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আই.িস.িস. িবচারকগণ বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিsিতর এক? তদn ABর অনু েমাদন িদেয়েছন
১৪ই নেভmর ২০১৯ তািরেখ, আnজJািতক িkিমনাল LকােটJর ("আই.িস.িস." অথবা "আদালত") িp-Pায়াল Lচmার-৩ pিসিকউটরেক
গণpজাতntী বাংলােদশ/িরপাবিলক অফ িদ ইউিনয়ন অফ মায়ানমার (“বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিsিত”)-Lত অিভেযাগkেম সংঘ?ত
আই.িস.িস’র এখিতয়ারভূk অপরাধসমূ েহর এক? তদn AB করার অনু মিত িদেয়েছ । আ.িস.িস িp-Pায়াল Lচmার-৩ গ\ত হেয়েছ
িবচারক ওলগা Lহেররা কারবু িসয়া, সভাপিত, িবচারক রবাটJ L^মর এবং িবচারক Lজফির Lহnারসন Lক িনেয়।
মায়ানমােরর Lরািহ`া জনেগািaর pিত আই.িস.িস.’র এখিতয়ারভূk অপরাধসমূ হ সংঘটেনর অিভেযােগর Lpিkেত এক? তদn ABর
জn ৪ঠা জু লাই ২০১৯ তািরেখ pিসিকউটর কতৃJক দােয়রকৃত িনেবদেনর Lpিkেত এই অনু েমাদন? Lদয়া হয়।
এছাড়াও Lচmার এই িনেবদন সmেকJ শত সহs তথাকিথত kিতgs bিkর বা তােদর পk Lথেক মতামত Lপেয়েছ। আই.িস.িস.’র
Lরজিsর তm অনু যায়ী kিতgsbিkরা সবJসmিতkেম Lজার দাবী জানান Lয তারা আদালত কতৃJক এক? তদn চান এবং পরামশJকৃত
তথাকিথত kিতgsেদর অেনেকই ‘িবoাস কেরন Lয, Aধু মাt nায়িবচার এবং জবাবিদিহতা, তােদর pিত সংঘ?ত সিহংসতা ও
অপব$বহােরর পিরমqল?র সমািp িনিrত করেত পাের’। Lচmার এই পু েরা pিkয়া?েত তথাকিথত kিতgsেদরেক সহায়তা, িনেদJ শনা
এবং পরামশJ pদানকারী সকল bিk এবং সংগঠনসমূ হেক sীকৃিত Lদয়।
Lচmার এই িসdােn উপিনত হেয়েছ Lয, অপরাধমূ লক কাযJkম আংিশকভােব এক? সদs রােvর সীমানার মেw সংঘ?ত হেল আদালত
অপরাধসমূ েহর উপর তার অিধকার অনু শীলন করেত পাের। যিদও মায়ানমার এক? সদs রাv নয়, তেব বাংলােদশ ২০১০ সােল
আই.িস.িস’র Lরাম সংিবিধ সমথJন কেরিছল। pাp তmসমূ হ মূ lায়েনর িভিtেত, Lচmার Lমেন িনেয়েছ Lয, bাপক হাের এবং/অথবা
িনয়মতািntকভােব মায়ানমার-বাংলােদশ সীমােn িনবJাসন এবং জািতগত এবং/অথবা ধেমJর িভিtেত Lরািহ`া জনেগািaর িবzেd িনপীড়েনর
মেতা সিহংস কমJকাq -Lয{েলা মানবতা িবেরাধী অপরাধ িহেসেব িবেবিচত হবার Lযাg- তা সংঘ?ত হেয় থাকেত পাের বেল িবoাস
করার মত যু িkস`ত িভিt রেয়েছ। Lচmার আদালেতর sীকৃত আর Lকােনা অপরাধ সংঘ?ত হেয়েছ িক না তা মূ lায়েনর pেয়াজন
খুঁ েজ পায়িন, যিদও Lসধরেণর অিভেযাগকৃত অপরাধসমূ হ pিসিকউটেরর ভিব~ত তদেnর অnভূJk হেত পাের।

অিভেযাগকৃত অপরাধসমূ েহর মাtা এবং তথাকিথত kিতgs bিkর সং•া িবেবচনা কের, Lচmার এই পিরিsিত সু s•ভােব {Bতর
সীমায় উপিনত বেল গ‚ করেছ। এতদসmিকJ য় উপাt অনু যায়ী, তথাকিথত দমনমূ লক নীিত’র ফলszপ আনু মািনক ৬০০,০০০ Lথেক
এক িমিলয়ন Lরািহ`ােক মায়ানমার Lথেক Lজারপূ বJক pিতেবশী রাv বাংলােদেশ িবতািড়ত করা হেয়েছ। kিতgsেদর মতামত িবেবচনা
কের, Lচmার pিসিকউটেরর সােথ একমত হেয়েছ Lয, এই পিরিsিতর এক? তদn পিরচালনা nায়িবচােরর sাথJ বিহভুJত বেল িবoাস
করার মেতা Lকােনা সারগভJ কারণ Lনই।
ফলszপ তাই, িp-Lচmার ৩ ভিব~ত অপরাধসহ Lয Lকােনা অপরােধর তদn ABর অনু েমাদন িদেয়েছ - যতkন পযJn তা : ক)
আদালেতর এখিতয়ারভূk, খ) যা অিভেযাগkেম অnতপেk আংশীকভােব বাংলােদেশর সীমানার অভ„nের অথবা আই.িস.িস.’র
এখিতয়ারভূk অn Lকােনা রােvর সীমানার অভ„nের সংঘ?ত হেয়েছ, গ) বতJ মান সীdােn বিণJত পিরিsিতর সােথ যেথ• সmিকJ ত,
এবং ঘ) যা বাংলােদেশর বা সংি…• অn রােvর Lরাম সংিবিধ কাযJকার হওয়ার িদন বা তার পের সংঘ?ত হেয়েছ বেল অিভেযাগ
করা হেয়েছ।

িসdাn
পরবত† পদেkপসমূ হ: pিসিকউটেরর কাযJ„লয় িবিভn িনভJ রেযাg উৎস Lথেক sাধীন, িনরেপk এবং বsিনaভােব pেয়াজনীয় pমানািদ

সংgহ AB করেব। pেয়াজনীয় pমাণািদ সংgহ করেত যত সময় লাগেব ততিদন ধের তদn চলেত পারেব। Lকােনা িনিদJ • bিkবগJেক
অপরােধর জn দায়ী pমােন যেথ• pমাণািদ সংগৃ হীত হেল, pিসিকউটর িp-Pায়াল Lচmার ৩ এর িবচারকেদরেক উপিsিতর সমন
অথবা Lgফতােরর পেরায়ানা জাির করেত অনু েরাধ করেব। আই.িস.িস Lচmার কতৃJক জািরকৃত LgŠফতাির পেরায়ানা কাযJকর করার
dািয়t রােvর উপর বতJ ােব। Lরাম সংিবিধ’র আওতাভূk রাv সমূ েহর জn আ.িস.িস-Lক সmূ ণJ সহেযািগতা pদােনর এক? আইনী
বাwবাধকতা রেয়েছ। আই.িস.িস Lক সহায়তা করার জn অn রাv{েলােকও আমntণ জানােনা হেত পাের এবং তারা Lscায় তা
করেত পাের।

আেরা তেmর জn, অনু gহ কের Lযাগােযাগ কBন ফািদ আল আবেদlাহ, পাবিলক এ„ােফয়াসJ ইউিনট-এর pধান এবং মু খপাt,
ইnারnাশনাল িkিমনাল LকাটJ, Lটিলেফান নmর: +৩১ (০)৭০ ৫১৫-৯১৫২অথবা +৩১ (০)৬ ৪৬৪৪৮৯৩৮ অথবা ই-Lমইল \কানা: :
fadi.el-abdallah@icc-cpi.int

এছাড়া টুইটার, Lফইসবু ক, টাmলার, ইউ?উব, ইনsাgাম এবং ি•ক-আর এর মাwেমও আপিন আদালেতর কাযJkম অনু সরণ করেত
পােরন।

