو

و  1948همواره زیر ســیطری بریتانیا بود و با اعال  اســتقالل از بریتانیا در تاریخ اول آوریل « بریتانیا
لۀ ها که در فاصرسمیت شناخته شد. روهینگیاییعنوان یک کشور مستقل بهبه« میانمار»تغییر نا  به 

منظور کار از کشورهای بنگالدش و هندوستان به این منطقه مهاجرت به 1948تا  1824های سال
سده سدونت دارند، وای دوات کردند،  شور میانمار  ستان راخین در غرب ک ست که اغل  در ا ها ا

 رسمیت نشناخته است.عنوان یک اقلیت بهها را بهگاه آناین کشور، هیچ
سال  شدن  1962پس از کودتای نظامیان در  سایی ملی برای تما و اجباری  شنا  دریافت کارت 

به روهینگیایی بار،  که آنات کارت هویتی داده شـــد  ها  بهها تن  .کردعنوان خارجی معرفی میها را 
 مذهبی توســبـــــعنوان یک اقلیت قومیبهرســمیت شــناخته نشــدن دایل بهتنها بهها نهروهینگیایی

یت آن بوده مت، همواره در معرض آزار و ا  یت حدو تابع قانون  یۀ  پا ده بر ند، بل ، در طول ۱۹۸۲ا
مند وآمد دخروج از استان راخین و سفر  و بهرهتابعیتی خود از محدودیت رفتهای طوالنی بیسال

تی، نشدن از امدانات اقت ادی، آموزشی، اجتماعی، مذهبی دانیا  مراسم و مناسک دینی ، بهداش
تهدیدی علیه نااد و »عنوان تر، مســلمانان روهینگیا، اغل  بهبیان روشــناند. بهو درمانی رنج برده

 ,Köhler)ت ها افزایش یافته اسپذیری آن، آسی 2012اند و از سال ت ویر کشیده شدهبه« مذه 

ــوری با . میانمار، به(11 :2018 ــناخته می 144عنوان کش ــود، اما درنتیاقلیت ش ــق قانونش  یۀ و 
 8اند و در مقابل، به اقلیت روهینگیا و اقلیت، حق شــهروندی دریافت کرده 135تابعیت، افراد 

 اقلیت دیگر، حق تابعیت داده نشده است.

 
________________________________________________________________ 

1. Rohingya 

2. Arakan 

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

 

، حدومت جدید دســـت به 2012با پایان حاکمیت دوات نظامی در نتییۀ انتاابات ســـال 
، انتشار 2016در سال  تا ایندهاصالحات دموکراتیک زد، اما شرایب اقلیت روهینگیا تغییری ندرد. 

یاوز  نه مرد ۳خبر ت یک زن بودایی،  به  مان  موموران دواتی را مســل ها خشــم مرد  محلی و  تن
سب  حمله افراطی ستاهای مسلمانبرانگیات، بلده  شد. های آننشین و آتش زدن خانهها به رو ها 

عدااتی در حق این مند، رفتارهای غیرانســانی، و بیها نابرابری، تبعیض نظا درنتییه، پس از ســال
، گروهی از مرد  روهینگیا، به مقر پلیس در اســتان راخین حمله 2016اوت  25ریخ اقلیت، در تا

جویانۀ کردند و ســب  کشــته شــدن چندین نفر از نیروهای امنیتی دواتی شــدند. رفتارهای تالفی
آمیز ای از روابب تنشنظامی، ارتش برمه، و نیروهای امنیتی محلی، ســرآغاز موج تازههای شــبهگروه

  .)Lederer, 2017(میانمار و اقلیت روهینگیا بود بین دوات 

ــونت علیه آنخانمان و افزونهای بیکمک ندردن دوات میانمار به روهینگیایی ها که برآن، ترویج خش
سترده آنوسب  مرگ ستمیر تدرییی یا فرار گ شد، د سایه  شورهای هم کم م داقی از تحمیل ها به ک

شرا ست. در این  سات زندگی ا صاح شرایب  سیاری از  ها، این م داقنظران بر این نظرند که یب، ب
شی قابلعنوان رفتارهای سازندی جر  نسلبه رود، سازمان ملل متحد، واکنش بررسی هستند و انتظار میک

مناســبی در برابر آن نشــان دهد و ازآنیاکه شــورای امنیت، ناتوان از جل  نظر موافق تما  اعئــای دا م آن 
این پرســش سـوی دبیرکل سـازمان ملل متحد معطو  شـده اسـت  بنابراین، سـت، انتظارات بهباره ادراین
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ــود که مطرح می ــازمان ملل متحد »ش ــونتدبیرکل س آمیز دوات میانمار علیه اقلیت در برابر رفتارهای خش
ــال ــت؟ 2017و 2016های روهینگیا در طول س ــی این پاوهش به « چگونه عمل کرده اس ــخ فر  پاس

با اتاا  رویدردهای جدید و ابزارهای نوین در دبیرکل سـازمان ملل متحد »شــده این اسـت که پرســش یاد
ستای جل  سلمانان روهینگیا در میانمار، نقشسازمان ملل متحد، در را آفرینی توجه جهانی به و عیت م

شی گفتنی است، برای پاسخ به پرسش پاوهش و بررسی فر یه، چارچوب مفهومی نسل«. کرده است ک
سلااملل و میموعه اقدامات دبیرکلدر قوانین بین شگیری از ن سالها برای پی شی در طول  های متمادی ک

سپس، فعاایت2017تا  2000د سی و  های دبیرکل هایی از واکنششده، با بیان م داقهای انیا   برر
کشــی، مشــاور ویای دبیرکل در حوزه ، مشــاور ویای دبیرکل در حوزه نســلآنتونیو گوترش، دبیرکل مونکینبا

های اخیر مســحوایت حمایت، واکاوی شــده اســت. ســرانیا ، عملدرد دبیرکل در جریان رخدادهای ســال
 ایم.و همچنین و عیت فعلی این اقلیت را بررسی کرده میانمار و تغییرات ناشی از آن

 
 . پیشینه پژوهش1

اامللی نویســندگان بســیاری به حقوق بشــر و میموعۀ اقدامات ســازمان ملل متحد و نهادهای بین
با عنوان دیگر در مورد میانمار توجه نشـــان داده ها: روهینگیایی»اند. عظیم ابراهیم در کتاب خود 

کید کرده اســـت که این اقلیت،  1«کشــی پنهان میانماردرون نســـل نیازمند اقدا  فوری جامعه تو
ــنده ازآنیاکه روهینگیابین ــت. نویس ــوند، بازیگران افراطی تر میروز منزویها روزبهییااملل اس ش

 . (Ibrahim, 2016)کنندها اقدا  میجدیدی در داخل کشور علیه آن
ــایما احمدمحمد تنظیم ــان با عنوان  در مقااه اادین خان و س وهینگیا: مقابله با بحران ر»خودش

، دالیل ناکارایی سازمان ملل متحد در مقابله با بحران 2«ارتباط میمق عمومی و مسحوایت حفاظت
ستدالل کرده 2017روهینگیا از اوت  سی و ا صلی در این زمینه،  عفرا برر شدل ا  اتی  اند که م

ــازمان ملل متحد در انیا  هرگونه اقدا  مو ر و به ــاختاری س یی با یک بحران موقق، هنگا  رویاروس
سحوایت حمایت اقدا  کند د ساس دکترین م ست و میمق عمومی باید برا سانی ا  Tanzimuddinان

Khan and Ahmed, 2019.  
________________________________________________________________ 

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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های ااملل در حمایت از اقلیتهای حقوق بینچااش»ای با عنوان محمدی و سـلطانی در مقااه
کید بر قو  روهینگیا اند که چااش حقوقی در حمایت از حقوق اقلیت قومی ، نشــان داده«قومی با تو

ساس قواعد حقوق بین شه در ابها  در تعریف و عیت قو  روهینگیا برا ق ااملل و حقوروهینگیا، ری
 .(Mohammadi & Soltani, 2019)داخلی میانمار دارد 

حمایت از آزادی مذه  اقلیت روهینگیا در پرتو رویۀ »ای با عنوان نیاری و همداران در مقااه
های گوناگون آن ، به حق آزادی مذه  و جلوه«ااملل حقوق بشرکمیته حقوق بشر و اسناد نظا  بین

پوشــش و اســتفاده از نمادهای مذهبی و...  در اســناد  داعم از حق انیا  مناســک مذهبی، حق
یان کردهبین جه کرده و ب ته حقوق بشــر تو یۀ کمی یت اامللی و رو ه  اقل مذ که نقض آزادی  ند  ا

 .(Najari et al., 2020)گیرد های آزادی مذه  را دربر میروهینگیا، همۀ موافه
سناد حقوقی و قطعنامه سازمان ملل متحد با محوریت  های میمق عمومی و نهادهایدر ا دیگر 

عنوان مثال، در گزارش شــورای هایی درباره این اقلیت ارا ه شــده اســت  بهاقلیت روهینگیا، گزارش
سال  شر در  شر و (A/HRC/43/18) 2020حقوق ب ، عوامل تاریای و ااگوهای رایج نقض حقوق ب
شونت علیه اقلیت شده هایخ صیهانقومی و مذهبی در میانمار بیان  هایی درباری د. این گزارش با تو

سی پایان مینفعان دیگر، برای بهبود و عیت، بهااملل، و  یاقدامات دوات، جامعه بین سد. برر ر
دهد که در منابق فارسی و انگلیسی، شده درباره مو ور پاوهش حا ر نشان میهای انیا پاوهش

ــتبه نقش دبیرکل ــور را ازاین  های ســازمان ملل متحد توجه نشــده اس ــر این مو  رو، مقااۀ حا 
 عنوان مو وعی جدید بررسی کرده است.به
 
 کشی. نسل2

، 2، جنایت علیه بشــریت1کشــیاامللی، دربرگیرنده چهار نور جنایت، اعم از نســلهای بینجنایت
 1946دسامبر  11بار در تاریخ کشی برای ناستیناست. نسل 4، و پاکسازی قومی3جرایم جنگی
رســمیت اامللی بهعنوان جنایت بینمیمق عمومی ســازمان ملل متحد به A/RES/96-Iو با قطعنامه 

________________________________________________________________ 

1. Genocide 
2. Crimes Against Humanity 

3. War Crimes 

4. Ethnic Cleansing 
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دیدگان محدود نیســت، بلده بشــریت، وجدان جامعۀ ها، دایری بزهگونه جنایتشــناخته شــد. در این
ــانجهانی، و افدار  ــدت تحت تو یر به هاعمومی انس  :Rahmanian & Piri, 2013)گیرند قرار میش

 اامللی استهای بنیادین بینمعنای نقض ارزشها، بهتر، نقض حق زیست انسانبیان روشن. به(37
(Javidzadeh, 2011: 2) سازمان ملل متحد مغایرت دارد   بنابراین، این نور جنایت با روح و اهدا  

سوی جامعه جها ست. واژه و از  شده ا سل»نی محدو   شین شگیری و « ک سیون پی در مادی دو  کنوان
، وارد کردن خسارت 2کشتن اعئای گروه»گونه تعریف شده است: این 1کشیمیازات جنایت نسل

ئای گروه سمی و روانی به اع شرایطی از زندگی که به تاری  3جدی ج ، قرار دادن عمدی گروه در 
شی از آن شودفیزیدی تما  یا با منظور جلوگیری از زادوواد در شده به، اقدامات اعمال4ها منتهی 

به گروه دیگر5داخل گروه ااملل این تعریف را جامعۀ بین«. 6، انتقال اجباری کودکان از یک گروه 
کشــی پذیرفته اســت، اما توجه به عن ــر  هنی نیز در احراز عنوان عناصــر فیزیدی جر  نســلبه

 ,United Nations)ی از یک گروه ملی، قومی، ناادی، یا مذهبی الز  است نابودسازی کامل یا باش

شناسایی و دایل خاصی، قابلها به. منظور از باشی از یک گروه اقلیت، شرایطی است که آن(2018
توجه باشند  برای نمونه، در منطقۀ جغرافیایی مشا ی ساکن باشند. ازآنیاکه در بسیاری از موارد، 

شـوند، بسـترهای الز  ای مشـا  انیا  میای سـامانمند و با برنامهگونهاامللی بهنهای بیجنایت
کنند و با تشویق افراد به ارتداب جر ، موج  نهادینه شدن برای اعمال خشونت گسترده را فراهم می

شونت در جامعه می شنشوند. بهخ سلتر، در بیان رو شرایب ن شونت و برخی از  شی، اعمال خ ک
شــمار آمده و حتی امدان دارد در چارچوب ای ملی بهلیه گروهی خاص از مرد ، وظیفهجنایت ع

 .(Azizi & Haji: 2016: 166)قوانین داخلی کشور نیز بازتاب یافته باشد 

ــل ــگیری و میازات جنایت نس ــیون پیش ــی در تاریخ کنوانس ــامبر  9کش در قطعنامۀ  1948دس
A/RES/260(III) گاهی با هد  آ از این خطرها و انیا  کارهای الز  در راســتای  میمق عمومی 

________________________________________________________________ 

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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ـ ـ ـ از بین بردن کامل آن ت وی  شد تا چارچوب تحلیلی در حاات مطلوبپیشگیری، کاهش، یا  ـ
ها، دراختیار جامعۀ دســته از جنایتالز  را برای بررســی و ارزیابی عوامل اصــلی اییادکننده این

سیون نااملل قرار دهد. دربین شی، درنهایت در پی حمایت از حق بقای گروهسلواقق، کنوان های ک
کشی رو، جنایت نسل  ازاین(Rostaei & Arashpour, 2016: 52)ناادی، ملی، قومی، و مذهبی است 

کشی سیاسی تقسیم کشی فرهنگی، و نسلکشی بیواوژیک، نسلتوان به سه نور گوناگون نسلرا می
 کرد.

سل شی بیواوژیکن ستمعنای دخا، به1ک سیا ستای تغییر در ات غیرطبیعی در  های زادوواد در را
 ها در داخل یک کشور است شناختی گروهتعریف مرد 

های فرهنگی و ای و از بین بردن آ ار و کتابهای منطقه، به ممنوعیت زبان2کشــی فرهنگینســل
سازی اجباری کودکان از واادین، بهمذهبی منیر می ه مانعی برای سب  کاینشود. همچنین، جدا

 گیرد کشی قرار میآید، در این دسته از نسلشمار میاستمرار هویت گروه به
 کند.که کل ساختار حدومتی یک کشور را فرسوده می 3کشی سیاسینسل

سادهبرای برخی دوات سا ل گروهها،  شور، انتقال ترین راه برای حل کردن م های قومی در یک ک
سل شدید، حذ  کامل گروه یا همان ن ست  ازاینجمعیت یا در یک اقدا   شی ا سلک شی را رو، ن ک

ــازی قومی درنظر گرفت توان بهمی ید   بنابراین، با(Schabas, 2009: 219)عنوان آخرین مرحلۀ پاکس
ــت که این ــحله توجه داش ــته از جنایتبه این مس ــلبهها، دس ــریت و نس ، کشــیویاه جنایت علیه بش

ــتند که به ــتعد، خود رخ دهند، بلده در طول زمان و برپایۀ عوامل زمینهخودیاقداماتی نیس ــاز مس س
 برد. پذیر نا عنوان اقداماتی اجتنابها بهتوان از آنسب  میهمینیابند  بهتوسعه می

 
 کشیها برای مقابله با نسلکلهای دبیر. اقدامات دبیرخانه سازمان ملل متحد؛ تالش3

سازمان بینعنوان مهمسازمان ملل متحد، به اامللی و مرکز هماهنگی اقدامات و عملدردهای ترین 
این، کشی و میازات عامالن این نور جنایت است  بنابرکشورهای عئو، متعهد به پیشگیری از نسل

________________________________________________________________ 

1. Biological Genocide  

2. Cultural Genocide 

3. Political Genocide 
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شر، به ، های گوناگونشدلویاه نقض قواعد آمره بهبهمنظور مبارزه با نقض قواعد و مقررات حقوق ب
ست گروه سل  حق زی سلهمواره در برابر  سانی یا همان ن ست های ان شان داده ا شی، واکنش ن ک

(Sadeghi, 2002: 102) توانند از یهای عئو مکشی، دواتکنوانسیون نسل 8. همچنین، برپایۀ ماده
صالحیت سازمان ملل متحد باواهند تا برارکان  ئی را دار  شور ملل متحد، اقدامات مقت ساس من ا

راستا، سازمان ملل متحد از میموعۀ کشی اتاا  کنند  درهمیندر راستای پیشگیری و میازات نسل
ست سنامه دیوان ک 5های خود دبند های جنایی ویاه و تما  قابلیتسیا سا  1اامللییفری بینمقدمه ا

براین، اندیشمندان کشی  استفاده کرده است. افزونو ماده یک کنوانسیون پیشگیری و میازات نسل
ــدیل دادگاه ــیک و مدرن، را در فرایندهای تش ــته دیدگاه، اعم از کالس های کیفری حقوقی نیز دو دس

ئان حقوق بینبین ستانهاامللی برای محاکمه و میازات ناق شردو و همچنین، بازدارندگی و  ااملل ب
های کالســیک، دربردارندی میموعه اند  دیدگاهگونه فیایق انســانی بیان کردهجلوگیری از تدرار این

اقداماتی مانند ســزادهی، ارعاب، و بازدارندگی دبرپایۀ ســـه ویاگی شـــدت، قطعیت، و ســرعت 
صالح و درمان)Safari, 2005: 115(زمان  هم ست و دیدگاه 2، و ا هایی مانند ی مدرن بر فعاایتهاا

) & Rahmanianگذارند صحه می 3تقبیح عمل، سل  صالحیت و بازگرداندن آن، و عداات ترمیمی

Piri, 2013: 29-34). 
ستریدیوان بین شی از قوانین بین 4اامللی دادگ سیون نیز بر با ااملل عر  عمومی در قاا  کنوان

سل کید مین شی تو ست که چه دواتک سلکند. این مو ور، گویای این ا سیون ن شی را ها، کنوان ک
کشی، یک اصل اندارناپذیر و ت وی  کرده باشند و چه از ت وی  آن سرباز زده باشند، جر  نسل

ست یک عر  قانونی از قوانین بین شده ا ست و درنتییه در چارچوب همین قوانین، ممنور  اامللی ا
(UN, 2018)ــــمعنای عا  یا اقلیت قومی. آزار و ا یت یک اقلیت به معنای طور خاص، بهمذهبی بهـ

ــدنیه یا به ــنرفتارهای میرمانه مانند قتل، تیاوز، انتقال اجباری جمعیت، و ش تر، نقض بیان روش
مند و با پیروی از یک ای آشــدار، گســترده، و نظا گونهادین یک اقلیت بههای بنیحقوق و آزادی

رو، دبیرکل سازمان ملل متحد،   ازاین(Iranian diplomacy, 2017)مشی دواتی یا سازمانی است خب
________________________________________________________________ 

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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های سازمان ملل و سانگوی منافق مرد  جهان، در دوران ت دی خود، اقدامات عنوان نماد آرمانبه
صلح و امنیت جامعه بینمهمی را در  سحوایت حفظ  ستای اجرای م ستانه را سعۀ روابب دو ااملل، تو

ــر انیا  میبین ملت ــرفت اجتماعی، معیارهای زندگی بهتر، و حقوق بش  UN)دهد ها، افزایش پیش

Information Center, 2009,. 5) ،ــازمان ملل ــه دبیرکل س . با رخداد فیایق علیه اقلیت روهینگیا، س
اند که در ادامه، ابتدا خالصــۀ مون، و آنتونیو گوترش، در روند امور نقش داشــتهکی، بانعنانکوفی

 ای مشروح بررسی شده است.گونه ، ارا ه و سپس به1ها در جدول شماره داقدامات آن
 

 کشی در کشور میانمارهای ضدنسلها و فعالیت. دبیرکل1جدول 

های سااازمان دبیرکل
 ملل متحد

 کشی در کشور میانمارهای ضدنسلفعالیت سال

 کوفی عنان

2000 

سومر الاه سازمان ملل متحد درباری عوامل زمینه1سانان راج ساز خروج ، گزارشگر ویای 
 اجباری اقلیت روهینگیا از میانمار: 

 ها همراه گرانی قیمتـ اییاد محدودیت عمدی در توزیق غذا به
 زندگی جایی محل ـ م ادری زمین یا جابه

 ـ قطق اجباری غذا، أخا ی، و دریافت اجباری ماایات 
 مندی از حقوق ملی ـ ندادن تابعیت و عد  بهره

 ـ محدودیت در انتقال و مسافرت 
 ـ کار اجباری و بیگاری برای ارتش میانمار.

2003 
ی  قطعنامه  میمق عمومی علیه و ــعیت حقوق بشــر در  A/RES/58/247ت ــو

 نگرانی شده است. مند حقوق بشر ابرازبار از نقض نظا میانمار  برای ناستین

2004 
سل شگیری از ن شاور ویای دبیرکل برای پی شنهاد انت اب م شی در همایش بینپی اامللی ک

  «هاسحوایتکشی: تهدیدها و مپیشگیری از نسل»استدهلم با عنوان 

 کشی سلپایه برای پیشگیری از نتشدیل کمیتۀ مشورتی بلند 2006

 مونکیبان

 (S/2007/721)انت اب مشاور ویاه با مسحوایت حفاظت از مرد  در قطعنامه  2007

2009 
ــاالنۀ  ــحوایت حفاظت»گزارش س ــازمان  (A/63/677)« اجرای مس به میمق عمومی س

 ملل متحد و شورای امنیت

2010 
ساالنۀ  سحوایت حفاظت»گزارش  شدار اوایه، ارزیابی، و م به میمق  (A/64/864) «ه

 عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت

نۀ  2011 ـــاال قه»گزارش س بات محلی و منط ظتنقش ترتی فا یت ح « ای در اجرای مســحوا
________________________________________________________________ 

1. Rajsoomer Lallah 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/721
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های سااازمان دبیرکل
 ملل متحد

 کشی در کشور میانمارهای ضدنسلفعالیت سال

(A/65/877-S/2011/393) به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت 

2012 

نۀ  ـــاال نه»گزارش س عا قاط ظت: واکنش ســریق و  فا یت ح -A/66/874)« مســحوا

S/2012/578) به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت 

نامبیار، مشــاور ویای دبیرکل ســازمان ملل متحد در میانمار برای تحقیق  درخواســت وییی
 طرفانه درباری خشونت در استان راخینبی

ســین برای صــحبت درباری شــرایب مرد  روهینگیا در جمهور، تیندیدار دبیرکل با ر یس
 های راخین و کاچیناستان

2013 

در خ ــوص ارتقاو و حمایت از حقوق  A/C.3/68/L.55/Rev.1ت ــوی  قطعنامه 
 بشر برای اقلیت روهینگیا در کشور میانمار

-A/67/929)« مســحوایت حفاظت: مســحوایت دوات و پیشــگیری»گزارش ســاالنۀ 

S/2013/399) به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت 

 از میانمار درخواست تسهیل بازدید نمایندی ویاه دبیرکل

ــگیری از  ــازمان ملل متحد، درباری پیش ــاور ویای دبیرکل س ــتین بیانیۀ آداما دین ، مش ناس
 کشی با توجه به و عیت میانمارنسل

2014 
ساالنۀ  سحوایت جمعی ما: کمک»گزارش  سحوایت حفاظتهای بیناجرای م « اامللی و م

(A/68/947-S/2014/449) حد و شورای امنیتبه میمق عمومی سازمان ملل مت 

2015 

ــاالنۀ  ــحوایت حفاظت»گزارش س –A/69/981)« یک تعهد حیاتی و پایدار: اجرای مس

S/2015/500) به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت 

یۀ مشــترآ آداما دین  و جنیفر واش در مورد انتاابات در میانمار برای توجه به حق  یان ب
 مشارکت اقلیت روهینگیا

اییاد کمیســیون ویاه با هد  م ــااحۀ بلندمدت بین دوات میانمار و اقلیت روهینگیا به 
 عنان سرپرستی کوفی

مار مبنی یان حد از دوات م لل مت مان م یت ســـاز ما  درخواســـت شــورای امن بر اجرای ت
عنان به منظور توســعۀ اقت ــادی و عداات اجتماعی های کمیســیون به رهبری کوفیتوصــیه

 ها و مسلمانان در استان راخین بله با خشونت میان بوداییبرای مقا

2016 

-A/70/999)« بســیج اقدا  جمعی: دهۀ بعدی مســحوایت حفاظت»گزارش ســاالنۀ 

S/2016/620) به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت 

ــازمان  ــی فوری نمایندگان س ــترس ــت آداما دین  برای فراهم کردن امدان دس ملل درخواس
 طرفانه و مستقل در استان راخینهای بیمتحد در راستای بررسی

2017 
نۀ  یت»گزارش ســـاال ظت: مســحوا فا یت ح  پذیری برای پیشــگیریاجرای مســحوا

(A/71/1016-S/2017/556) به میمق عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت 

شرایب  SG/SM/18676برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و ت وی  قطعنامۀ  2017 آنتونیو گوترش  سی  برای برر
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های سااازمان دبیرکل
 ملل متحد

 کشی در کشور میانمارهای ضدنسلفعالیت سال

 اقلیت روهینگیا

کنندی اقلیت ارا ۀ نامه رســمی به شــورای امنیت ســازمان ملل متحد درباری و ــعیت نگران
 روهینگیا

یا و درخواســـت توقف فور یت روهینگ باری شــرایب اقل مار در یان به دوات م یه  یان ی ارا ۀ ب
 هاخشونت

 سانرانی در نشست شورای امنیت درباری بحران پناهندگان روهینگیا

شورای اقت ادی و اجتماعی، به سازمان ملل در  سفیر  منظور محدو  ارا ۀ بیانیه کلی کری، 
 کردن اقدامات دوات میانمار و ندادن حق شهروندی به اقلیت روهینگیا

 درباری و عیت اقلیت روهینگیاارا ۀ دومین بیانیۀ آداما دین  

 شورای حقوق بشر  A/HRC/34/L.8/Rev.1ـ قطعنامه 
ستان راخین با عنوان  شورتی در ا ـــ گزارش کمیتۀ م صلحبه»ـ آمیز، من فانه، و سوی آیندی 

  «موفق برای تما  مرد  استان راخین
 هینگیادرباری و عیت حاد اقلیت رو S/PRST/2017/22ـ بیانیۀ ر یس شورای امنیت 

ست سازمان ملل متحد در را شر  ساریای عاای حقوق ب سین، کمی ای ارا ۀ بیانیۀ زید رعدااح
 محدو  کردن اقدامات دوات میانمار و اعال  پاکسازی قومی توسب این دوات

سازمان ملل متحد شاور ویای دبیرکل  سیمونویچ، م در زمینه  ارا ۀ بیانیه آداما دین  و ایوان 
 حفاظت، در مورد و عیت استان راخینمسحوایت 

یاب شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد از درخواســت بازدید کمیتۀ مســتقل حقیقت
 استان راخین

سرپرست کمیته حقیقت سمن،  سازمان ملل متحد از بازدید مرزوقی دارو شر  یاب حقوق ب
 نگالدش و صحبت با آوارگان روهینگیایی بهای آوارگان در اردوگاه

یاب حقوق بشر سازمان ملل ـ بازدید رادیدا کوماراسومی، کارشناس مستقل کمیته حقیقت
 های آوارگان در بنگالدش متحد، از اردوگاه

ـــ بازدید پرامیال پتن، نمایندی ویای دبیرکل در زمینه خشونت جنسی از اردوگاه های آوارگان ـ
 در بنگالدش

2018 
یه درباری بازار در کشــور بنگالدش و ارا ۀ چهارمین بیانبازدید آداما دین  از اردوگاه کدس 

 و عیت اقلیت روهینگیا

 
 (2006-1997) 1. کوفی عنان3-1

________________________________________________________________ 

1. Kofi Annan 
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زمان با دبیرکلی کوفی عنان، راجسومر الاه، گزارشگر ویای سازمان ملل متحد، و هم 2000در سال 
  1اسـت که عبارتند از:  سـاز خروج اجباری اقلیت روهینگیا از میانمار دانسـتهشـش عامل را زمینه

جایی محل   م ادری زمین یا جابه2ها  همراه گرانی قیمتاییاد محدودیت عمدی در توزیق غذا به
یات  3زندگی   ماا باری  فت اج یا غذا و در باری  عد  بهره4  قطق اج یت و  تابع ندادن  ندی از    م

ری برای ارتش میانمار   کار اجباری و بیگا6  محدودیت در انتقال و مســـافرت  5حقوق ملی  
(Lallah, 2000: 14) تاریخ نان در  ما کوفی ع ـــامبر  23. ا مۀ 2003دس نا ی  قطع با ت ــو  ،

A/RES/58/247 بار از نقض میمق عمومی درباری و ــعیت حقوق بشــر در میانمار، برای ناســتین
سال نظا  ست. او در  شر، ابراز نگرانی کرده ا ستدهلم اامل، در کنفرانس بین2004مند حقوق ب لی ا

، پیشنهاد انت اب مشاور ویای دبیرکل «1هاکشی: تهدیدها، و مسحوایتپیشگیری از نسل»با عنوان 
 کشی را ارا ه داد.برای پیشگیری از نسل

ـدبیرکل در راستای اجرای وظایف و مسحوایت ـ که همانا استقرار صلح، حفظ های سیاسی خود 
ـ از و تحدیم صلح، و نظارت بر آن است تر، مشاور ویاه، بیان روشنگیرد. بهمشاور ویاه کمک میـ

شــود ها و موارد خاص، برگزیده میزیر نظر دبیرکل یا دســتیار وی برای مشـــاوره درباری مو ــور
(Danesh, 2015: 275-276) این مشــاور، موردحمایت کمیســاریای عاای حقوق بشــر اســت و باید .

مون، پیشــنهاد کیاســت، بان ی امنیت ارا ه دهد. گفتنیطور مســتقیم به شــوراهای خود را بهگزارش
مشاور ویای دبیرکل برای جلوگیری »به « کشیمشاور ویای دبیرکل برای جلوگیری از نسل»تغییر عنوان 

سل ستردهاز ن شی و جرا م جنایی گ شاور ویاه»و همچنین، تغییر جایگاه وی از « 2ک نمایندی »به « م
. اییاد این موقعیت، زمینۀ ارتباط (UN, 2018)ا ه داد، اما پذیرفته نشــد را به شــورای امنیت ار« ویاه

اامللی را فراهم کرد مند و گســتردی حقوق بشــر و تهدیدهای صــلح و امنیت بینبین نقض نظا 
(Responsibilitytoprotect, 2018)کمیتۀ مشــورتی بلندپایۀ  2006عنان در ســال براین، کوفی. افزون

منظور ارا ۀ راهنمایی و پشتیبانی از کار مشاور ویای دبیرکل برای پیشگیری شی را بهکپیشگیری از نسل
سل شی و همچنین، کمک به تالشاز ن ستردهک شگیری و از بین های گ سازمان ملل متحد برای پی تر 

سلبردن جنایت شدیل داد هایی مانند ن شی ت . طرح اقدا  برای (Responsibilitytoprotect, 2018)ک
________________________________________________________________ 

1. The 2004 Stockholm International Forum on “Preventing Genocide: Threats and Responsibilities” 

2. Prevention of Genocide and Mass Atrocities 
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سلاییا شگیری از ن شاور ویای دبیرکل در حوزی پی شی، د من   م صلی دارد که عبارتند  4ک محور ا
 از:

سازمان ملل متحد در فعاایت1 کشی و همچنین، تالش های پیشگیری از نسل. اییاد ارتباط با 
عات مربوط تحلیل و مدیریت اطالوبرای افزایش ظرفیت سازمان ملل متحد در راستای انیا  تیزیه

 کشی یا جنایات ه نسلب
های گسترده و شدید ، درباری نقضویاه از داخل نظا  ملل متحدبههای موجود، . گردآوری داده2

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

ــازوک. عمل کردن به3 ــدار زودهنگا  برای دبیرکل و از طریق ایعنوان س ــورای ار هش ــان به ش ش
جنایت  ای بااقوه ســب گونهتوانند بههایی که میها به موقعیتتوجه آنامنیت، در راســتای جل 

 کشی شوند نسل
صیه4 شورای امنیت. ارا ۀ تو سازمان ملل به  هایی که درباره فعاایت 1های الز  از طریق دبیرکل 

 .(Deing, 2016: 2)کشی انیا  شوند بهتر است برای پیشگیری یا متوقف شدن نسل
ــورای امنیت  1366رو، برپایۀ قطعنامۀ ازاین ــا  (S/RES/1366)ش ــاور ویاه، مش ، وظیفۀ مش

گاه مورسانی بهکشی رخ داده است یا نه، بلده وظیفۀ وی، اطالرکردن این مسحله نیست که نسل قق، آ
سل صیه به دبیرکل درباری خطر زودهنگا  جنایت ن ست کردن دبیرکل، و همچنین تو شی ا  ,Dieng)ک

2016a)ــازمان ملل متحد می ــورای امنیت س ــاور توانند برپایۀ اطالعات و یافته. دبیرکل و ش های مش
شــا  و کشــی مهای الز  را برای پیشــگیری از افزایش خطر جنایت نســلویاه، میموعه فعاایت

ــل منظور کشــی، بهاجرایی کنند. دفتر مشــاور ویای دبیرکل ســازمان ملل متحد برای جلوگیری از نس
ستای ارزیابی هشدارها و خطرهای اوایۀ جرایم جنایی دمانند جرایم راهنمایی جامعه بین ااملل در را

سل سعۀ چارچوبی تجنگی، ن شریت  اقدا  به تو سازی قومی، و جنایت علیه ب شی، پاک حلیلی در ک
ای اســت که دبیرکل همۀ اندازهقاا  یک ســند رســمی ملل متحد کرده اســت. اهمیت این ســند به

گاهی زودهنگا  از اامللی را برای بهای، ملی، و بینبازیگران منطقه ــتای آ ــند در راس کارگیری این س

________________________________________________________________ 
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ابزار تحلیلی ها تشــویق کرده اســت. ســند یادشــده بر دو های جرایم جنایی و جلوگیری از آننشــانه
  استوار است که عبارتند از:

کشی، پاکسازی عامل خطرناآ برای جرایم جنایی دجرایم جنگی، نسل 14. فهرستی، شامل 1
شاخ  شریت  و  عامل اوایه  8عامل،  14ها. در بین این های هریک از آنقومی، و جنایت علیه ب

 ها مشترآ هستند در تما  جنایت
اامللی های بینعامل خطرناآ  دو مورد خاص برای هریک از جنایت 6. فهرســتی شـــامل 2

(Dieng, 2016b). 
 2018تا  2004های کشــی، در طول ســالمشــاوران ویای دبیرکل در حوزی پیشــگیری از نســل

 عبارت بودند از:

   2007-2004د 1. خوان ماندز1

   2012-2007د 2. فرانسیس دن 2
 .)UN, 2018(  2020- 2012د 3. آداما دین 3

 (2016-2007) 4مونکی. بان3-2

سلکیبان سازمان ملل متحد، به مو ور ن شتمین دبیرکل  ست  مون، ه شته ا شی توجه زیادی دا ک
هایی را در راســتای گســترش مســحوایت حمایت از ، میموعه فعاایت2007که در ســال ای گونهبه

صول و پیاده شاور »توان از اییاد جایگاهی با عنوان اد  برای نمونه، میها انیا  دسازی عملی آنا م
یاد کرد.  S/2007/721و در قطعنامه  2007دسامبر  11در تاریخ « 5ویاه در مورد مسحوایت حمایت

یافتن راهکیبان با اییاد جایگاه مشـــاور ویاه، در پی  یت ظرفیتمون،  تو یرگذار بر تقو های های 
کشـی، سـازمان ملل متحد بوده اسـت، زیرا حمایت از مرد  در برابر نسـلکشـی جلوگیری از نسـل

ستهجنایت شریت، فرایند پیو سازی قومی، و جرایم علیه ب ست، های جنگی، پاک ست که الز  ا ای ا
سال ازتنها در زمان درگیری و بحران، بلده پیشنه شود. از  سه نفر به  2018 2007آن نیز، اجرایی 

________________________________________________________________ 

1. Juan Méndez 

2. Francis Deng 

3. Adama Dieng 

4. Ban Ki-Moon 

5. The Special Adviser on the Responsibility to Protect 
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 1. ادوارد الآ1 اند که عبارتند از:ر مورد مســحوایت حمایت از مرد  رســیدهمقا  مشـــاور ویاه د
یفر واش2   2008-2012د یچ3و    2013-2015د 2. جن یوان ســـیمونو -2018د 3. ا

2016.  
، پس از برگزاری انتاابات در میانمار، دوات جدیدی جایگزین دوات نظامی 2012در ســـال 

ما در و عیت اقلیت مسلمان اصالحات دموکراتیک انیا  داد، هایی را در راستای اوقت شد و فعاایت
ازمان ملل متحد ، مشاور ویای دبیرکل سویجی نامبیاررو، روهینگیا، تغییر چشمگیری اییاد نشد  ازاین

ستار تحقیق بی 2012اوت  6در میانمار در تاریخ  شونتخوا شد طرفانه درباری خ ستان راخین  ها در ا
ــب دبیرکل ارا ه داد. ادامۀ درگیریو درخواســت خود را به  ها و نقض حقوق اوایۀ مرد  روهینگیا توس

اامللی را در پی داشـــت  برای نمونه، دبیرکل، های بینها و فعاایتدوات این کشــور، تداو  واکنش
ین، دیدار کرد تا درباری شــرایب جمهور، تین ســبا ر یس 2012ســپتامبر  29مون، در تاریخ کیبان

ــتان ــحبت کند. در این دیدار، ر یسهای اس ــور میانمار ص ــین، جمهور، تینراخین و کاچین در کش س
، دبیرکل، 2013نوامبر  19ها در ایاات راخین شد. در تاریخ ای خشونتمتعهد به بررسی دالیل ریشه

مۀ کیبان نا باری ا A/C.3/68/L.55/Rev.1مون، در قطع یت در یت از حقوق بشــر برای اقل ما قا و ح رت
 نگیا در کشور میانمار، سه درخواست عمده و مهم را مطرح کرد که عبارتند از:روهی

، . تداو  ارا ۀ خدمات مناس  و پیگیری بحث درباری و عیت حقوق بشر، گذار به دموکراسی1
شامل تما   ی شتی ملی دوات میانمار و مرد ،  سینفعان، ازجمله گروهو روند آ طل  و های دموکرا

 های یادشده به دوات های فنی در زمینههمچنین، ارا ۀ کمکبشری، و حقوق
های الز  در راستای توانمندسازی مشاور ویای دبیرکل در میانمار و گزارشگر . ارا ۀ تما  کمک2

ها منظور اجرای کامل، مو ر، و هماهن  وظایف آنویاه درباری و ــعیت حقوق بشــر در میانمار، به
(Köhler, 2018: 12)  

ش ت. ارا3 سۀ  نهم این میمق و همچنین، ارا ۀ گزارش به و ۀ گزارش به میمق عمومی در جل
 سازی قطعنامه حا ر.شده در پیادههای انیا شورای حقوق بشر در مورد پیشرفت

هایی درباری و ــعیت حقوق بشــر در میانمار در دبیرکل ســـازمان ملل متحد با ارا ۀ گزارش
________________________________________________________________ 
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یه،  16تا  13های تاریخ  10تا  7ســپتامبر، و  2اوت تا  25مارس،  25تا  21فوریه،  6ا ت 3ژانو
. (Köhler, 2018: 12)، خواستار تسهیل بازدید نمایندی ویای دبیرکل از میانمار شد 2013اکتبر سال 

سل شگیری از ن سازمان ملل متحد در زمینۀ پی شاور ویای دبیرکل  شیهمچنین، آداما دین ، م ، در 1ک
ای را درباری و ـعیت کشـور میانمار منتشـر کرد. در این بیانیه به این انیهبی 2013مارس  25تاریخ 

مسحله اشاره شده است که رابطۀ بین اکثریت بودایی و اقلیت مسلمان روهینگیایی در کشور میانمار، 
کشــی شــده اســت، زیرا همواره ســب  نگرانی دبیرکل و مشــاور ویای او در حوزه پیشــگیری از نســل

همراه داشته است  در این کشور، همواره خشونت و نقض گستردی حقوق بشر را به ایهای فرقهتنش
سال  شونت بین بودایی2013برای نمونه، در  ستان میاتیال ، موج جدیدی از خ سلمانان در ا ها و م

شه شاور ویای دبیرکل، خواهان ری شده بود. در این بیانیه، م شور میانمار اییاد  یابی عوامل در مرکز ک
ندی این خشــونتاییاد رو، از دوات میانمار ها شـــد  ازاینای و حل آنهای فرقهها و درگیریکن

های قانونی و های مذهبی و قومی و برپایۀ مســحوایتنظر از وابســتگیدرخواســت کرد تا صــر 
تنها از تما  مرد  این کشــور، بشــری خود، نهاامللی، راهبرد جامق ملی، و اســتانداردهای حقوقبین

سلمانان روهینگیاویاه اقلیتبه ، محافظت و حمایت کند، بلده مدارا و های در معرض خطر مانند م
 .(Dieng, 2013)آشتی را در بین جوامق بودایی و مسلمان، ترویج کرده و گسترش دهد 

یت ، آداما دین  و جنیفر واش، مشــاور ویای دبیرکل در مورد مســحوا2015نوامبر  4در تاریخ 
ری از د ، بیانیۀ مشــترکی را داز طر  دفتر مشــترآ ســازمان ملل متحد در زمینۀ جلوگیحمایت از مر

در میانمار، صادر کردند. در این  2015نوامبر  8کشی و مسحوایت حفاظت  درباری انتاابات نسل
ن خاموش کرد»اند: بیانیه، مشاوران ویاه، با توجه به شرایب اقلیت روهینگیا در فرایند انتاابات، گفته

همچنین، «. کشــدچااش میای را بهصــدای یک باش از جمعیت، یدپارچگی هر فرایند انتااباتی
های جامعۀ میانمار در انتاابات ملی، این مســحله را در تویید اهمیت حیاتی مشــارکت تما  باش

که یادآوری کرده ند  ند و اقلیت»ا های مذهبی، ازجمله مرد  روهینگیا، باشــی از میانمار هســت
پذیر برای دموکراســی و صــلح درازمدت در کشــور دایل، اییاد یک جامعۀ فراگیر و انعطا همینبه

 .(Dieng, 2015)«  روری است
عنان، هفتمین دبیرکل ســازمان ملل متحد، ســرپرســتی کمیســیونی را با ، کوفی2015در ســال 

________________________________________________________________ 

1. United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide 
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عهده هد  اییاد صلح بلندمدت میان دوات میانمار و اقلیت روهینگیایی ساکن در استان راخین به
 ,Guardian)ها علیه این اقلیت بداهد گرفت، اما این اقدا  نیز نتوانســت از شــدت و دامنۀ خشــونت

ستیم  به(2017 سازمان ملل متحد نیز ه شورای امنیت  شاهد واکنش  شورا ای گونه. در این دوره،  که 
صیه ست کرد که تما  تو سیون بهاز دوات میانمار درخوا سعۀ عنان، مبنیرهبری کوفیهای کمی بر تو

سلمانهای مرگبار میان بوداییاقت ادی و عداات اجتماعی برای مقابله با درگیری ستان ها و م ان در ا
ها بین دوات و مرد  روهینگیا، و در پی اییاد موج جدید تنش 2016راخین، را اجرایی کند. از سال 

یت ویای شــرایب این اقلیت های بینها و فعاایتشـــاهد دور جدیدی از واکنش با محور اامللی 
ه دوات میانمار از اعال  کرد ک 2016ســپتامبر  4که ســـازمان ملل متحد، در ای گونهایم  بهبوده

سب نهادهای کمک سی و نیازهای اوایه مانند غذا، دارو، و آب تو سا ستادن مواد ا سازمان فر سان  ر
، (Guardian, 2017)ملل برای هزاران غیرنظامی ساکن در شمال استان راخین، جلوگیری کرده است 

ستهای بیناما دوات میانمار، کمک ستقر داامللی را کمک به تروری ستان راخین های م شمال ا ر 
 شمار آورده است.به

، آداما دین ، مشـــاور ویای دبیرکل ســـازمان ملل متحد در زمینۀ 2016نوامبر  29در تاریخ 
سل شگیری از ن شی، بیانیهپی ستان راخین میانمار دپس از رویدادهای ک شمال ا ای را درباری و عیت 

داده در میانمار، مشـــاور ویای دث رخ  صـــادر کرد. در پی پاش اخبار مربوط به حوا2016اکتبر 
دبیرکل، نگرانی خود را از و عیت بد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و همچنین، کاهش چشمگیر 

کید کرد که بهامنیت در اســتان راخین در قاا  بیانیه های موجود، دایل محدودیتای، اعال ، و تو
ستان امدان سی به این ا ستر ستد ها را تویید کرد و توان این اتها سو، نمییک  بنابراین، از1پذیر نی

ست. براینهای جامعۀ جهانی نیز بهدیگر، بدگمانی و نگرانیازسوی ساس، دین ، قوت خود باقی ا ا
سازمان سازمان ملل متحد و  سی فوری نمایندگان  ستر شدن امدان د اامللی های بینخواهان فراهم 

سیدیگر، به سرانیا ، طرفانهای بیمنظور انیا  برر شاور ویاه،  شد. م ستان راخین  ستقل در ا ه و م
عۀ بینیادآوری می جام که  ند  که این نور از ک هان  یای ج مان و هر ک فه دارد در هر ز لل وظی اام

ســرعت واکنش نشــان داده و وظیفۀ ملی کشــورها در قبال مرد  و پایبندی به اقدامات رخ دهد، 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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 ی کند.ها یادآوراامللی را به آنتعهدات بین
های ساالنه را در راستای ای از گزارش، میموعه2017تا  2009های مون، در طول سالکیبان

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

  2009  در سال A/63/677« د3حمایتاجرای مسحوایت ». گزارش 1
  2010در سال  )A/64/864(« 4هشدار اوایه، ارزیابی، و مسحوایت حمایت». گزارش 2

قه». گزارش 3 بات محلی و منط یتنقش ترتی ما یت ح )A/65/877-« 5ای در اجرای مســحوا

S/2011/393)  2011در سال  
ــریق و قاطعانه». گزارش 4 ــحوایت حمایت: واکنش س ــال  )S/2012/578-6/874A/6(« 6مس در س

2012  
ــگیری». گزارش 5 ــحوایت دوات و پیش ــحوایت حمایت: مس در  )S/2013/399-A/67/929(« 7مس
  2013سال 

مک». گزارش 6 ما: ک یت جمعی  یتهای بیناجرای مســحوا ما یت ح « 8اامللی و مســحوا
(A/68/947-S/2014/449)  2014در سال  

در  )S/2015/500–A/69/981(« 9جرای مسحوایت حمایتیک تعهد حیاتی و پایدار: ا». گزارش 7
  2015سال 
سحوایت حمایت». گزارش 8 سیج اقدا  جمعی: دهۀ بعدی م در  )S/2016/620-A/70/999(« 10ب
  2016سال 

________________________________________________________________ 

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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یت». گزارش 9 یت: مســحوا ما یت ح )A/71/1016-« 1پذیری برای پیشــگیریاجرای مســحوا

S/2017/556)  2017در سال. 
یتتما  این گزارش کننده اســتوارند  اگرچه هریک از این ها، بر ســه اصــل بنیادین برابر و تقو

 اصول، دارای راهدارهای اجرایی متنور و گاه موازی و در امتداد یددیگر هستند:
توانند مســحوایت ها چگونه می: بررســی این مســحله که دوات2پذیری ملی. اییاد انعطا 1

کشی، پاکسازی قومی، و جنایت علیه های جنگی، نسلشان در برابر جنایتمحافظت از مرد  کشور
 :(A/67/929-S/2013/399)بشریت را اجرا کنند 

  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 
 میت قانون و حقوق بشر حاک 
 طرفانه در انتقال سیاسی نظارت بی 
 ها وف ل اختال وگو و حلافزایش ظرفیت گفت 
 گو.ای و پاسخاییاد باش امنیت حرفه 
: مشــا  کردن مســحوایت جمعی جامعۀ 3اامللیســازی بین. تشــویق، کمک، و ظرفیت2

شویق دواتبین ستای کمک و ت شورشان و ها برای اجرااملل در را سحوایت محافظت از مرد  ک ای م
 :(A/68/947-S/2014/449)های الز  برای انیا  دادن این مسحوایت همچنین، اییاد ظرفیت

 گو ای و پاسخپشتیبانی از یک باش امنیتی حرفه 
 شده برای مبارزه با خشونت جنسی های انیا پشتیبانی از تالش 
 ها ف ل اختال ووگو و حلاییاد ظرفیت برای گفت 
 کنندی آن های تثبیتحفظ صلح و ارا ۀ کمک 

________________________________________________________________ 

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 
 طر  برای نظارت بر انتقال قدرت های بیحمایت از موسسه 
 اامللی بر و عیت حقوق بشر نظارت بین 
 آمیز اییاد ظرفیت الز  برای مقابله با سانان متع بانه و نفرت 
  اوایه و ظرفیت پیشگیری از خشونت اییاد هشدار 
 های مستقل قئایی و حقوق بشری حمایت از موسسه 

  حمایت از عداات انتقاای قانونی و مو ر 

  حمایت از پناهندگان و آوارگان داخلی 

 .حمایت از غیرنظامیان در موارد ا طراری بشردوستانه 
اامللی برای اســتفاده از دی مســحوایت جامعۀ بیندهن: گســترش1. واکنش ســریق و قاطعانه3

ــیوه ــتانه، و ش ــردوس ــ  دیپلماتیک، بش منظور محافظت از مرد  در برابر های دیگر بهابزارهای مناس
شونت سازمان ملل جرایم و رفتارهای خ شور  ست. همچنین، اجرای اقدامات جمعی برپایۀ من آمیز ا

لی مقتدری وجود ندارد تا مســحوایت خود را در متحد برای موارد خاص و در شــرایطی که دوات م
کشــی، پاکســازی قومی، و جنایت علیه بشــریت های جنگی، نســلحمایت از مرد  در برابر جنایت

 :(A/66/874-S/2012/578)انیا  دهد 
  حمایت عمومی 
 ها اعمال تحریم 
 اامللی ارجار به دادگاه کیفری بین 
  دیپلماسی پیشگیرانه 
 ز پناهندگان و آوارگان داخلی حمایت ا 
 وگوی سیاسی میانییگری و گفت 
 یاب و کمیسیون تحقیق های حقیقتتحقیقات جنایی، موموریت 
 های نظارتی و کنترای موموریت 

________________________________________________________________ 

1. Timely and Decisive Response 
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  حمایت از غیرنظامیان در موارد ا طراری بشردوستانه 

 پایۀ ف ل هفتم منشور ملل متحد.استفاده از زور بر 
عنان، سران تما  کشورها بر مسحوایت زمان با دبیرکلی کوفیو هم 2005جهانی سال در اجالس 

سل شی، جنایتحمایت از مرد  در برابر ن سازی قومی، و جنایتک شریت های جنگی، پاک ها علیه ب
کید کرده شده دالات دارد و بیشتر با عنوان تو سه اصل یاد « مسحوایت حمایت»اند  مسحوایتی که بر 
سید شود، در همین اجالس، بهیشناخته م . در )Šimonović, 2016, p. 1(ت وی  جامعۀ جهانی ر

 ه شده است.های دبیرکل، به این مسحوایت اشارشهای زیادی از گزارباش
 1. آنتونیو گوترش3-3

عنوان دبیرکل سازمان ملل انتااب شد، در کنفرانس به 2017آنتونیو گوترش که در تاریخ اول ژانویه 
اقلیت روهینگیا در کشــور شــرایب  SG/SM/18676خود در قطعنامۀ  2017ســپتامبر  13مطبوعاتی 

کشــور ر دوی در این کنفرانس، بر افزایش تعداد پناهندگان روهینگیا  را بررســی کرده اســت. میانمار
های موقت این کشــور و همچنین، در اردوگاه پناهندگان در ها در شــهرآبنگالدش و اســدان آن

کید کرده و خاطر صعودی دارد  سوماترای اندونزی تو شمار پناهندگان، روند  ست که  شان کرده ا ن
ست. نفر رسیده ا 380000نفر به  125000ناهندگان از پکه تنها طی چند هفته، شمار ای گونهبه

کید بر اجرای پاکسـازی قومی در کشـور میانمار، و ـعیت اقلیت مسـلمان روهینگی ا، گوترش، با تو
 ، را اسفناآ دانسته است.ویاه زنان و کودکانبه

طور جدی خواستار پایان دادن به خشونت علیه مرد  روهینگیا در استان راخین شده و دبیرکل، به
ای رســمی به شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، نگرانی فزایندی خویش را در همچنین، با ارا ۀ نامه

سال شرایب مورد  ست، از  ست. گفتنی ا ست 1989اقلیت روهینگیا بیان کرده ا بار ینتاکنون، این نا
ــازمان ملل متحد انیا  می ــب یک مقا  س ــت که چنین اقدامی توس ــانان و اس ــود. با وجود س ش

ــت ــازمان دیدهدرخواس ــرهای دبیرکل گوترش و او یس چاربونحو، ر یس س و نمایندی  2بان حقوق بش
برای رخدادهای اســتان راخین، « کشــینســل»بر درنظر گرفتن عنوان ، مبنی3اامللســازمان عفو بین

________________________________________________________________ 

1. Antonio Guterres 

2. Human Rights Watch's UN Director Louis Charbonneau 

3. Amnesty International 
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شواهد کافی برای اعال  این بحران بهورای امنیت در بیانیهش سلای اعال  کرد که هنوز  شی عنوان ن ک
 باتی، و ناامنی در کشور بار بودن و عیت حقوق بشر، بیوجود ندارد، اما، دبیرکل، همواره بر فاجعه

کید کرده است.  میانمار برای اقلیت روهینگیا تو
های الز  درباری شــرایب ســازمان ملل متحد برای انیا  بررســی دوات میانمار، از ورود محققان

کند. آنتونیو گوترش، به اقدامات دوات میانمار واکنش نشـــان داده و اقلیت روهینگیا جلوگیری می
ــونت ــتار توقف خش ــرایب عادی خواس ها، توقف اقدامات نظامی، حمایت از غیرنظامیان، اییاد ش

ـــاقت ادی شناختن ها، و بهات حقوقی جدید و اجرای آنو مقرر اجتماعی، اییاد قوانینـ سمیت  ر
ست  شده ا شور  ه دوات میانمار ادعا کرد   هرچند)2018Lederer ,(حقوق آوارگان اجباری از این ک

شدگان نیز شود و بیشتر کشتهمنظور دفار از خود انیا  میاست که حمالت نیروهای دواتی، تنها به
ند دبیرکل. افزون(Beyrer & .Adeeb, 2017: 1570)اند تروریســـت بوده های براین، گوترش نیز مان

ستار به سازمان ملل متحد، خوا شین  سلمان بهپی شدن این اقلیت م شناخته  سمیت  شهروند ر عنوان 
ور، که این مرد  بتوانند مطابق با قوانین نوین کشای گونهها شد  بهکشور میانمار و دادن تابعیت به آن

 درمانی برخوردار شوند.ـاشتغال، تح یل، و استفاده از خدمات بهداشتی هایاز فرصت
سازمان ملل متحد در تاریخ  شورای امنیت بیان کرد که  2017سپتامبر  27دبیرکل  ست  ش در ن

گفتۀ وی، از ماه . به)UN News, 2017(بشــری اســت بحران پناهندگان روهینگیا، یک کابوس حقوق
 94اند که نفر از اســتان راخین میانمار به کشــور بنگالدش گریاته هزار 500، نزدیک 2017اوت 

براین، مقامات دوات میانمار نیز از اند. افزونها از اعئای جامعۀ مسلمانان روهینگیا بودهدرصد آن
رو، اند  ازاینروستا  در استان راخین خبر داده 471نشین داز میمور روستای مسلمان 176تالیۀ 

ااملل دمانند دفتر کمیســاریای عاای پناهندگان ها خواســتار واکنش ســریق جامعۀ بینتندبیرکل نه
لل متحد نه1ســـازمان م تا ماهنگی امور بشــردوســ هاجرت، ســـازمان بین2، دفتر ه ، و 3اامللی م

 باتی بیشــتر، پیدا کردن های غیردواتی  و در رأس آن، شــورای امنیت، برای جلوگیری از بیســازمان
سی  حل بادوا ،راه سی فوری و ایمن به مرد  آ ستر کید کرد که دوات میانمار و د شد، بلده تو دیده 

________________________________________________________________ 

1. The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

2. The Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

3. The International Organization for Migration (IOM) 



 1400پاییز و زمستان ، 1 ، شماره10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 166

های میانمار فراهم کند و قانون را بدون هیچ باید هرچه زودتر، امنیت و آرامش را برای تما  اقلیت
طور خاص به دوات میانمار که بهشرطی اجرا کند. محورهای بحث گوترش در این جلسه ــــــقیدو

ــــــــ عبارتند از: ارا ۀ حق شهروندی به اقلیت روهینگیا  بازگرداندن اعتماد متقابل شدندمیمربوط 
با بات، و داوطلبانه دبدون زور و  جامعۀ روهینگیا و دوات  فراهم کردن شــرایب بازگشـــت امن، 

ان امور . وی بیانیۀ مشترآ وزیر1اامللی پناهندگانارعاب  پناهندگان به استان راخین برپایۀ قانون بین
را نقطۀ شــرور خوبی داما ناکافی  برای این اقدا   19922خارجۀ بنگالدش و میانمار در ســـال 

سازمان ملل3کلی کریداند. می شورای اقت ادی و اجتماعی  سازمان ملل متحد در  سفیر  نیز  4، 
خدادهای مندی اقلیت روهینگیا از حق شهروندی میانمار را دایل بروز این رمانند گوترش، عد  بهره

 شدت محدو  کرده است.آمیز دانسته و آن را بهخشونت
درباری و ــعیت شــمال  5در پی گزارش دفتر کمیســاریای عاای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از نسل ستان راخین، آداما دین ، مشاور ویای دبیرکل  کشی، ا
تاریخ  یه  6در  یۀ2017فور یان یۀ  ، دومین ب که برپا یه اعال  کرد  یان خود را منتشــر کرد. او در این ب

ستندات گنیانده ستان راخین شواهد و م ساریای عاای، مرد  غیرنظامی ا شده در گزارش دفتر کمی
تر، نقض گستردی روشنبیان اند  بهگرفتهمورد خشونت و سرکوب نیروهای نظامی دوات میانمار قرار 

شتم وجمعی افراد، قتل کودکان و نوزادان، ناپدید شدن افراد، و  ربدستهحقوق بشر، اعم از قاچاق 
وحشیانه، علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در استان راخین رخ داده است. اگرچه، مشاور ویای دبیرکل 

کشی، از تعهد دوات میانمار برای رسیدگی به این و عیت، استقبال کرد، در زمینۀ پیشگیری از نسل
های واردشده و ای که پیشتر توسب دوات میانمار در راستای بررسی اتها ری کرد که کمیتهوای یادآو

بهاقدامات خشــونت جمهور رهبری معاون ر یسآمیز نیروهای دواتی میانمار علیه مرد  روهینگیا 
  تشدیل شده بود، از فقدان شواهد و مدارآ کافی، دال بر وجود نقض حقوق بشر خبر 6سودیومینت
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ست دا شده بود، زیرا بر این نظر (Dieng, 2017)ده ا شاور ویای دبیرکل  سحله، موج  نگرانی م . این م
های کمیتۀ دواتی میانمار و کمیســاریای عاای حقوق بشــر وجود بود که تناقض آشــداری میان یافته

دید نظر دین ، این کمیته از صــالحیت الز  برای بررســی و انیا  تحقیقات جرو، بهدارد  ازاین
ــت. درنتییه، خواهان واگذاری انیا  تحقیقات به یک ــتقل، بی برخوردار نیس طر ، و زیر نهاد مس

کید کرد که کمنظر ناظران بین شد و همچنین، تو سازمان ملل متحد  کاری در این زمینه جایز اامللی 
ــنیست، زیرا تما  رخدادهای جاری در استان راخین، اتفاقی نبوده و دارای پیشینۀ تا ـــ اعم از ریای ـ

ــت ــیاس ــلمانان روهینگیا و عد  توفیق در اییاد مدت تبعیضهای طوالنیرفتارها و س آمیز علیه مس
صلح و امنیت برای این مرد  کید میشرایب  ست. دین ، تو ـــ بوده ا ــــ سحوایت کند که دواتـ ها، م

های از فعاایتای دارند و چنانچه میموعهعهده حمایت و محافظت از مرد  ســرزمین خود را به
سازماننظا  شدیدترین و غیرانسانیدهیمند،  ترین شده، و گسترده علیه یک اقلیت در یک کشور با 

کشی خواهیم ها مانند قتل، شدنیه، و... انیا  شود، شاهد وقور جنایت علیه بشریت و نسلروش
مۀ  بود. نا تۀ ، گزار2017مارس  22شــورای حقوق بشــر در  A/HRC/34/L.8/Rev.1قطع ش کمی

آمیز، من فانه، و موفق برای تما  مرد  استان سوی آیندی صلحبه»مشورتی در استان راخین با عنوان 
یت 2017در اوت « 1راخین یۀ ر یس شــورای امن یان ، 2017نوامبر  6در  S/PRST/2017/22، و ب

 . (Globalr2p, 2017: 2)گویای و عیت اقلیت روهینگیا است 
سین سر 2زید رعدالح شورای ، کمی سانرانی خود در  سازمان ملل متحد در  شر  عاای حقوق ب

ــازمان ملل متحد ــر س ــپتامبر  11در ژنو، در تاریخ  3حقوق بش ، عملیات نظامی و امنیتی 2017س
شدت محدو  کرد. دوات میانمار علیه اقلیت روهینگیا در استان راخین را وحشیانه دانست و آن را به

یت رو مار جمع که آ ید کرد  ک تو به بنگالدش فرار میوی  که از طریق مرزها  یایی  یا در هینگ ند  کن
فزونی اســت  بنابراین، آشــدارا اعال  کرد که دوات میانمار باید رســند، روبهقتل میروســتاها به
رحمانۀ نظامی خود را علیه این اقلیت متوقف کند و مســحوایت تما  اقدامات گســتردی عملیات بی

سین، و عیت ه بر  د مرد  روهینگیا را بپذیرد. بهدادهای رخآمیز و نقضتبعیض نظر زید رعدااح
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یایی نهروهینگ بهها، نمو ـــازی قومی  پاکس مار میای از  ید شــ . درواقق، (The Guardian, 2017)آ
سی اقلیت روهینگیا به سیا ست رفتن تدرییی حقوق مدنی و  سین بر از د کید کرد رعدااح شدت تو

(Beyrer & Adeeb, 2017: 1571)شارهای جامعۀ بین ااملل، وزارت امور خارجۀ میانمار . در نتییۀ ف
ــده های جهانی در مورد آوارگی و رنجبیان کرد که از نگرانی 1سااو یسااانآنگرهبری به های واردش

سی  شده و به تما  افراد آ گاه  شونتدیده در بحرانآ سیدگی میهای خ کند، اما در بیانیۀ آمیز اخیر ر
دیده در استان راخین مطرح شده و های رسمی آسی دوات میانمار، تنها نا  اقلیتمنتشرشده توسب 

شده بود، زیرا آن سمی از اقلیت روهینگیا برده ن شور، بههیچ ا سمی، اقلیت قومی ها در این ک طور ر
آیند. همچنین، ســانگوی وزارت امور خارجۀ میانمار اشــاره کرده اســت که حمالت شــمار نمیبه

عنان، دبیرکل ر برای خراب کردن وجهۀ دوات میانمار در آســتانۀ انتشــار گزارش کوفیاخیر، بیشــت
 پیشین سازمان ملل متحد، انیا  شده است.

کشی، سومین بیانیۀ آداما دین ، مشاور ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از نسل
مان ملل متحد در زمینۀ مســحوایت ، مشــاور ویای دبیرکل ســاز2طور مشــترآ با ایوان ســیمونویچبه

ستان راخین در تاریخ 3حمایت شمال ا شد. در این بیانیۀ  2017اکتبر  19، درباری و عیت  شر  منت
مشترآ، هر دو مشاور ویاه، خواستار انیا  اقدامات فوری دوات میانمار برای متوقف کردن و مقابله با 

شدند. اما با وج ستان راخین  ستاعمال جنایتدارانه در ا شاور ویای دبیرکل ود درخوا شدارهای م ها و ه
سل شگیری از ن سازمان ملل متحد در زمینۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ پی شاور ویای دبیرکل  شی، م ک
ــازمان ــحوایت حمایت، و حتی مقامات س اامللی دیگر، دوات میانمار به تعهدات خود در های بینمس

مســحوایت حمایت از مرد  ســرزمینش در برابر جرایم جنایی، تر، اامللی و از آن مهمقبال قوانین بین
ست. افزون شاوران ویاه بر این نظر بودند که جامعۀ بینپایبند نبوده ا اامللی نیز به همان اندازی براین، م

ها از تعدیل و تغییر . اابته آن4های خود در این زمینه ناکا  مانده استدوات میانمار در انیا  مسحوایت
صیه شرایب، شدند و با حمایت از تو شورای امنیت، بار دیگر در تاریخ ناامید ن ئای  اکتبر  13های اع
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های ، به دوات میانمار اعال  کردند که باید هرچه زودتر به خشــونت1و پس از جلســۀ آریا 2017
یت، نیروهای نظامی علیه غیرنظامیان روهینگیا پایان دهد و شرایب دسترسی به حقوق بشردوستانه، امن

ستند  شت آوارگان به وطن داز بنگالدش به میانمار  را فراهم کند. همچنین، از دوات میانمار خوا و بازگ
از اســتان  2یاب شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحدتا زمینۀ ورود و بازدید کمیته مســتقل حقیقت

اتحاد و همزیســتی  راخین را فراهم کند. ســرانیا ، مشــاوران ویاه به این نتییه رســیدند که تنها با
 توان شاهد صلح و توسعه در کشور میانمار بود.های جامعه میآمیز میان تما  اقشار و گروهمساامت

 27، در تاریخ 3یاب حقوق بشر سازمان ملل متحد، سرپرست کمیتۀ حقیقتمرزوقی داروسمن
ســفر به کشــور  کارشــناس مســتقل  اجازی 3اعال  کرد که اگرچه بازرســان این گروه د 2017اکتبر 

ـهزار آواری روهینگیایی 600روز با تعدادی از  3میانمار را نداشتند، وای در طول  که خودشان را به ـ
ـ گفتبنگالدش رسانده بودند شده بیان کرد که آوارگان های انیا اند. وی برپایۀ م احبهوگو کردهـ

پرامیال اند. ، روشمند، و پیوسته بودهافروزی عمدیروهینگیا، قربانی کشتار، شدنیه، تیاوز، و آتش
، نمایندی ویای دبیرکل در زمینۀ خشونت جنسی، پس از م احبه با آوارگان روهینگیایی در کشور 4پتن

سی  2017بنگالدش در نوامبر  سیار دردناکی، ازجمله بردگی جن شاهد رخدادهای ب اعال  کرد که 
سب نیروهای نظامی سارت تو سی 5در زمان ا سربازان، تیاوز جن سب فرد یا گروهی از  ، اجبار به 6تو

سب  قومیت و هایی که تنها به، در مورد مرد  روهینگیا بوده است  جنایت7برهنگی در انظار عمومی
 .(Nebehay, 2017)مذه  بر این اقلیت روا داشته شده است 

اوایل عنوان شــده اســت که از  2017دســامبر  24در گزارش حقوق بشــر کشــور بنگالدش در 
سامبر، نزدیک به  های قومی و مذهبی دوات سب  تع  هزار روهینگیایی، به700هزار تا 655د

 .8اندمیانمار به کشور بنگالدش گریاته
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بازار کاکس  ید از کشــور بنگالدش و اردوگاه  بازد ن ، پس از  ما دی تای اعال  1آدا ، در راســ
، چهارمین بیانیه خود در (Dieng, 2016b) شده از و عیت پناهندگان روهینگیاییهای انیا ارزیابی

کید کرد که  2018مارس  13تا  7سال گذشته را در تاریخ  3طول  منتشر کرد. دین  در این بیانیه تو
شونتتعداد زیادی از مرد  روهینگیا، به صلۀ زمانی سب  خ شدید دوات میانمار در فا سیار  های ب

ــور عبور 2017تا اوت  2016اکتبر  ــده کرده از مرزهای کش ــور بنگالدش آواره ش اند. او و در کش
ها را یک فاجعۀ انســانی ناشــی از عملدرد دوات شــده علیه روهینگیاییرفتارها و اقدامات انیا 

ااملل به این مو ور دانسته است. برپایۀ سانان مشاور ویای دبیرکل توجهی جامعۀ بینمیانمار و کم
، موج جدیدی از شدنیه، قتل، 2016کشی، از سال نسلسازمان ملل متحد در زمینۀ پیشگیری از 

دایل قومیت و مذه  گناه روهینگیا، تنها بهتحقیر، تیاوز جنســی، و حتی زنده ســوزاندن مرد  بی
ها، آغاز شده است. این و عیت، گویای تالش برای پاکسازی استان راخین از حئور مسلمانان آن

ن این اقلیت درصــورت امدان اســت. اگرچه، این مســحله هنوز عبارت بهتر، از بین بردروهینگیا یا به
کشــی قرار خواهد اامللی، در چارچوب نســلتویید نشــده اســت، وای درصــورت تویید مقامات بین

 . (Dieng, 2018)گرفت 
 

 گیرینتیجه

سلبی شگیری از ن سازمان ملل متحد، و در رأس آن، دبیرکل، برای از بین بردن یا پی شی و شک،  ک
ها، تالش که در تما  این ســالای گونهای را پیموده اســت  بهم جنایی دیگر، راه بســیار طوالنیجرای

شدل سترش نفرت و برای از بین بردن تبعیض و تع   در تما   های آن و همچنین، جلوگیری از گ
یت مذهباند، زیرا تبعیض علیه افراد و گروهگذاری و پیگیری شـــدهدشــمنی، هد  ی، ها برپایۀ هو

ــــقومی کشــی، های جرایم جنایی، ازجمله نســلترین م ــداقناادی، زبانی، و ملی، یدی از مهمـ
شده علیه یک گروه خاص، بیها و تبعیضآید. در پی تع  شمار میبه ستین های اییاد شک، نا

شــوند، عد  دســترســی به امنیت، عد  اشــتغال در رو میهایی که اعئــای گروه با آن روبهمو ــور
ـــا عد  بهرهمش ـــتغل دواتی و مهم،  نابق و فرص ندی از م مات م خد یل،  ند تح ــ مان هایی 

________________________________________________________________ 

1. Cox’s Bazaar 
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شتی ـــبهدا ـــدرمانی، خدمات رفاهیـ شوری مند از روندهای ت میمتفریحی، حذ  نظا ـ گیری ک
شرایب تحمیل ست. اما  شده ختم شده به گروهمانند انتاابات، و... ا های موردتبعیض، به موارد یاد

 شوند.کشتار، شدنیه، و تیاوز نیز مشاهده میشرایب حادتر، مواردی مانند  شود، بلده درنمی
استفاده ادامه یابد، سرانیا ، وقور جر  اگر روند تبعیض تا سطح دشمنی، ترس، و سوورو، ازاین

توجه به دامنه و شدت فعلی بحران انسانی در . با (Dieng, 2016a: 1)کشی، محتمل خواهد بود نسل
سو، شاید بتوان گفت که دفتر ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در حوزی مسحوایت جهان، ازیکسراسر 

کشی، در ویاه دفتر ویای دبیرکل سازمان ملل متحد در حوزی پیشگیری از نسلمحافظت از مرد  و به
ست خورده شد سویانیا  وظایف خود  شرفتدیگر، نمیاند، اما از نۀ شده در زمیهای انیا توان پی

صول مهم و جهان سعۀ ا باره، به تعهدات شمول را نادیده گرفت. ندتۀ مهم درایناقدامات عملی و تو
های زندگی روزمری تر، بین واقعیتبیان روشــنشــود  بهها مربوط میها و اجرایی نشــدن آندوات
سان سحوایتان صاامللی دواتهای بینها در نقاط گوناگون جهان و تعهدات و م شدا  ها، فا له و 

سیاری از طر  سالهای درگیر در بحرانعمیقی وجود دارد. ب سلحانۀ  گاهی و های م های اخیر، با آ
و زمینۀ نقض گسترده و شدید حقوق بشر  آمیز کردهای هدفمند، اقدا  به اعمال خشونتگونهگاهی به

 اند.اامللی را فراهم کردهبین
ت مســلمان روهینگیایی در کشــور میانمار، برای اقلی 2017و  2016های رخدادهای ســال

ــت که اگرچه جامعۀ بین ــحله اس ــاوران ویای او، همواره بر ااملل و بهگویای این مس ویاه دبیرکل و مش
کید کرده و میموعهحمایت از پیشگیری از جرایم جنایی، مانند نسل ای از کشی و پاکسازی قومی تو

یت عاا یاد برابهای بینف ـــاناامللی را برای ای هانی بهتر برای آنری بین انس ها ها و فراهم کردن ج
ها، برای موفقیت راهبرد اند، اما این حمایتــــ انیا  دادهنظر از هرگونه تبعیض و تع  صر ــــ

ــل ــگیرانه از نس ــی کافی نبودهپیش ــعفکش ــور را به   ــاید بتوان یدی از دالیل این مو  های اند. ش
اقت ادی دو عئو دا م شورای امنیت، یعنی چین و ــــسیاسی ساختاری منشور ملل متحد و منافق

ها را برای مقابله با شرایب بحرانی های دبیرکلها و فعاایتکه تالشای گونهروسیه مربوط دانست  به
ا ر کرده است. این ندته، بیانگر این است که چگونه اقدامات کشورهای یادشده اقلیت روهینگیا، بی

که در چارچوب منافق بت شوراب امنیت، برای دستیابی به اهدا  خودشان ــــــــعنوان اعئای  ابه
ــ سازوکار نهادی سازمان ملل متحد را فلج میملی تعریف شده است ـــ تنها کند. چین و روسیه، نهـ
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صیۀ دبیرکل کید و تو شدارا تو سلآ ستن دوات میانمار را در مورد جر  ن سحول دان شی رد ها برای م ک
اند که مداخله و فشــار بر دوات میانمار را در ااملل نیز درخواســت کردهاز جامعۀ بین اند، بلدهکرده

ــور به ــور درواقق، دغدغۀ داخلی این کش ــحله اقلیت روهینگیا متوقف کند، زیرا این مو  ــمار مس ش
 2017توان در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سپتامبر آید. نمونۀ این حمایت را میمی

  ور اقلیت روهینگیا، مشاهده کرد.با مو
ــتیبان دوات میانمار بودند  آن ــیه، پش ــور چین و روس ها حتی ا عان ندردند که بحران هر دو کش

سد به اینده بپذیرند که این اقدامات  ست، چه بر سازی قومی»روهینگیا، یک بحران ا ست. « 1پاک ا
می برای اعمال فشـار به دوات میانمار براین، روسـیه آشـدارا اعال  کرده اسـت که از هیچ اقداافزون

شــوند . روســیه تر شــدن او ــار میکند دبه این بهانه که این اقدامات، ســب  وخیمپشــتیبانی نمی
هایی با مشارکت احاظ سیاسی حل شود و رایزنیهمچنین، توصیه کرده است که بهتر است بحران به

 .(Tanzimuddin Khan & Ahmed, 2019: 2-6)نفعان انیا  شود همۀ  ی
گاهی از علل اییادکنندهاامللی، ازجمله نســلدر راســتای مبارزه با جرایم بین ای مانند کشــی، آ

سبت عد  انعطا  پذیری قومی، ناادی، فرهنگی، و مذهبی  عد  حاکمیت قانون  و تبعیض و تنفر ن
ند. بیهای انســـانی میبه برخی گروه مک ک یار ک ند بســ فاقتوا که شـــک، در ات برای مرد  هایی 

که دربردارندی نابودســازی جمعی یا ، 2روهینگیای میانمار رخ داده اســت، این ســان رافا ل امدین
ست سانی ا سبی یک گروه ان ستردی اعمال ، را میفلج کردن ن شاهد حیم گ شدارا دید، زیرا  توان آ

ــونت ــازمانیافته و حملهآمیز ارتدابخش ــیافته به قربانیان بههای س ــویتش ان در یک گروه دایل عئ
شنایم. بهآمیز و نابودکننده بودهخاص و تداو  و تدرار اعمال تبعیض تر، در این فرایند، نه فرد بیان رو

سلمان روهینگیا به ستند، بلده اقلیت م سلمان ه س  اتفاق م عمد، طور خاص و بهیا افرادی که برح
میانمار، ســب  انتقال گســتردی  اند و شــرایب اییادشــده توســب دواتهد  نابودســازی قرار گرفته

به مرز میان میانمار و بنگالدش شـــده و درنتییه، این افراد در معرض قحطی،  جمعیت روهینگیا 
شرایب آب سات، و بیماری قرار گرفتهوتحمل  شرایطی که موج  مرگ تعداد زیادی از هوایی  اند  

 ها شده است.آن
________________________________________________________________ 
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