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ICC တရာသူႀကီးမ်ားက ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ိွ အေျခအေနအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္
အမႈကိုဖြင့္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္လုက
ိ ပ
္ ါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ျပစ္္မႈ ခံု႐ံုး ("ICC" သို႔မဟုတ္ "ခံု႐ံုး") ၏
ႀကိဳတင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္ ၃ တရားသူႀကီး႐ံုးမွ တရားလိုေ႐ွ႕ေနအား ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ျပည္သူ႔သမၼတ
ႏိုင္င/ံ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေျခအေန (“ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေျခအေန”) တြင္ ICC ၏
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ိွေသာ စြပ္စြဲထားသည့္ ျပစ္္မႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြကရ
္ န္ ခြင့္ျပဳခ်က္အမိန္႔ကုိ
ထုတ္ျပန္လုိကပ
္ ါသည္။

ICC ႀကိဳတင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္ ၃ တရားသူႀကီး႐ံုးခန္း၌ တရားသူႀကီး Olga Herrera Carbuccia (အိုလ္ဂါ
ဟရဲရား ကာဘူခ်ီယာ) က ဦးေဆာင္ၿပီး၊ တရားသူႀကီး Robert Fremr (ေရာဘတ္ ဖရယ္မာ) ႏွင့္ တရားသူႀကီး Geoffrey
Henderson (ဂ်က္ဖရီ ဟင္ဒဆန္) တို႔ပါဝင္ၾကပါသည္။
ဤခြင့္ျပဳခ်က္အမိန္႔မွာ ICC မွ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ိွေသာ ျမန္မာျပည္က ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္ဟု
စြပ္စြဲထားသည့္ ျပစ္္မႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အမႈကိုဖြင့္ရန္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က
ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေသာ တရားလိုေ႐ွ႕ေနမွ ေတာင္းဆိုခ်က္၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါသည္။
တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းသည္ နစ္နာခဲ့ပါသည္ဟုဆိုေသာ ေထာင္ေသာင္းမကသည့္ ကာယကံ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား

ကိုယ္စားျပဳသူတို႔ထံမွ ဤေတာင္းခံခ်က္အေပၚ ထား႐ိွၾကသည့္ ယူဆထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ICC ၏
မွတ္တမ္း႐ံုးအရ နစ္နာခဲ့ၾကသူမ်ားက တရား႐ံုးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ တညီတညြတ္တည္း မရမက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊
စြပ္စဲြေနၾကသည့္ နစ္နာသူ အတိုင္ပင္ခံမ်ား အေျမာက္အျမားက ‘ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သံသရာႏွင့္
ႏွိပ္စက္ညဥ
ႇ ္းပန္းျခင္းမ်ားကို တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈတု႔ျိ ဖင့္သာ အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု
ယံုၾကည္ၾကပါသည္’။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ နစ္နာခဲ့ပါသည္ဟုဆိုသမ
ူ ်ားအား ကူညီခဲ့ေသာ၊ လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ၊
အႀကံဉာဏ္ေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ပိုင္နက္တင
ြ ္ ျပစ္္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ ခံု႐ံုးက ယင္းျပစ္္မႈကုိ
တရားစီရင္ေကာင္းစီရင္ႏိုင္သည္ဟု တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု
မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ICC ေရာမၿမိဳ႕ ျပ႒ာန္းဥပေဒကို
အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ရ႐ိွႏိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္သည့္အခါ၌ ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ို္င္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံမွႏွင္ထုတျ္ ခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚအေျချပဳ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းတို႔၏ လူသားမ်ားအေပၚ
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
စနစ္တက် ခ်မွတ္၍ က်ဴးလြန္ဖြယ္႐ိွႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ယုတိၱ႐႐
ိွ ိွ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း႐ိွသည္ကုိ
တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက လက္ခံပါသည္။ ခံု႐ံုးက တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ိွသည့္ အျခားျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္႐ိွျခင္း၊မ႐ိွျခင္းကို

အကဲျဖတ္စိစစ္ရန္ မလိုအပ္သည္ကို တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက ေတြ႕႐ိွရေသာ္လည္း၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စြပ္စဲြထားသည့္
ျပစ္မႈမ်ားသည္ တရားလိုေ႐ွ႕ေနမွ အနာဂတ္တင
ြ ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
စြပ္စဲြထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ နစ္နာခဲ့ပါသည္ဟုဆိုသမ
ူ ်ား၏ အေရအတြက္တို႔ကို ၾကည့္ ႐မ
ႈ ွတ္သားၿပီးေနာက္၊
အေျခအေနမွာ ေလးနက္မႈ၏ သတ္မွတ္အဆင့္ကို သိသာထင္႐ွားစြာ လွမ္းမီသြားသည္ဟု တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက
စဥ္းစားသံုးသပ္ပါသည္။ ပံ့ပုိးေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ စြပ္စဲြထားသည့္ အက်ပ္ကိုင္လုပ္ရပ္မ်ား၏
အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၆၀၀၀၀၀ မွ တစ္သန္းခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေန၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သု႔ိ
အတင္းအဓမၼ ဖယ္႐ွားခံခဲ့ရပါသည္။ နစ္နာခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ၾကည့္႐မ
ႈ ွတ္သားၿပီးေနာက္၊ အေျခအေနကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ တရားမွ်တမႈ႐ိွေရးအတြက္ အက်ိဳး႐ိွမည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ရမည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
မည္မည္ရရမ႐ိွသည့္အခ်က္အေပၚ တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက တရားလိုေ႐ွ႕ေနႏွင့္ သေဘာတူပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္ ၃ တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက ေအာက္ပါအခ်က္ ၃ ခ်က္ ႏွင့္

ကိုက္ညီေနသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ မည္သည့္အနာဂတ္ျပစ္မႈမ်ိဳးမဆိုအပါအဝင္ မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ိဳးကိမ
ု ဆို စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္အမိန္႔ကို ထုတျ္ ပန္လိုကပ
္ ါသည္။ (က) ျပစ္မႈကို ခံု႐ံုးမွ တရားစီရင္ပိုငခ
္ ြင့္႐ိွျခင္း (ခ) ျပစ္မႈကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္
ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္ငံ ပိုင္နက္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၌ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္စံုတစ္ရာ၏ ပိုင္နက္၌ သို႔မဟုတ္ ICC ၏
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္ဟု စြပ္စဲြထားျခင္း (ဂ) ျပစ္မႈ သည္ လက္႐ိွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေျခအေနျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ အခ်ိတ္အဆက္႐ိွျခင္း (ဃ) ျပစ္မႈကို
က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္ဆိုေသာ ေန႔ရက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္ငံအတြက္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရာမၿမိဳ႕
ျပ႒ာန္းဥပေဒ တရားဝင္ အာဏာတည္သည့္ေန႔၌ သုိ႔မဟုတ္ ထိုေန႔၏ ေနာက္ပိုင္းေန႔မ်ား၌ျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္အဆင့္မ်ား။ တရားလိုေ႐ွ႕ေန႐ံုးသည္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ယံုၾ ကည္စိတ္ခ်ရေသာ ရင္းျမစ္မ်ိဳးစံုမွ
လြတ္လပ္စြာ၊ သမာသမတ္က်စြာႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ စတင္ေကာက္ယပ
ူ ါလိမ့္မည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ လိုအပ္သည့္
အေထာက္အထားမ်ားကို စုေစာင္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍
သီးသန္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျပစ္မႈထိုက္သည္ဟု သက္ေသထူႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို
စုေစာင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္၊ တရားလိုေ႐ွ႕ေနက ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ခံု႐ံုးေ႐ွ႕ေမွာက္လာရန္ ဆင့္ေခၚစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အတြက္
ဖမ္းဝရမ္းမ်ားကို ထုတေ
္ ပးရန္၊ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္ ၃ တရားသူႀကီး႐ံုးမွ တရားသူႀကီးမ်ားအား
ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ ICC တရားသူႀကီး႐ံုးခန္း၏ ဖမ္းဝရမ္းမ်ား အာဏာတည္ေစရန္မွာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ တာဝန္႐ိွပါသည္။

ေရာမၿမိဳ႕ ျပ႒ာန္းဥပေဒကို အတည္္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္္ႏိုင္ငံမ်ား၌ တရားဥပေဒအရ ICC ႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာဝန္႐ိွၾကပါသည္။ ICC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကရ
္ န္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိတၾ္ ကားႏိုင္ၿပီး ၎တို႔က
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥကုိ မိမိတု႔ိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ျပစ္္မႈခံု႐ံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ိွသႏ
ူ ွင့္

အမ်ားျပည္သူေရးရာဌာနစိတ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ “ဖါဒီ အလ္ အဘ္ဒလႅာ” (Fadi El Abdallah) အား +31 (0)70 515-9152
သို႔မဟုတ္ +31 (0)6 46448938 ၌ ဖုန္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ လိပ္စာ fadi.el-abdallah@icc-cpi.int အရ
ဆက္သြယ္ပါ။
သင္သည္ ခံု႐ံုး၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ်ားကို Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram ႏွင့္ Flickr တို႔၌
ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

