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 Human Rights  حقوق بشر

 
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠١٧ نومبر ٢٩
  بيانيۀ مطبوعاتی

 :پرسش و پاسخ

 )ICC (ئیالمللی جنا افغانستان و دادگاه بين
٢  

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

المللی جنائی اکنون بايد تصميم بگيرد که آيا داليل منطقی برای وقوع  بين) دادگاه (  محکمه٣شعبۀ مقدماتی شماره 

  .المللی وجود دارد يا خير و در پی آن اجازۀ آغاز تحقيقات رسمی دربارۀ وضعيت در افغانستان را بدھد ھای بين جنايت

 

ُچگونه می توان شھروندان اياالت متحده امريکا را پاسخگو ساخت در حالی که اين کشور حتا عضو اساسنامۀ رم ) ۴

  نيست؟

ُحل وقوع رفتار مورد نظر عضو اساسنامۀ رم باشد، می تواند المللی جنائی، در صورتی که کشور م بين) دادگاه ( محکمه ِ ِ
ھای اتھامی که در  خاطر جنايت توان به در نتيجه، شھروندان امريکا را می). ١٢)٢ (aمادۀ (صالحيت خود را اعمال کند 

َ کشور عضو اساسنامه رم، از جمله در قلمروی افغانستان، پولند، رومانيا يا ل١٢٣قلمرو ھر يک از  يتوانيا مورد پيگرد ُ

کند که در صورت انجام تحقيقات واقعی ملی در مورد اين  با وجود اين، اصل تکميلی بودن مقرر می. و تعقيب قرار داد

دادستان به اين نتيجه رسيد که اياالت متحدۀ امريکا چنين . المللی جنائی صالحيت ندارد بين) دادگاه ( ھا، محکمه جنايت

ھا در  عالوه بر اين، دادستانی دربارۀ دادرسی.  را عليه مسؤوالن امريکائی انجام نداده استتحقيقات يا پيگردھائی
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ھای تعدی عليه زندانيان به دست  اياالت متحدۀ امريکا درخواست اطالعات کرد، اما اطالعات قابل اتکاء دربارۀ اتھام

  ]١٠[ .اعضای نيروھای مسلح امريکا در افغانستان دريافت نکرد

المللی به پاسخگوئی فراخواند، اياالت متحده  ھای بين خاطر جنايت که می توان شھروندان امريکائی را به با وجود اين

را با شماری از کشورھا پيگيری کرده است، از جمله با افغانستان و رومانيا تا جلوی ] ١١[ »٩٨توافقنامۀ مادۀ «انعقاد 

ھای عدم انتقال در  اعتبار اين توافقنامه] ١٢[ .المللی جنائی بگيرد بين) دادگاه ( انتقال شھروندان امريکا را به محکمه

ھائی خالف نص و روح اساسنامۀ  ويژه به اين دليل که استفاده از چنين توافقنامه المللی مورد مناقشه است، به حقوق بين

ھائی، در حقيقت،  با ترويج عملی معافيت از مجازات از طريق چنين توافقنامه. المللی جنائی است بين) ادگاهد ( محکمه

  .المللی خواھند بود المللی جنائی ناقض تعھدات خود بر اساس حقوق بين بين) دادگاه ( کشورھای عضو محکمه

  

المللی جنائی برای  بين) دادگاه ( ۀ دادستان محکمَچرا وضعيت در قلمرو پولند، رومانيا و ليتوانيا در درخواست) ۵

  تحقيقات در اين پرونده مطرح شده است؟

المللی جنائی قرار دارد او را به اين باور رسانده است که مأموران  بين) دادگاه ( ۀمدارکی که در اختيار دادستان محکم

شرکت داشتند جرائم مربوط به » ای آی ه سی شکنجه يا بازداشت در مراکز سياۀبرنام«امريکائی که در به اصطالح 

ُ رم ۀاين کشورھای عضو اساسنام] ١٣[ .اند َرا در قلمرو پولند، رومانيا و ليتوانيا مرتکب شده) دادگاه ( صالحيت محکمه

در مورد جرائم اتھامی که در اين کشورھا رخ داده صالحيت دارد و شھروندان امريکائی را ) دادگاه ( ھستند، و محکمه

  .خاطر آنھا به پاسخگوئی فراخواند توان به می

انيا در جريان است، گرچه آن چنان که اطالعات کلی نشان َھا، تحقيقات کيفری در پولند، رومانيا و ليتو بنا به گزارش

المللی  بين) دادگاه ( ۀاطالعات موجود به دادستانی محکم. گيرد دھند، اين تحقيقات شھروندان امريکائی را در بر نمی می

ھای  دعوا آنھا ۀدھد وضعيت واقعی اين دعواھا در سطح ملی را تشخيص دھد و تعيين کند که گستر جنائی امکان نمی

 در اين کشورھا به اين دليل است که وضعيت] ١۴[ .گيرد يا خير احتمالی مورد بررسی و تحليل داستانی را در بر می

ماند و دادستانی اعالم کرده است که به ارزيابی پيشرفت در   تحقيقات درخواستی دادستانی باقی میۀدر گستر

ھا در مورد ھمان اشخاص و رفتارھا در جريان است يا  ھای ملی ادامه خواھد داد تا مشخص کند که اين دادرسی دادرسی

  ]١۵[ .ھا واقعی ھستند يا خير خير و آيا دادرسی

  

  تواند جنايت ضد بشريت محسوب شود؟ آيا جلوگيری از دسترسی دختران به آموزش می) ۶

در اين تحقيقات . وب شودتواند جنايت ضد بشريت محس محروم کردن دختران از آموزش بر اساس جنسيت آنھا می. بله

ِھای ضد بشريت تعقيب و آزار به دليل جنسيت  به اين دريافت رسيده است که جنايت) دادگاه ( مشخص، دادستانی محکمه
ثير به ويژه گسترده و شديدی بر أاند، ت  آن مرتکب شدهۀکه گويا طالبان و گروھھای وابست) ُ رمۀ اساسنام٧)١((h) ۀماد(

  ]١۶[ .ن گذاشته استزندگی زنان و دخترا

ھای دخترانه که باعث  ِطور مشخص به مکتب شده و به) ھا مدرسه(ھا  ھائی که گويا به مکتب عالوه بر اين، حمله

 ۀ اساسنام٨)٢)ix)(b)( ۀمحروميت بسياری از دختران از دسترسی به آموزش شده است، نيز ممکن است بر اساس ماد

  .ُرم جنايت جنگی محسوب شود

  

  المللی جنائی اکنون مرتکبان احتمالی جرائم را شناسائی کرده است؟ بين) دادگاه ( ۀآيا دادستانی محکم) ٧
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) دادگاه (  مقدماتی محکمهۀھای مقدماتی و درخواست اجازه از شعب  بررسیۀ خود دربار٢٠١۶ر گزارش سال دادستانی د

  : رفتار سه گروه مختلف مرتکبان جرائم را مشخص کرده استۀھای احتمالی دربار برای آغاز تحقيقات، پرونده

 ؛ )ھای ضد دولت گروه(ھای حقانی وابسته به آن  اعضای طالبان و شبکه  

 سؤوالن دولتی افغانستان، يعنی نيروھای امنيت ملی افغانستان، به ويژه رياست عمومی امنيت ملی و پوليس م

  ملی افغانستان ؛ و

 ِای آی اعضای نيروھای مسلح اياالت متحده امريکا و سازمان سی .  

غانستان و اعضای ھای جنگی به دست طالبان و وابستگان آن، مسؤوالن دولتی اف  ارتکاب جنايتۀدادستان دربار

ھای   ارتکاب جنايتۀبه عالوه، دادستانی دربار. کند ِای تحقيق می آی  امريکا و سازمان سیۀنيروھای مسلح اياالت متحد

  .کند ضد بشريت به دست طالبان و وابستگان آن تحقيق می

 امريکائی گويا شکنجه ھای  تن در زندان۵۴دھد دست کم  ھمچنين دادستانی دارای اطالعات مشخصی است که نشان می

ِيا خشونت جنسی به دست نيروھای /ِاند، در معرض رفتار ظالمانه و اعمال شنيع عليه کرامت فردی، تجاوز و شده
عالوه بر اين، دست کم . اند  قرار گرفته٢٠٠٣ـ ٢٠٠۴ ۀ امريکا در خاک افغانستان، به ويژه در دورۀنظامی اياالت متحد

ِای شکنجه شدند، در معرض رفتار  آی ِ رومانيا و ليتوانيا به دست اعضای سازمان سیَ تن در افغانستان، پولند،٢۴ ِ
دھد که  اطالعات نشان می] ١٧[ .يا خشونت جنسی قرار گرفتند/ ظالمانه و اعمال شنيع عليه کرامت فردی، تجاوز و

ھای  اند باعث صدمه  بازجوئی که در مجموع و در ترکيب با يکديگر در مدت طوالنی به کار رفتهۀھای تشديد شد روش

  .اند جسمی و روحی به قربانيان شده

 مقدماتی ۀپيش از آغاز رسمی تحقيقات در شعب. ان را مشخص نکرده استدادستان در اين مرحله نام ھيچ يک از متھم

گونه حکم جلبی صادر   وضعيت، ھيچۀدربار) دادگاه (  دادستان محکمهۀو انجام جامع تحقيقات به وسيل) دادگاه ( محکمه

  .ستالمللی جنائی ھنوز در مراحل بسيار اوليه ا بين) دادگاه ( روند رسيدگی در محکمه. نخواھد شد

  

ھا  المللی که شھروندان امريکائی متھم به ارتکاب آن  امريکا دادرسی در مورد جرائم بينۀآيا در اياالت متحد) ٨

  ھستند، در جريان است؟

  ۀتوانند صالحيت خود را در مورد رفتارھائی که بر اساس صالحيت محکم ھای عادی و نظامی امريکا می دادگاه(

با وجود اين، ھيچ يک از رھبران بلندپايه يا ميان ] ١٨[ .شود به کار بگيرند رم محسوب میالمللی جنائی ج بين) دادگاه(

مبر مورد تعقيب و پيگرد  سپت١١ پس از ر نظامی امريکا به خاطر جرائم ناشی از بازداشت و بازجوئی نظامی يا غيۀپاي

ِای در  آی به ھمين ترتيب، ھيچ يک از پيمانکاران بلندپايه يا ميان پايه که با ارتش يا سازمان سی] ١٩[ .اند قرار نگرفته
ھيچ ] ٢٠[ .اند اند، مورد تعقيب و پيگرد قرار نگرفته افغانستان يا در قلمروھای کشورھای ديگر عضو ھمکاری کرده

  .امريکا در دست نيست) عدليه( چنين جرائمی در وزارت دادگستری ۀگزارشی در مورد تحقيقات جاری دربار

) دادگاه ( ۀاست و چند ده تن از نظاميان به محکمِای محکوم شده  آی تاکنون، يک پيمانکار مستقل پيشين سازمان سی

 مورد تحقيقات به محاکمه در ٧٠بيش از «رده است که  امريکا اعالم کۀگرچه اياالت متحد] ٢١[ .اند نظامی رفته

 مورد تحقيقات به مجازات غيرقضائی يا اقدام تنبيھی اجرائی ٢٠٠نظامی منجر شده است، نزديک به ) دادگاه (ۀمحکم

] ٢٢[ »اند، منجر شده است و موارد زياد ديگری مورد تحقيق قرار گرفته و با نتايجی در سطحی پائينترخاتمه يافته

والن ميان پايه ؤو مس]٢٣[ اند محدود است ھا بوده  وقايع و اشخاصی که موضوع اين دادرسیۀاطالعات مشخص دربار

رسد ھيچ گونه تحقيقات کيفری يا تعقيب و  دادستانی مالحظه کرده است که به نظر می. گيرد و بلند پايه را در بر نمی
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ند يا ه اھا را داد ن انجام آۀھای بازجوئی معادل با شکنجه را طراحی کردند، اجاز پيگرد عليه اشخاصی که روش

  ]٢۴[ .وليت آنھا را به عھده داشتند، در جريان نيستؤمس

 ١٠١ رفتار با ۀدربار) ٢٠١١ـ جون ٢٠٠٩ست آگ( در بررسی مقدماتی دو ساله کاامري) عدليه(وزارت دادگستری 

 پرونده دو تن از زندانيانی ۀ تحقيقات کامل کيفری دربارۀدر نتيج. ِای پرداخت آی ھای سازمان سی زندانی در بازداشتگاه

ھيچ يک از اين تحقيقات به صدور کيفرخواست ] ٢۵[ .ِای جان خود را از دست دادند، انجام شد آی که در بازداشتگاه سی

  .يا پيگرد و تعقيب منجر نشده است

  

المللی که اعضای طالبان، نيروھای دولتی افغانستان يا سربازان امريکائی  آيا در افغانستان در مورد جرائم بين) ٩

   ھستند، دادرسی داخلی انجام شده است؟٢٠٠٣ھا پس از مه  ارتکاب آنمتھم به 

با وجود . المللی در افغانستان برگزار شده است ھای بين فقط شمار محدودی دادرسی عليه متھمان به ارتکاب جنايت

 نکرده بود  خود را به روز١٩٧۶ُ رم، اين کشور قانون جزای سال ۀتعھدات افغانستان به عنوان کشور عضو اساسنام

ِ عدالت به قربانيان نقض ۀھای داخلی برای عرض  مانع از تالش٢٠١٧المللی را در بر بگيرد و اين تا سال  تا جرايم بين
ای را تصويب کرد که مقررات مربوط به  ، افغانستان قانون جزای تازه٢٠١٧در مه ] ٢۶[ .فاحش حقوق بشر شده است

اين قانون تازه با . گيرد ھای ضد بشريت، نسل کشی و جنايت تجاوز به سرزمين را در بر می ھای جنگی، جنايت جنايت

تواند نقشی محوری در تعيين توانائی   عامل و جذب کودکان به عنوان سرباز میوليتؤ مسۀمقرراتی از جمله دربار

اين ] ٢٧[ .ُ رم در چارچوب صالحيت ملی خود داشته باشدۀافغانستان در مورد رسيدگی به جرائم مربوط به اساسنام

ثيری در مورد گذشته نخواھد أبا وجود اين، قانون جزای تازه ت.  در خواھد آمدء به اجرا٢٠١٨ در سال ءقانون جزا

  . نخواھند بودءھای گذشته قابل اجرا داشت و در مورد جنايت

که محدوديت زمانی برای اجرای قانون يا استثنائی در   بدون اين٢٠٠٧ی و ثبات ملی سال به عالوه، قانون عفو عموم

ھای متخاصم که طی دو و نيم دھه جنگ به  ھای سياسی و طرف تمامی جناح«المللی قائل شود به  ھای بين پيوند با جنايت

ھا، بعضی  ، بنا به گزارش٢٠١۶ و ٢٠١۴بين سال . .  کرده استءمصونيت قانونی اعطا» اند نحوی با ھم در گير بوده

از اعضای نيروھای امنيت ملی افغانستان به خاطر عملکرد خود مورد تعقيب و پيگرد قرار گرفتند، اما اطالعات 

گونه تحقيقات يا پيگرد و تعقيب ملی انجام شده يا تحقيقات جاری عليه اشخاصی که  موجود محدود است و نشان از ھيچ

  ]٢٨[ .ھای اتھامی ھستند ندارد ارتکاب جنايتول ؤبيش از ھمه مس

  

  ھای بعدی در اين روند کدام است؟ گام) ١٠

المللی جنائی به  بين) دادگاه (  مقدماتی محکمهۀھای شعب ی در گرجستان، ساحل عاج و کنيا، قاضی قبلۀبر اساس تجرب

) دادگاه ( ۀ فرصت دادند تا در بخش مشارکت و غرامت قربانيان در محکم٢٠١٨ جنوری ٣١قربانيان در افغانستان تا 

توانند نظريات شخصی خود را به عنوان افراد يا  قربانيان می] ٢٩[ .خود را ارائه کنند» اظھارات«المللی جنائی،  بين

 اين تنھا فرصت قربانيان برای ابراز نظريات و دغدغه] ٣٠[ . آن ابراز کنندۀ آغاز تحقيقات و گسترۀھا، دربار گروه

  .ھای آنھا نيست، بلکه گام مھمی برای تشويق تحقيقات دادستانی از آغاز دادرسی به توجه به قربانيان و غرامت است

 آغاز تحقيقات را صادر کند و پس از آن، ۀالمللی جنائی اجاز بين) دادگاه ( ۀ محکم٣ مقدماتی شماره ۀرتی که شعبدر صو

ِطور عادی  و کشورھائی که به(ُ رم ۀ کشورھای عضو اساسنامۀدارد که دادستان بايد به کلي  مقرر می١٨)١ (ۀماد
تواند ظرف يک ماه  پس از اين اطالع، ھر کشوری می. دھدآغاز تحقيقات را اطالع ) کنند صالحيت خود را اعمال می
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ھای مربوط به اطالعات ارائه شده  اطالع دھد که در چارچوب صالحيت خود در پيوند با موضوع) دادگاه ( به محکمه

يد دادستان با«دارد که   مقرر می١٨)٢ (ۀماد. کند در اطالعيه، در مورد شھروندان خود يا شھروندان ديگر دادرسی می

   مقدماتی محکمهۀکه شعب ندازد، مگر اينۀ آن اشخاص به تعويق بيخاطر تحقيقات آن کشور دربار تحقيقات خود را به

  ».به درخواست دادستان رأی به انجام تحقيقات بدھد) دادگاه(

 گردآوری و بدون ترديد منطقی  تحقيقات، دادستانی خواھد کوشيد تا حد امکان بيشترين ميزان مدارک راۀدر طول دور

اگر . ھا مسؤول تلقی کرد توان آن افراد را برای ارتکاب اين جنايت اند و می ھای اتھامی رخ داده ثابت کند که جنايت

  .دادستانی مدارک کافی در اختيار داشته باشد، درخواست صدور حکم جلب خواھد کرد

  

   کنند؟ءرا اجراھای صادر شده  ھای جلب آيا کشورھا بايد حکم) ١١

 تحقيقات، به درخواست دادستان، حکم جلب صادر ۀتواند، در ھر زمانی در طول دور می) دادگاه (  مقدماتی محکمهۀشعب

» . خواھند کردءھای دستگيری و تحويل را اجرا درخواست... کشورھای عضو«دارد که   مقرر می٨٩)١ (ۀماد. کند

است که ) دادگاه ( اين موضوع يکی از مشکالت اساسی روياروی محکمه. کنند اما، کشورھا ھميشه به اين تعھد عمل نمی

  ھای اجرای حکم جلب محکمه بسيار اساسی است که کشورھا درخواست.  بگذاردءتواند حکم جلب را به اجرا خود نمی

م غيرممکن خواھد آغاز دادرسی عليه متھ) دادگاه (  کنند زيرا بدون ھمکاری کشورھا برای محکمهءرا اجرا) دادگاه(

  .بود

  

  المللی شرکت کنند، چگونه؟ بين) دادگاه ( ۀتوانند در روند دادرسی محکم آيا قربانيان می) ١٢

ھای اوليه  در مرحله. المللی جنائی حق مشارکت در آن را دارند بين) دادگاه ( ۀقربانيان از آغاز روند رسيدگی در محکم

آنھا ھمچنين .  مدارک به دادستانی مشارکت کنندۀتوانند از طريق ارائ ی، قربانيان م)بررسی مقدماتی و تحقيقات(

 ۀ مصلحت و گسترۀھای خود را دربار توانند پس از درخواست دادستانی برای آغاز تحقيقات، نظريات و دغدغه می

  ].١٠سش شماره نگاه کنيد در باال به پر[در ميان بگذارند » اظھارات قربانيان« وضعيت را از طريق ۀتحقيقات دربار

 اساسی  است و بنابراين بخشالمللی جنائی بين) دادگاه ( ۀمشارکت قربانيان بخشی اساسی از روند پاسخگوئی در محکم

) دادگاه ( دارد که قربانيان حق اظھارات حقوقی در محکمه  اجرائی مقرر میۀنام   آئين٩٠ ۀماد. دھد عدالت را تشکيل می

دھد نظر مستقلی در دادرسی داشته باشند و اظھارات خود را با توجه به  ه آنھا اجازه میمشارکت قربانيان ب. را دارند

  ]٣١[ .به عالوه، مشارکت قربانيان منافع مھمی برای دادرسی و خود قربانيان دارد. روشن شدن حقيقت ارائه کنند

) دادگاه ( ۀمحکم. توانند در خواست غرامت کنند عالوه بر اين، قربانيان حق دارند کمک حقوقی دريافت کنند و می

در نتيجه، قربانيان ناگزير . باط ندارد غرامت ايجاد کرده است که با مشارکت قربانيان ارتۀالمللی جنائی نظام عرض بين

 ۀمحکم] ٣٢[ .ھای پيش از محاکمه و محاکمه شرکت داشته باشند تا واجد شرايط دريافت غرامت باشند نيستند در مرحله

 ۀبايد تا نھايت امکان کلي«کند که غرامت  المللی پيروی می المللی جنائی از اين اصل عمومی حقوق بين بين) دادگاه(

 ھای اعمال غيرقانونی را از ميان بردارد و دوباره وضعيتی را برقرار کند که به احتمال زياد در صورتی که آن پيامد

اتوانی مالی ھا را بايد فرد مقصر تقبل کند و در صورت ن  اين غرامتۀھزين] ٣٣[ ».بود اعمال رخ نداده بود، برقرار می

  ]٣۴[ .ھای ذکر شده را داد مين غرامتأتوان به صندوق امانی دادگاه برای قربانيان دستور ت او، می

  

  فريقا است؟االمللی جنائی در خارج از  بين) دادگاه ( ۀآيا اين نخستين تحقيقات محکم) ١٣
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تحقيقات .  وضعيت در گرجستان را در دست داردۀالمللی جنائی در حال حاضر تحقيق دربار بين) دادگاه ( ۀمحکم. خير

توجه دارد که در چارچوب ھای جنگی اتھامی  ھای ضد بشريت و جنايت  وضعيت در گرجستان به جنايتۀدربار

  .ُ در استيای جنوبی و اطراف آن رخ داده است٢٠٠٨بر و اکت١٠ جوالی تا ١المللی از تاريخ   بينۀدرگيری مسلحان

فريقا ا مورد بررسی مقدماتی که در حال حاضر در جريان است به کشورھای خارج از ١٠ مورد از ۶به عالوه، 

  .ُھای ثبت شده در کومورو، يونان، کامبوج، و اوکرائين بريتانيا، کشتی/فلسطين، کلمبيا، عراق: شود مربوط می

 ۀفريقا تأئيدی دوباره بر اين موضوع است که محکمادرخواست کنونی دادستانی برای آغاز تحقيقاتی ديگر در خارج از 

  .شود  به آن رجوع میجھانی باشد که به عنوان آخرين گزينه) دادگاه ( ۀخواھد محکم المللی جنائی می بين) دادگاه(

  ھای حقوق بشر المللی جامعه فدراسيون بين

  )افغانستان (OPEN ASIA/ شھر  آرمان

  )CCR(مرکز حقوق اساسی 

  

  :پاورقی ھا

، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده ر اجازه بردرخواست صدو«المللی جنائی،  بين) دادگاه ( ۀمحکم ]١٠[

  ٢٩٠ـ٢٩۶ پرگراف

  : [...]دارد ُ رم مقرر میۀاساسنام) »وليت و اجازه تسليمؤ انصراف از مۀھمکاری دربار«  (٩٨ ۀماد ]١١[

که بتواند نخست ھمکاری دولت اعزام کننده را در مورد  تواند درخواست تسليم کند مگر اين نمی) هدادگا ( محکمه. ٢

توافق آن به تسليم جلب کند، زيرا چنين درخواستی دولت طرف درخواست را ملزم به اقدام ناسازگار با تعھدات خود بر 

 دولت اعزام کننده برای تسليم يکی از شھروندان آن ۀ، اجازھا پيرو اين توافقنامه. کند ھای بين المللی می مبنای توافق نامه

  .ضروری است) دادگاه ( دولت به محکمه

آرشيو .  استاند، اما شمار دقيق آنھا ھنوز نامشخص ئيد کردهأی را تئھاه  کشور امضای چنين توافقنام٣٨ ]١٢[

https//:2001-: اند،در اينجا  کردهء را امضا٩٨ ۀ مادۀ امريکا، کشورھائی که توافقنامۀ اياالت متحدۀوزارت خارج

pr/pa/r/gov.state.2009...٩٨ھای ماده   توافقنامهۀپژوھش درباربين المللی جزائی، راھنمای ) دادگاه (ۀ و محکم ،

  ...p.c/edu.georgetown.ll.guides://http: کتابخانه حقوق جورج تاون، در اينجا

  . برای ليتوانيا الزامی شد٢٠١٣ست  آگ١َبرای پولند و رومانيا و در  ٢٠٠٢ جوالی ١ُ رم در ۀاساسنام ]١٣[

icc.www://https-:، در اينجا٢٢٣ پرگراف، ٢٠١۶ھای بررسی مقدماتی دادستانی  گزارش فعاليت ]١۴[

otp/iccdocs/int.cpi...  

 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵پيرو ماده ای تحقيقات درخواست صدور اجازه بر«المللی جزائی،  دادگاه بين( ]١۵[

٣٣٣  

 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«المللی جزائی،  دادگاه بين ]١۶[

  .ھای بعدی پرگراف و ١١٢

 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«المللی جزائی،  دادگاه بين ]١٧[

١٨٩.  

 C.S.U . §2441 ١٨، نگاه کنيد به ٢١٩ پرگراف، ٢٠١۶ھای بررسی مقدماتی دادستانی  ش فعاليتگزار ]١٨[

  ).مقررات شکنجه (U.S.C. § 2441 ١٨؛ )ھای جنگی مقررات جنايت(
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 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده ست صدور اجازه بردرخوا«المللی جزائی،  دادگاه بين ]١٩[

٢٩٩  

 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ه درخواست صدور اجازه برای تحقيقات پيرو ماد«المللی جزائی،  دادگاه بين ]٢٠[

  ٣٣٠ـ٣٣۴، ٣١٢

  ...c/Org.Coalitionfortheicc.www://http: المللی جزائی، در اينجا ِائتالف حمايت از دادگاه بين ]٢١[

والن ؤچندين دعوا عليه مس)CCR(ھای حقوق بشر، مرکز حقوق اساسی  المللی جامعه و فدراسيون بينسازمان عض

مخفی در » مراکز سيا« زندانيان در گوانتانامو، ابوغريب، افغانستان و ۀپيشين امريکائی به خاطر نقش آنھا در شکنج

:  فرانسه و اسپانيا، نگاه کنيد بهھائی در  چنين پروندهۀبرای نمونه دربار. سراسر جھان مطرح کرده است

we-what/home/org.ccrjustice://https... و we-what/home/org.ccrjustice://https...  

اظھار متحد  ملل ۀ ضد شکنجۀ کميت٢٠١۵مبر  پيگيری واکنش خود به مالحظات نوامريکا اين موضوع را در ]٢٢[

  .٢٢٠ پرگراف، ٢٠١۶ھای بررسی مقدماتی  تکرد، نگاه کنيد به گزارش فعالي

  .٢٢٠ پرگراف، ٢٠١۶ھای بررسی مقدماتی دادستانی  گزارش فعاليت ]٢٣[

 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«المللی جزائی،  دادگاه بين ]٢۴[

٣٢٨  

  .٢٢١ پرگراف، ٢٠١۶ھای بررسی مقدماتی دادستانی  گزارش فعاليت ]٢۵[

  ...c/Org.Coalitionfortheicc.www://http: المللی جزائی، در اينجا ِائتالف حمايت از دادگاه بين ]٢۶[

  ...c/Org.Coalitionfortheicc.www://http: المللی جزائی، در اينجا ِائتالف حمايت از دادگاه بين ]٢٧[

 پرگراف، ٢٠١٧مبر  نو٢٠، »١۵ای تحقيقات پيرو ماده درخواست صدور اجازه بر«المللی جزائی،  دادگاه بين ]٢٨[

  ٢٧۶ـ٢٨٨

مبر  نو٩، »ۀ اظھارات قربانيان مشارکت قربانيان و بخش غرامت دربارۀحکم دربار«ئی، المللی جزا دادگاه بين ]٢٩[

٢٠١٧ ،6-02/17-ICCدر اينجا ، :CourtRecord/int.cpi-icc.www://https...  

icc.www://https-:  تحقيقات در گرجستانۀ مقدماتی دادگاه دربارۀ شعبۀبرای مثال نگاه کنيد به نام ]٣٠[

otp/iccdocs/int.cpi...  

ھای دادگاه   مشارکت قربانيان در دادرسیۀپنج افسانه دربار«ھای حقوق بشر،  المللی جامعه فدراسيون بين ]٣١[

  org.fidh.www://https/16594: ، در اينجا٢٠١۴مبر ، دس»المللی جزائی بين

 اجرائی ۀ آئين نام٩٨ تا ٩۴ھای  ُ رم و مادهۀ اساسنام٧۵ ۀالمللی جزائی در ماد ھای دادگاه بين  غرامتۀنظام عرض ]٣٢[

  .تشريح شده است

 N, A. Sr, PCIJ .١٩٢٨،17ھا  ، ارزيابی پروندهChorzow Factoryالمللی عدالت،  ديوان دائمی بين ]٣٣[

  ...A_serie/pcij/org.cij-icj.www://Http:، در اينجا۴٧در ) مبرسپت(

تقويت حقوق قربانيان در دادگاه «ھای حقوق بشر،  المللی جامعه فدراسيون بين: ھمچنين نگاه کنيد به] ٣۴[ ]٣۴[

  : ، در اينجا٢٠١٣مبر ، نو»ئیالمللی جزا بين

inte/issues/en/Org.Fidh.www://https...  

  

  


