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 ۱۷/۰۸/۲۰۱۷                                                                                      صدای امریکا

                                                                                               با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 المللی در افغانستان نیاز است سمر: به مداخلۀ محکمه جزایی بین
 

 
 

 :تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

منظور از مداخلۀ محکمۀ بین المللی جرائم در مورد بازخواست عدلی و قضائی مجرمین و جنایت کارانی که 

ناتوانی و ضعف محاکم  به دلیل محسوب میگردد، در حقیقت« جنایات برعلیه بشریت» اعمال شان در زمرۀ 

 ت اباء ورزیده است. قضائیۀ افغانستان است که در چنین حالتی، از پیگیری و بازخواس قوۀداخلی و 

 م ۲۰۰۳از سال « ICC–جرائم علیه بشریت یا  بین المللی  محکمۀ»تحت عنوان  یخوشبختانه تشکیل حقوقی جدید

کار نمود که اعضای آن از حقوقدانان خبرۀ جهانی تشکیل گردیده و سیستم کار شان بیشتر با در اروپا آغاز به 

ت نتوانسته و به نحوی با محکمۀ مجرمین جنایی را خود باز خواساعمال همکاری با دولت هایی است که اکثراً 

  همکاری می نمایند. درین زمینه کورمذ

گیرد  دست داشته را بررسی کرده و سپس تصمیم می تمام معلومات «بشری محکمۀ بین المللی جرایم»اکنون، 

محکمۀ بین المللی جنایات  څارنوالینوامبر سال گذشته  ۱۴با اینکه در  .آغاز شود یا خیر در زمینه که آیا تحقیق

زود ترین فرصت تحقیقات رسمی و امور بازخواست متهمین ه بر علیه بشریت اعالم نمود که آماده است که ب

ر اجرائم جنگی را در افغانستان آغاز نماید، ولی چند روز قبل خبری منتشر گردید که گویا حکومت افغانستان ک

عملی این محکمه را برای یک سال دیگر به تعویق انداخته است. شاید خوانندگان محترم مطلع باشند که به تاریخ 

منحیث یکی از   ۲۰۰۳می امسال دوسیۀ افغانستان در محکمۀ بین المللی جرایم علیه بشریت که از سال  ۳۰
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مۀ آن شناسایی و ثبت شد، فعال گردید. با وجود محاکم عالی و با سویۀ جهانی برای تعقیب جنایاتی که در اساسنا

سال، سیاست مصلحت گرایی که خود سبب ازدیاد  ۱۵اینکه با طرفداری از جنایت کاران بصورت کل درین 

روز افزون انواع جنایات بر علیه بشر یت میگردد، همیشه مانع طرح موضوع مهم و حیاتی اجرای عدالت و باز 

میگردد، با آنهم با امضاء و موافقت دولت افغانستان بعد از تشکیل محکمۀ بین خواست قضایی در افغانستان 

روزنۀ کوچکی از امید را برای پی گیری و « ICC–محکمۀ جنایات بر علیه بشریت یا »المللی جدید به نام 

 بازخواست جنایات گوناگونی که در خاک افغانستان جنگ زدۀ ویران متصل رخ میدهد، گشود. 

با تشدید جنگ در افغانستان، تالش سازمان های حامی حقوق بشر برای به محاکمه کشانیدن مرتکبین جنایات 

محکمه روند بررسی مقدماتی را در مورد ارتکاب  رسمیجنگی در افغانستان نیز افزایش یافته است. څارنوال 

ا واضح شود که آیا هرسه قوای شامل هدف از بررسی مقدماتی این بود ت ؛ایات جنگی در افغانستان آغاز کردجن

در جنگ یعنی قوای مسلح افغان، نظامیان امریکایی و گروه های ضد حکومت افغانستان چون طالبان، پس از 

 . گردنددست به اعمالی زده اند که جنایات بر علیه بشریت محسوب گردیده و صنف بندی  ۲۰۰۳اول می 

سال قبل که افغانستان شرائط تحقیقات و بازخواست جنایت کاران جنگی را در کشور رسماً پذیرفته  ۱۴از 

 شرائط با قبولی رئیس جمهور اشرف غنی این محکمه بتواند« عمالً »است، مدت طوالنی ای سپری گردیده تا 

 بازخواست و پیگیری قانونی کشانیده شود.م نماید که پای جنایتکاران و متخلفین بر علیه بشریت، به را فراه

  :المللی در افغانستان نیاز استسمر: به مداخلۀ محکمه جزایی بین
 

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خانم سمر گفت، توانمندی الزم در سیستم حقوقی و 

 افغانستان مرتکب جرایم جنگی و ضد بشری میها و یا افرادی که در  برای تأمین عدالت و پاسخگویی گروه

 داند.المللی را یک نیاز میشوند، مداخلۀ محکمه جزایی بین

خانم سمر که در کنفرانس خبری آغاز "تحقیق ملی در مورد حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه و تروریزم" 

عدلی و قضایی افغانستان جهت  کرد، گفت که توانمندی الزم در سیستم حقوقی و نهادهای سخنرانی می

لی الملرسیدگی به جرایم ضد بشری وجود ندارد و برای رسیدگی به این قضایا به مداخله محکمه جزایی بین

 نیاز است.

خانم سمر، افزود "نیاز است که ما در قضایای داخل افغانستان از محکمه جزایی استفاده کنیم، به خاطر اینکه 

حقوقی افغانستان یا عدلی و قضایی افغانستان به وجود نیامده است که با جرایم جنگی توانمندی الزم در سیستم 

محکمه  ،المللی استیمۀ محاکمه جزایی بینو ضد بشری برخورد کند. ما به عنوان کسانی که طرفدار مداخل

دهد،  را می رود، پشت اصل کسی که قومانده خواهد خود را انتحار کند، نمی المللی پشت فردی که میبین

 رود(".)می

عضویت  ۲۰۰۳افغانستان گفت، افغانستان در سال  یڅارنوالدر همین حال وحیدالدین ارغون، معاون لوی 

های عدلی و قضایی افغانستان و این  نیز میان نهاد یهای المللی را به دست آورده و تماسمحکمه جزایی بین

 محکمه وجود داشته است.

ها های عدلی و قضایی افغانستان توانایی رسیدگی به برخی از پرونده در صورتی که نهادآقای ارغون، افزود  

 کند. المللی با آنان همکاری میرا نداشته باشد، محکمه جزایی بین



  

 

 

 3از 3

 :عدم مصؤونیت قربانیان منازعات مسلحانه

تدایی های اب ؤونیتخانم سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت قربانیان جنگ و منازعات مسلحانه مص

شدن  را ندارند. خانم سمر، افزود که این کمیسیون جهت کاهش شمار قربانیان منازعات مسلحانه و مشخص

 نیازهای آنان، تحقیق ملی حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه را آغاز کرده اند.

برنامه گفت، با وجود میزان باالی در همین حال دانیل بل، رئیس حقوق بشر دفتر یوناما در افغانستان در این 

 های ناشی قربانیان ملکی در اثر منازعات مسلحانه، میزان پاسخگویی عوامل این خسارات ناچیز است و آسیب

 از جنگ به غیرنظامیان ادامه دارد.

حانه هزار فرد ملکی در افغانستان در اثر منازعات مسل ۷۷تا اکنون  ۲۰۰۹یوناما از جوالی  احصائیۀبربنیاد 

کشته و زخمی شده اند. به گفتۀ خانم بل، اکنون تکتیک جنگ در افغانستان تغییر کرده و تأثیرات مخرب آن 

 باالی افراد ملکی نیز افزایش یافته است.

 خانم بل، از هدف قرار گرفتن یک گروه خاص مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

های خاصی مردم، متعلق به یک اقلیت قومی ه حمالتی که گروپاو گفت "یوناما نگرانی عمیق خود را نسبت ب

که یا  یهای کند، مخصوصأ حوادث اخیری که توسط گروه دهد، ابراز می یا مذهبی خاص را هدف قرار می

 خوانند انجام گرفته )است(".وابسته به داعش اند و یا خود را به نام داعش می

کند و آن را  تحقیق ملی حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه، حمایت می چنان خانم بل، افزود که یوناما ازهم

 داند.گام مهم جهت رسیدن افغانستان به ثبات و صلح پایدار می

تن از متهمین جرایم سنگین تروریستی در زندان  ۵۵۰۰افغانستان، همین اکنون  یڅارنواللوی  احصائیۀبربنیاد 

 برند. بگرام، در حبس به سر می
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