
 61-1: 1931بهار ، 1، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
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 چکیده
المللوی    المللی ساختار حقوقی نووییی بورای قیقیور کورق جین مورای  بوین      دیوان کیفری بین

کشورها، کتضومنن  بر  مود کحاک  داخلی هاست. این ساختار حقوقی، عال هناقضان حقوق انسان
همین سجر این دیوان دارای المللی است؛ بهایجاد صالحیت رسیدگی برای کرمع رسیدگی بین

صالحیت ق میلی اسوت کوه کجوینن نووعی همواهیپی   یویوایی در سواختار قضوایی   ققیییوی          
ها بتوانید ا لویت اعموا  صوالحیت خوود را در رسویدگی   قیقیور      های کلّی است قا د لتنظام
قوا   اسوت  ز د ایون دیووان، اکیوون انودکی     عمر رغ  آن ه بهالمللی کحفوظ دارند. علی  بینمرای

هوا در ر نود   د لوت  کورد، کواعوع   صوحی   قضوا    را المللوی ایون کرموع قضوایی بوین     کارناکو  
 کواعوع  خصوو  ای کوه بوه  گونوه برانپیز است؛ بوه قضایا قأکل برخی به این دیوان هایرسیدگی

 عودم هم واری،   بور  کجیی هاییدربردارندة زکزکه آفریقا، اقحادی  آن قجعبه   آفریقایی هاید لت
 حتوی  یوا  قضوایی  دیپر کرامع صالحیت قوسی  آن کتیاقر   دیوان اساسیاک  از خر ج به قهدید

قحقو    صویوبت  بسوا چوه    به قضویی  دیووان   که کواعیی کستقل است؛ کیفری قأسیس کرمع
 یجاکد.بی المللیبین ماکی  در عدالت کیفری

 
 کلیدواژگان

المللوی کیفوری، رسویدگی، عودالت کیفوری، عودم       اقحادی  آفریقا، مرای ، اساسیاکه، دیوان بین
 هم اری.
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 مقدمه
 است المللیبین میایا  به کربوط، رسیدگی اساسیاک  شرحبه المللی،بین کیفری دیوان صالحیت

 کوه  شوود قأکین کوی  هیپاکی یحمایت چیین است. کیفری دادرسی فرایید از نیازکید حمایت که
نوام  ای بوه شوند. همواره در طو  قاریخ یدیوده  کجازا  کیفری عدالت امرای کسیر در اخاللپران

 ,Tylorهوا ایجواد کورده اسوت )    هوا   کلوت  المللی کش القی را در ر ابط بین د لوت میایا  بین
ی، قحطوی   خش سوالی     کاندگ(. در این کیان قارة آفریقا که درد بردگی، استیمار   عقر2012

قورین   در  ها   با قمام  مود لمس کرده، در بیست سا  اخیر شواهد دهشوتیا   فقر را طی قرن
ای کوه در  یر نوده  21المللی بوده است. بر همین اسوا،، از  قرین میایا  بینعین حا  گسترده

، کربووط  المللی در حا  رسیدگی استقالر هشت  عییت در حا  حاعر در دیوان کیفری بین
به میایا  ارق ابی در آفریقاست. ا لین ح   صادرة دیوان نیز در کوورد آفریقاسوت کوه دربوارة     
مرم سربازگیری کودکان در کخاصما  کسولحانه در کح وکیوت آقوای قوکوا، لوبانپواه دیلوو،       

هور حوا  د   آفریقوایی کوه     صوادر شود. بوه    2512کوار،   11نظاکیان کیپوو، در  فرکانده شجه
المللی را در عمل کحد د به قوارة سویاه یافتیود      شده نزد دیوان کیفری بینکطرحهای  عییت

ممهوور سوودان،    یژه حسن عمرالجشیر، رئیسبرای دستپیری   قحویل کتهمان قحت قیقیر به
طرفوی دیووان دارنود      قحت فشوار قرارگرفتیود، قردیودهایی مودی نسوجت بوه اسوتقال    بوی        

چییی علیه آفریقا ی دیوان را کطرح کرده   کدعی قجانی   قوطئهکارهایی کجیی بر سیاسیزکزکه
هایی را علیه رهجران کییوا   سوودان بوه    اند. برای کثا ، با آن ه  زرای اقحادی  آفریقا یر ندهشده

قجوو  ایون دادگواه بوا     علت رفتار ناعادالنوه   غیرقابول  اند، بهالمللی ارماع دادهدیوان کیفری بین
(. حزب کیپرة کلّی آفریقا بور  Wenping, 2013شد  از آن انتقاد کردند )یی بهکشورهای آفریقا

هوای کشوورهای آفریقوایی را    کید ح وکوت المللی قالش کیاین با ر است که دیوان کیفری بین
های ایون نهواد قضوایی دربوارة ح وکوت حواک  بور کییاسوت         ثجا  کید. نمون  بارز آن قالشبی
 .(32-31: 1231گارایون، )

 المللوی کیفوری، در صودد   دیووان بوین   اعتمادی بوه    آفریقایی نیز با ابتیای به همین بید
 بووا نووام  2512فوریوو   3ایجوواد نهوواد قضووایی کسووتقل آفریقووایی برآکووده   آن را رسووما  در    

 ای کیووانایوون دادگوواه طووی قوافقیاکووهدر سوویپا  بیانهادنوود. « الیووادهکحوواک  آفریقووایی فوووق»
الملل قأسیس های فاحش حقوق بینسیپا  برای کحاکم  کرق جین نقض اقحادی  آفریقا   د لت
 25 قوع ییوسته بود. در حا  حاعور،  در سرزکین چاد به 1335قا  1332شد که در فاصل  بین 

درصد از کشورهای ایون قواره    05  شاکل  المللی آفریقاییدرصد از د   عضو دیوان کیفری بین
گام است، با ایون  موود،   ها ییشدر این زکییه در بین دیپر قاره است. بر این اسا،، قارة آفریقا

نحوی غیرعادالنه بر آفریقا کتمرکز شده   قاکیون قماکی افرادی که دیوان کته  کرده   دیوان به
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اند؛ کوعووعی کوه کیجور بوه اقهوام قیصور         اند، آفریقاییقیها کسانی که به زندان کح وم شده
دیوووان شووده   کوموور  اکوویش اقحادیوو  آفریقووا شووده اسووت  مانجووداری نسووجت بووه عمل وورد 

(Burkewhite, 2012 .) 
المللی در قوارة  قحلیلی کوانع عدالت کیفری بین -شده با ر ش قوصیفیدر این قحقی  قالش

المللوی در قوارة آفریقوا قجیوین شوود. از      آفریقا شیاسایی   راه ارهای قحق  عدالت کیفری بین
سازد آیا کرامع شت اهمیت یژ هش حاعر در این است که کشخص کیقوان اذعان دار ، کیاین

نحوو کورثر عمول کییود؛     اند در مهت احقاق حقوق کلل آفریقوایی بوه  کیفری قا به حا  قوانسته
المللی چه نقوش  صالحیت یا عدم صالحیت، همچیین کارکرد کثجت یا کیفی کرامع کیفری بین

در این راستا، این فرعیه کطورح اسوت کوه کوارکرد      کید.کهمی در آییدة د   آفریقایی ایفا کی
خصو ، قمرکز آن بور رسویدگی بوه مورای  ارق وابی در ایون قواره،        المللی کیفری بهدیوان بین

قر در سایر نقاط مهان، سوجر عودم اعتمواد بوه ایون      کراقر دهشتیا رغ   قوع مرایمی بهعلی
نوع   راه ارهوای عودالت کیفوری در     دیوان   عدم هم اری د   آفریقوایی بوا آن شوده   از کوا   

ای که طرح خر ج از اساسیاک  دیوان   کتقابال  طرح قأسیس دادگاه آفریقوایی  گونهآفریقاست، به
 المللی در این قاره کطرح شده است.برای رسیدگی به مرای  بین

 

  آن قبال در آفریقایی دول المللی و واکنشبین کیفری محاکم
از کصادی  بارز عدالت کیفری است. انتخاب شیوة قأسویس کحواک    شدن رسیدگی ی ی نهادییه

. در ای   نهوادین اسوت  المللی   نحوة فیالیت آن کحاک  کیفری به د  ش ل کیاهوده کیفری بین
 هوا نآ بوه  را اک وان  ایون    اسوت  زیادی دارای احترام هاتد ل حاکمیتای، کیاهده سیتی ش ل
خوودداری   آن بوه  الحاق از ایی ه یا شوند کلح  کیاهده نآ به کختل  موانر رعایت با قا دهدکی

شود. قأسیس دیووان کیفوری   ایجاد کی سازکانی چارچوب نهادین، این کحاک  در در ش ل. کیید
المللوی  هوای کیفوری بوین   قورین کصوداق قأسویس از طریو  کیاهوده،   دادگواه      المللی که بین

 :Ascensio, 2000شود )ادین کحسوب کییوگسال ی ساب    ر اندا، از کصادی  که  قأسیس نه
715-716). 

 در قجا  قاره این د   ر ی رد   آفریقا در ارق ابی میایا  به نسجت المللیبین ماکی   اکیش
 ایکیاهوده  هوای برابر شیوه کزبور د   بیشتر استقجا  گویای المللیبین ماکی  اقخاذشدة قدابیر
انود.  داشوته  کجوذ    ر انودا  المللیکیفری بین دادگاه سقأسی از بید را الزم هم اری اگرچه است،
 کحاک  قأسیس ایشان، زع به   بود سوم همسو مهان د   سایر با آفریقایی د   ا لویت   قرمی 
 حاکمیوت  راسوتای  در کیفوری  کقابلو     در کوورد سورکوب    یوژه بوه  ایکیاهوده  طُرق از کیفری
 یییوی  ،1331 اکتجر در عموکی کجمع در ریقاییآف های د  اعالکیه  قحلیلقجزیه هاست.د لت
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 دادگاه قأسیس خواهان د   این که است  اقییت این گویای دادگاه ر اندا، قأسیس از قجل درست
 .(Wembou, 1997: 733اند )بوده ایکیاهده طری  از ر اندا المللیبین کیفری
 کورده  درخواسوت   ی از ییوت اک شورای رئیس به ایناکه ارسا  با ر اندا د لترغ  آن ه علی

 شود، عمن انتقادهوایی  ایجاد ر اندا در میایا  کرق جین کحاکم  برای المللیبین دادگاه کیفری
انتخواب   در هوا د لوت  برخوی  کشارکت زکانی، صالحیت دادگاه، ساختار چون به کوعوعاقیرامع 
 300 ه قطییاکو  موزآن، بو     اعودام  کجوازا   فقدان ثالث، د لت در کجرکان شدنزندانی قضا ،
 ،داد   در عوین حوا    کیفوی  ر اندا رأی المللیبین کیفری دادگاه قأسیس کورد در اکییت شورای

کورد   خواهود  هم واری  ر انودا  المللوی بوین  دادگاه کیفری با کاکل طوربه که داشت همواره اعالم
(Dubois, 1997: 764). 

کیفوری   دیوان قأسیس وان درقرا کی عدالت کیفری در قحق  آفریقایی د   کشارکت   نقش
انود.  شوده  قأسویس  آفریقا چارچوب در قومه دانست کهقابل  کیفری کرامع المللی، همچیینبین

کیفوری   دایموی  کرموع  قأسویس    گیریش ل در د   سایر همانید آفریقایی هایبیابراین، د لت
کورده   رُم شرکت رانسکیف در کشور 14 آفریقایی، کشور 02 از اند.داشته کلیدی نقش المللیبین
 120 کوادة  طجو   زیور،ا  انود؛ برداشوته  کورثری  گوام  نیز این دیوان اساسیاک  االمرا شدنالزم   در

 است الزم کشور 05 قصویر اساسیاکه االمرا شدنالزم المللی، برایبین کیفری دیوان اساسیاک 
 قصوویر،  اسویاد  از سووم کشورآفریقایی، یییی یو   سید بیست االمرا شدن اینالزم زکان در که

 1است. بوده کشورهای آفریقایی به کتیل 
 کرموع کیفوری   سوه  قأسویس  قووان بوه  ، کیآفریقا قارة در راستای قحق  عدالت کیفری در

 شوورای  .سویپا   الیوادة قوف شیر   سیرالئون دادگاه ر اندا،شاکل دادگاه  المللی اشاره کرد،بین
 دادگاه این به قأسیس اقدام ر اندا، درزدایی سلن میایا   قوع سجربه کتحد کلل سازکان اکییت

 کیفوری  دیووان  بیود از  دادگاه این هر چید قأسیس کرد. کتحد کلل کیشور 4 فصل چارچوب در
 خصو   ماهوت  در زیادی هاییرسش ،قوسط شورای اکییت ساب  یوگسال ی برای المللیبین

 را چیین کرامیی قأسیس ح  کییت،ا شورای از این کیظر کطرح کرد که آیا کرامع این کیشوری
 1330 اکتجر 2 در شیج  قجدیدنظر   کطرح قادیچ قضی  در کوعوع این خیر، لی ن یا است داشته
 قأسویس  بوه  صال  اکییت نیز شورای   رسیدگی است به صال    قانونی دادگاه این که کرد اعالم

 . (TPIY, 1995است ) کتحد کلل کیشور 4 فصل کومر دادگاه به
 
 

                                                           
 ، ن.ک:. برای اطالعا  بیشتر 1

http://www.iccnow.org/documents/Ratification_chart_French_15fev2013.pdf   ، consulté le 21 juin 2014. 
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 أسیس محاکم تلفیقی یا مختلط کیفریت
المللی بر عهدة شورای اکییت اسوت  از آنجا که بر اسا، کیشور،  ظیف  حفظ صل    اکییت بین

قوانود از اعضوای کلول کتحود     قواند اقدام به قأسیس ارکان فرعی کید، شوورا کوی    این شورا کی
طریو  ا لوی ایون    ذ کیید. یس بوه المللی اقخابخواهد قا قدابیری را برای حفظ صل    اکییت بین

امرا گذارد. دادگاه  یژة سویرالئون  قواند قدابیری را در این خصو  اقخاذ کید   بهشورا رأسا  کی
المللی ر اندا در آفریقا قأسیس شد. این د کین کرمع کیفری است که بید از دادگاه کیفری بین

کلل کتحد ایجواد شود )رنججریوان       دادگاه بیا به درخواست د لت سیرالئون   هم اری سازکان
(. از حیوث کاهیوت، ایون دادگواه نسول سووم کحواک  کیفوری         12: 1233ال تاب خیابانی، کل 
شوده شواکل   المللوی شود. کحاک  نسل سوم یوا کحواک  کخوتلط یوا بوین     المللی کحسوب کیبین

ها   ت د لتالیادة کاکجوج است که به درخواسکرامیی چون دادگاه  یژة سیرالئون   شیر فوق
 با قواف  سازکان کلل کتحد ایجاد شده است.

المللی به این دلیل اسوت کوه در   بودن نسل سوم برخی کرامع کیفری بینقلفیقی یا کختلط
اعموا  در ایون کراموع بیضوا      المللی حضور دارند   حقووق قابول  آن قرکیجی از قضا  کلی   بین

  . قغییور ر یو  (Voir & et Villalapando, 2005: 239-340المللوی اسوت )  حقووق کلوی   بوین   
سوی کحاک  کخوتلط، در  اقوع اسوتفاده از    المللی از ایجاد کحاک  کیفری بهسیاست میایی بین

های سیاسی کومود   انتظارا  ماکیو   المللی ناشی از چالشقجربیا  قحوال  نظام کیفری بین
ر ی نوه کحواک  در افو  یویش    گوالمللی بووده اسوت. نقوش ایون    مهانی از اثربخشی کحاک  بین

های کورثر ایون کحواک  از مملوه     المللی بیش از ییش اهمیت یافته   کرلفهسیاست کیفری بین
المللوی کتیاسور بوا    یذیری   قرکیر قضا    کقررا ، کومر شده است قا کحواک  بوین  انیطاف

کحواک  بوا   کوارگیری   عوح انجام دهید. این اکور کریود بوه   ر ی،  ظای  خود را به عییت ییش
گورا   مهوانی بوه    قجربیا  ییشین است. کحاک  کختلط بارزقرین قجلی ر ی ورد مواکع، کثور    

انود، در  المللی است. این کحاک ، که اغلر قیها د  نظام حقوقی کیرفوی شوده  عدالت کیفری بین
شوود، از کورز د گوانپی سویت     المللی اعما  کوی مایی که عدالت در خصو  میایا  عمدة بین

یوذیر   گواهی   ای کتیاسر   انیطافاند   از آنجا که گزییهالمللی   داخلی فراقر رفتهینکحاک  ب
شوند کوه رفوع شو اف    کیید، فاقد این د گانپی هستید. از طرفی، کومر کیکطلوب را ارائه کی

المللوی  المللی در کحواک  بوین  های داخلی   دیوان بینکیفری ناشی از ظرفیت کحد د دادگاهبی
ر د؛ هر چید کوه نوواقص     ها ییشاذ سیاست حقوقی کتیاسر با ساختار   شیوة عمل آنبا اقخ

اطمییوان کراموع   کالحظه است. بیابراین، با قومه بوه عودم  ایراداقی نیز در این کد  کختلط قابل
ییوندد    قوع کیالمللی بهها میایا  بینالمللی به نظام قضایی کشورهایی که در آنقضایی بین

المللوی، کوه در هور د  ن توه در اصول      ها به کرامع قضوایی بوین  بال  عدم اعتماد کاکل د لتکتقا
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المللوی کتجلوی اسوت، قأسویس کحواک  کیفوری کخوتلط        صالحیت ق میلی دیوان کیفری بین
شوود )نماکیوان،   المللی کحسووب کوی  راه اری کیتد    حد فاصل د  نظام قضایی داخلی   بین

1231 :112-112.) 
یژة سیرالئون، در  اقع به درخواست د لت   هم اری شورای اکییت قأسویس شود،   دادگاه  

المللی ر اندا را رأسا  شورای اکییت ایجاد کرد   از ایون مهوت بوا    درحالی که دادگاه کیفری بین
الیادة سیپا ، آخرین کرمیی است که در آفریقوا شو ل   دادگاه سیرالئون قفا   دارد. شیر فوق

کیظور قیقیر   کحاکم  کرق جان میایا  ارق ابی در کشوور آفریقوایی چواد    گرفت. این شیر به
با حمایوت ایواال  کتحودة آکری وا قودر  را در چواد        1332قأسیس شد. حیسن هابره در سا  

 سوال   ی، بر این کشور ح وکت کرد. در کود  ح وکوت هشوت    1335دست گرفت   قا سا  به
شودن  ی بوه سویپا ، دعوا ی کتیوددی در      ییاهیوده  میایا  زیادی در چاد رخ داد   با فورار   

شوده    نتیجه بوودن دعوا ی کطور ح   های چاد، بلژی    سیپا  علیه هابره کطرح شد. بیدادگاه
قیقیر   کحاکم  کرثر حیسن هابره، کومر طرح این قضیه در کرامع کختلفی چون کمیت  عدم

در  2در کقابول عجوداو  اد   1ی سا المللی دادگستری شد. با ییر زی ک عدش یجه   دیوان بین
طوور مودی دنجوا     قضی  کحاکم  حیسن هابره بوه ، 2512انتخابا  ریاست ممهوری در کار، 

زیرا قا قجل از آن، ارادة سیاسی  اقیوی  موود نداشوت   بوا طورح کسوائل گونواگون، کوانع         ، شد
ای بورای  تیاکوه شد. سرانجام، اقحادیو  آفریقوایی بوا د لوت سویپا  کوافق     ییشرفت عملی آن کی

قانون قأسیس این شویر   2512دساکجر  14الیادة سیپا  اکضا کردند که در قأسیس شیر فوق
قصوویر رسوید. ایون شویر بورای قیقیور   کحاکمو  کسوئو  یوا          در کجلس کلی این کشور به

شدة چاد   های قصویرالمللی   کیوانسیونالملل، عرف بینهای حقوق بینکسئوالن اصلی نقض
ارق واب یافتوه    1335دسواکجر   1قوا   1332ژ ئون   4قأسیس شد که در سرزکین چاد از سیپا  

الیادة کاکجوج است،  لی از ایون مهوت کوه ایون     این شیر دادگاه، بیشتر شجیه شیر فوق 2بود.
اند از شویر کواکجوج کتمایزنود.    ای )اقحادی  آفریقایی( ایجاد شدهشیر به ابت ار سازکان کیطقه

در نظام قضایی سیپا  اهمیت زیادی دارد، زیرا این شیر برای قیقیور    قأسیس چیین شیجی 
نظور  گونه ارقجاط کستقیمی با د لت سیپا  ندارنود. بوه  کحاکم  افرادی ایجاد شده است که هیچ

رسد چیین اقداکی در چارچوب صالحیت مهوانی   انجوام قیهودا  ایون کشوور نسوجت بوه        کی
 ر است. یذیالمللی قومیههای بینکیوانسیون

های داخلی کشور، صالحیت رسیدگی به مرایمی دارند که نه طج  صالحیت مهانی، دادگاه
 یو  از کوته    کجیوی علیوه قجیو  آن     کییوده  اقوع شوده   نوه هویچ     در قلمر  کشور رسیدگی

 بودن مرای  ارق ابی کوعوع صالحیتکشورند   نه مرم علیه آن کشور ارق اب یافته است. قجی 

                                                           
1. Macky Sall 
2. Abdoulaye Wade 
3. Accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine, 2012. 
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 سوازد   در نتیجوه بوه هور    دار کوی حوه حد است که  مدان ماکی  مهوانی را مری  مهانی به آن
: 1232ح  قیقیر، کحاکمه   کجازا  چیین کجرکییی را خواهد داد )کیرکحمدصادقی،  د لتی

40  .) 
در سیپا  کحاکمه شد   دادگواه سویپا  ا     2510در نهایت، حیسن هابره در ا اخر کاه کی 

کجورم   1335قوا   1332هوای  ر فرکان قتل چهل هزار قون در سوا   را در سه کورد قجا ز   صد 
شیاخت. این نخستین دادگاهی است که به یشتوان  اقحادی  آفریقا، ح مران ساب  کشوری را به 

شو  اقموام دادگواه حیسون هوابره سوی  بیوای        مرم نقض حقوق بشر کح وم کرده است. بوی 
. ییش از این، ر ابط اقحادیو  آفریقوا بوا    یذیری در برابر نقض حقوق بشر در آفریقاستکسئولیت
دلیل درخواست برخی اعضای ایون اقحادیوه کجیوی بور عودم      المللی عدالت کیفری بهدادگاه بین

امرای اح ام این دادگاه کحد د شده بود، اکا کح وکیت حیسن هابره فصل مدیودی در ر ابوط   
ر حا ، نتیج  این کحاکمه ییر زی المللی عدالت کیفری   اقحادی  آفریقا گشود. در هدادگاه بین

قووان اکیود ار شود کوه هویچ دی تواقور       المللوی اسوت   کوی   بزرگی از مهت عدالت کیفری بین
میایت اری از کجازا  در اکان نخواهد بود. الجته، کحاکم  حیسون هوابره نزدیو  بوه نوی  قورن       

 1.چرخدهای عدالت خیلی آهسته کیدهد که چرخهطو  انجاکید که نشان کیبه
 

 المللی کیفری  اعتمادی دول آفریقایی به دیوان بینعلل بی
سیاسی قأثیرگوذار   -آگاهی از ییشییه   سیر قحو  عدالت کیفری، شیاسایی بسترهای امتماعی

هوای  بییوی کوانوع   کقا کوت   های ییشین، همچیین یویش ها   کداخلهبر آن، بررسی نتایج اقدام
بسیار حائز اهمیت است. هر گونه خطا   اهما  در ایون   احتمالی در زکیی  قحق  عدالت کیفری

ریزی نادرست   هدر رفتن اک انا    کیابع کوالی   انسوانی   خصو  کم ن است کیجر به برناکه
هوای عودالت   شده بخشوی از دالیول ناکواکی برناکوه    نهادهای عدالت کیفری شود. کطالیا  انجام

فقودان اطالعوا  کوافی در خصوو  ابیواد       قیری  دقی  کش ل کورد نظور یوا  کیفری را به عدم
کیدی کوعوع   انجام قحقیو  ییراکوون بسوترهایی    کختل  آن کربوط دانسته است. قحلیل نظام

هوای عودالت کیفوری    های اساسوی قود ین برناکوه   شرط مود آکده، از ییشکه کش ل در آن به
ثیر عواکول کختلفوی   ها   کش ال  نظام عدالت کیفری اغلور قحوت قوأ   آید. نارساییشمار کیبه
ها در هر یو  از اموزای ایون نظوام، دیپور      های اقخاذشده برای رفع آنحلآید   راه مود کیبه

اندرکاران نظام عدالت کیفری باید سازد. بیابراین، دستهای عدالت کیفری را نیز کتأثر کیبخش

                                                           
1. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/hissene-habre-verdict-landmark-decision -brings-

justice-for-tens-of-thousands-of-victims/ 
https://www.theguardian.com/world/2016/may/30/chad-hissene-habre-guilty-crimes-against-
humanity-senegal. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/hissene-habre-verdict-landmark-decision%20-brings-justice-for-tens-of-thousands-of-victims/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/hissene-habre-verdict-landmark-decision%20-brings-justice-for-tens-of-thousands-of-victims/
https://www.theguardian.com/world/2016/may/30/chad-hissene-habre-guilty-crimes-against-humanity-senegal
https://www.theguardian.com/world/2016/may/30/chad-hissene-habre-guilty-crimes-against-humanity-senegal
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 موود  ة کشو ال  بوه  ها در کحد دها   سیاستپذارینسجت به ییاکدهای مانجی هر ی  از برناکه
 .(20-21: 1234فرمیها، آکده، آگاهی کاکل داشته باشید )

 

 المللیالف( عدم همکاری با دیوان کیفری بین
المللوی،  ی ی از آثار   قجیا  کیفی بور ز سووفقفاه  بوین د   آفریقوایی   دیووان کیفوری بوین       

اساسویاکه،   30جو  کوادة   اعتماد به آن دیووان اسوت. ط  علت عدمهم اری با دیوان کذکور بهعدم
ها کیسر اسوت،  انجام قحقی    قیقیر مرایمی که قحت صالحیت دیوان است، با هم اری د لت

المللوی  هوای کیفوری بوین   های قضایی شاکل کراحل ا لیه   کربوط بوه رسویدگی  زیرا هم  اقدام
ی، نیازکید المللآ ری دالیل   امرای ح     مزآن در کحاک  کیفری بینقحقی ، قیقیر قا ممع

المللوی  هاسوت. ایون اکور کجوین آن اسوت کوه نهادهوای قضوایی بوین         کم    هم واری د لوت  
خووبی  ظوای  خوود را انجوام     الملل قادر نخواهید بود بوه هم اری قابیان اصلی حقوق بینبد ن
 دهید.

المللی، کربووط بوه قضوی     ی ی از کصادی  عدم هم اری د   آفریقایی با دیوان کیفری بین
رغ  صد ر قورار ملور دیووان علیوه عمرالجشویر      شود. علیممهور سودان، کیجشیر، رئیسعمرال

،  ی به کشورهای کختل  آفریقوایی سوفر کورد   ایون     (132-113: 1232آبادی، رکضانی قوام)
کومر اساسیاک  دیوان در خصو  هم اری با دیوان بور عهوده   کشورها از امرای قیهداقی که به

همین کیاسجت نیز رئیس کجموع د    . به(213: 1235زاده   اکیییان، سیکودارند سرباز زدند )
عضو اساسیاک  دیوان به کرّا  بر قیهدا  د   عضو در خصو  هم اری با دیوان قأکیود کورده   

 (.Cour pénale international, 2012است )
ای کجوازا   الملل کیفری، کقجو  اکثر کشورها بود، زیرا قا قجول از آن بور  قأسیس دیوان بین

کردند ساز کار خاصوی  موود نداشوت. در    المللی را نقض کیاشخاصی که کقررا    قوانین بین
های اقتصادی، قحری  یوا  المللی، اعما  کجازا چیین  عییتی قیها ساز کار کجارزه با مرای  بین

ه اعما  چیوین  کصادرة کاالها،   در نهایت در کوارد نادری استفاده از ز ر   قوة قهریه بود. اگرچ
گیواه   کظلووم نیوز    هوای بوی  رسد، عواقر آن داکیپیر انساننظر کیکجازاقی قا حدی کطلوب به

طور مدی اندیش  کسئولیت نظران حقوقی را بر آن داشته قا بهخواهد شد. این اکر برخی صاحر
ه اعموا   ها را طرح کیید. این عده بور ایون با رنود کیطقوی کوه قیهوا را      المللی د لتکیفری بین

الملل، الزام آنان به مجران خسوارا   کجازا  علیه کشورها را در صور  نقص کقررا  حقوق بین
ای الملول انطجواق نودارد؛ بیوابراین، بایود کح موه      داند، با نیازهای مدیود حقووق بوین    ارده کی

ر آن سزای اعما  خویش برساند، بد ن آن وه کتیاقو  المللی  مود داشته باشد قا کجرم را بهبین
هوای آفریقوایی،   زع  بیضی د لوت رغ  این نپرش   بهعلی .گیاه دیپر کتضرر شوندهای بیانسان

المللی کیفری در کسئل  رسیدگی به مورم عمرالجشویر   کوواردی از ایون دسوت، بوه       دیوان بین
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 ظای  خود عمل ن رده است، لذا د   آفریقایی اعتمواد خوود را بوه دیووان از دسوت دادنود. از       
 ر ، به لز م ایجاد ناظر   عمانت امرای خاصی در دیوان در این خصو  کیتقدند.این

شودن    بور سیاسوی   2512اکتجور   12هرحا ، د   آفریقوایی در قصومی  اخیور خوود در     به
المللی نسجت به قیقیر سران آفریقایی قأکید کردند. نقط  قمرکز سوفاستفادة دیوان کیفری بین

ای کوه ایون اکور را    گونهور کییا   کیا ن  ی قوسط دیوان بود، بهممهاین قصمی ، قیقیر رئیس
خطر افتادن حاکمیت، صل ، آشتی کلی   کارکردهای عادی نهادهای اساسی دانستید. کومر به
ها بر برخورداری رؤسوای کشوورها   قومه در قصمی  اقحادی  آفریقایی، قأکید کجدد آنن ت  قابل
در د ران قصدی است. چیین ر ی ردی در قضاد بوا کفواد کوادة    ها از کصونیت از قیقیر یا د لت

المللی است، زیرا طج  این کواده، کوقییوت رسومی، قوأثیری در     اساسیاک  دیوان کیفری بین 24
ها یوا  قیهایی کومجی برای قخفی  کجازا  نخواهد بود؛ لذا، کصونیتکسئولیت کیفری ندارد   به

کومور حقووق داخلوی یوا حقووق      سومی اشوخا  بوه   قواعد ش لی  یژه   کربوط به کوقییوت ر 
الملل، کانع اعما  صالحیت دیوان کیفری نسجت به این اشخا  نخواهد بود. الجته، الزم بوه  بین

المللی دادگستری نیز در دعوای کیپو علیه بلژی  اعوالم کورد کوه    یادآ ری است که دیوان بین
؛ زیرا  زیر اکور خارموه، کصوون از   د لت بلژی  قیهدا  خود را نسجت به کیپو نقض کرده است

. دیوان در خصو  قورار  (CIJ, 2002, para 78قیرض است )صالحیت کیفری خارمی   غیرقابل
بازداشت صادره از دادگاه بلژی  علیه  زیر خارمو  کیپوو اعوالم کورد کوه ایون اکور در حقووق         

یسوولی، برخوی   الملل قثجیت   کستقر شده اسوت کوه همانیود نماییودگان دیتلماقیو    ک     بین
اشخا  ردة باالی د لت کثل رئیس کشور، رئیس د لت یا  زیر خارمه، برخوردار از کصونیت از 

 .(Ibid, para 51های دیپرند )صالحیت کدنی   کیفری د لت
المللی دادگسوتری بوه کصوونیت شخصوی افوراد فووق در صوور         رسد، دیوان بیننظر کیبه

صو  کحاک  کلی سایر د   قومه دارد   چیین کصوونیتی  المللی قیها در خارق اب میایا  بین
کحوض از دسوت دادن سومت خوود،     شود. لذا، این افراد بوه المللی نمیشاکل کحاک  کیفری بین

 . (Ibid, para. 61قیقیر   ییپرد خواهید بود )دهید   قابلحمایت کزبور را از دست کی
 

 المللیبینگیری و خروج از دیوان کیفری ب( طرح موضوع کناره
گونه اقدام کرثر   عملی از طورف د    المللی، اگرچه کیشأ هیچعدم اعتماد به دیوان کیفری بین

در  1آفریقایی در این باره نیست، اف ار عموکی در راستای خر ج از دیوان در حا  هدایت اسوت. 
کختل  یر ندة در  هایدر ارقجاط با میجه 2512ستتاکجر  15این راستا، اقحادی  آفریقا، در قاریخ 

                                                           
المللوی کمتوین بوه راه    فرانسوی در سایت خود به همین کیظور خر ج از دیووان کیفوری بوین    -میجش آفریقایی. 1

 .http://africain-français.org/petition-cpi انداخته است. ر. .
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ممهور کییا   کیا ن  ی در خصو  اقهام ایشان به میایا  علیه بشوریت،  حا  رسیدگی رئیس
در یاسخ به این ناکه، کیا ن د م دیووان   1ای ارسا  کرد.کییا ناکه 2554ارق ابی بید از انتخابا  

ی یر نودة  هوا کید کوه صوالحیت رسویدگی بوه دالیول   نپرانوی      قصری  کی 2المللیکیفری بین
کطر حه را ندارد   این کوعوع در صالحیت شیر دیوان است   باید طج  اساسیاک  رم   قواعد 

های کطر حه در کورد در حا  حاعر، ققاعایی دا  بر ارسا  یر نده 2آیین دادرسی بررسی شود.
کییا به کرامع قضایی کییایی  مود ندارد   قضا  دیوان کطاب  چارچوب حقوقی کوموود بوین   

این در حالی است که شیج  دادرسی بوه علوت    .کییدکییدة دیوان اقخاذ قصمی  کید   قأسیس
 1فقدان ادل  کافی   مرح شهود با ش ست کوامه شد،  لی با کخالفت دادستان کوامه نشد. 

ای دربارة خر ج ممیوی  بر ناک  کذکور، اقحادی  آفریقایی در صدد برگزاری امال،  یژهعال ه
المللی   بازنپری در ر ابطش با این دیوان است کوه الجتوه قواکیون چیوین     فری بیناز دیوان کی

ها را نخست، د لت کییوا   بوا حمایوت برخوی د       امالسی برگزار نشده است. قماکی این اقدام
 ممهور کییا   کیا ن  ی در این دیوان کطرح کرد.آفریقایی در اعتراض به طرح یر ندة رئیس

 124کومور کوادة   المللی کیفری، بهر ج کشورها از اساسیاک  دیوان بینبا قومه به اک ان خ
کشوور بوه    122آن، در صور  قحق  خر ج قماکی د   آفریقایی از دیوان، د   عضو دیووان از  

اساسویاک  ایون    120ها در این سوط ، طجو  کوادة    گیری د لتیابد. اگرچه کیارهکاهش کی 34
کحقو  شود   از    2552کشور را الزم دارد، در سوا    05یر االمراشدن قصودیوان که برای الزم

قردید از نظر سیاسی، خر ج کشورهای کزبور کقجولیت این کیظر کش لی حادث نخواهد شد، بی
دهد   این اکر سجر قضیی  دیوان خواهد شد. با قومه بوه قصومی    الشیاع قرارکیدیوان را قحت

رسد که این کشورها بخواهید از دیووان  نظر کیبه اقحادی  آفریقایی، خیلی بیید 2512اکتجر  12
المللی خارج شوند. قصمی  اخیر اقحادیه قحت عیووان ر ابوط بوین آفریقوا   دیووان      کیفری بین
رغ  سو و  اقحادیو    کید. علیهیچ  مه ایدة خر ج از دیوان را کطرح نمیالمللی بهکیفری بین

المللی   ایودة  ری در اساسیاک  دیوان کیفری بینآفریقایی در قجا  خر ج از دیوان، کوعوع بازنپ
های کومود آن قاره در دستور کوار  قأسیس کرمیی کیفری در سط  آفریقا یا استفاده از ظرفیت

، 121کومور کوادة   قراردارد. در قصمی  اخیر اقحادیه بر کوعووع بوازنپری در اساسویاک  رم بوه    
د   آفریقوایی در حوا  قصودی در     همچیین قراردادن کوعوع قیقیر رؤسای کشوور   رؤسوای  

های عضو از ممله کواردی است که بر آن قأکید شده است. اکوا  دستور امال، آقی کجمع د لت
کید کوعووع قأسویس دیووان کیفوری     آنچه بیش از حد در قصمی  اخیر اقحادیه ملر قومه کی

 .(150-151: 1232آبادی، رکضانی قوامآفریقایی است )

                                                           
1. Lettre de l’Union africaine, 10 Septembre 2013 
2. Cuno Jakob Tarfusser 
3. Lettre du second vice-président de la CPI le juge Cuno Tarfusser, 13 Septembre 2013. 
4. http://www.iail.ir/35146-2/ 

http://www.iail.ir/35146-2/


 11   هکارهاالمللی در آفریقا؛ موانع و راتحقق عدالت کیفری بین

 یفری آفریقاییج( طرح تأسیس دیوان ک
آخرین اثر سوفقفاه  بین دیووان   د   آفریقوایی در طورح قأسویس دیووان کیفوری آفریقوایی        

المللوی   د   آفریقوایی   اعتمادی بین دیوان کیفری بوین کتجلی است که کجین ایجاد حصار بی
الیادة سیپا  برای کحاکم  حیسن هابره، طلوع چیین ر ی وردی در  است. با قأسیس شیر فوق

المللی چیدان مدیود نیسوت     حادی  آفریقایی بود. اگرچه قأسیس چیین شیجی در عرص  بیناق
کیظور کحاکم  خمرهای سرخ ایجاد شده بوود، آنچوه   الیادة کاکجوج بهقجل از این نیز شیر فوق

دهد، نقش اقحادی  آفریقوایی در ایجواد آن اسوت. شویر     این شیر را از شیر کاکجوج قمیز کی
پا  همانید شیر کاکجوج، قرکیجی کختلط دارد،  لی در ایجاد این شیر سوازکانی  الیادة سیفوق

بار برای قیقیر کسئو  یا کسئوالن میایا  ارق ابی در چاد، اقدام به انیقاد ای برای ا لینکیطقه
الوقوع ای بر قأسیس قریرقواند اکارهقیهایی نمیکید؛ هر چید بهای با ی ی از اعضا کیکوافقتیاکه

هر حا ، آنچه کسل  اسوت ایون اسوت کوه عودم هم واری د         دیوان کیفری آفریقایی باشد. به
  المللی با آن کرمع، با ر ح   کفاد فصل نهو  اساسویاک  دیووان   آفریقایی عضو دیوان کیفری بین

 آ رد.  در قضاد است   آثار کیفی بر کارکرد دیوان  ارد کی (200: 1232کیرکحمدصادقی، )
 

 آفریقا قلمرو در المللیبین کیفری هایرسیدگی تناعام و امکان
المللی که موز   های آفریقایی از دیوان کیفری بینفارغ از عدم هم اری یا خر ج احتمالی د لت

کیفرکوانی  رسد راه ارهایی در کقابل بینظر کیها از دیوان است، بهقجیا  ناخرسیدی این د لت
هوا  قوموه   قأکول اسوت. از مملو  ایون ظرفیوت      نیز قابلالمللی در این خصو  میایت اران بین

المللی در قلمر  آفریقا یا قوسی  صالحیت کراموع قضوایی   قوان به قأسیس کرمع کیفری بینکی
 المللی اشاره کرد.کیظور رسیدگی به میایا  بینکیفری فیلی به

ت. اسو  اسوتوار  دعوا ا سوه  بر المللیبین کیفری دیوان از آفریقایی هاید لت اساسا  ناخرسیدی
 بور  قمرکوز  بوا  قیهوا  کرموع  ایون  که دارد آن از ح ایت المللی،بین کیفری دیوان کارناک  نخست،
 نسوجت  اکتریالیستی کوعیی اقخاذ با   مغرافیایی قلمر  این در ارق ابی میایا    آفریقا  عییت

 میایوا   بوه  گیرسوید  حا  در کیفری، عدالت امرای برای قالش مایبه آفریقایی، هاید لت به
 سران   کقاکا  سوی از ارق ابی میایا  به رسیدگی د م،. است مغرافیایی قلمر  این در ارق ابی
 ایون  سران کصونیت با اکر این   نیست کم ن ها،کصونیت شغلی آن مهتبه آفریقایی هاید لت
 عدالت کیفری عما ا راستای در ظاهر به دیوان که اقداکاقی ایی ه نهایت در دارد. کجاییت هاد لت
 .(3-4: 1232دارد )زکانی،  کیافا  المللیاکییت بین   صل  با قحق  در دهدکی انجام

 ارماع یر نده، به به رسیدگی المللیبین کیفری دیوان اشتغا  هایاز راه ی ی چیان ه گفتی ،
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شوورای   ارادة به حد ثا  دیوان به یر نده چیانچه ارماع ر ،این . از1است اکییت طرف شورای از آن
 نهاد اندیشی اینکصلحت قابع نیز رسیدگی قیلی  اداکه یا که دارد  مود احتما  این باشد، اکییت

 10 کوادة  بوه  با استیاد   1122 قطییاک  قصویر با 2552 باشد؛ کماایی ه در این راستا در ژ ئی 
 کواه  د ازده کود  به  حافظان صل عملیا  قیقیر از کصونیت المللیکیفری بین دیوان اساسیاک 

 قیلیو   خواهوان  هوای هفوت ، قطییاکوه   فصل چارچوب در شورا کصوبا  همانید هم  شد. قجویز
 هیئوت  در بایود  ابتودا  شوورا  عودالت.  از است، نه کتأثر سیاسی کالحظا  از نیز یر نده در قیقیر

 دا ریاسوا،   بور  سوتس  کیود.  قوصی    را ارزیابی  عییتی 23 کادة کطاب    شود قاعی ظاهر
 لحواظ به شورا حقوقدانان، برخی اعتقاد به گرچه کید. را اقخاذ کورد آن در کقتضی اقداکا  خود

 کوه  داشوت  انتظوار  نجاید نیست، بیابراین حقوقی کوازین به کقید دا ری در این آن، بودنسیاسی
 ، دبیر1332غالی ) باشد. یطر ، عدالت بر کییارهای کیطج  الزاکا    همواره آن خر می عمل رد

 اشواره  صوری   طورقلخ به  اقییت ، به این1332 سا  خود در گزارش در کلل، ساب  سازکان کل
   را امرای عدالت نه دهد،کی قرار خود عمل کجیای را اعضا کیافع اکییت شورای»... است:  کرده

 ...«است.  سیاسی نهادی اکییت شورای که کیی  در  باید کا
 اصول  بر اسا، کتحد کلل اعضای کیویا  امابت عدالت، یییی از شتبردا این رسدکی نظربه

 کفهوم در عدالت با یاد کرد، المللیبین -سیاسی عدالت با آن از کساکحه بتوان به شاید برابری که
 آثار زد دن کجرم   از ققا  آن از هدف المللی، قفا   داشته باشد، کهبین کلی   از اع  کیفری،

را  کیفوری بوی  بوا  کجوارزه    عودالت  ارزش که سط  سیاسی رهجران از یاریبس نظر در .است مرم
 در دیووان  دعووی  طورح  از عموده  انتظوار  دهیود، قرارکی سیاسی کصال  سای  در   اندداده ققلیل
 کصوالح  طورفین   اک وان  ققویوت    میایوا   قوقو   آن برای بازدارندگی نقش کیفری المللیبین

 دیووان  کحضور  کفتووح در  یر نودة  چهار از ی ی عیوانبه  گاندایر ندة ا کثا ، است. برای اختالف
کفیود   قیهانه را رسیدگی اداک  این د لت ایی  اکا کرد، طرح د لت این را خود المللیبین کیفری
 کورده  ققاعوا  رسما  داند  کی کضر طرفین بین قوق  درگیری   سازش برای آن را بل ه داند،نمی

 آن در کیفری، المللیبین در دیوان دعوی طرح کتیاقر کیلوم قرار از شود، زیرا کتوق  رسیدگی
 آنوان  نظور  در لوذا  انود، رسیده قفاهماقی ه  به نشسته است   کذاکره به کخالفان د لت با کشور
 بایود  اکوا  شود؛ کیفریبی با   کجارزه موییعدالت قربانی نجاید ه  سیاسی از قفاه  کیزان همین

 قورار  نیست که قضایی نهادی  اقیی   کارکرد عدالت ذا  با کیطج  دیدگاه این که قومه داشت
 باشد.  عدالت امرای است عاکن

کشوغو    دیووان  کههیپاکی است. گونه  عییت بدین نیز عمرالجشیر   سودان کورد یر ندة در

                                                           
 از ی ی دارد. زیادی ه  کحاسن اکییت شورای قوسط کیفری مللیالدیوان بین به  عییت یا یر نده ارماع الجته، .1

 کوعووع    خواهیود بوود   دیووان  با هم اری به کلزم هاد لت کیشور 20   21 کواد براسا، که است این هاآن
 نخواهد بود. کطرح دیپر مرم قربانی د لت   کجرم د لت کتجوع یا مرم  قوع کحل د لت رعایت
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 قطور  در کشوور  دافوور  شورشویان    سودان بود، د لت ملر صد ر برای دادستان ققاعای بررسی
 کشووره    هوا از سوازکان  بسویاری  قلقوی  آکدند؛ طجیوا   نایل قوافقاقی به   کردند کذاکره با ی دیپر

 ر انودا ب  در کقطیوی کوه   آن اسوت. در  کوافی  دیووان  بازدارنودگی  هموین نقوش   کوه  بوود  ایون  
 از سیاسویون  نفر بوه قتول رسویدند، بسویاری     هاکیلیون بل ه   المللی هزارانبین ماکی  س و  
 کوه  کردنود کوی  گونوه قومیوه  ایون  را زدهمی  کشور این در ارادة کداخله نفقدا مهان رهجران  
 کوامهه که چرا شود،  ارد ماکی  ر ندا به قریگسترده   بیشتر هایخارمی زیان کداخل  با  یدن
 ,Ghaliاسوت )  نداشوته  المللوی بوین  اکییوت  بورای  حیاقی کیفیت هیچ هاآن نظر می  در این با

1992). 
 قیلی    غیرحقوقی هایشیوه به قوسل راه دیوان که اساسیاک  کرد فراکوش نجاید حا  هر در

اسوت.   گذاشوته  بواز  را بوه دیووان   اکییت شورای طرف از ارماعی هایدر یر نده رسیدگی قوق   
 نیست، اکییت شورای ققاعای به کار دیوان دستور از یر نده خر ج کییای به در اییجا قوق  الجته،

 خوود  که هاییبه یر نده رسیدگی در دائمی قوق  المللی دربارةان کیفری بیندیو زیرا اساسیاک 
 از بیود  رسدکی نظربه ن رده است. بیییییش صریحی ح   کرده، دیوان ارماع به اکییت شورای
 کوانع  قوانود نموی  کوس هویچ    چیزهیچ   است برخوردار کاکلی قضایی از استقال  دیوان ارماع،

 دیوان اساسیاک  10 کادة خا ، در شرایط باشد. فقط اییر نده چیین رد ح     صد ر رسیدگی
 اکییوت    صول   افتوادن  خطربه از امتیاب بهان  به عدالت امرای قیلی  حقوقی کحمل قرینکه 
 از ایقطییاکوه  صود ر  از یوس :» دارداشیار کی اساسیاکه 10 کادة است. قمس قابل المللی  بین

 قیویو  قیقیور   ققاعوای  بور  کجیوی  کتحد کلل هفت  کیشور فصل کومربه اکییت شورای طرف
 کربووط  کوورد  در دیووان  اساسویاک   کومور به قیقیجی قحقی  یا هیچ کاه د ازده کد  به یر نده،
 «یابد. قدا م شود یا آغاز قواندنمی

 د لت ملر رئیس ایی ه ادعای کتأسفانه دهد،کی احوا  نشان   ا عاع   قرائن که طورهمان
 برخوی  است. گرفته نیست، قو  المللیبین ماکی  صرف    صالح المللی بهبین کیفری ادگاهد در

بوا   قا کییدکی قالش ایکیطقه هایقالر سازکان در نیز هاآن از گر هی   صور  فردیبه هاد لت
 سوازند؛ کماایی وه د لوت    فوراه   را دیووان  اساسیاک  10 کادة امرای زکیی  اکییت، شورای اقیاع
   کییدکی قومهی فیالیتقابل طوربه بارهاین در الجزایر کثل آفریقایی هاید لت برخی دان  سو

 اقحادی  کیید. قرغیر حلی سیاسیراه یافتن به را کخالفان   خود، د لت  ساطت با قا دارند سیی
 رسد سازکانکی نظربه دیپر سوی از اکا دارند؛گام برکی کسیر همین در نیز عرب   اقحادی  آفریقا
 دیووان  کوه  انود ایون  خواهان اند  کخال  قساک  با  بیشک  اکییت دای  شورای عضو د     کلل
ایون   در کیود.  عمول  خوود   ظیفو   بوه  استقال  کاکل با قانونی نتیج  به رسیدن قا طور طجیییبه

 اکال کو  بواره ایون  در کل دبیر کوعع» داشت: کلل، اظهار سازکان سخیپوی کونتا،، کیشل راستا،
 کول  دبیور  دارد   کاکول  اسوتقال   کیفوری  المللوی بوین  که دیووان  است کیتقد  ی است. شفاف
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 اعوالم  نیوز  سوفیر فرانسوه  « کید. کداخله آن کحضر در کفتوح هاییر نده   آن اکور در قواندنمی
 1کید. دخالت دیوان کار در اکییت نجاید شورای که است کرده

 قیلی  یر ندة عمرالجشیر ساختن عملی در  قو ح  ارندةد لت د عیوانبه آکری ا د لت کوعع
 به اساسیاک  این د لت ایی ه ا    مود دارد. زکییه این در نیز قجولیقابل دالیل .است که  بسیار
 قم وین  عور ر     شرط یر نده   قیدبی ییپیری  ی بر بیابراین اصرار است؛ نشده کلح  دیوان
 قردیودآکیز  مهانیان عموکی اف ار حداقل برای دیوان، ابربر در عمرالجشیر   شخص سودان د لت
آن    اسوت  کهو   نیوز  دیپوری  کسوئل   هابود. برای اکری ایی نخواهد قجو قابل هاآن   برای است

 داد، را نشان هم اری ها نهایتآکری ایی با هدف در این سودان   است قر ریس  با کجارزه کوعوع
 2اسوت.  فرسوتاده  سویا  کقر سوازکان  به هم اری برای د راخو اکییتی رئیس سر یس که طوریبه

   می  دارفور کیطق  در شده که کدعی خود اظهارا  قرینقازه در نظاکی آکری ا کقاکا  از ی ی
 شورشوی  نیر های بالفاصله که را اظهارا  این ناظران سیاسی 2است. یافته عمال  خاقمه درگیری
 کردنود  قلقی دافور یر ندة برای حلی سیاسیراه یافتن بر هااکری ایی نشان  قمایل کردند، ق ذیر

 دارد. قأثیر المللیبین قضایی کرامع که بر اقداکا 
 شوورای اکییوت   بوه  ییشیهادش قجو  عدم از اقحادی  آفریقا ای،کیطقه هایسازکان سط  در
 اعالم   کرده ابراز ناخشیودی شد به عمرالجشیر یر ندة رسیدگی به قیلی  قطییاک  صد ر بر دا 

 هویچ    آ رده در قیلی  حالت یر نده به این در اکییت را شورای با خود که هم اری است داشته
 یر نودة  اصولی  کوه کوته    اسوت  حالی در این   1کرد نخواهد شورا به کته  دستپیری در کم ی
 ی،المللی کیفرملر از سوی دادستان دیوان بین ح   صد ر یییی عمرالجشیر، کتیاقر سودان،

 کوه  باشود  سیاسی ییام این قا القاکییدة داشته است سفرهایی کصر   قطر از ممله کشور چید به
 کقابول،  در .نیسوتید  قائل المللیبین دیوان کیفری اح ام برای ارزشی یذیرنده،   کشورهای  ی

 بوه  رسویدگی    ملور صوادره   قورار  امورای  درصدد خود هایقمام قوانایی به قوسل با نیز دیوان
 اسومار   بوه  کوسوم آستان  امال، در است. آکده بر عمرالجشیر ممله یر نده از کتهمان اکا اقه
ایون   کقاکوا   از قوا  کورد  سفر کشور این به دادستان دیوان ا کاکتو ا گاندا، در 2553 ژ ئی  در که

 بوه دیووان   کییود    دستپیر را  ی کذکور، در نشست حضور عمرالجشیر صور  در بخواهد کشور
 بوه  را ققاعوای دادسوتان   کراقور    گرفتیود ییش را ایحل کیانهراه ا گاندا کقاکا  هید.د قحویل

 در حوالی  ایون  اموال، شود؛   در سودان حضور عدم به کیجر این قضیه   دادند اطالع عمرالجشیر
  اکویش  است )همان(. در بوده ییشین هاید ره در نشست این ثابت سودان یای کشور که است
قصومی    د  ا  ، 24 قواریخ  در دیووان  کقودکاقی  ا   شویج   از عمرالجشیر، د   برخی کیزبانی به

                                                           
1. www.rtlinfo.be/rtl/archive/article/152127/?& archiveyear=2008 
2. www.lemonde.fr/Afrique/article/2008/07/15/ darfour-la CPI. 
3. http://fr.news.yahoo.com/4/20090827/twlsoudan- darfour-onu-bd5ae06.html. 
4. www. Afriquejet.com. actualties/ Societe; www. Afriqueavenir.org/ 2009/07.27. 

http://www.rtlinfo.be/rtl/archive/article/152127/?&
http://www.lemonde.fr/Afrique/article/2008/07/15/
http://fr.news.yahoo.com/4/20090827/twlsoudan-
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 بوه  کشورها،   برخی کته  مانر از المللیبین قیهدا  کراقر نقض آن طی   کرد اقخاذ مداگانه
 در را کیاسجی اقدام هر رسانده شد قا کلل سازکان اکییت شورای   عضو دیوان د   کجمع اطالع
 سفرای فراخواندن با د   ار یایی از زیادی شمار ه  دیتلماسی صحی  در 1د.دهی زکییه انجام این

 ابالغ کیزبان د   به را از عمرالجشیر استقجا  به نسجت خود اعتراض کراقر   کییا چاد کشورهای
هوای د لوت کجیوی بور     دیوان عالی آفریقای میوبی علیه سیاست 2510کار،  10رأی  2کردند.

جشیر صادر شد، که در آن به نقوض قواعود آکوره، میایوا  میپوی        العدم دستپیری عمرحسن
المللی کته  شوده اسوت. ییوام دیووان     کشی   قحقیقا  شورای اکییت   دیوان کیفری بیننسل

الملول   گواکی   عالی آفریقای میوبی قدکی در مهت امرای عدالت   قوسی  قدریجی حقوق بین
المللی   نادیده گرفتن لی اصل اخالق   ارزش بینالملکراقر هیجاری قواعد بیندر مهت سلسله

 2هاست.ارادة د لت
 

 المللی در قارة آفریقاراهکارهای تحقق عدالت کیفری بین
کردن بودقرین کووارد نقوض حقووق بشور، ایجواد       داری برای کحد در اج کرامع قضایی عد برده

یستمی عر ری را برای ر ندها   کید. این دادگاه سالمللی نمونه را فراه  کیسیست  دادگاه بین
المللی کدرن است قا از نقض حقوق بشر های کیفری بینکید که کشابه با دادگاهقوانین کهیا کی

الملل از عدالت کیفری المللی که در نظام حقوق بیندر آفریقا ملوگیری کید. دیوان کیفری بین
هوای بوین المللوی قیاکول دارد. بوا      ازکانقیها با کشورهای آفریقایی، بل ه با سکید، نهفیالیت کی

فیالیت در کقیا، مهانی، با هدف یایان دادن بوه کصوونیت از کجوازا    ملووگیری از ارق واب      
قواند نقش کورثری ایفوا کیود. الجتوه، از بسویاری مهوا ، دیووان کیفوری         المللی کیمیایت بین

اساسیاکه، در برابور   0کطاب  کادة المللی همچیان در کراحل ا لی  قوسیه قراردارد؛ کماایی ه بین
کاند. کیفرانس بازنپری در کواکتال بحوث   قجا ز کشورها قا به هیپام اعما  صالحیت، کیتظر کی

 کربوط به قجا ز کشورها را با افز دن قجصره   اصالح آن قوسیه داد. 
رهوای  داری قوا بریوایی   ییشورفت هیجا   های عدبردهالملل، از زکان ایجاد دادگاهحقوق بین

عیوان سرباز میپوی، در صودد قوسوی  ماکیو      کارگیری کودکان بهکربوط به حقوق بشر علیه به
کدنی بوده است که به کجانی هیجارهای حقوق بشر احترام گذارد   به اهمیت ایون هیجارهوا در   

 سازی کراحل   ر ند کحاکما  عادالنوه ر ، اک ان ییادههای مهانی ارزش قائل شود. از اینکرقجه
دهد. در نتیجه نقش کهمی در قوسی  هیجارهای المللی را افزایش کیهای بینکشر عیت دادگاه

                                                           
1. www.icc-cpi.int. 
2. www.bbc.co.uk/news/world-africa-11156184. 

 http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/153314 ممشید کمتاز، دانشپاه کردستان، سییدج. 2
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ای قواریخی در قوسوی    کید. قصمی  لوبانپا دربارة کودکان سرباز، لحظهاصلی حقوق بشر ایفا کی
داری طوی شود   هوای عودبرده  این هیجارها بود قا دیوان در کسیر کهمی قرارگرفت   بوا دادگواه  

(Fernandez, 2014: 45.) 
قواند کسئولیت کیفری را شود کیالمللی مدیدی که با دادگاهی قوی یشتیجانی کینظام بین

های قضوایی  های اقحادی  آفریقا باید در مهت ققویت امرای قانون کلی   نظامقأکین کید. قالش
د   دخالوت دیووان   ر  شوصور   اقیی   اثربخش با مرای  گسترده ر بههدایت شود قا بتواند به

طور عادالنه بوه نووع بشور    کید است که بهالمللی را حذف کید. حاکمیت قانون ابزاری قدر بین
سازد. الجتوه،  صور  سازگار عدم قیاد  بین کجرکان   قربانیان را کتوازن کیکید   بهخدکت کی

یی کجازا  کحسوب المللی کیفری   امرای داخلی آن قیها راهجردهای امرااساسیاک  دیوان بین
لحواظ دیپور سواز کارهای حقووقی     های اقتضایی   کحاکما  داخلی بهشود. فیالیت دادگاهنمی

المللی در نظور  های عدالت کیفری بین)کثل کیوانسیون ژنو( نیز باید بخشی از هدف ا لی  یر ژه
 :Ibidارگیورد ) المللی قحوت قیقیور قر  این قرقیر بدقرین میایا  با قانون بینگرفته شود قا به

56.) 
کصونیت از »کردن فرهی  کنر اندا راهی طوالنی را در این زکییه ییموده است. برای ریشه

کشی   دیپور مورای  علیوه بشوریت بایود      در این کشور، صدها هزار نفر از عواکل نسل« کجازا 
د، بل ه ظرفیوت  قیها فاقد قدر  الزم بوگرفت. دادگاه کیفری ر اندا نهقحت ییپرد قضایی قرارکی

المللوی  قیقیر قماکی عاکالن   کجرکان را ه  نداشت. این کسئولیت ناگزیر بر عهدة کحاک  بین
قرارگرفت. این کشور برای ر یار یی با عاکالن   کجرکان، ر ی ردی چید مهی در یویش گرفوت   

هوای  سویتی کاکاکوا ر ش   -هوای نووین  کرد   از طری  دادگاهکه با کصونیت کجازا  کجارزه کی
 ابداعی کجازا  را اعما  کرد.

المللوی  هوای کیفوری بوین   دسترسی به قدر ، دلیلی برای قجرئه یا قیلیو  اقوداکا  دادگواه   
ر د، شود. قماکی ر ندهای آغازین ییش از دادگاه باید کطاب  با اساسیاک  رم یویش کحسوب نمی
المللوی  و  مورای  بوین  شورای اکییت سازکان کلل بر آن  ارد شوود. در خصو   10کپر آن ه بید 

یافته در کشورهای آفریقایی عضو اساسویاک  رم، اقحادیو  آفریقوا بایود کقودم بور دادگواه        ارق اب
المللی اقدام کید. اقحادی  آفریقا باید کشورهای عضوو را قشووی  بوه رعایوت قووانین      کیفری بین

قوا   دیووان کیفوری    (. برای قرکی  ر ابط بوین اقحادیو  آفری  Ibid: 113قحت اساسیاک  رم کید )
المللی الزم است که دیوان دیدگاهش را نسجت به اقحادی  آفریقوا کوورد بوازنپری قراردهود.     بین
کییوده   کجموع   المللی، شاکل دادستانی، دفتور شویر ثجوت   خصو ، نظام دیوان کیفری بینبه

طریو   هایش را بیشوتر کیود   بوا ماکیو  کودنی آفریقوا از       کشورهای عضو، باید گسترة فیالیت
برگزاری ملساقی در قارة آفریقا   نیز با اقخاذ دیودگاهی کیاسور در برابور نماییودگان اقحادیو       

 المللی در الهه،  ارد قیاکل اساسی شود.  آفریقا در زکان برگزاری ملسا  در دیوان کیفری بین
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د فاطو بن سودا، دادستان کل دیوان، نیاز به این دارد که کشا ر سیاسی ارشدی قییوین کیو  
های در حا  های سیاسی نظیر اقحادی  آفریقا عمل کید. این کسئله به قالشقا رابطی با سازکان

المللی در نزد سران اقحادی  آفریقوا در آدیوس آبابوا    انجام برای کیتجر ساختن دیوان کیفری بین
، های دادستانی، برای احقاق حو  کید. همچیین، بن سودا باید کدارکی دا  بر سیاستکم  کی

خصو  در کشورهایی ارائه کید که هیوز قحوت قوأثیر میو  قراردارنود، قوا زکییوه را بورای        به
قوانود  گسترش صل  فراه  آ رد. قا مایی که به اقحادی  آفریقا کربووط اسوت، ایون اقحادیوه کوی     

خصو ، اقحادی  آفریقا سازکانی کشارکت کید. بهخرج دهد قا برای قرکی  ر ابط بینابت اراقی به
عیووان شوری ش از   قواند بوه المللی کیید ارزیابی کید که چپونه   چه زکانی دیوان کیفری بینبا

قوانود بوا   نظر آکادگی برای کقابله با نقض حقوق بشر در قارة آفریقا عمل کید. اقحادی  آفریقا کی
شود   از حضور کشورهای آفریقایی در کجموع کشوورهای    المللی  ارد گفتپودیوان کیفری بین

هایش به نظام دیووان اسوتفاده کیود.    المللی برای اعالم دیدگاهعضو اساسیاک  دیوان کیفری بین
قواند با ماکی  کدنی در رابطه با قحلیل سیاسی، حمایوت از قربانیوان،   عال ه، اقحادی  آفریقا کیبه

ه المللی از نزدیو  هم واری داشوت   سیدسازی، هشداردهی   رایزنی در کورد عدالت کیفری بین
باشد. ماکی  کدنی آفریقا باید دیدگاهی کتیاد  در برخورد با قحلیل قوأثیر کوداخال  دیووان در    

گیوری انتقوادی سوازنده در برابور     فرایید برقراری صل  در قاره اقخاذ کید. این کار نیاز به کوعوع 
 (. Werle et al., 2014المللی دارد )دیوان کیفری بین

 

 ، مالیتیمبوکتو –تخریب میراث فرهنگی
کیراث فرهیپی آیی  بشریت   سرچشم  قجربیا  انسانی در طو  اعصار اسوت، بیوابراین نجایود    

ای صور  فزاییدهغایت که  هویتما بهکومر شپفتی باشد حمال  عمدی به چیین نمودهای به
هوا یویش از   شود. کد کان در قرن حاعر دیده کیبرانپیز نزد کیش فرهیپیکثاب  اکری نفر به
 ه قخریر اکاکن قاریخی در سوریه   عراق رخ دهد فاقوبن سودا، دادستان دیوان، بور نیواز بوه    آن

شده در چارچوب دیوان قأکید کرده بود. اقودام  شدة اکوا  فرهیپی کحافظتکهار قخریر حساب
کثالی از آن است.  ی طوی سوخیانی در ملسو  اسوتماع     « کالی»دادستانی در رابطه با  عییت 

ا  اظهار کرد قیمجوکتو که اکیون در فهرست کیراث مهانی یونسو و ثجوت شوده در    قأیید اقهاک
های ف ری   کییوی آفریقا قجدیل شده است. ایون  کیالدی به ی ی از یایتخت 10  10های سده

شهر نقشی اساسی در گسترش اسالم ایفاکرده است؛ کهد آکوزش بووده   ک وان ر شویی بورای     
کید. قخریور آن بوه کیزلو     که دانشمیدان بسیاری را مذب کی هایی از دانش آکوزان استنسل

های اعصار را یشت سر گذاشته بودنود   شواهدی بور گذشوت      هایی است که  یرانینابودی سازه
ها باقی کانده اسوت.  ی در  یرش وه قیمجوکتو   مایپاه  االی آن در قاریخ   کردم در طو  نسل
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ها را برشومرد. بوه قیجیور  ی، فرهیو      رده اهمیت آناهمیت کیراث فرهیپی   قجیین آثار گست
دهد کا که هستی ؛ یییی هویوت ماکیوه اکووا  فرهیپوی، قجسو       یییی آن چیزی که نشان کی

سوان  کادی   کالجدی فرهی    هویوت قواریخ یو  کلوت اسوت. در  اقوع، اکووا  فرهیپوی بوه         
سوت   چیوزی فراقور از    گور ا کاند که هویت قاریخی   ممیی ی  کلت را ح ایتهایی کیدرفش

های قیمجوکتو به خرابه قجدیل شود، قیهوا بوا هودف     کییاست. آراکپاهر ح   بیخشت   سی  بی
کوعوع قخریور بیاهوای   المللی دیوان کیفری بینهای دگراندیشانه. ها   ارزشنابودکردن قفا  

سوالکپرای  ر  در کوورد ا قاریخی   کذهجی را مرای  میپی شیاخت   از رهپوذر دادرسوی یویش   
المهودی، کوه   کرقجط با انصارالدین   القاعده در کشور کغرب اسوالکی عمول کورد. احمود الفقوی     

زیارقپواه    ده کورده اسوت، کوته  بوه قخریور      شهر قیمجوکتو در کالی را راهجری کوی « حسجه»
کردن صالحیت دیوان در شده در کیراث مهانی یونس وست. این یر نده برای ر شنکسجد ثجت

 .اع کختل  قربانیان   رفتارهای کجرکانه گام کهمی خواهد بودباب انو
المللی بار در قاریخ دیوان کیفری بیناین یر نده از آن مهت نیز که  است که برای نخستین

قورین  کیفری کتهمی قصد خود کجیی بر یذیرش کجرکیت را ابراز کرده اسوت. سورانجام، کوقواه   
عیوان شوری  در ارق واب مورای  میپوی،     ح وکیت   بهدادرسی در قاریخ دیوان با صد ر رأی ک

قخریر آثار فرهیپی با هدایت عاکدان  بیاهای فرهیپی   کذهجی  رای ش ی کیقو  احوراز    ی  
 (.2510کیش   دیوقتر، را به نه سا  زندان کح وم کرد )شیاع

 
 المللی کیفریمحاکمات درحال رسیدگی دیوان بین

 جمهوری آفریقای مرکزیالف( 
 2510ان ییر بمجا، کیا ن ریویس ممهووری سواب  ممهووری دکوکراقیو  کیپوو، در کوار،        ژ

کیالدی در ا لین رأی دیوان دربارة بزه اری ناشی از مرای  میسی   مرای  کجتیی بر میسویت  
بور قواریخی     عیوان مورم میپوی   نیوز مورای  علیوه بشوریت( کح ووم شود. عوال ه         )قجا ز به

ه در ق اکل عودالت میسویتی، کح وکیوت بمجوا نخسوتین یر نودة       بودن مهانی این لحظکغتی 
 المللی بوود کوه بوه فرکانودهان رده    کجتیی بر کسئولیت کیفری فرکاندهی در دیوان کیفری بین

عهوده نپیرنود،   باالی نظاکی این ییام را ارسا  کرد که اگر کسئولیت اعما  زیردستان خود را به
 1رم قرار خواهید گرفت.ایشان نیز در مریان قیقیر اساسیاک  

 
 ب( لیبی 

المللی کیفری ارمواع داد. در قطییاکو    سازکان کلل قضی  لیجی را به دیوان بین 1345قطییاک  
                                                           

1. http://www.iail.ir/35146-2/ 
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خواهد که قضی  لیجی را ییپیری المللی کیفری کی، شورای اکییت از دادستان دیوان بین1345
اند در دستور کار خود کرق ر شدهکقاکا  لیجیایی  2511فوری   10کید   مرایمی را که بید از 

داشته در کشتار کردم را کورد ییپرد قراردهد. بیابراین، شوورای  قراردهد   کقاکا  لیجیایی دست
اکییووت رسوویدگی بووه اقفاقوواقی را کووه از آن ر ز در لیجووی رخ داده بووود مووز  صووالحیت دیوووان 

 1المللی کیفری دانست.بین
 

 المللی کیفرین بینهای دادستانی مرتبط با دیواپرونده
 اوگاندا –الف( دستگیری فرماندة ارتش مقاومت خدا

، قضا  قصمی  گرفتید که د کییی  ا نپون، فرکانده ساب  ارقش کقا کت خدا، 2510در کار، 
فقره مرای  میپی   مرای  علیه بشریت به کحاکمه ب شانید که این مورای    45را برای ارق اب 

در شما  ا گاندا صوور  گرفتوه بوود.    « ماشدگان داخلیبی»ه ارد گاه غالجا  در ارقجاط با حمله ب
 10خدکت گرفتن   استفاده از کودکان زیور  ازد اج امجاری، حاکلپی امجاری، ش یجه، قتل   به

دهد که د کییی  ا نپوون کوته  بوه    سا  در کخاصم  کسلحانه قسمتی از اقهاکاقی را ش ل کی
 .2هاستارق اب کستقی  بیضی از آن

 
 ساحل عاج –رییس دولت سابق ةب( نخستین محاکم

ممهور ساب  ساحل عاج، که نخستین کوورد بازداشوت رئویس د لوت     یر ندة لوران باگجو، رئیس
رساند: هیچ کوس بواالقر از   بوده است   ی ی از اصو  بییادین اساسیاک  رم را به کیص  ظهور کی

آغواز   2510بلپوده، رهجر موانان، در ژانویو   قانون نیست. باگجو، که کحاکم   ی به همراه چارلز 
شد، کته  به قتل، قجا ز میسی، سایر اعما  غیور انسوانی،   مورم قیقیور کیفوری در حیطو        

 .2ساحل عاج است 2511   2515های یس از انتخابا  مرای  علیه بشریت در مریان خشونت
 

 ج(دولت جمهوری گابن

بوه   2510خابوا  ریاسوت ممهووری در کوی     مورم خشوونت یوس از انت   د لت ممهوری گابن به
 1دادستانی دیوان ارماع داده شد.

 
 

                                                           
1. http://www.iccnow.org/?mod=libya 
2. http://www.iail.ir/35146-2/  
3. http://www.iccnow.org/?mod=ivorycoast 
4. http://www.icicl.org/details.asp?id=427 

http://www.icicl.org/details.asp?id=427
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روی اتحادیاة آفریقاا و   عدالت سیاسی و سیاست قضاایی؛ راهای پایش   
 المللی کیفریدیوان بین

شووند، بایود   دیوان در اِعما  اختیار قانونی نسجت به افورادی کوه کرق ور چیوین میایواقی کوی      
گیوری دیووان   . از آنجا کوه کشوورهای آفریقوایی در شو ل    ر ی ردی شفاف   صری  داشته باشد

اند، قا به اکور ز،  المللی کیفری   قد ین اساسیاک  آن در کیفرانس رم نقشی حیاقی ایفا کردهبین
المللی کیفری اسوت. در  ای در کیان کجموعه کشورهای عضو دیوان بینقرین گر ه کیطقهبزرگ

این دیوان حمایت کرده بودند، کح وکیوت عمرالجشویر،    حالی که کشورهای آفریقایی در ابتدا از
باعث قیرگی رابطو  کشوورهای آفریقوایی بوا      2553ممهور سودان، قوسط دیوان در سا  رئیس

دیوان شد. در یی این حرکت، اقحادی  آفریقا که در عمل، نماییدة قماکی کشوورهای قواره بوود،    
در ییش گرفت. این اقحادیه از کشوورهای  المللی کیفری ر ی ردی خصمانه نسجت به دیوان بین

عضو درخواست کرد قا سیاستی کجیی بر عدم هم واری بوا دیووان اقخواذ کییود. ایون سیاسوت        
همچیان کوعع یایدار آفریقا در قجا  دیوان است، اگرچوه هور د  سوازکان کوعوع کشوترکی در      

 دارند.« سیاست قضایی»  « عدالت سیاسی»کورد اِعما  
گواه  المللی، هویچ ع یا قزاح  کیان عدالت کیفری   صل    اکییت بیندر خصو  اک ان مم

المللی اقفاق نظر  مود نداشوته اسوت. هور چیود عمودقا  آرکانپرایوان بوا        در بین حقوقدانان بین
دانیود،  استدال  عر ر  عدالت کیفری، قحقو  آن را بور صول    اکییوت بوین کلول کقودم کوی        

المللی، اعما  آن را الزکو  قحقو  عودالت        اکییت بینشرط اعما  صلعملپرایان با بیان ییش
حا ، نجاید ی سره ییداشت که این د  کفهوم ییوسته در رقابت با ی دیپر دانید. با اینکیفری کی
دار المللی در  هل  نخست عهدهرسد کحاک  کیفری بیننظر کیاند؛ هرچید بهالجمعبوده   کانیه

 دارند.ق  آن گام برکیاند   در راه قحعدالت کیفری
 المللوی را کغوایر  دیووان کیفوری بوین   های خود، عمل رد گیرید   آفریقایی در اداک  کوعع
 نیود. کماایی وه در قضوی  صود ر قورار     داالمللی در آفریقا کوی با قحق  کفهوم صل    اکییت بین

 المللوی یوت بوین  ها کیتقدند که قرار ملر دیوان با قحق  صل    اکیملر عمرالجشیر، این د لت
 بایود از دخالوت در کسوائل سیاسوی       در سودان کجاییوت دارد. دیووان نهوادی قضوایی اسوت       

طرفی د ر بماند. الجتوه، در کوورد شوورای اکییوت ایون کوعووع       دارای شایج  عدم استقال    بی
 عییت دیپری دارد. ایفای کسئولیت اصلی حفظ صل    اکییت مهانی که بوه شوورای اکییوت    

کید که اداک  قیقیر عمرالجشیر گیری رهیمون کیسوی این نتیجهشده است، شورا را بهقفویض 
 یوژه در راه کوذاکرا  صول  کوانع ایجواد کورده   خشوونت          المللی بهقوسط دیوان کیفری بین

حا  هدف شورای اکییت از قش یل کمیسیون درگیری در کیطقه را  سیت بخشیده است. با این
های دیوان کیفوری  در کورد دارفور   ارماع آن بحران به دیوان، اق ا به قابلیتالمللی قحقی  بین
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المللی المللی در کقابله با میایا  ارق ابی در دافور سودان   به کیفر رسیدن میایت اران بینبین
المللی یوگسال ی سواب    ر انودا   با ایجاد دیوان کیفری بین 1332است. شورای اکییت از سا  

المللی آغاز کرد که کتیاقجا  بوا ایجواد دیپور    کیفری مرای  بینا در کجارزه با  اقییت بیحرکتی ر
های کیفری کخوتلط قیقیور شوده اسوت.     المللی اختصاصی   نیز دادگاههای کیفری بیندادگاه

اساسیاکه در قیلی  قیقیر استیاد  10رغ  فشارهای کومود به کادة هر حا ، شورای اکییت بهبه
 یوژه کیوان قمواکی اعضوای دایموی      ای نزدی ، بهرسد که در آییدهنظر کیست   بیید بهن رده ا

آید، کپر آن ه قغییری اساسی در شرایط کوموود رخ  نظر حاصلشورای اکییت در این کورد اقفاق
 دهد.  

طور اعو   حقیقت آن است که صل    اکییت زکانی کستقر   یایدار خواهد کاند که عدالت به
هوای بییوادین ماکیو     طور اخوص برقورار شوود. بایود افورادی کوه بوه ارزش       یفری به  عدالت ک

« صل »سزای اعما  خود برسید   کجازا  شوند. د  کرلف  کیید بهالمللی قیرض کرده یا کیبین
شوند، هور یو    قضایی کحسوب کی -قرقیر اهداف نهادهایی سیاسی   حقوقیکه به« عدالت»  

هوای آفریقوایی در ایون کوورد نیوز از یایوه   اسوا،        یابد   ادعای د لتدر یرقو دیپری کییا کی
 (.11-12: 1232کستح می برخوردار نیست )زکانی، 

 

  آفریقایی قضایی مراجع ادغام و هاصالحیت توسعة
 بوه  را بشور  حقووق  آفریقوایی  دیووان  بوه  کربووط  یر ق ول  1333 سوا   در آفریقا  حد  سازکان
 نسوازکا  قجودیل  از یوس  قحووال  . شود  االمورا مالز 2551 هژانویو  20 در کوه  رسواند  قصوویر 
 هقوار  ایون  در بشور  حقووق  کقولو   بوه  بیشوتری  قوموه  کجوین  آفریقوا  اقحادیو   بوه  آفریقوا   حد 
 ایون  صوالحیتی  حووزة    قلمور   بوه  قوموه  آفریقوایی  د   ناخرسویدی  بوا  زکانه  هرچید ،است
 آفریو   اقحادیو   کجموع . شود  بوط رذی کارشیاسوان    آفریقوایی  حقوقودانان  قوموه  کانون دیوان

 قوانون  اعموا   قضومین  راسوتای  در گرفوت  قصومی   2512 اکتجور  12 الیوادة فووق  نشسوت  در 
 اقحادیو   ح وکوت  یوا  د لوت  فیلی رئیس هیچ علیه نجاید عضو هاید لت  حد    ثجا  اساسی،
 چیوین  در فیالیوت  صوالحیت  دارای یوا  کیدکی فیالیت سمتی چیین در که هر شخصی یا آفریقا
 این شد اقخاذ الیادهفوق نشست ینا در که قصمیمی قرینکه  عال ه،زند. به اقهاکی است، سمتی

 کانید المللی،بین میایا  به کحاکم  بشر حقوق آفریقایی دیوان صالحیت قیمی  فرایید»  که بود
 طورح  بوا  زکانه  راستا،قسریع شود   در همین « میپی میایا    عدبشریت میایا  ژنوسید،
 بورای  ییشیهادشوانرا   آفریقایی هاید لت شد کقرر بشر، حقوق آفریقایی دیوان صالحیت قوسی 
 قرار کار دستور در دیوان اساسیاک  121 کادة اسا، بر کیفری المللیبین دیوان اساسیاک  اصالح

 در بشور  حقوق کمیسیون در کیدرج قیهدا    آفریقا کیشور امرای اصلی عاکن کرمع این د.هی
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 شوده  کطورح  نوو  از عمرالجشیر بازداشت قرار صد ر با کجددا  قضیه این   شودکی قلمداد قاره این
 . است

 اعموا   نخسوت، ادعوای  : است کییدهقییین اساسی کوعوع سهکسئله  این طرح ردر اصل، د
 هوابره،  حیسون  خصوو  کحاکمو    در کوه  د م کجواحثی  آفریقوا،  قلمور   در صوالحیت مهوانی  

 دکوکراسوی،  کورد در آفریقا کیشور 20کادة  0 بید عما ا سوم   داد، خر چاد ساب  ممهوررئیس
 اقحادیه عضو هاید لت قماکی اسا،، این بر دکر کوظ  را آفریقا اقحادی  که ح وکت   انتخابا 

 میایوت کقوررا  کربووط بوه     قود ین کییود   در   ح وکت غیراساسی قغییرکجادر  به قیظی    
 در فر دست کرامع سوی از که آنپاه  یژهبه هانی کشارکت کیید،م صالحیت اعما  در المللیبین
 شود.  کی رسیدگی ار یا

 در بشر حقوق آفریقایی دیوان صالحیت قوسی  طرح اقحادیه، الیادةفوق هاینشست کتیاقر
 حقووق  میایوا   برعال ه که ییشیهادی، دادگاه صالحیت آن اسا، بر که شد قد ین 2511سا  
 کراموع  صوالحیت  به نسجت ق میلی صالحیتی یردازد،کی نیز المللیبین مدةع میایا  به بشری
 کوه  داشت قومه باید با  مود این،. است اختیارا    هاصالحیت همان دارای چید هر است، کلّی

 نخسوتین  کوه  اسوت  بلیدکود   طرحوی  المللی،بین کیفری صالحیت با آفریقایی دیوانی استقرار
 احسوا،  آفریقوایی  هایکلت   هاد لت ییش هاسا  که است  رقیعر قحق ، برای الزم هایگام

 حود  در قیهوا  ایون حوا    یافته است، با  اقییت رن  حد دی قا عر ر ، این رفتهرفته   اندکرده
الجتوه،   ت.اسو  زیوادی  فاصول   آن امرا درآکدنبه کرحل  به قا   درآکده اقحادیه نویس کصوبییش

   قیظوی   آن امرایی یر ق ل زکانی که کپر شود،نمی قأسیس عمل در دیوانباید یادآ ر شد که 
 بوه  رسویدگی  ر نود  بوه  اکور  ایون  که برسد آفریقایی هاید لت از د لت قأیید یانزده به ک دست

 نخواهود  قوأثیر  اسوت،  رسویدگی  قحوت  المللوی بین کیفری دیوان در حاعر حا  در که قضایایی
 .(13-14: 1232گذاشت )زکانی، 

 

 خارج از آفریقا تحقیقات جامع
 تحوالت دادستانی دربارة اوکراینالف( 

اساسیاک  رم دیوان الهه را نتذیرفتوه بوود، اکوا د لوت ا کوراین در سوا         2511ا کراین قا سا  
ایون کشوور را    2510   2511ای دخالت دیوان الهه در ر یدادهای سوا   با صد ر بیانیه 2511

عدالت کیفری الهه در حا  بررسی اقفاقواقی اسوت    المللییذیرفت که در حا  حاعر دادگاه بین
در این کشور ر ی داده است. این دیوان همچیین شو ایاقی را در   1232که حد د ا ایل اسفید 

المللوی  مزیرة کریمه   شرق ا کراین دریافت کرده است. قحقیقا  دیوان بوین کورد کسائل شجه
در کی   1231اسفید  1قا  1232آبان  25الهه در حا  حاعر به اقفاقاقی کتمرکز است که بین 
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 قوع ییوست، شاکل قتل   ش یجه   اقداکا  غیرانسوانی در مریوان     دیپر شهرهای ا کراین به
 1قظاهرا  این کشور.

 

 ب( گرجستان
یافته در ا ستیای میوبی،  اقع در گرمستان، در سوا   قحقیقا  در کورد مرای  احتمالی ارق اب

المللوی  گرمستان نخستین قحقیقا  رسمی دیوان کیفری بوین  - سیهدر خال  کیازع  ر 2553
است که کوعوع آن  اقیه یا شخصی آفریقایی نیست. این کوعوع از این مهت کهو  اسوت کوه    
دیوان کرقر کته  به هدف قراردادن آفریقا،   غالجا  از مانر رهجرانی بوده است که عمل ردشوان  

، 2510از اعالم قحقیقا  در کورد گرمستان در ژانوی   حتی قجل .کورد کراخذه قرار گرفته است
هوای کورقجط بوا ا کوراین،     دادستان دیوان در حا  انجوام قحقیقوا  کقودکاقی در کوورد بحوران     

 .2افغانستان، عراق، بریتانیا، کلمجیا   فلسطین بود
 

 رسانی غزهج( عدم ورود دیوان به قضیة حملة اسرائیل به کاروان کمک
شده از سوی د لوت عضوو بوا موواب رد دادسوتان کواموه       است که  عییتی ارماعبار این ا لین

دادن بوه  شوده از سووی دیووان ققودم    شود. این در حوالی اسوت کوه سیاسوت رسومی اعوالم      کی
 2های عضو است. د لت« خودارماعی»
 

  نتیجه

 مهوت  در   فردى یای  کسئولیت بر که الملل استبین حقوق از بخشی المللىبینکیفری  حقوق
 در عموکى حفظ نظ  هدف با المللى،بین ماکی  کشتر  هیجارهاى   هاارزش قریناساسی حفظ
   هوا آن رسویدگى بوه   آیوین  المللى،بین میایا  کصادی  فردى، هاىآزادی   حقوق رعایت عین

 المللوی بین دیوان کیفری طور کلی، اگربه .سازدکی کشخص را کرق جان رساندن کیفر به کیفیت
باشد    کرثر   عاد  طرف،بی کستقل، است الزم باشد، کیتجر   کفید المللیبین صحی  در واهدبخ

 حتوی شوورای   المللوی بوین  هوای سازکان کشورها یا از ی هیچ قیوکیت   قأثیر قحت نجاید هرگز
 قرارگیرد.  اکییت

فوری  المللوی ی وی از کوانوع عودالت کی    عدم هم اری د   آفریقایی با دیووان کیفوری بوین   

                                                           
1. http://voxukraine.org/2016/01/12/ukraine-and-the-international-criminal-court-a-constitutional-matter-

en/ 
1. http://www.iail.ir/35146-2/ 
2. http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2016-04-17-18-

05-01&catid=82:2012-12-27-20-16-54&Itemid=560 
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المللی در قارة آفریقاست که کیجر به قجیا  کیفوی   بور ز کشو ل شوده اسوت. قأکیود بور        بین
المللی نیز در همین راستاست   های بینقیقیر رؤسای کشورهای در حا  قصدی در دادگاهعدم

اساسیاکه در قیقیر کقاکا  کسوئو ،   24کادة  2المللی کیفری کجتیی بر بید ر ی رد دیوان بین
هوا از اساسویاک  دیووان شوده     های آفریقایی   کیجر به طرح خر ج آنعدم هم اری د لتسجر 
 است. 

المللی کیفری از آن مهت که قرار بود به کجازا  اشخاصی بتوردازد کوه   قأسیس دیوان بین
کیید، کقجو  اکثر کلل قرارگرفت؛ زیرا هودف ایون بوود کوه ایون      المللی را نقض کیکقررا  بین
هوای  سزای اعما  خویش برساند، بد ن آن وه کتیاقور آن انسوان   مللی کجرم را بهالکح م  بین

 لی در کسئل  رسیدگی به قضی  عمرالجشیر   کواردی از این دسوت،   گیاه دیپر کتضرر شوند؛بی
المللی کیفری آنچیان ه باید، نتوانست به  ظای  خود عمل کید   این اکر باعوث شود   دیوان بین

المللی کیفری کرمیی کیفوری  اد خود به دیوان را از دست بدهید. دیوان بیند   آفریقایی اعتم
  کوظ  است قیها بر اسا، اساسیاکه   با انطجاق  عییت هر قضیه به کفاد آیین دادرسی خوود  

هوای  طور قطع بیان داشت که در کووارد ادعوایی د لوت   رسد بتوان بهنظر نمیعمل نماید، لذا به
هوای   د صالحیت خود قجا ز کورده باشود. الجتوه، در  رای ادعوای د لوت     آفریقایی دیوان از حد

المللوی بوه میایوا     آفریقایی، اعتراض دیپری نهفته است   آن ایی ه چرا دیووان کیفوری بوین   
ارق ابی در دیپر کیاط  مهان رسیدگی ن رده است. آیا میایا  ارق ابی در سورزکین فلسوطین،   

شود  قردیودی نیسوت کوه اگور      د کورد قومه دیووان  اقوع کوی   اکراین، افغانستان   کیانمار نجای
شود  لی کواردی کثل میایوا   هایی کثل دارفور سودان   لیجی از شورای اکییت ارماع  عییت

ارق ابی اسرائیل یا میایا  ارق ابی علیه کسلمانان کیانمار از شوورای اکییوت بوه دیووان ارمواع      
المللی؛ در حوالی کوه   ست   نه دیوان کیفری بیننشود، قصوری است که کتومه شورای اکییت ا

اساسیاک  دیوان باشد، از مهت قابلیوت اسوتماع،    02هایی که حائز شرایط کقرر در کادة  عییت
بودن صالحیت دیوان، شد  مرم   اقتضای عدالت، کسوتید بررسوی   قحقیو  در ایون     ق میلی

 کرمع است. 
للی کیفری کشوورهای آفریقوایی اسوت، رفوع       المبا قومه به ایی ه عمدة اعضای دیوان بین

المللی است. از سوی ها   درگیرهای کمتد   ک رر در این قاره نیازکید کم  بینکدیریت بحران
المللی کیفری نیازکید این است که این دادگاه بتوانود بوه   دیپر، قدا م حیا    قوفی  دادگاه بین

یاسخ دهد   در برابور انتقادهوای آفریقوا انیطواف      ایکییدهنحو قانعکردن، بهاقهام گزییشی عمل
 کیطقی داشته باشد.  
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