
 

 

 اییزالمللی جافغانستان و دادگاه بین :پرسش و پاسخ

 https://fidh.org/IMG/arton22451.jpgعکس: 

 ۳ی رسمی در تاریخ للی جنایی( در پی صدور اطالعیهالمی بینالمللی جزایی )محکمهدادگاه بین دادستانپاریس، کابل، نیویورک ـ 

 دادگاه ۳ی ی مقدماتی شمارهرا به شعبه ی وضعیت در افغانستاندرخواست آغاز تحقیقات درباره ۲۰۱۷نوامبر   ۲۰روز ، در ۲۰۱۷نوامبر 

 افغانستاندر  OPEN ASIAشهر / آرمانهای عضو آن های حقوق بشر و سازمانالمللی جامعهد. به این مناسبت، فدراسیون بینکرارایه 

تا منشأ،  کنندالمللی جزایی منتشر میو دادگاه بین افغانستانی پرسش و پاسخی  را درباره ( در آمریکاCCRو مرکز حقوق اساسی )

  های ناشی از این درخواست مهم را توضیح دهند.بعدی و چالش هایمعنا، گام

وضعیت در ی دربارهدرخواست آغاز تحقیقات  جزاییالمللی بین دادگاه( دادستان  ) محکمه سارنوال  چرا ( ۱

 ؟اکنونافغانستان کرده و چرا 

 
ی هادر مورد جنایت ۱(ICC) جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهرُم پیوست. بنابراین ی به اساسنامه ۲۰۰۳فوریه  ۱۰افغانستان در تاریخ 

  ، دارای صالحیت قضایی است.انددر افغانستان یا به دست شهروندان آن رخ داده ۲۰۰۳مه  ۱که پس از ی رُم اساسنامه ذکر شده در

 

نوامبر   ۲۰روز در  ،۲۰۱۷نوامبر  ۳یخ ی رسمی در تارصدور اطالعیه در پی جزاییالمللی )دادگاه( بین محکمه سارنوالی )دادستانی(

دارای مدارک اساسی منطقی است که آن را به این د. دادستانی کررا ارایه  ی وضعیت در افغانستاندرباره درخواست آغاز تحقیقات ۲۰۱۷

 غانستان رخ داده است.در اف )دادگاه( محکمهین امربوط به صالحیت المللی بینی هاجنایت ۲۰۰۳باور هدایت کرده که پس از ماه مه 

ی هابر ضد بشریت و جنایت یهای مربوط به جنایتهاموارد زیر تحقیق کند: اتهامی مشخص، دادستانی اجازه خواست تا درباره طور به

لی ریاست عمومی امنیت م ( و به ویژه اعضایANSFکه نیروهای امنیت ملی افغانستان ) ۲۰۰۳می ۱جنگی در خاک افغانستان از تاریخ 

(NDSو پ )و( لیس ملی افغانستانANPو طالبان و گروه ،)های جنگی که نیروهای مسلح ؛ و نیز جنایتاندهای وابسته به آن مرتکب شده

ی مخفی در افغانستان و ها( در بازداشتگاهیا آیسیایاالت متحده آمریکا در خاک افغانستان و اعضای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )

 ۲۰۰۴ـ ۲۰۰۳ی هاو به ویژه در سال ۲۰۰۲جوالی  ۱پس از  )لهستان(، رومانیا و لیتوانیا پولَندر کشورهای عضو، یعنی در خاک دیگ

 .اندمرتکب شده

 

وضعیت در افغانستان  یدربارهبررسی مقدماتی  ۲۰۰۷از سال  اعالم کرد که رسمی  طور به جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهدادستانی 

تا ارزیابی کرد . بررسی مقدماتی یک دهه به طول انجامید. در طول این مدت، دادستانی جدیت اطالعات دریافتی را دهدمی انجامرا 

، یا گیرند وجود داردمی قرار )دادگاه( محکمهی اتهامی در چارچوب صالحیت هادالیل منطقی برای این نظر که جنایتمشخص کند که 

)دادگاه( هستند )آیا تحقیقات و  اصل تکمیلی بودن قابل طرح در محکمه ، ومصلحت عدالت ،هایتفاحش بودن جناخیر؛ و از لحاظ 

ای سارنوال صفحه ۱۸۱درخواست  [۱] .یا خیر های کشور در جریان است()دادگاه( ها در محکمهجنایت واقعی و تعقیب  پیگرد 

 کند.می ارائه اندی حقوقی و واقعی را با این نتیجه گیری که تمام شرایط متحقق شدههاح پایهمشرو ،)دادستان( برای تحقیقات

                                                           
 .نامندمی« ییالمللی جنادادگاه بین»یا « یفریالمللی کدادگاه بین»، «المللیی جنایی بینمحکمه»بعضًا آن را   ۱
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 چیست؟المللی بینی هاجنایتی گستره  (۲

 
سه مورد در کرده تا اجازه درخواست المللی بین )دادگاه( محکمهی مقدماتی شعبهی هااز قاضیالمللی بین )دادگاه( محکمهدادستان 

 تحقیق را آغاز کند:  جنایت در خاک افغانستاندسته 

 

به دلیل  آزاراز جمله قتل، حبس، یا دیگر موارد محرومیت شدید از آزادی فیزیکی،  ی جنگیهاجنایتو  ی ضد بشریتهاجنایت( ۱)

ده و سربازگیری ی محافظت شهاهای عمدی به غیرنظامیان، کارکنان امداد بشردوستانه و/یا هدف، هدایت حملهسیاسی و جنسیتی

 های مسلح وابسته به آن؛ طالبان و گروهی سال به وسیله ۱۵کودکان زیر 

 

نیروهای دولت ی و خشونت جنسی به وسیلهرفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، ، از جمله شکنجه، ی جنگیهاجنایت( ۲)

 و  ؛افغانستان یعنی نیروهای امنیت ملی افغانستان

 

خشونت جنسی به های دیگر شکلو تجاوز از جمله شکنجه، رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی،  ،های جنگیجنایت( ۳)

ی(. دادستانی همچنین درخواست کرده است که ا آیآمریکا و اعضای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سینیروهای نظامی  یوسیله

تنها در خاک افغانستان بلکه ی نها آیدست نیروهای مسلح ایاالت متحده و اعضای سازمان سیبه  ی جنگیهاجنایتی هااتهامی درباره

جوالی  ۱ای در پولند، رومانیا و لیتوانیا از آیی مخفی زیر هدایت سازمان سیهااهبازداشتگدر آمریکایی دیگر عامالن هایی که جنایت

 [۲] .، تحقیق کنداند، مرتکب شده۲۰۰۴ـ ۲۰۰۳ی هابه بعد، با توجه ویژه به سال ۲۰۰۲

 

 ۲۶.۵۰۰ ها، بنا بر گزارش۲۰۰۹ی دقیق آماری درباره تلفات غیرنظامی در سال هادادستان مالحظه کرده است که پس از آغاز گزارش

ناما( از سال )یوهیئت معاونت ملل متحد در افغانستان [ ۳.]اندهای درگیری مسلحانه در افغانستان کشته شدهبه دست طرف غیرنظامی

مورد تلفات غیرنظامی  ۶۳.۹۳۴ ، یوناما۲۰۱۶تا  ۲۰۰۹ژانویه  ۱مند تلفات غیرنظامیان را گزارش داده است. از تاریخ نظام طور به ۲۰۰۹

درصد از کل تلفات غیرنظامی را به  ۶۰، یوناما ۲۰۱۶در سال  [۴].را ثبت کرده است مورد زخمی( ۴۰.۹۹۳مورد مرگ و  ۲۲.۹۴۱)

 ۴۵.۰۰۰در حدود  ۲۰۱۵و جون  ۲۰۰۷ژانویه ی [ در فاصله۵].درصد را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داد ۲۳ضد دولتی و  نیروهای

ی استفادهی شود که در اساس در نتیجهی ضد دولتی نسبت داده میهامورد زخمی( به گروه ۲۸.۰۰۰مرگ و ۱۷.۰۰۰تلفات غیرنظامی )

، به گزارش یوناما مرگ و میر غیرنظامیان در ۲۰۱۷نخست سال ی در نیمه [۶].از رخ داده استسی انفجاری دستهاآنها از دستگاه

 [۷].تن زخمی شدند ۳.۵۸۱کشته و   ۱.۶۶۲افزایش یافت و  ۲۰۱۶مقایسه با مدت مشابه در سال 

 

، دادستانی ارجاع نکرده است جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهافغانستان وضعیت را به  کهاینبا وجود  (۳

 ؟تواند تحقیقات را آغاز کندمی چگونه جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمه

 
 )دادگاه( محکمهدر موارد زیر تحقیقات را انجام دهد: در صورتی که کشور عضو اسنامه وضعیت را به  تواندمی )دادگاه( محکمهدادستانی 

 محکمهرخ داد(، یا شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت را به وگاندا یمورد  ارجاع کند )برای مثال، این حالت در جزاییالمللی بین

ی که همچنین کشور و دارفور/ سودان پیش آمد(. اارجاع کند )این حالت در مورد تحقیقات جاری در لیبی جزاییالمللی بین )دادگاه(

 ۱۲(۳)ی مادهپیرو  )دادگاه( محکمهدر مورد پذیرش صالحیت  راای تواند اطالعیهمینیست،  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهعضو 

 بگذارد. )دادگاه( محکمهدر اختیار ی رُم اساسنامه

 

کند. این  آغاز تحقیقات را پیگیری( ۱۵( ۱)ی مادهخود )ی بر اساس الیحه تواندمی دادستان دارد که می مقرری رُم اساسنامه به عالوه،

 یدربارهکشور عضو یا شورای امنیت سازمان ملل، پس از تحقیقات جامع مقدماتی  تواند بدون ارجاع می بدان معناست که دادستان

)این وضع در مورد  آغاز تحقیقات رسمی کندی صدور اجازهدرخواست  )دادگاه( محکمهی مقدماتی شعبهی هاوضعیت، از قاضی

 یدرباره ۲۰۰۷الم کرده است که پس از آغاز بررسی مقدماتی در سال دادستانی اع .تحقیقات جاری در گرجستان و بروندی رخ داد(

های مورد نظر و نبود تحقیقات ش بودن جنایتحابه ف با توجه [۸].دریافت کرده است ۱۵ی مادهسند پیرو  ۱۲۵  ،وضعیت در افغانستان

 [۹]و پیگرد در سطح ملی، دادستانی تصمیم گرفت برای آغاز تحقیقات درخواست مجوز کند.



 

وقوع اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا دالیل منطقی برای  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمه ۳شماره ی مقدماتی شعبه

 دهد.برا ی وضعیت در افغانستان دربارهآغاز تحقیقات رسمی ی اجازهوجود دارد یا خیر و در پی آن  المللیهای بینجنایت

 

 نیست؟ی رُم اساسنامه ت متحده آمریکا را پاسخگو ساخت در حالیکه این کشور حتا عضوتوان شهروندان ایاالچگونه می (۴

تواند صالحیت خود را باشد، میی رُم اساسنامه مورد نظر عضو رفتار  ، در صورتی که کشور محل وقوع جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمه 

کشور  ۱۲۳هر یک از ی اتهامی که در قلمروی هاجنایت خاطربهتوان می یکا را(. در نتیجه، شهروندان آمر۱۲(a()۲)ی مادهاعمال کند )

 اصل تکمیلی بودن ،قرار داد. با وجود این و تعقیب مورد پیگرد پولند، رومانیا یا لیتوانیا م، از جمله در قلمروی افغانستان،عضو اساسنامه رُ

 صالحیت ندارد.  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمه، هاد این جنایتتحقیقات واقعی ملی در مور در صورت انجام کند کهمقرر می

دادستان به این نتیجه رسید که ایاالت متحده آمریکا چنین تحقیقات یا پیگردهایی را علیه مسئوالن آمریکایی انجام نداده است. عالوه 

 عدیی تهااتهامی العات کرد، اما اطالعات قابل اتکا دربارهدر ایاالت متحده آمریکا درخواست اط هادادرسیی بر این، دادستانی درباره

 [۱۰علیه زندانیان به دست اعضای نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان دریافت نکرد.]

 یامهتوافقن»به پاسخگویی فراخواند، ایاالت متحده انعقاد المللی بینی هاجنایت خاطربه توان شهروندان آمریکایی رامی کهاینبا وجود 

ا تا جلوی انتقال شهروندان آمریکا را به با افغانستان و رومانی شورها پیگیری کرده است، از جملهاز ک یرا با شمار[ ۱۱]« ۹۸ی ماده

این ویژه به به مورد مناقشه است،المللی بیندر حقوق  ی عدم انتقالهااعتبار این توافقنامه[ ۱۲].بگیرد جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمه

با ترویج عملی معافیت است.  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهی یی خالف نص و روح اساسنامههااستفاده از چنین توافقنامه دلیل که

تعهدات خود بر اساس ناقض  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهدر حقیقت، کشورهای عضو یی، هااز مجازات از طریق چنین توافقنامه

 خواهند بود. مللی البینحقوق 

  

 جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهدر درخواست دادستان  او لیتوانی ا، رومانیپولَندچرا وضعیت در قلمرو  (۵

 برای تحقیقات در این پرونده مطرح شده است؟

 
که در به ده است که مأموران آمریکایی قرار دارد او را به این باور رسان جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهمدارکی که در اختیار دادستان 

را در قلمرو  )دادگاه( محکمهجرائم مربوط به صالحیت شرکت داشتند « ایآیسیشکنجه یا بازداشت در مراکز سیاه ی برنامه»اصطالح 

در مورد جرائم اتهامی که  اه()دادگ محکمه و  ،هستندی رُم اساسنامه کشورهای عضو  این [۱۳].اندمرتکب شده او لیتوانی ا، رومانیپولَند

 آنها به پاسخگویی فراخواند. خاطربهتوان می و شهروندان آمریکایی راصالحیت دارد در این کشورها رخ داده 

 

دهند، این می گرچه آن چنان که اطالعات کلی نشان ،در جریان است او لیتوانی ا، رومانیپولند، تحقیقات کیفری در هابنا به گزارش

دهد وضعیت نمی امکان جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهاطالعات موجود به دادستانی  .گیردنمی شهروندان آمریکایی را در بر تحقیقات

 ی احتمالی مورد بررسی و تحلیل داستانی را در برهاآنها دعوای واقعی این دعواها در سطح ملی را تشخیص دهد و تعیین کند که گستره

و دادستانی  ماندمی تحقیقات درخواستی دادستانی باقیی است که وضعیت در این کشورها در گستره به این دلیل [۱۴].گیرد یا خیرمی

در مورد همان اشخاص  های ملی ادامه خواهد داد تا مشخص کند که این دادرسیهااعالم کرده است که به ارزیابی پیشرفت در دادرسی

 [۱۵]واقعی هستند یا خیر. هادادرسی و رفتارها در جریان است یا خیر و آیا

 

 تواند جنایت ضد بشریت محسوب شود؟آیا جلوگیری از دسترسی دختران به آموزش می (۶

 
تواند جنایت ضد بشریت محسوب شود. در این تحقیقات مشخص، بله. محروم کردن دختران از آموزش بر اساس جنسیت آنها می

 ۷(h()۱ی )های ضد بشریت  تعقیب و آزار به دلیل جنسیت )مادهفت رسیده است که جنایتبه این دریا )دادگاه( محکمهدادستانی 

اند، تاثیر به ویژه گسترده و شدیدی بر زندگی زنان و دختران مرتکب شدهآن ی های وابسته( که گویا طالبان و گروهرُمی اساسنامه

  [۱۶]گذاشته است.



 

دخترانه که باعث محرومیت بسیاری از ی هامکتبمشخص به  طور بهشده و  (هاهرس)مد هابمکتبه گویا هایی که عالوه بر این، حمله

 ی رُم جنایت جنگی محسوب شود.اساسنامه ۸(ix()b()۲ی )دختران از دسترسی به آموزش شده است، نیز ممکن است بر اساس ماده

 

 احتمالی جرائم را شناسایی کرده است؟ اکنون مرتکبان جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمها دادستانی آی (۷

 
برای آغاز  )دادگاه( محکمهی مقدماتی شعبهی مقدماتی و درخواست اجازه از هابررسی یدربارهخود  ۲۰۱۶دادستانی در گزارش سال 

 رفتار سه گروه مختلف مرتکبان جرائم را مشخص کرده است: یدربارهی احتمالی هاپرونده ،تحقیقات

 

  ؛های ضد دولت()گروه حقانی وابسته به آنی هاشبکه لبان و اعضای طا  *

 

 ؛ ویعنی نیروهای امنیت ملی افغانستان، به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان  ،ن دولتی افغانستانمسؤوال *

 

  .یا آیسیو سازمان اعضای نیروهای مسلح ایاالت متحده آمریکا   *

 

 یاالتن دولتی افغانستان و اعضای نیروهای مسلح امسؤوال به دست طالبان و وابستگان آن، ی جنگیهاجنایتارتکاب  یدربارهدادستان 

به دست طالبان و  تی ضد بشریهاجنایتارتکاب ی دربارهستانی ددا کند. به عالوه،تحقیق میا ی آیسازمان سیمتحده آمریکا و 

  کند.وابستگان آن تحقیق می

 

، در اندی آمریکایی گویا شکنجه شدههاتن در زندان ۵۴دهد دست کم می ادستانی دارای اطالعات مشخصی است که نشانهمچنین د

در  معرض  رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، تجاوز و/یا خشونت جنسی به دست  نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا

تن در افغانستان، پولند، رومانیا و لیتوانیا به  ۲۴عالوه بر این، دست کم  .اندقرار گرفته ۲۰۰۳ـ ۲۰۰۴خاک افغانستان، به ویژه در دوره 

ا ی شکنجه شدند، در معرض  رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، تجاوز و/یا خشونت جنسی آیدست  اعضای سازمان سی

بازجویی که در مجموع و در ترکیب با یکدیگر در مدت طوالنی به ی شدهتشدید  یهاکه روش دهدنشان میاطالعات  [۱۷]قرار گرفتند.

 .اندی جسمی و روحی به قربانیان شدههاباعث صدمه اندکار رفته

 
 محکمهمقدماتی ی در شعبهتحقیقات  پیش از آغاز رسمیدادستان در این مرحله نام هیچ یک از متهمان را مشخص نکرده است. 

 روندصادر نخواهد شد.  یگونه حکم جلبهیچ ،وضعیت یدرباره )دادگاه( محکمهدادستان ی تحقیقات به وسیلهجامع جام و ان )دادگاه(

 هنوز در مراحل بسیار اولیه است. جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهرسیدگی در 

 

آمریکایی متهم به ارتکاب که شهروندان المللی بینآیا در ایاالت متحده آمریکا دادرسی در مورد جرائم  (۸

 ؟هستند، در جریان است هاآن

 
 )دادگاه( محکمهتوانند صالحیت خود را در مورد رفتارهایی که بر اساس صالحیت می ی عادی و نظامی آمریکاها)دادگاه( محکمه

نظامی یا غیر نظامی ی ایه یا میان پایهبا وجود این، هیچ یک از رهبران بلندپ [۱۸].شود به کار بگیرندمی جرم محسوب جزاییالمللی بین

[ به همین ترتیب، هیچ ۱۹.]اندسپتامبر مورد تعقیب و پیگرد قرار نگرفته ۱۱آمریکا به خاطر جرائم ناشی از بازداشت و بازجویی پس از 

همکاری کرده ای کشورهای دیگر عضویا در قلمروها ی در افغانستان آییک از پیمانکاران بلندپایه یا میان پایه که با ارتش یا سازمان سی

چنین جرائمی در وزارت دادگستری ی هیچ گزارشی در مورد تحقیقات جاری درباره[ ۲۰].اندتعقیب و پیگرد قرار نگرفته اند، مورد

  .)عدلیه( آمریکا در دست نیست

 

نظامی  )دادگاه( محکمهنظامیان به ا ی محکوم شده است و چند ده تن از آیتاکنون، یک پیمانکار مستقل پیشین سازمان سی

نظامی منجر  )دادگاه( محکمهمورد تحقیقات به محاکمه در  ۷۰بیش از »است که اعالم کرده ایاالت متحده آمریکا گرچه [ ۲۱اند.]رفته

دیگری مورد  زیادمورد تحقیقات به مجازات غیرقضایی یا اقدام تنبیهی اجرایی منجر شده است و موارد  ۲۰۰شده است، نزدیک به 



وقایع و اشخاصی که موضوع این ی درباره[ اطالعات مشخص ۲۲«]،اندترخاتمه یافتهتحقیق قرار گرفته و با نتایجی در سطحی پایین

رسد گیرد. دادستانی مالحظه کرده است که به نظر مینمی و مسئوالن میان پایه و بلند پایه را در بر [۲۳محدود است] اندبوده هادادرسی

 های بازجویی معادل با شکنجه را طراحی کردند، اجازه انجام آنهایچ گونه تحقیقات کیفری یا تعقیب و پیگرد علیه اشخاصی که روشه

 [۲۴].را دادند یا مسئولیت آنها را به عهده داشتند، در جریان نیست
 

در زندانی  ۱۰۱با رفتار  یدرباره( ۲۰۱۱ـ جون ۲۰۰۹در بررسی مقدماتی دو ساله )آگوست آمریکا  )عدلیه( وزارت دادگستری

که در بازداشتگاه  یپرونده دو تن از زندانیانی دربارهتحقیقات کامل کیفری  پرداخت. در نتیجها ی آیهای سازمان سیبازداشتگاه

منجر نشده و تعقیب هیچ یک از این تحقیقات به صدور کیفرخواست یا پیگرد [ ۲۵].شدجان خود را از دست دادند، انجام ا ی آیسی

 است.

 

که اعضای طالبان، نیروهای دولتی افغانستان یا سربازان المللی بیندر مورد جرائم  آیا در افغانستان (۹

 انجام شده است؟هستند، دادرسی داخلی  ۲۰۰۳پس از مه  هاامریکایی متهم به ارتکاب آن

 
در افغانستان برگزار شده است. با وجود تعهدات افغانستان به المللی بینی هافقط شمار محدودی دادرسی علیه متهمان به ارتکاب جنایت

 را در بر بگیرد و اینالمللی بینتا جرایم  بودکرده نخود را به روز  ۱۹۷۶سال جزای  رُم، این کشور قانون  یعنوان کشور عضو اساسنامه

، ۲۰۱۷مه [ در ۲۶].نقض فاحش حقوق بشر شده است ان عدالت به قربانیی ی داخلی برای عرضههامانع از تالش ۲۰۱۷تا سال 

جنایت و ی ضد بشریت، نسل کشی های جنگی، جنایتهاکه مقررات مربوط به جنایت کردتصویب را  ایجزای تازهقانون  افغانستان

تواند میکودکان به عنوان سرباز مسئولیت عامل و جذب ی درباره از جملهمقرراتی با گیرد. این قانون تازه می تجاوز به سرزمین را در بر

رُم در چارچوب صالحیت ملی خود داشته ی نقشی محوری در تعیین توانایی افغانستان در مورد رسیدگی به جرائم مربوط به اساسنامه

د داشت و نخواهتاثیری در مورد گذشته  با وجود این، قانون جزای تازه .به اجرا در خواهد آمد ۲۰۱۸[ این قانون جزا در سال ۲۷باشد.]

 ی گذشته قابل اجرا نخواهند بود. هادر مورد جنایت

 

های که محدودیت زمانی برای اجرای قانون یا استثنایی در پیوند با جنایتبدون این ۲۰۰۷به عالوه، قانون عفو عمومی و ثبات ملی سال 

 «اندو نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده ی متخاصم که طی دوهای سیاسی و طرفهاتمامی جناح»المللی قائل شود به بین

، بعضی از اعضای نیروهای امنیت ملی افغانستان به خاطر ها، بنا به گزارش۲۰۱۶و  ۲۰۱۴بین سال .  مصونیت قانونی اعطا کرده است.

قیقات یا پیگرد و تعقیب ملی عملکرد خود مورد تعقیب و پیگرد قرار گرفتند، اما اطالعات موجود محدود است و نشان از هیچگونه تح

  [۲۸های اتهامی هستند ندارد.]جنایت انجام شده یا تحقیقات جاری علیه اشخاصی که بیش از همه مسئول ارتکاب

 

 های بعدی در این روند کدام است؟گام (۱۰

 
در  به قربانیان جزاییالمللی بین ()دادگاه محکمهی مقدماتی شعبهی هاگرجستان، ساحل عاج و کنیا، قاضی دری قبلی بر اساس تجربه

« اظهارات» ،جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهتا در بخش مشارکت و غرامت قربانیان در دادند فرصت  ۲۰۱۸ژانویه  ۳۱تا  افغانستان

آن ابراز ی تحقیقات و گسترهآغاز ی درباره، هابه عنوان افراد یا گروه توانند نظریات شخصی خود رامی قربانیان [۲۹]خود را ارائه کنند.

های آنها نیست، بلکه گام مهمی برای تشویق تحقیقات دادستانی از آغاز [ این تنها فرصت قربانیان برای ابراز نظریات و دغدغه۳۰].کنند

 قربانیان و غرامت است.توجه به دادرسی به 

 

ی ماده، کند و پس از آنآغاز تحقیقات را صادر ی اجازه زاییجالمللی بین )دادگاه( محکمه ۳شماره ی مقدماتی شعبه در صورتی که 

 عادی صالحیت خود را اعمال طور به)و کشورهایی که ی رُم اساسنامه کشورهای عضوی دارد که دادستان باید به کلیهمی مقرر ۱۸(۱)

اطالع دهد که در  )دادگاه( محکمهاه به تواند ظرف یک ممی کنند( آغاز تحقیقات را اطالع دهد. پس از این اطالع، هر کشوریمی

در مورد شهروندان خود یا شهروندان دیگر ، به اطالعات ارائه شده در اطالعیهی مربوط هاخود در پیوند با موضوعچارچوب صالحیت 

به ی آن اشخاص رهدرباکشور  آنتحقیقات  خاطربه دادستان باید تحقیقات خود را»دارد که می مقرر ۱۸(۲)ی ماده کند.دادرسی می

  «به انجام تحقیقات بدهد.رأی  به درخواست دادستان )دادگاه( محکمهی مقدماتی شعبه کهاینتعویق بیاندازد، مگر 

 



ین میزان مدارک را گردآوری و بدون تردید منطقی ثابت کند که بیشتروشید تا حد امکان کتحقیقات، دادستانی خواهد ی در طول دوره

مدارک کافی در اختیار   مسؤول تلقی کرد. اگر دادستانی هاتوان آن افراد را برای ارتکاب این جنایتمی و اندمی رخ دادهی اتهاهاجنایت

 داشته باشد، درخواست صدور حکم جلب خواهد کرد.

 

 ی صادر شده را اجرا کنند؟های جلبهاآیا کشورها باید حکم (۱۱

 
ی مادهد، در هر زمانی در طول دوره تحقیقات، به درخواست دادستان، حکم جلب صادر کند. توانمی )دادگاه( محکمهمقدماتی ی شعبه

همیشه به این اما، کشورها همیشه  «را اجرا خواهند کرد. ی دستگیری و تحویلهاکشورهای عضو... درخواست»دارد که مقرر می ۸۹(۱)

. تواند حکم جلب را به اجرا بگذاردکه خود نمی است )دادگاه( محکمهکنند. این موضوع یکی از مشکالت اساسی رویاروی نمی تعهد عمل

 محکمهبرای  زیرا بدون همکاری کشورها را اجرا کنند )دادگاه( محکمهی اجرای حکم جلب هاکه کشورها درخواست بسیار اساسی است

  آغاز دادرسی علیه متهم غیرممکن خواهد بود. )دادگاه(

 

 شرکت کنند، چگونه؟المللی بین )دادگاه( محکمهنند در روند دادرسی تواآیا قربانیان می (۱۲
 

ی اولیه )بررسی مقدماتی و هاحق مشارکت در آن را دارند. در مرحله جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهدر  رسیدگی روندقربانیان از آغاز 

توانند پس از درخواست دادستانی می شارکت کنند. آنها همچنینمدارک به دادستانی می توانند از طریق ارائهتحقیقات(، قربانیان می

اظهارات »وضعیت را از طریق  یدربارهتحقیقات ی مصلحت و گسترهی دربارهی خود را هابرای آغاز تحقیقات، نظریات و دغدغه

 [.۱۰در میان بگذارند ]نگاه کنید در باال به پرسش شماره « قربانیان

 

است و بنابراین بخشی اساسی عدالت را  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهپاسخگویی در  رونداساسی از مشارکت قربانیان بخشی 

را دارند. مشارکت  )دادگاه( محکمهدارد که قربانیان حق اظهارات حقوقی در می مقرر اجراییی نامهآئین ۹۰ی مادهدهد. می تشکیل

در دادرسی داشته باشند و اظهارات خود را با توجه به روشن شدن حقیقت ارائه کنند. به دهد نظر مستقلی قربانیان به آنها اجازه می

 [۳۱].ن داردامنافع مهمی برای دادرسی و خود قربانی عالوه، مشارکت قربانیان

 

نظام  جزاییالمللی ینب )دادگاه( محکمهتوانند در خواست غرامت کنند. ، قربانیان حق دارند کمک حقوقی دریافت کنند و میبر این عالوه

ی پیش از محاکمه و هاغرامت ایجاد کرده است که با مشارکت قربانیان ارتباط ندارد. در نتیجه، قربانیان ناگزیر نیستند در مرحلهی عرضه

می حقوق از این اصل عمو جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمه[ ۳۲].محاکمه شرکت داشته باشند تا واجد شرایط دریافت غرامت باشند

ی اعمال غیرقانونی را از میان بردارد و دوباره وضعیتی را برقرار هاپیامدی باید تا نهایت امکان کلیه»کند که غرامت می پیرویالمللی بین

قبل کند و را باید فرد مقصر ت هااین غرامتی هزینه [۳۳] «بود.می کند که به احتمال زیاد در صورتی که آن اعمال رخ نداده بود، برقرار

 [۳۴]ی ذکر شده را داد.هاتامین غرامت قربانیان دستوربرای  دادگاهتوان به صندوق امانی می در صورت ناتوانی مالی او،

 

 در خارج از آفریقا است؟ جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهآیا این نخستین تحقیقات  (۱۳

 
 یدربارهوضعیت در گرجستان را در دست دارد. تحقیقات  یدربارهتحقیق در حال حاضر  جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهخیر. 

المللی بینی توجه دارد که در چارچوب درگیری مسلحانه اتهامیی جنگی های ضد بشریت و جنایتهاوضعیت در گرجستان به جنایت

 در اُستیای جنوبی و اطراف آن رخ داده است. ۲۰۰۸اکتبر  ۱۰جوالی تا  ۱از تاریخ 

 

فلسطین،  :شودمورد بررسی مقدماتی که در حال حاضر در جریان است به کشورهای خارج از آفریقا مربوط می ۱۰مورد از  ۶ه عالوه، ب

 .کامبوج، و اوکرائین ،ی ثبت شده در کُومورو، یونانهاکلمبیا، عراق/بریتانیا، کشتی

 

 )دادگاه( محکمهی دوباره بر این موضوع است که تأییدفریقا درخواست کنونی دادستانی برای آغاز تحقیقاتی دیگر در خارج از آ

 .شودکه به عنوان آخرین گزینه به آن رجوع می باشد یجهان )دادگاه( محکمه خواهدمی جزاییالمللی بین

 



 حقوق بشر یهاجامعه یالمللنیب ونیفدراس
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  تشریح شده است.  رُمی اساسنامه (c)تا (a) ۵۳(۱)ی در مادهبرای آغاز تحقیقات دادستان [ چارچوب ۱]

 
، Exp-Conf-7-02/17-ICC،۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جبین دادگاه  [۲]
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 ۲، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جدادگاه بین [۳]

 
 ،«محافظت از غیرنظامیان در درگیری مسلحانهی درباره ۲۰۱۶یم سال افغانستان: گزارش ن»دفتر کمیسر عالی حقوق بشر،  ،[ یوناما۴]

، در ۲۰۱۶جوالی 

، lict2016.Pdfrg/Documents/Countries/AF/ProtectionCiviliansArmedConfohchr.ottp://www.h اینجا:

 .۱صفحه 

 

 .۳، صفحه ۲۰۱۶[ یوناما، گزارش نیم سال ۵] 

 

 ۲۱۶پاراگراف  ،۲۰۱۶دادستانی  بررسی مقدماتی یهاگزارش فعالیت[ ۶]

 

 ، در اینجا:۷۲۰۱، جوالی «ی محافظت از غیرنظامیان در درگیری مسلحانهدرباره ۲۰۱۶افغانستان: گزارش نیم سال »[ یوناما، ۷]

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report

2017_july_2017.pdf۳حه ، صف  
 

 ۲۳، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جبین دادگاه[ ۸]

 
 ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جبین دادگاه[ ۹]

 

 ۲۹۰ـ۲۹۶، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵برای تحقیقات پیرو ماده درخواست صدور اجازه » ایی،زالمللی جبین دادگاه[ ۱۰]

 

 ]...[ دارد:می رُم مقرری اساسنامه«( انصراف از مسئولیت و اجازه تسلیمی همکاری درباره)»  ۹۸ی ماده [۱۱]
 

ده را در مورد توافق آن بتواند نخست همکاری دولت اعزام کنن تواند درخواست تسلیم کند مگر اینکهنمی )دادگاه( محکمه .۲

به تسلیم جلب کند، زیرا چنین درخواستی دولت طرف درخواست را ملزم به اقدام ناسازگار با تعهدات خود بر مبنای توافق 

 محکمه، اجازه دولت اعزام کننده برای تسلیم یکی از شهروندان آن دولت به هاکند. پیرو این توافقنامهمی ی بین المللیهانامه

 ضروری است. اه()دادگ

 

اند، اما شمار دقیق آنها هنوز نامشخص است. آرشیو وزارت خارجه ایاالت ای را تایید کردهکشور امضای چنین توافقنامه ۳۸[ ۱۲]  

https://2001-،در اینجا: اندرا امضا کرده ۹۸ی مادهی متحده آمریکا، کشورهایی که توافقنامه

2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/21539.htm  بین المللی جزایی، راهنمای پژوهش درباره  )دادگاه( محکمهو

 ، کتابخانه حقوق جورج تاون، در اینجا:۹۸ی ماده هاتوافقنامه

http://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456091 
  

 برای لیتوانیا الزامی شد. ۲۰۱۳آگوست  ۱و رومانیا و در  پولَندبرای  ۲۰۰۲جوالی  ۱رُم در ی اساسنامه[ ۱۳]
 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/ProtectionCiviliansArmedConflict2016.Pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report2017_july_2017.pdf
https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/21539.htm
https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/21539.htm
https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/21539.htm
http://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456091


https://www.icc-، در اینجا: ۲۲۳، پاراگراف ۲۰۱۶دادستانی بررسی مقدماتی  یهاگزارش فعالیت [۱۴]

PE_ENG.pdf-rep-otp-cpi.int/iccdocs/otp/161114  
 

 ۳۳۳، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جدادگاه بین[ ۱۵]

 

های و پاراگراف ۱۱۲، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جدادگاه بین [ ۱۶]

 بعدی.

 

 .۱۸۹، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جدادگاه بین[ ۱۷]

 

های جنایت مقررات) U.S.C. § 2441 18، نگاه کنید به ۲۱۹، پاراگراف ۲۰۱۶دادستانی ی بررسی مقدمات یهاگزارش فعالیت[ ۱۸]

 .(شکنجه مقررات) U.S.C. § 2441 18؛ (جنگی

 

 ۲۹۹، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جادگاه بیند [۱۹]

 

 ۳۳۰ـ۳۳۴، ۳۱۲، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ،اییزالمللی جبین دادگاه [۲۰]

 

 http://www.Coalitionfortheicc.Org/country/afghanistan ، در اینجا:اییزالمللی جبین دادگاه ائتالف  حمایت از [۲۱]

چندین دعوا علیه مسئوالن پیشین آمریکایی به (CCR) حقوق اساسی، مرکز های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بینسازمان عضو 

مخفی در سراسر جهان مطرح کرده است. برای  «سیاهمراکز »زندانیان در گوانتانامو، ابوغریب، افغانستان و ی خاطر نقش آنها در شکنجه

do/our-we-https://ccrjustice.org/home/what-: هایی در فرانسه و اسپانیا، نگاه کنید بهچنین پروندهی نمونه درباره

spain-torture-us-cases/accountability   و-do/our-we-https://ccrjustice.org/home/what

france-torture-us-cases/accountability 
 

، نگاه اظهار کرد سازمان مللی ضد شکنجهی کمیته ۲۰۱۵نوامبر مالحظات به  خود واکنشپیگیری را در  موضوع[ آمریکا این ۲۲] 

 .۲۲۰پاراگراف  ،۲۰۱۶ بررسی مقدماتی یهاگزارش فعالیت کنید به

 

 .۲۲۰، پاراگراف ۲۰۱۶دادستانی بررسی مقدماتی  یهاگزارش فعالیت[ ۲۳]

 

 ۳۲۸، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جدادگاه بین [۲۴] 

 

 .۲۲۱، پاراگراف ۲۰۱۶دادستانی بررسی مقدماتی  یهاگزارش فعالیت[ ۲۵]

 

 http://www.Coalitionfortheicc.Org/country/afghanistan ، در اینجا:اییزالمللی جبین دادگاه ائتالف  حمایت از [۲۶]

 

 http://www.Coalitionfortheicc.Org/country/afghanistan ، در اینجا:اییزالمللی جبین دادگاه ائتالف  حمایت از[ ۲۷] 

 

 ۲۷۶ـ۲۸۸، پاراگراف ۲۰۱۷نوامبر  ۲۰، «۱۵درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده » ایی،زالمللی جبین دادگاه [۲۸]

 

-ICC ،۲۰۱۷نوامبر  ۹، «مشارکت قربانیان و بخش غرامت درباره اظهارات قربانیانی کم دربارهح» ایی،زالمللی جبین دادگاه [۲۹]

 cpi.int/CourtRecords/CR2017_06732.PDF-https://www.icc :در اینجا ،6-02/17

 

 تحقیقات در گرجستان:ی درباره دادگاهمقدماتی  ی شعبهی نامه [ برای مثال نگاه کنید به۳۰]

ENG.pdf-Notice_to_victims--cpi.int/iccdocs/otp/Article_15_Application-https://www.icc   
 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-spain
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-spain
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-spain
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-france
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-france
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-france
http://www.coalitionfortheicc.org/country/afghanistann
http://www.coalitionfortheicc.org/country/afghanistann
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06732.PDF
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/Article_15_Application--Notice_to_victims-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/Article_15_Application--Notice_to_victims-ENG.pdf


، «اییزالمللی جدادگاه بینی هامشارکت قربانیان در دادرسیی دربارهپنج افسانه »، های حقوق بشرالمللی جامعهدراسیون بینف[ ۳۱]

 16594org.fidhttps://www.h/ ، در اینجا:۲۰۱۴دسامبر 

 
ی آیین نامه ۹۸تا  ۹۴ی هارُم و مادهی اساسنامه ۷۵ی در ماده جزاییالمللی بین )دادگاه( محکمهی هاغرامتی [ نظام عرضه۳۲]

 اجرایی تشریح شده است.

 

 ، در اینجا:۴۷)سپتامبر( در  PCIJ, Sr. A, N. 17،۱۹۲۸ هاارزیابی پرونده، Chorzow Factory عدالت، المللیبیندیوان دائمی  [۳۳]
 http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.Pdf 
 

، نوامبر «ییازالمللی جینب دادگاهتقویت حقوق قربانیان در »، های حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بین[ همچنین نگاه کنید به: ۳۴]

  ، در اینجا:۲۰۱۳

Https://www.Fidh.Org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/14259-fidh-
report-enhancing-victims-rights-before-the-icc-a-view-from-situation 
 

 https://fidh.org/22451فارسی: 

 2449https://fidh.org/2انگلیسی: 

 

https://www.fidh.org/16594
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.Pdf
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/14259-fidh-report-enhancing-victims-rights-before-the-icc-a-view-from-situation
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/14259-fidh-report-enhancing-victims-rights-before-the-icc-a-view-from-situation
https://fidh.org/22451
https://fidh.org/22449

