
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human Rights  حقوق بشر

  
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠١٧ نومبر ٢٧
  بيانيۀ مطبوعاتی

 :پرسش و پاسخ

 )ICC (ئیالمللی جنا افغانستان و دادگاه بين
١  

  
  c( ICC-CPI (-المللی جزائی  سودا، دادستان دادگاه بين فاتو بن

در پی صدور اطالعيۀ رسمی در ) المللی جنائی محکمۀ بين(المللی جزائی  پاريس، کابل، نيويورک ـ دادستان دادگاه بين

تحقيقات دربارۀ وضعيت در افغانستان را به شعبۀ  آغاز درخواست ٢٠١٧ نومبر ٢٠، در روز ٢٠١٧ نومبر ٣تاريخ 

ھای عضو آن  ھای حقوق بشر و سازمان المللی جامعه به اين مناسبت، فدراسيون بين.  دادگاه ارائه کرد٣مقدماتی شمارۀ 

پرسش و پاسخی را دربارۀ در امريکا ) CCR( در افغانستان و مرکز حقوق اساسی OPEN ASIA/ شھر  آرمان

ھای ناشی از اين درخواست  ھای بعدی و دشواری کنند تا منشأ، معنا، گام  منتشر میالمللی جزائی افغانستان و دادگاه بين

  .مھم را توضيح دھند

  

للی جنائی درخواست آغاز تحقيقات دربارۀ وضعيت در افغانستان الم بين) ِدادستان دادگاه ( ِچرا څارنوال محکمه) ١

  کرده و چرا اکنون؟

در ) ICC(المللی جنائی  بين) دادگاه ( بنابراين محکمه. ُ رم پيوستۀ به اساسنام٢٠٠٣ بروری ف١٠افغانستان در تاريخ 

اند،   به دست شھروندان آن رخ داده در افغانستان يا٢٠٠٣ مه ١ُ رم که پس از ۀھای ذکر شده در اساسنام مورد جنايت

  .دارای صالحيت قضائی است
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، در ٢٠١٧مبر  نو٣ۀ رسمی در تاريخ المللی جنائی در پی صدور اطالعي بين) دادگاه ( محکمه) دادستانی(ارنوالی څ

ارک دادستانی دارای مد. ه کردئ وضعيت در افغانستان را اراۀ درخواست آغاز تحقيقات دربار٢٠١٧مبر نو ٢٠روز 

المللی مربوط به صالحيت  ھای بين  جنايت٢٠٠٣اساسی منطقی است که آن را به اين باور ھدايت کرده که پس از ماه مه 

 موارد زير تحقيق ۀِطور مشخص، دادستانی اجازه خواست تا دربار به. در افغانستان رخ داده است) دادگاه ( اين محکمه

 که ٢٠٠٣  می١ھای جنگی در خاک افغانستان از تاريخ   بشريت و جنايت ضدهھای ب ھای مربوط به جنايت اتھام: کند

و پوليس ملی ) NDS(و به ويژه اعضای رياست عمومی امنيت ملی ) ANSF(نيروھای امنيت ملی افغانستان 

ھای جنگی که نيروھای مسلح  اند؛ و نيز جنايت ھای وابسته به آن مرتکب شده ، و طالبان و گروه)ANP(افغانستان 

ھای  در بازداشتگاه) ِای آی سی(مريکا امريکا در خاک افغانستان و اعضای سازمان اطالعات مرکزی ا ۀاياالت متحد

 ٢٠٠٢ جوالی ١، رومانيا و ليتوانيا پس از )لھستان(َمخفی در افغانستان و در خاک ديگر کشورھای عضو، يعنی پولند 

    .اند  مرتکب شده٢٠٠۴ـ ٢٠٠٣ھای  و به ويژه در سال

 وضعيت ۀ بررسی مقدماتی دربار٢٠٠٧ِطور رسمی اعالم کرد که از سال  المللی جنائی به بين) دادگاه ( دادستانی محکمه

در طول اين مدت، دادستانی جديت اطالعات . بررسی مقدماتی يک دھه به طول انجاميد. دھد در افغانستان را انجام می

) دادگاه ( ھای اتھامی در چارچوب صالحيت محکمه اين نظر که جنايتدريافتی را تا مشخص کند که داليل منطقی برای 

ھا، مصلحت عدالت و اصل تکميلی بودن قابل طرح  گيرند وجود دارد، يا خير؛ و از لحاظ فاحش بودن جنايت قرار می

ِآيا تحقيقات و پيگرد و تعقيب واقعی جنايت(ھستند ) دادگاه ( در محکمه  کشور در جريان ھای )دادگاه ( ھا در محکمه ِ

حقوقی و واقعی را با ھای  برای تحقيقات، مشروح پايه) دادستان(ارنوال څی ئ  صفحه١٨١ درخواست ]١[ .يا خير) است

  .کند اند ارائه می اين نتيجه گيری که تمام شرايط متحقق شده

  

  المللی چيست؟ ھای بين  جنايتۀگستر) ٢

المللی درخواست اجازه کرده تا در  بين) دادگاه (  مقدماتی محکمهۀھای شعب المللی از قاضی بين) دادگاه ( دادستان محکمه

  :نستان تحقيق را آغاز کندمورد سه دسته جنايت در خاک افغا

زيکی، ر موارد محروميت شديد از آزادی ف از جمله قتل، حبس، يا ديگھای جنگی جنايت و ھای ضد بشريت جنايت) ١(

ھای  يا ھدف/ھای عمدی به غيرنظاميان، کارکنان امداد بشردوستانه و آزار به دليل سياسی و جنسيتی، ھدايت حمله

   طالبان و گروھھای مسلح وابسته به آن؛ۀ سال به وسيل١۵ن زير محافظت شده و سربازگيری کودکا

 ۀ، از جمله شکنجه، رفتار ظالمانه و اعمال شنيع عليه کرامت فردی و خشونت جنسی به وسيلھای جنگی جنايت) ٢(

  نيروھای دولت افغانستان يعنی نيروھای امنيت ملی افغانستان؛ و

ھای ديگر  ر ظالمانه و اعمال شنيع عليه کرامت فردی، تجاوز و شکل، از جمله شکنجه، رفتاھای جنگی جنايت) ٣(

دادستانی ). ِای آی سی(مريکا امريکا و اعضای سازمان اطالعات مرکزی ا نيروھای نظامی ۀخشونت جنسی به وسيل

ضای  به دست نيروھای مسلح اياالت متحده و اعھای جنگی جنايتھای   اتھامۀھمچنين درخواست کرده است که دربار

ھای مخفی زير  مريکائی ديگر در بازداشتگاهاھائی که عامالن  تنھا در خاک افغانستان بلکه جنايت ِای نه آی سازمان سی

ـ ٢٠٠٣ھای   به بعد، با توجه ويژه به سال٢٠٠٢ جوالی ١َای در پولند، رومانيا و ليتوانيا از  آی ھدايت سازمان سی

  ]٢[ .اند، تحقيق کند ، مرتکب شده٢٠٠۴

، بنا بر ٢٠٠٩ تلفات غيرنظامی در سال ۀھای دقيق آماری دربار دادستان مالحظه کرده است که پس از آغاز گزارش

ت معاونت ملل أ ھي]٣[ .اند ه در افغانستان کشته شدهھای درگيری مسلحان  غيرنظامی به دست طرف٢۶.۵٠٠ھا  گزارش
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 جنوری ١از تاريخ . مند تلفات غيرنظاميان را گزارش داده است امِطور نظ  به٢٠٠٩از سال ) يوناما(متحد در افغانستان 

را ثبت )  مورد زخمی۴٠.٩٩٣ مورد مرگ و ٢٢.٩۴١( مورد تلفات غيرنظامی ۶٣.٩٣۴، يوناما ٢٠١۶ تا ٢٠٠٩

 درصد را ٢٣ درصد از کل تلفات غيرنظامی را به نيروھای ضد دولتی و ۶٠، يوناما ٢٠١۶ در سال ]۴[ .کرده است

 تلفات غيرنظامی ۴۵.٠٠٠ در حدود ٢٠١۵ و جون ٢٠٠٧ جنوری ۀ در فاصل]۵[ .به نيروھای طرفدار دولت نسبت داد

 ۀ استفادۀ شود که در اساس در نتيج ھای ضد دولتی نسبت داده می به گروه)  مورد زخمی٢٨.٠٠٠مرگ و ١٧.٠٠٠(

، به گزارش يوناما مرگ و مير ٢٠١٧ نخست سال ۀ در نيم]۶[ .ساز رخ داده است ھای انفجاری دست آنھا از دستگاه

  ]٧[ . تن زخمی شدند٣.۵٨١ کشته و ١.۶۶٢ افزايش يافت و ٢٠١۶غيرنظاميان در مقايسه با مدت مشابه در سال 

  

  المللی جنائی ارجاع نکرده است، دادستانی محکمه بين) دادگاه ( که افغانستان وضعيت را به محکمه با وجود اين) ٣

  کند؟تواند تحقيقات را آغاز  المللی جنائی چگونه می بين) دادگاه(

نامه وضعيت اسدر صورتی که کشور عضو اس: تواند در موارد زير تحقيقات را انجام دھد می) دادگاه ( دادستانی محکمه

، يا شورای امنيت )برای مثال، اين حالت در مورد يوگاندا رخ داد(المللی جنائی ارجاع کند  بين) دادگاه ( را به محکمه

اين حالت در مورد تحقيقات جاری در ليبيا و (المللی جنائی ارجاع کند   بين)دادگاه ( ملل متحد وضعيت را به محکمه

ای را  تواند اطالعيه المللی جنائی نيست، می بين) دادگاه ( ۀھمچنين کشوری که عضو محکم). سودان پيش آمد/ دارفور

  .بگذارد) دادگاه ( هُ رم در اختيار محکمۀ اساسنام١٢)٣ (ۀپيرو ماد) دادگاه ( در مورد پذيرش صالحيت محکمه

آغاز تحقيقات را پيگيری ) ١۵) ١ (ۀماد( خود ۀتواند بر اساس اليح دارد که دادستان می ُ رم مقرر میۀبه عالوه، اساسنام

، پس از تحقيقات جامع  متحدِتواند بدون ارجاع کشور عضو يا شورای امنيت ملل اين بدان معناست که دادستان می. کند

 آغاز تحقيقات رسمی ۀدرخواست صدور اجاز) دادگاه (  مقدماتی محکمهۀھای شعب ت، از قاضی وضعيۀمقدماتی دربار

دادستانی اعالم کرده است که پس از آغاز ). اين وضع در مورد تحقيقات جاری در گرجستان و بروندی رخ داد(کند 

 با ]٨[ .دريافت کرده است ١۵ ۀ سند پيرو ماد١٢۵ وضعيت در افغانستان، ۀ دربار٢٠٠٧بررسی مقدماتی در سال 

ستانی تصميم گرفت برای آغاز توجه به فاحش بودن جنايتھای مورد نظر و نبود تحقيقات و پيگرد در سطح ملی، داد

  ]٩[ .تحقيقات درخواست مجوز کند

  ادامه دارد

٢٣/١١/٢٠١٧   

  

  يادداشت 

  .ُ رم تشريح شده استۀاساسنام) c(تا) a (۵٣) ١ (ۀچارچوب برای آغاز تحقيقات دادستان در ماد ]١[

مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«ی، ئالمللی جنا ينب) دادگاه ( محکمه[ ]٢[

٢٠١٧،Exp-Conf-7-02/17-ICCدر اينجا ، :CourtRecord/int.cpi-icc.www://https...  

، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«ی، ئالمللی جنا بين) دادگاه ( محکمه ]٣[

  ٢پاراگراف 

 محافظت از غيرنظاميان در ۀ دربار٢٠١۶گزارش نيم سال : افغانستان«حقوق بشر، يوناما، دفتر کميسر عالی  ]۴[

  .١ ، صفحه...Coun/Documents/org.ohchr.www://http: ، در اينجا٢٠١۶، جوالی »درگيری مسلحانه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  .٣، صفحه ٢٠١۶يوناما، گزارش نيم سال  ]۵[

  ۶٢١راگراف ، پ٢٠١۶ بررسی مقدماتی دادستانی ھای گزارش فعاليت ]۶[

، جوالی » محافظت از غيرنظاميان در درگيری مسلحانهۀ دربار٢٠١۶گزارش نيم سال : افغانستان«يوناما،  ]٧[

  /...sites/org.unmissions.unama://https: ، در اينجا٢٠١٧

، ٢٠١٧ نومبر ٢٠، »١۵قيقات پيرو ماده ای تحدرخواست صدور اجازه بر«ی، ئالمللی جنا بين) دادگاه ( محکمه ]٨[

  ٢٣راگراف پ

  ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«ی، ئالمللی جنا بين) دادگاه ( محکمه ]٩[

  

  

  

   افغانستان

en fa   

 المللی جزائی  دادگاه بينICC  

 اياالت متحد امريکا  

 


