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 چکیده

منظور ایجاد مستووليت فردی برای المللي، بهعنوان نخستیين دادااه داممي بينالمللي بهبيندیوان کيفری 

ـيتتتر، در اول جولای المللي و پایانتمام مرتکبين جرامم بين دادن به مصونيت سران کتتترورها ات تي

.ون ب صورت جهانرمولي وصلاحيت آن بای. به، ترتکي  ش.  مااب  اساسنامه و اه.ا  دیوان، 9669

ها و نيز در موارد ارجاع شورای های عضو و اتباع آنتبييض در خصوص جرامم ارتکابي توسط دولت

اط مخیلف دنيا، شاه. رغم ارتکاب جنایات بينعليامنيت، اعمال شود  با این وجود،  المللي در اقصي ـن

ا میمرکز این هستیيم که دیوان، تنها بر جنایات شت.ه است چرا که ات دواتده های ارتکابي در قاره آفرـی

ادهای  وضتييت تتت رستي.اي در دیوان، ده وضييت ا است  همين موضوع انـی آن ناظر به قاره آفرـی

ایي میوجه دیوان کرده است بهتیادی را به ای که حیي برخي ات دیوان اونهویژه ات سوی سران دول آفرـی

تایي یاد مي الملليعنوان داداتاه کيفری بينالمللي بتهکيفری بين .ن. که آفرـی ایي ميـی کنن. و دول آفرـی

ق.رت دیوان به دلي  مستام  و رویکردهای ئموپليیي  که ات دیربات وجود داشتیه است، مت.ود به قاره 

ا ش.ه است و توانایي بررسي سایر جنایات ارتکابي در سایر قاره ایي دول آرو، اتاینها را ن.ارد  آفرـی فرـی

لال و بيتردی.های ج.ی نستبت  ان های مبني بر سياسي کاری دیوشتامبه طرفي دیوان دارن. وبه استـی

 در ورتن. ان. و ضمن ته.ی. به خروج ات عضویت دیوان، ات همکاری با دیوان نيز امیناع ميمارح کرده

ادات تتلي  خواه. ش. و دفاعيات له و عليه اق.ااه ئموپليیي  این ادعااین پژوهش ات دی.ه مات اها و انـی

 ايرد   دیوان مورد ارتیابي قرار مي
ایي فوق، دولتئموپليیي  المللي،دیوان کيفری بين ها:کلید واژه ایي، متاکم آفرـی   ليادهاهای آفرـی

 

D
o
i:

 1
0
.2

2
0
6
7
/p

g
.v

4
i1

.8
2
8
5
2

 

لة 
مقا

هش
ژو

پ
 -ی

وم
فه

م
ی

 



 اول ةشمار   های جغرافيای سياسي                                              مجلّة پژوهش                                               06

 

 مقدمه .1

ت کري، جنایاکيفرمان.ن جناییکاران جرایم نست برای مـابله با بي 5المللياستاستنامة دیوان کيفری بين

الاجرا لاتم 9669تصتتویر و در اول جولای  5118جولای  51جنایات جنگي و تجاوت، در عليه برتتریت، 

شتت.  تتسستتي  این نهاد داممي نوی. بخش کاهش وقوع این جرایم بود  با این حال، با توجه به مـررات 

تب.ی  « دادااه آخرین اق.ام»دیوان، این دادااه به  9بيني صتتلاحيت تکميلياستتاستتنتامته ات جملته پيش

  Zamfir, 2018: 1-3))ش.

ها ات ق.رت دیوان در توان به نگراني دولتوضتتص صتتلاحيت تکميلي برای دیوان، مي ةات دلای  عم.

ض حتاکميت ملي و دخالت آن در امور مربوط به صتتلاحيت کيفری متاکم ملي اشتتاره کرد  چرا که  ـن

ـير جرایم بينمسوله  ( Graefrath, 1990: 72دارد)ها المللي ارتباط نزدیکي با حاکميت دولتای تي

ه بیوان. المللي قضایي کاملاً مسـی  با اخیيارات تام کها تمایلي به پذیرش تسسي  ی  نهاد بينلذا، دولت

ساوی با ری این مفهوم را مالمللي تتمي  کن.، ن.اشین.  چرا که بسياهای فردی را بر جنایات بينمسووليت

احیرام به  ةبنابراین، در مین نهایي اساسنام (Solera, 2002: 146)دانسین.دادن ق.رت حاکميت ميات دستت

 بودن صلاحيت،ن تتمي  شت. و ات طری  اصت  تکميليهای بر دیواها حفظ و مت.ودیتحاکميت دولت

توجهي میفاوت ات صتتلاحيت اوليه که در طورقاب و به همين دلي  ستتاخیار دیوان به ق.رت دیوان مت.ود

 ( ,Bishop :2013 393ویژه رایج بود، است)های دادااه

های عضو میکي است  چرا منظور پيربرد مؤثر اه.ا  خود به همکاری دولتت طر  دیگر، دیوان بها

توان.؛ در جریان برخلا  متاکم ملي، ات نيرو و منابص مالي مت.ودی برخوردار استتت  این همکاری مي که

ـي  و ال میهمان  دادرستي در مواردی هموون کم  به تت ی و مرحلهجمص آوری م.ارک، دسیگيری، انـی

ای تنظيم ش.ه است که اونهلذا، مـررات استاسنامه به   (Wenqi, 2006: 88)اجرای حکم را شتام  شتود

 599های بيریری به اساسنامه دیوان ملت  شون.  تاکنون، ها را متیرم برمارد و دولتحاکميت ملي دولت

                                                             
« نامهاساس»ات وائه « المللياساسنامه دیوان کيفری بين»جهت رعایت اخیصار، در ادامة این نوشیار در برخي موارد به جای  5.

 شود اسیفاده مي« دیوان»ات وائه « الملليدیوان کيفری بين»جایو به 

کن. که امکان دسیيابي به ع.الت در ساح صلاحيت داخلي مااب  صلاحيت تکميلي، دیوان تماني اق.ام به رسي.اي مي  9

یوان بنای ترکي  دها تمای  یا قادر به انجام متاکمه نباش.  در واقص، صلاحيت تکميلي سنگوجود ن.اشتیه باشت. و دولت

 (Tedeschini, 2015: 76ده.  )شود و ارتباط بين دیوان و متاکم داخلي را شک  ميتلـي مي



         01                           ا آفرـی قاره در المللي عملکرد دیوان کيفری بين ي تتلي  ئموپليی                        سال چهارم          

 

ایي،  33کرتور عضتو دیوان هستین.؛   98کرور اروپای شرقي،  58اقيانوسيه،  -آسياکرور  58کرور آفرـی

  5کرور اروپای غربي و دیگر کرورها هسین. 91کرور آمریکای لاتين و کرورهای کارامير هسین. و 

ایي که بيرتتیرین دولت .ن.؛ دیوان، ناقض با وجود این، دول آفرـی های عضتتو را در دیوان دارن. ميـی

ق.رت دیوان به دلي  مسام  و رویکردهای ئموپليیيکي که ات دیربات وجود داشیه  آنهاستت وحاکميت ملي 

ادهای ات طر  سران این قاره نسبت به  ا شت.ه است  همين موضوع سبر انـی استت، مت.ود به قاره آفرـی

اد مربوط به وضييتدیوان شت.ه است  مهم ا در مـایسه با سایرترین انـی ها نزد ارهق های ماروحه قاره آفرـی

ات رسمي دیوان ميدیوان استت چرا که  ــي باش.، ده ات دواتده وضتييیي که در حال حاضتر موضتوع تت

ایي است   9وضييت آن ناظر به کرورهای آفرـی

ا به چن. شک  واکنش نران داده ایي نيز نسبت اق.امات دیوان در قاره آفرـی  ود اینکهان.؛ با وجدول آفرـی

ا تيه. عامي را مبني بر همکاری ب« المللي و مياض.ت قضایيهمکاری بين»با عنوان اساسنامه در فص  نهم 

ها مجبور به ایجاد تمينه قانوني ضروری برای ارامه این و دولت های عضو نهاده استدیوان بر عه.ه دولت

ایي ات انجام تيه. خود استتینکا  ميهمکاری کنن. که يورتن. و ادعا مها هستتین.  ليکن، عملاً دول آفرـی

ا در پيش ارفیه استتت که ضتتمن بي ن دول احیرامي به ستترادیوان ی  رویه افراط اونه در قبال قاره آفرـی

ایي، مانص ات رون. صتلح مي ایي اامبيا و آفریـای جنوبي آفرـی شتود  لذا، در طي این م.ت کرورهای آفرـی

ا نيز براین افزون ب (O'Toole, 2017: 2) 3ان. ات دیوان خارج شون.تلاش کرده ر این، حزب کنگره ملي آفرـی

ایي را بي کن. حکومتباور است که دیوان تلاش مي ایي نيز با اکرورهای آفرـی بینای به ثبات کن.  دول آفرـی

ـير و متاکمة مرتکبين همين بي ایي برای تي اعیمادی به دیوان، درصتت.د ایجاد نهاد قضتتایي مستتـی  آفرـی

ض ایي فوق الياده»بنام  9653فوریه  8  برآم.ه و آن را رسماً در الملهای فاحش حـوق بينـن « متاکم آفرـی

  (Ramazani GHavam Abadi, 2018: 2)در سنگال بنا نهادن.  

ایي نستبت به دیوان وارد است، لاتم  ادهای دول آفرـی در پرتو پاستخ به این ستؤال که تا چه ميزان انـی

ها پاسخ داده شود که؛ بررستي اردد و در ادامه به این پرستشی اعمال صتلاحيت دیوان استت ابی.ا نتو

                                                             
1  . See site International Criminal Court, available at (https://asp.icc-cpi.int/ en_menus/ asp/ 

states%20parties  - /pages/ the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx.) 

2  . See site International Criminal Court, available at: (https://www.icc-cpi.int. in Situation 

and cases)   

المل  خارج شتتت. ر ک: ات دیوان کيفری بين 9651اکیبر  91البیه کرتتتور آفریـایي برون.ی به عنوان اولين کرتتتور در   3
https://www.icc-cpi.int/burundi 

https://asp.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int./
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ري در کررت وضييتدولت ایي و شتورای امنيت چه ـن های ماروحه دول آفریـایي نزد دیوان های آفرـی

ا شام  چه مواردی است؟  دارن.؟  م ارتکابي دیوان نسبت به جرایدلام  ئموپليیي  تمرکز دیوان بر قاره آفرـی

  ا چه اق.اماتي انجام داده است؟هدر سایر قاره

ایي نستتبت به دیوان در خصتتوص تمرکز دیوان بر بر همين استتا ، ابیت.ا  اد اول دول آفرـی بته انـی

ایي، اشاره ميدولت اد دوم راجص به این موضوع که چرا دیوان به جرایم هایي آفرـی شود  سپ ، در قالر انـی

شود  و در نهایت های دیوان در این خصوص اشاره مياق.ام کن.، بهها کمیر رسي.اي ميابي سایر قارهارتک

ایي در قبال اق.امات دیوان مورد بررسي و ارتیابي قرار ميهای دولتواکنش  ايرد های آفرـی

 شناسی پژوهشروش. 2

ات بنيادی نظری قرار بودن ماهيت حـوقي و سياسي، در تمرهپژوهش حاضتر که به دلي  دارا ــي ی تت

هش را توان این پژوسا  ميايرد  بر همين امنظر جغرافيایي سياسي مورد بتث و بررسي قرار ميدارد، ات 

 یالمل  و جغرافيایي سياسي قرار داد  منابص مورد اسیفادهای حـوق جزای بينرشتیهدر تمرة مااليات ميان

ـي  بنا به ماهيت نظری آن، ات نوع منابص اسنادی و کیابخانه  ای است این تت

 پیشینه پژوهش .3

اذرد  در این م.ت کیر و مـالات فراواني در المللي مينزدی  به دو دهه ات تسسي  دیوان کيفری بين

ویژه قاره طوري عملکرد دیوان در قاره خاص و بهاین حوته نگاشتیه ش.ه است  با این حال، تاکنون بررس

ا مورد مااليه نها مي.ود نویستتن.ااني اجمالاً به بررستتي اران قرار نگرفیه استتت و تی جامص پژوهشآفرـی

ا و واکنشپرون.ه ایي در قبال عملکرد دیوان پرداخیههای قاره آفرـی  ان.  های سران دول آفرـی

آميز و مناسبات حـوقي ت.اوم ع.الت تبييض»( در مـاله خود تتت عنوان 5311برتارتاده و اميني نيا )

به غفلت شتتورای امنيت ات مستتووليت اوليه خود در منرتتور، « المللي و شتتورای امنيتدیوان کيفری بين

های م.اخله شورا در دیوان که ع.م تتـ  ع.الت کيفری المللي، و به تمينهپاس.اری ات امنيت و صلح بين

لمل  کيفری ای ع.الت مبیني بر تبييض در حوته حـوق بينالمللي را فراهم نموده و سبر اسیمرار رویهبين

.ن. که با توجه به اخیيارات شورای امنيت در اساسنامه،  م.اخله یهاردی.ه، پرداخ ان.  ات طر  دیگر آنان ميـی

این نهاد امنيت در دیوان مهيا ش.ه و مناسبات حـوقي این دو به راباه آمر و مسموری و قواع. صرفاً سياست 
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لي  یافیه و ت.اوم ع.الت کيفری بين   نویسن.ه مـاله در ش.ه است المللي مبیني بر تبييض را ستبرمتور ـت

 های صورت ارفیه ات طر  شورای امنيت اشاره کرده است  پژوهش مذکور تنها به ق.رت و تبييض

المللي در تتـ  ع.الت کيفری بين»ی تتت عنوان ا( در مـتاله5310رمضتتاني قوام آبتادی و بهموي )

ا؛ موانص و راهکارها ایي در قبه مواضص دولت« آفرـی بال عملکرد دیوان که شام  ع.م همکاری با هایي آفرـی

تخاذ ان. که اايری کردهباشت.، پرداخیه است  در نهایت نویسن.اان نیيجهدیوان و خروج ات استاستنامه مي

 بينجام.    الملليچنين مواضيي به تضييف دیوان و چه بسا صيوبت تتـ  ع.الت کيفری در جامية بين

ایي و های شير فوقعل  تسسي  و صلاحيت»مـاله ( در 5310پور )ناتری و سیایششم  الياده آفرـی

 ی( در مـاله دیگر5313و نيز رمضتتاني قوام آبادی )« المللي کيفری نستت  ستتومهای بينمـارنه آن با دادااه

ایي: افستانه یا واقييت»عنوان با تتت  ا بهبه تسسي  دیوان کيفری آف« تسستي  دیوان کيفری آفرـی عنوان رـی

ا پرداخیهواکنش ا، در قبال عملکرد دیوان در قاره آفرـی ایي و به تبص آن اتتادیه آفرـی  ن. اهای دول آفرـی

ای هستاتد این است که تنها به بررسي واکنش دولتآنوه اثر حاضتر را ات تمامي آثار فوق میمایز مي

ایي در قبال عملکرد دیوان مت.ود نر.ه بلکه تلاش اردی.ه ات منظری جامص ي  تمرکز تر دلام  ئموپليیآفرـی

ا، ارتیابي تخاي دیوان ات استاستنامه و بررسي این مسوله که آیا عملکرد دیوان همراه با  دیوان بر قاره آفرـی

ذا ار ايرد  لها، مورد بررسي قرستياسي کاری است یا خير و همونين ارتیابي اق.امات دیوان در سایر قاره

 ايرد   توجه قرار ميبودن پژوهش مورد جنبه نوآوری و ب.یص

 مبانی نظری پژوهش .4

 المللیدیوان کیفری بین .1. 4

حـوق برر را به تصویر ی جهاني مجمص عمومي ساتمان مل  میت. اعلاميه 5168در روت دهم دسامبر 

ای مجمص عمومي به موجر قاينامه 5168حتالي کته روت قب  ات آن یيني در نهم دستتامبر رستتانيت.  در

المل  ستاتمان مل  میت. را به تهية پيش نوی  استاستنامه برای ترکي  ی  دادااه بينکميستيون حـوق 

در مـر  5118المللي موظف کرده بود  پنجتاه ستتال پ  ات این تتاریخ، یيني در هف.هم ئومية کيفری بين

کرور شرکت کنن.ه  506کرور ات مجموع  596ستاتمان غذا و کراورتی ساتمان مل  میت. در شهر رم، 

دیوان،  ترتير، اساسنامةالمللي را امضاء کردن.  ب.ینبينکنفران  دیپلماتي  رم اساسنامه دادااه کيفری در 

آوری   55ماده به تصویر رسي. و با التاق بيش ات شصت کرور به آن )در  598میرک  ات سيزده فص  و 

ه بي. ات شصیمين روت ات که نخستیين روت ما -9669استاستنامه، ات اول ئومية  590( به موجر ماده 9669
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الاجرا ش. و قریر به یکسال بي. ات آن با انیخاب قضات، لات -تاریخ تودیص شتصتیمين ستن. التاق استت

 ( Mir Mohammad Sadeghi, 2015: 35)دادسیان و سایر مـامات دیوان عملاً کار خود را آغات کرد

تکبين رمستتووليت فردی برای تمام مالمللي اجرای ع.الت و ایجاد ه.  ات تسستتي  دیوان کيفری بين

ـيتر، است  المللي و پایانجرامم بين صلاحيت دیوان در خصوص دادن به مصونيت سران کترورها ات تي

در قلمروی  کرتتي، جنایات عليه برتتریت، جنایات جنگي و تجاوتنستت المللي ترین جنایات بينج.ی

ابن. و یا در موارد ارجاع شورای امنيت، اعمال ها ارتکاب یهای عضتو یا توستط اتباع آنسترتميني دولت

اع.ه مااب  اساسنامه، صلاحيت دیوان بای. به عضتو دیوان هسین. و علي 599حال حاضتر، در شتود مي اـل

 صورت جهانرمولي اعمال شود 

 مفهوم ژئوپلیتیک  .2. 4

ن دیگر ه ستتخايرد بدر مينای کلاستتي  ئموپليیي ، ات اناباق ق.رت ستتياستتي با جغرافيا شتتک  مي

 کن. که با ق.رت و ستياستت پيون. خورده است  در ک ئموپليیي  بر آن بخش ات دانش جغرافيا تسکي. مي

پرداتد  مي «المللي ات دی.ااه جغرافياميهای بينبه مااليه روابط و کرمکش»توان بيان داشت ئموپليیي  مي

(Waqq et al, 2018: 72)  

ـيا  فراملي در ف ده و در باشتت. که فاق. اقی.ار مال  بوضتتای جغرافيایي قاب  طرح ميئموپليیي  در م

ـيا  میسثر ات ستاخیارهای طبييي و انساني فضا مي یي  بر باش.  بن مایة ئموپليعين حال رفیارها در این م

ش آفریني جغرافيا در متيط بين المللي استتیوار استتت که به نوعي در پيون. با فضتتاخواهي باتیگران و ـن

ها به فراخور موقييت و متیوایي که دارن. در مينا ای ستتياستتي قرار دارد  ب.ین مفهوم که حکومتهنظام

ش آفریني مي هویت و  کنن. و بهبخري به الگوهای رفیاری همکاری، رقابت و سیيز واح.های سياسي ـن

ن. و باشميها به صورت ذاتي به دنبال توسيه قلمرو نفوذ خود دهن. حکومتروی.ادهای سياسي جهت مي

های انستتانستتاخت و طبيييي در ارتباط بين باشتت. ات این منظر دادهاین تیربنا موج. کنش ئموپليیي  مي

کرتتورها توان ایجاد کنش و حرکت را خواه. داشتتت و قلمروخواهي و قلمرواستتیری میوقف نخواه. 

  (Lashkari Tafreshi, 2018: 58 ) اردی. مگر آنکه حکومت و باتیگر دیگر آنها را ات کنش باتدارد

 گراییالمللی در پرتو رویکرد واقعنگاهی به عملکرد دیوان کیفری بین .3. 4

شون.  ب.ین مي م المل  تفکي  قاالمل ، ميان نظام داخلي و نظام بينپرداتان رماليسم در روابط بيننظریه

داخلي اقی.ار مرکزی در قالر دولت وجود دارد که قادر است نظم و امنيت را تضمين  ميني که در عرصة
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عنوان ترکي  دهن.اان جاميه، کنن. و چون آن اقی.ار مرکزی مورد اعیماد همگان است، نيات نيست افراد به

وه ارد و آنالمل  اقی.ار مرکزی وجود دبه ابزارهای ق.رت و خرتونت میوس  شون.  در مـاب  در نظام بين

که در آن هيچ ق.رت مرکزی برتری که بر همگان حکم بران. وجود  9است 5که حاکم است فضای آنارشي

ور هسین. با تکيه بر المل  مجبعنوان اعضتای ترتکي  دهن.ه نظام بينها بهن.ارد  در چنين فضتایي، دولت

ای خودیاری، به ( لذا، Booth, 1991: 527خود باشن.  )دنبال افزایش ق.رت خود به منظور تسمين امنيت و ـب

المللي عرصته ضترورت )ضترورت افزایش م.اوم ق.رت در راستیای تسمين امنيت( و اسیمرار قلمرو بين

 المل ( در اذر تمان است )ت.اوم ماهيت آنارشي  نظام بين

. که بیوان نپرداتان و فيلسوفات مانن. ایمانوم  کانت امي.وار باشویژاي آنارشي سبر ش. برخي نظریه

بردن یجاد کرد و ب.ین ترتير با ات بينالمللي مریرک ی  اقی.ار واح. مرکزی اات طری  ایجاد ستاتمان بين

ها، شرایط را برای ایجاد صلح داممي ایجاد کرد  در این راسیا پ  ات جنگ اعیمادی ميان دولتهای بيتمينه

المللي تاکي. کردن. که به ها و نهادهای بينجاد ستتاتمانارایي بر ایهای اونااون ات آرمانجهاني اول، نتله

ي  ها تاکي. دارد، توسط ویلسون رممرابه ی  دولت جهاني اق.ام کن.  این نگاه که به ساتااری منافص دولت

( و Wilson, 2011: 332جمهور آمریکا در نرتستت صتلح پاری  پ  ات جنگ جهاني اول دنبال شت.  )

ها و جنگ جهاني دوم نيز وجود داشتتت که در نهایت منجر به ایجاد ستتاتمان همين دی.ااه پ  ات پایان

مللي که الهای بينهای مخیلف سياسي و اقیصادی ش.  چنين نگاهي به ساتمانالمللي در حوتهنهادهای بين

ه جقادر باشت. بر فضای آنارشي غلبه کن. همواره مورد تردی. واقص ارایان بوده است و با مخالفت آنها موا

 ش.ه است 

ایي بود که نگاه آرمانگرایانه فوق که در فاصتتله ارپرداتان واقصرد هالت کار یکي ات نخستتیين نظریهادوا

اد ج.ی قرار داد  او  علت ارایانه بهم.عي شتت. نظریات آرمانبين دو جنگ جهاني حاکم بود را مورد انـی

و مفاهيمي مانن. هماهنگي منافص، امنيت دسیه  نادی.ه ارفین واقييت، صترفاً ماهيت تجویزهای آرماني دارد

المللي در جلوايری ات جنگ با حـای  تاریخي و ماهيت ستياست همخواني جميي و ق.رت نهادهای بين

در  حـوقي که دولت ن.ارد  ادوارد هالت کار این ان.یره را که مي توان با کپي برداری ات رون.های قضایي یا

                                                             
1  . Anarchy 

فضتای آنارشتي یيني هرج و مرج و ع.م حضور حاکمان و ی  ق.رت میمرکز یا ی  سيسیم خودیاری است  آنارشي   9

اسیب.اد بي "(، در ی  بسیر دیگر ، تتت عنوان 5119میراد  با استیاتيستم )آمار( با فـ.ان اخلاق بود و آنوه جو فرمن )

 (Havercroft, 2017: 2)هادهای رسمي اسیرش یافین.  نامي.، در جایي که سلسله مراتر و سلاه در غياب ن "ساخیار
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و با اجرای آنها در عرصته ميان دولت ها، به صتلح دست یافت را مردود  اذارداجرا ميصتتنه داخلي به

. بود آنوه که ميمي ها با منافص میفاوت را تضمين کن. تواتن ق.رت توان. صتلح ميان دولتشتمرد و ميـی

 ( Griffiths, Martin et al, 2014: 28)است

های در کارایي و کارآم.ی ستتاتمانالمل  پرداتان روابط بينپ  ات ادوارد هتالتت کتار، دیگر نظریته

نرتتيني ات عـرها تمای  ن.ارن. با المللي تردیت. کردن.  دلای  آنها ب.ین شتترح بود؛ اول اینکه، دولتبين

ها تولالمللي وااذار کنن.  دامنيت و منافص خود را به ی  نهاد بين ايری دربارةحاکميت خود، ح  تصميم

ها و نهادهای اصتلي برای جنگ و صتلح باشتن.  دوم اینکه، ساتمان ايرن.هاصترار دارن. که خود تصتميم

های ستتاتمان ،عبارت دیگرگ استتت  بههای بزرالمللي نه هوییي مستتـی  بلکه نیيجه خواستتت ق.رتبين

آن  هایهای بزرگ نيست بلکه ذی  ق.رت آنها قرار دارد و خود سياستالمللي ورای حاکميت ق.رتبين

ای خواه. بود که حاکميت و آتادی عم  آنها را اونهشتت  بههای که ب.ونياستتتکنن.؛ ستترا تييين مي

اعیماد  توان.المللي تابيي ات عنصر ق.رت هسین. پ  نميهای بينمت.ود نکن.  ستوم اینکه، چون ساتمان

 دانن. همونان بای. بر ق.رت خود تکيه کنن.  چهارمها به خوبي ميهتا را جلتر کن. و دولتدیگر دولتت

المللي به مرابه ی  ابزار در خ.مت منافص موسسان آن ساتمان است که برای آنها این های بيناینکه، ساتمان

  کنن.  سایرین تتميها و منافص خود را به شک  غيرعریان بر کن. که بیوانن. خواستظرفيت را ایجاب مي

منافص موسسان اصلي آن دچار تيارض المللي با های آن ساتمان بيندر هر موردی که سياستپنجم اینکه، 

شتود ب.ون تردی. اولویت با منافص استت و آن ساتمان ات کارایي لاتم برخوردار نخواه. بود  این ب.ان مينا 

ن ت که منافص آنها را تسميالمللي تا جایي اسهای بينها ات ساتمانهای بزرگ و دولتاست که تبييت ق.رت

 (Simmons, 2002: 194) به اق.ام خواهن. کرد غير این صورت آنها یکجانکن. در 

ده. که چگونه دیوان کيفری براین استتا ، بر مبنای دی.ااه یاد شتت.ه، این مـاله در ادامه نرتتان مي

ا فيال است اما ات پرداخین به مباحث مرابه در مناط  عنوان ی  نهاد بينالمللي بهبين المللي صرفاً در آفرـی

 های بزرگ عاجز است منافص ق.رت دیگر به دلي  تيارض با

 المللیهای آفریقایی نسبت به دیوان کیفری بینانتقادهای دولت. 5

ادهای مارح ش.ه ات طر  دولتطوربه ایي نسبت به دیوان را ميکلي، انـی تیر  در شک توان های آفرـی

اد مهم مراه.ه کردطوربه   اخیصار در قالر دو انـی
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 های دول آفریقایی نسبت به دیوانانتقادترین مهم .2نمودار 

 

 المللی بر قاره آفریقادیوان کیفری بین ژئوپلیتیکتمرکز  .1. 5

ایي در شتتک دولت ش کلي.ی داشتتیهايری و تسستتي  دیوان کيفری بينهای آفرـی  13 ن.  اتاالمللي ـن

ایي،  در کنفران  رم، در  لکرتتور در کنفران  رم شتترکت کردن.  علاوه بر مرتتارکت فيا 61کرتتور آفرـی

استتاستتنامه جهت  590ان.  تیرا طب  ماده شتت.ن استتاستتنامه این دیوان نيز اام مؤثری برداشتتیهالاجرالاتم

کرور  96ش.ن این سن. الاجرالاتم است که در تمان لاتمکرتور  06شت.ن استاستنامه تصتویر الاجرالاتم

ایي یيني ی  سوم ات اسناد تصویر، میيل  به کرورهای آف ایي بوده است آفرـی  Ramazani Ghavam )رـی

Abadi, 2014: 97)  
ات رسمي دیوان ميبا این حال،  ــي باش. که ده وضييت در حال حاضتر دواتده وضتييت موضوع تت

ایي؛  ای مرکزی ی  و دو، ليبي، ستتودان، کنيا، آن، ناظر به کرتتورهای آفرـی کنگو، اواان.ا، جمهوری آفرـی

پرون.ه در دیوان رستي.اي یا در حال رسي.اي است که  91و تي.اد  ستاح  عاج، مالي و برون.ی استت 

ا استهمه    5ی آنها نيز مربوط به قاره آفرـی

                                                             
1  . See site International Criminal Court, available at: (https://www.icc-cpi.int. in Situation 

and cases)   

https://www.icc-cpi.int./
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 1های دیوان بر قاره آفریقاتمرکز وضعیت. 1نقشه 

 

ا  استتت اما آیا طب  اظهارات ستتران دول لذا، آنوه که پي.استتت، فياليت مستتیمر دیوان بر قاره آفرـی

ایي، دیوان  ایيکيفری بينآفرـی ـير و متاکمه آفرـی یوان نسبت ها است  آیا اق.امات دالمللي، دیواني برای تي

ي و یا اینکه اق.امات دیوان حـوق کن.دیوان ازینرتتي عم  ميبه این قاره به دلای  ئموپليیيکي استتت آیا 

 مااب  اساسنامه است؟  

ایي نسب ادات سران دول آفرـی ت به دیوان، نيات است که دو مالر مورد به منظور بررستي ادعاها و انـی

ها در چگونگي طرح وضتييت ،عبارت دیگری اعمال صتلاحيت دیوان یا بهنتوهبررستي قرار ايرد  اول، 

 دیوان و دوم، ميزان توانایي اجرایي و منابص مالي دیوان است   

 

                                                             
ره که برارفیه ات سایت دیوان کيفری بين  5 های قاره آفریـا را که تنها وضييت 5برخلا  نمودار شماره المللي است، این ـن

هسین. و کرورهای که در مرحله « ارتیابي مـ.ماتي»ی های کرورهای که در مرحلهداد، دو مرحله وضييتنران مي

اتي و اوليه می ارتیابي مـ.قرار دارن. را به خوبي نران داده است  توضيح اینکه، پيش ات مرحله تتـيـات، مرحله« تتـيـات»

ده. تا احرات نمای. آیا براسا  اساسنامه وجود دارد در این مرحله دادسیان ی  وضييت را مورد بررسي و ارتیابي قرار مي

ر های دیوان به مرو)ب.یهي است که وضييت شرایط قانوني برای شروع تتـيـات راجص به آن وضييت وجود دارد یا خير 

 باش.(های ماروحه نزد دیوان تا تمان نگارش مـاله ميفوق بيانگر آخرین وضييت تمان در حال تغيير است و نـره
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 المللیها در دیوان کیفری بینچگونگی طرح وضعیت .1. 1. 5

دیوان »کن. که؛ استتاستتنامه رم موارد اعمال صتتلاحيت دیوان را به این صتتورت مرتتخ  مي 53ماده 

براسا  مـررات این اساسنامه اعمال  1های مذکور در ماده خود را نستبت به جنایت توان. صتلاحيتمي

ر رس. ی  یا چن. جنایت در آن ارتکاب یافیه است، بمينظر بهنمای.، در صتورتي که؛ الف( وضتييیي که 

رس. ی  یا چن. مينظر بهتوسط ی  دولت عضو به دادسیان ارجاع شود؛ ب( وضييیي که  56اسا  ماده 

جنایت در آن ارتکاب یافیه است، بر اسا  فص  هفیم منرور ساتمان مل  میت. توسط شورای امنيت به 

اتي را براسا  ماده  ــي ين جناییي آغات کرده در مورد چن 51دادستیان ارجاع ش.ه باشن.؛ یا ج( دادسیان تت

اه آغات رسي.اي به وضلذا، مااب  ماده مذکور مرتخ  است که  5«باشت.  ييیي که در صلاحيت دیوان ـن

کام  در اخیيار دیوان و به طور خاص دادستیان دیوان نيستت  بلکه علاوه بر دادسیان که بر طوراستت، به

ـير وضييیي مي ات و اطلاعات مکیسبه شروع به تي ــي منيت های عضو و شورای ا.، دولتکنحستر تت

 رس. ی  یا چن. جنایت در آن ارتکاب یافیه است را به دادسیان ارجاعنظر ميوضييیي که بهتوانن. نيز مي

ا بای. مرخ  شود که چه تي.اد ات آنها توسط دادسیان دیوان و  دهن.  لذا، ات ده وضييت ناظر بر قاره آفرـی

ت به دیوان ارجاع ش.ه است  در نمودار تیر به صورت خلاصه کرتورهای عضتو و همونين شورای امني

ا مرخ  ش.ه است:  نتوه ارجاع ده وضييت موجود در آفرـی
 

 نحوه ارجاعات ده وضعیت قاره آفریقا در دیوان. 3جدول 
 نام کشورها تعداد نحوه ارجاع ردیف

ـای مرکزی، مالياواان.ا،  1 های عضودولت 5  کنگو، آفری

 سودان و ليبي 9 شورای امنیت 9

 کنيا، ساح  عاج و برون.ی 3 دادسیان 3

 

                                                             
توان. صلاحيت خود را نسبت به جرایم من.رج دیوان مي»دارد: اساسنامه رم در خصوص اعمال صلاحيت مـرر مي 53ماده   5

یاي که ی  یا چن. مورد ات جنایاتي که براسا  مـررات این اساسنامه اعمال نمای.، در صورتي که: الف( در شرا 1در ماده 

به دادسیان ارجاع شود؛ ب( در شرایاي که ی  یا  56آی. صورت ارفیه است، توسط کرور عضو مااب  با ماده به نظر مي

ص  های داده ش.ه فآی. صورت ارفیه است، توسط شورای امنيت براسا  صلاحيتچن. مورد ات این جنایاتي که به نظر مي

شروع  51ساتمان مل  میت. به دادسیان ارجاع ش.ه باشن.؛ یا ج( اار دادسیان در مورد چنين جناییي بر طب  ماده  هفیم منرور

 «به تتـيـات کرده باش. 
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 های عضوارجاع وضعیت توسط دولت .1. 1. 1. 5

های که در حوته صلاحيت توانن. وضييت جنایتاستاستنامه، کرورهای عضو مي 56براستا  ماده 

ای. ده. بارجاع مي دیوان است به دادسیان ارجاع نماین.  منوط به اینکه دولت عضو موردی را که به دیوان

تا ح. امکان شترایط مربوطه را ترتریح نمای. و تا آنجا که در دسیر  کرور ارجاع کنن.ه باش. م.ارک و 

   5شواه. مؤی. ادعا را در پرون.ه ضميمه نمای.

ات نميرجاع ی  وضييت ات سوی دول عضو بها ــي ، عبارتيبه ،شودصورت خودکار منیهي به آغات تت

ات ملزم به پذیرش مال  ارجاع وضتييتدادستیان دیوان  ــي های های که ات سوی دولتجهت انجام تت

استاسنامه، احرات نمای. که  13براستا  ماده « ارتیابي مـ.ماتي»شتود، نيستت و بای. طي فرآین. عضتو مي

ات وضييت ارجاع ش.ه ات سوی دولت ــي های عضو دارای شرایط قانوني مـرر در اساسنامه برای انجام تت

. باشها ميها و قبول آنبا این وجود، خط مري و رویه دادسیان عموماً اقبال نسبت به ارجاع دولت 9ست ا

ها ها و اقبال ایرتتان به دیوان، کستتر همکاری آنچراکته در این فرض، نوعتاً به دلي  ميّ. بودن دولت

ی اهمکاری ملي یا مناـه به عبارت دیگر، دیوان به منظور پيرتتبرد اه.ا  خود نيات به 3تر استتت متیم 

کرورهای عضو دارد  در صورت ع.م اجابت و توجه به خواسیه کرورهای عضو، ممکن است وضييیي 

باش. و اق.امات آنان بيضاً همراه با سياسي کاری توسط شورای امنيت که میرک  ات کرورهای ق.رتمن. مي

                                                             
توان. ( کرور عضو مي5»دارد: استاستنامه رم در خصتوص ارجاع ی  وضتييت توسط کرور عضو، مـرر مي 56ماده   5

رس. ی  یا چن. جنایت در حوته صلاحيت دیوان واقص ش.ه باش.، و که در آن به نظر ميموردی را به دادسیان ارجاع نمای. 

ات دادستیان تـاضتا نمای. به منظور ترتخي  اینکه آیا ی  یا چن. شخ  به خصوص بای. به ارتکاب این جنایات میهم 

وطه را ترریح نمای. و تا آنجا که در شود بای. تا ح. امکان شرایط مرب( موردی که به دادااه ارجاع مي9شون.، تتـي  کن.  

 «دسیر  کرور ارجاع کنن.ه دعوی باش. م.ارک و شواه. مؤی. ادعا را در پرون.ه ضميمه نمای. 

این مالر به خوبي ات بيانيه دادسیان دیوان، خانم فیو بنسودا، در مورد ارجاع وضييت ونزوملا توسط کرورهای عضو،  9.

. های که مسینطرفانه تي.ادی ات ازارشپ  ات باتنگری دقي ، مسیـ  و بي»دارد: مي شتود  در جای که بيانبرداشتت مي

ورد ادعا های مجرامم ادعای بودن.، تصميم ارفیم ی  بررسي اوليه در مورد وضييت ونزوملا برای تجزیه و تتلي  جنایت

ر من در حال ارتیابي اطلاعات موجود برای های سياسي این کرور، انجام دهم  ات آن پ ، دفیدر تمينه تظاهرات و ناآرامي

-https://www.icc« ارتیتابي کتتاملتتاً آاتاهتتانتته دربتاره اینکتته آیتتا یتت  دليت  مناـي برای ادامته تتـي  وجود دارد

cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela 

 .http:// wwwکيفری؟، قاب  دستتیرستتي در؛   المللي کيفری یا دیوان آفریـایيذاکرحستتين، متم. هادی، دیوان بين 3.

icicl. org/ details. asp? id=432 
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 ,Blanchetصلاحيت دیوان نرون.  ) های عضو شورای امنيت مرمولاست، به دیوان ارجاع شود و دولت

2002: 647-648) 

ا نزد دیوان؛ ارجاع پنج وضييت آن توسط دولتهای قاب  توجه وضييتات ویژاي  ای ههای قاره آفرـی

ا استتت  ب.ین صتتورت که دولتعضتتو دیوان و آن هم خود دولت اواان.ا در ئانویه های های قارة آفرـی

ای مرکزی در دستتامبر 9666، جمهوری دموکراتيت  کنگو در آوری  9666 و مي  9666، جمهوری آفرـی

ای هتصميم ارفین. به منظور مرخ  ش.ن میهم یا میهمين جنایت 9659و کرور مالي در جولای  9656

ـي  نماین.  با این حال، ااهي اوقات در بتث ادی دول آف هایارتکابي ات دادسیان درخواست تت ایي انـی رـی

ی ارجاع های خود های دیوان در نیيجهشود که برخي ات وضييتاین مالر فراموش مي نسبت به دیوان،

ایي استت  لذا، ميدولت توان اظهار داشتت که روابط دیوان با کرتورهای عضتو، در خصوص های آفرـی

صراحت های مذکور به و دولتهای عضتو، روابط شتخصتي نيستت بلکه ساخیاری است ارجاع دولت

ـي  جرایم صورت ارفیه در قلمرو خود را اعلام کرده و م.اخله دیوان بي ـير یا تت اراداي یا ناتواني درتي

 ( Edelbi, 2018: 1) ان. را درخواست کرده

 ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت .1. 1. 1. 5

توان به ارجاع مياستتاستتنامه، ات موارد دیگر اعمال صتتلاحيت قضتتایي دیوان،  53مااب  بن. )ب( ماده 

 در خصوص اعاای این امیيات بهشتورای امنيت براسا  فص  هفیم منرور ساتمان مل  اشاره کرد  ابی.ا، 

شورای امنيت بای. افت که این اخیيار، اتفاقاً و به علت مرتبط بودن آن با وظيفه اوليه شورای امنيت، نه تنها 

ورای شود که، این رویه در شن این اخیيار سبر ميحیي ضروری بوده است، چو منفي نيست بلکه، لاتم و

ط نظامي و سياسي نيست و ميامنيت ساتمان مل  میت. جا بيفی. که راه ح  همه  وان خيليتی مسام ، ـف

لمللي، االمللي یا سایر مراجص قضایي بينات موضوعات را ات طری  حـوقي و قضایي، ات راه دیوان کيفری بين

 (Barzegarzadeh & Amininia, 2019: 251) .اني و مالي ح  و فص  کردبا کمیرین هزینه انس

های ماروحه در دیوان، شورای امنيت تاکنون دو بار ات اخیيار ارجاع وضييت به با توجه به وضتييت

مارچ   35مورخ 5113دیوان استتیفاده کرده استتت ب.ین صتتورت که؛ برای نخستتیين بار به موجر قاينامه 

سودان را « دارفور»اساستنامه رم، وضييت 53، و به اسیناد فتص  هفتیم منترور ملت  میتت. و متاده  9661
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را به « ليبي»وضتتييت  5116نيز با تصتتویر قاينامه  9655فوریه ستتال  90و در  5ه دادستتیاني ارجاع دادب

 9 دادسیاني ارجاع داد

ادهای نستبت به ارجاع شتتورای امنيت مارح مي ایي انـی کنن. ب.ین لتاظ که؛ اولاً: ارجاعات دول آفرـی

ط مت.ود به دولت ایي استت  شتورای امنيت ـف ثانياً؛ برخي ات اعضتای شورای امنيت هنوت در های آفرـی

توانن. با اعیماد به دیوان وضييیي را چارچوب قانوني استاستنامه رم، عضتو دیوان نيسین.، در حالي که مي

 (Aregawi, 2017: 27)رس. این موضوع تا ح.ودی میناقض است  مينظر بهارجاع دهن. که 

ـير کن. چرا که دادسیان  با ارجاع شورای امنيت دادسیان با این حال، دیوان، ملزم نيست که اق.ام به تي

( ارتیابي کن. که آیا مييارهای پيرتتنهادی و دلي  مناـي برای اق.ام رو به 13بای. طب  استتاستتنامه رم )ماده 

شود، دادسیان ی  آتمون اوليه نظر ات اینکه چگونه ی  وضييت ارجاع ميجلو، وجود دارد یا خير  صر 

يری اده.  البیه دادسیان بای. شيبه مـ.ماتي، دولت ارجاع دهن.ه و یا شورای امنيت را ات نیيجهرا انجام مي

توان. تصتتميم میخذه ات ناحيه دادستتیان را مورد تج.ی. نظر قرار خود مالص نمای. و شتتيبه مـ.ماتي نيز مي

  (Trahan, 2013: 423)ده.  

، تصميمات شورای امنيت برای تمام عضو 3یت.منرتور ساتمان مل  م 91لذا، هرچن. به موجر ماده 

ر نيست آومل  الزام المللي مسـی  ات ساتمانساتمان مل  الزامي است  ليکن، این تصميم برای نهادهای بين

اساسنامه، بای.  51و دیوان تنها در چارچوب استاستنامه ملزم به تبييت ات شورای امنيت است و طب  ماده 

نستبت به موضوع و وضييیي که توسط شورای امنيت به آن ارجاع ش.ه است، اطمينان حاصت  نمای. که 

  (Tahmasebi, 2019: 334) صلاحيت دارد 

 ده.  توضيحبا وجود این، درعم  دادسیان ارجاع شورای امنيت را برای رسي.اي مورد اجابت قرار مي

شتتورای امنيت به طور کام   اینکه، اارچه ماهيت دیوان به طور کام  حـوقي استتت و در مـاب ، ستتاخیار

توان. مواردی را به دیوان ارجاع ده.  بای. ستياستي استت  با این حال، مااب  اساسنامه، شورای امنيت مي

پذیر بوده و ممکن استتت موجر ایجاد ها آستتيرتوجه نمود که ستاخیار ماهيیي دیوان در برابر این ارجاع

اروحه در آن اردد  به همين دلي  برخي استتی.لال های متناقضتتاتي در مستتام  یا ازینرتتي شتت.ن پرون.ه

                                                             
1  . See site International Criminal Court, available at:( https://www.icc-cpi.int/darfur) 

2  . See site International Criminal Court, available at:( https://www.icc-cpi.int/libya) 

نماین. که تصميمات شورای امنيت را بر طب  اعضاء ساتمان مل  میت. موافـت مي»منرور ساتمان مل  میت.:  91ماده   3

 «این منرور قبول و اجرا نماین. 
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ان. که شتروع رستي.اي در ی  متکمه قضتایي نبای. مسیلزم اتخاذ تصميم توسط ی  رکن سياسي کرده

باشت.  ات سوی امنيت، به اجرای ع.الت متيباش.  تیرا این امر به مينای تسری ح  وتو موجود در شورای 

.ن. که حیي اار متت ای در ختتصوص راباته حـتوقي دیوان با ساتمان مل  میت. در ادهدیگر، برخي ميـی

شتتت.، راباتتته کتتتاری شتتتورای امنيت با آن اجیناب ناپذیر بود؛ تیرا ات ی  سو اساسنامه رم انجان.ه نمي

است   5مسووليت اوليته حفتظ صتلح و امنيتت براسا  فص  هفیم منرور به شتورای امنيتت اعاتا شت.ه

ان. به طور ميمول در جنایتتاتي کتته رستي.اي بته آنهتا در صلاحيت دیوان قرار ارفیهات ستتوی دیگتتر 

تض اردیت.ه شون. که صلح و امنيت بينشرایاي انجام مي المللي در ميرض ته.یتت. قتترار ارفیته یتا ـن

ود جوهای متول ش.ه به شورا ارتبتتاط تنگاتنتگ داشتیه و های دیوان با مسووليتاستتت  لذا، صلاحيت

  (Jannipour & KhanaliPour, 2010: 8)ناپذیر است  راباه کاری بين این دو اجیناب

ون ميمات خود ب.افزون بر این، دیوان صترفاً ی  ستاتوکار قانوني استت و ظرفيیي برای اجرای تص

ان بای. ورتن.، دیوهای عضو ن.ارد و هنگامي که این دولت ات همکاری با دیوان امیناع همکاری کام  دولت

 ,Aregawiقادر باشت. که با تکيه بر شورای امنيت ساتمان مل  میت. بیوان. با پریيباني کام  م.اخله کن. )

2017: 27) 

عنوان ی  اص  داوطلبانه برای اق.ام شورای امنيت ساتمان مل  توان. بهبنابراین، استاستنامه رم تنها مي

منرور  1توان. مجوت فص  ( نميUNستاتمان مل  میت. )میت. باشت.، تیرا این پيمان چن. جانبه خارج ات 

ساتمان مل  میت. را مت.ود کن. و اار شورای امنيت ساتمان مل  میت. تصميم بگيرد که فراتر ات اساسنامه 

های شتتورای امنيت، مت.ود به منافص کن. و مت.ودیتيم بگيرد، بت.ون هيچ متانيي عمت  ميرم تصتتم

 (Pichon, 2010: 350)ا  و اصول ساتمان مل  میت. است  ای.مولوئی ، اص  تناسر، و اه.

 شروع تحقیقات توسط دادستان .2. 1. 1. 5

ایي نسبت به دیوان، ميبا تکيه بر آنوه اذشت؛ مي  ادهای دول آفرـی وان. تتوان اظهار داشت غالر انـی

ات توسط دادسیان باش.  چراکه هماناور که پيریر بيان ش.،  ــي ييت تتت ات ده وضمربوط به شتروع تت

ایي؛ رسي.اي در دیوان، پنج وضييت آن توسط خود دولت گو، جمهوری دموکراتي  کن، اواان.اهایي آفرـی

                                                             
به منظور تسمين اق.ام سریص و مؤثر ات طر  مل  میت. اعضای آن مسووليت »منرور ساتمان مل  میت.:  96بن. ی  ماده   5

کنن. که شورای امنيت در اجرای نماین. و موافـت ميالمللي را به شتورای امنيت وااذار ميصتلح و امنيت بيناوليه حفظ 

 «وظایفي که به موجر این مسووليت بر عه.ه دارد ات طر  آنها اق.ام نمای. 
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ای مرکزی ی  و دو و مالي و دو وضتتييت ليبي و ستتودان نيز توستتط شتتورای امنيت به  جمهوری آفرـی

ات آن راساً توسط دادسیاساح  عاج، کنيا و برون.ی، تتـدادستیان ارجاع اردی.ه و تنها سه وضييت  ن ـي

 براسا  اطلاعات مکیسبه آغات اردی.ه است 

مه آوری دلام  تبرالزاماً مکلف به جمصالمللي های موقت بينی قضایي دادااهاارچه، دادستیان در رویه

 3بن.  موجرتيه. دادسیان بر افرای دلام  به کنن.ه به مواتات دلام  اتهام تنن.ه نبوده است  ليکن، در دیوان

تسیي.  یايرد  ات لتظهی تسیي. اتهامات میهم صورت ميبيني ش.ه است و در جلسهاساسنامه پيش 05ماده 

اتهام، افرای دلام  ارامه ش.ه توسط دادسیان برای کسر مجوت جلر یا احضار میهم الزاماً بای. قب  ات شروع 

انات لاتم را برای آماداي در قبال آنها در جلسته صورت ايرد تا اینکه میهم و وکي  م.افص وی تمان و امک

ور اناهي را به طاخیيار داشتیه باشتن.  لذا، دادسیان مکلف است که اوضاع و احوال دال بر مجرميت و بي

ـي  قرار ده. و ستپ  ب.ون تبييض کليه ی دلام  جمص آوری شت.ه را برای میهم افراء یکستان مورد تت

اساسنامه، بررسي کن. که آیا  13ون بر این، دادستیان بای. براستا  ماده افز(Salehi, (a), 2019: 48) نمای. 

ـي  قابليت پذیرش در دیوان را داشیه  ـي  وجود دارد که وضتييت مورد تت مبنای مناـي برای پيگيری تت

باش.  چراکه، در راسیای صلاحيت تکميلي، اساسنامه شرایط مهمي برای پذیرش و رسي.اي به پرون.ه در 

ول، نيات شود: اوان تييين کرده استت  مااب  این شرایط، آتمون پذیرش شام  دو قسمت اصلي ميبرابر دی

 ی ی به بررستتي مييارهای تکميلي دارد تا مرتتخ  شتتود آیا پرون.ة مربوطه، مورد بررستتي و متاکمه

 ستيستیم قضایي ملي است یا خير  در بخش دوم، تست پذیرش مربوط به تجزیه و تتلي  اهميت پرون.ه

استتت تا تييين شتتود که آیا پرون.ه مورد نظر ات اهميت کافي برای توجيه اق.امات بي.ی توستتط دادااه 

 Abdou, 2017: 206) ( برخوردار است

طرفانه در و میياقباً شتتيبه مـ.ماتي دیوان، حفظ موضتتص بي بيني این تکاليف برای دادستتیاندلي  پيش

های اینکه آیا دادسیان راجص به سه وضييت دولت .ستتهای در دستت بررستي دیوان ابرخورد با پرون.ه

ات آن نموده است، به موجر مياه.ة رم کلية مييارهای حـوقي  ــي ایي که راساً اق.ام به شروع به تت آفرـی

ات بجا آورده ش.ه است و به عبارتي تکاليف مذکور را رعایت کرده است یا خير،  ــي لاتم جهت شروع تت

 الذکر است  ی فوقهانياتمن. بررسي وضييت

وضييت کنيا، ب.ون اینکه ات سوی دولت کنيا یا شورای امنيت به دیوان ارجاع اردد، اولين وضييیي بود 

ـي  راجص به آن را به که استاستنامه آغات کرد  شيبه  51موجر اخیيارات خود براستا  ماده دادستیان تت
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استاسنامه با درخواست دادسیان  51ماده  6 و 3های به استیناد بن. 9656مار   35مـ.ماتي نيز در مورخ 

ات در وضتتييت کنيا راجص به جرامم عليه برتتریت ارتکاب یافیه ات  ــي  90تا  9661ئومن  5برای انجام تت

تت کرد   9661نوامبر  ات دیوان بر روی اتهامات  (Salehi, 2014: 26)در کنيتا مواـف ــي بته همين دلي ، تت

، در شش 9668و  9661های ونت پ  ات انیخابات در کنيا در سالجرامم عليه برتریت که در تمينة خرت

اق.ام به  166نفر کریه، بيش ات  5666اسیان کنيا میمرکز ش.  در وضييت کنيا، دادسیان ادعا کرد که بيش ات 

نفر نيز به طور ج.ی مجروح  3166نفر آواره و بيش ات  316،666تجتاوت و خرتتونت جنستتي، ح.ود 

 5ان. ش.ه

ـير داخلي جرایم ارتکابي در قلمرو سرتميني خود ميبا وجود  ان.  داین، دولت کنيا خود را قادر به تي

ـير مرتکبان این جنایات به صتتورت منفي  عم  مي .ه کن. و رویة دیوان کيفری در این پرونليکن، در تي

   ارتیابي استتت  دربه خوبي قاب« همان فرد، همان رفیار»اراداي دولت کنيا با مييار ده. که بينرتتان مي

ات قرار داده و به صراحت اعلام کرده است که  ــي جایي که دولت کنيا افراد غيرم.نظر دیوان را مرمول تت

عم  و برخورداری ات اخیيارات در این تمينه را قبول ن.ارد و قام  به آتادی « همان فرد و همان رفیار»مييار 

دولت  ة  با مـررات اساسنامه است  علاوه بر این وع.است، اعمال صلاحيت تکميلي دیوان موضوعي مناب

مال نظر کردن دیوان ات اعتوان. مبنای قانوني برای صر آین.ه نيز نمي های دیوان درکنيا بر انجام خواستیه

اینکه دولت کنيا حُستن نيت خود را در این تمينه با فرصت سوتی مخ.وش  صتلاحيت خود باشت.، کما

 (Salehi, (b), 2019: 672)کرده است  

ات آن را آغات نمود، وضييت کرور ساح  عاج ات دیگر وضييت ــي های ارجاعي که دادسیان راساً تت

، ساح  9653فوریه  51پذیرفت و در تاریخ  9663آوری   58استت  این کرتور، صتلاحيت دیوان را در 

را به همراه کليه م.ارک  ، دادسیان درخواسیي9655ئومن  93عاج، اساسنامه رم را تصویر کرد  در تاریخ 

ـي  به شيبه مـ.ماتي تسليم نمود  در این درخواست دادسیان مربیة جمص آوری شت.ه برای ارفین مجوت تت

کن. که براستتا  اطلاعات موجود، مبنای ميـولي وجود دارد که جنایات عليه برتتریت به موجر اعلام مي

اج در خلال خرونت پ  ات انیخابات در تاریخ اساسنامه در ساح  ع 8و جنایات جنگي طب  ماده  1ماده 

، تصميم ارفت مجوت تتـي  در 9659فوریه  99، وجود دارد  شيبه مـ.ماتي نيز در تاریخ 9656نوامبر  98

در ساح   9656نوامبر  98و  9669سپیامبر  51خصتوص جنایات عليه برریت و جنایات جنگي که بين 

                                                             
1  . See site International Criminal Court, available at: (https://www.icc-cpi.int/kenya) 
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حکم دستتیگيری برای لورنت بگبو،  9655ر نهایت، در نوامبر   د5عاج ارتکاب یافیه استتت، را صتتادر کن.

ای هرمي  جمهور ستاب ، به اتهام جنایات عليه برتریت بر استا  قی ، تجاوت جنستي و سایر خرونت

های پ  ات انیخابات در در خلال خرونت 9656جنسي، آتار و اذیت و سایر اق.امات غيرانساني در سال 

نيز مجوت باتداشتت برای سيمن بگبو، همسر بگبو، به اتهام  9659وامبر ستاح  عاج، صتادر شت.  در ماه ن

 ,Barnett)جنایت عليه برتتریت صتتادر شتت.  البیه وی همونان در اخیيار مـامات ستتاح  عاج قرار دارد  

ان، های دادسیبر اسا  ازارشتوان مناب  با اساسنامه دانست  چرا که ( تصتميات دیوان را مي14 :2013

های پ  ات انیخابات ریاست جمهوری ميان مخالفان لورنت بگبو و آلسن اواتارا وسيص بود ش.ت خرونت

حملات عليه غيرنظاميان در ستاح  عاج حملات استیرده و منظم بوده و شام  مواردی چون حملات  و

عليه ستتیاد حزب مخالف، نيروی بيش ات ح. مورد استتیفاده در مناطـي با انبوه جمييت برای ستترکوب 

های ميليون نفر، کرتتف اورهای دستتیه جميي، دستتیگيری 5ين که منجر به آواره شتت.ن ح.ود ميیرضتت

  ارجاع وضتييت کرور برون.ی به دیوان 9و حوادث تجاوت جنستي اردی.« هاناپ.ی. شت.ن»خودسترانه، 

ایي های آفالمللي تا تمان نگارش این مـاله آخرین ارجاع توسط دادسیان در خصوص کرورکيفری بين رـی

 9651اُکیبر  91اساسنامه دیوان را تصویر کرد  ليکن، در  9666ستت  این کرتور در اواستط ماه دسامبر ا

.یم دبيرک  ستتاتمان مل  میت. کرد اکنون پ  ات اذشتتت ی  ستتال،  درخواستتت خروج ات دیوان را ـت

ايری کنارهاساسنامه این  591شتود  البیه مااب  ماده برون.ی اولين کرتوری استت که ات دیوان خارج مي

ه بوده ايری، تتت رسي.اي دادااتوان. بر ادامه بررسي هر موضوعي که پيش ات تاریخ مؤثر ش.ن کنارهنمي

   3است، تیاني وارد آورد

                                                             
1  . See site International Criminal Court, available at: (https://www.icc-cpi.int/cdi) 

2  . See site International Criminal Court, available at: (https://www.icc-cpi.int/cdi) 

دبيرک  ساتمان مل  میت.، ات  توان. با ارسال اعلاميه کیبي خااب بهکرور عضو مي -5»اساسنامه: کناره ايری  591ماده   3

ايری ی  سال پ  ات تاریخ دریافت اعلاميه مؤثر واقص خواه. ش. مگر ايری نمای.  این کنارهعضویت در اساسنامه کناره

ايری ات این استاسنامه، خود را ات توان. به دلي  کنارههيچ کرتوری نمي -9.آنکه اعلاميه تاریخ دیرتری را مرتخ  نمای.

ايری کناره .ناشي ات آن در تمان عضویت، ات جمله ات هر اونه تيه.ات مالي که ممکن است تيل  ايرد، آتاد نمای.تيه.ات 

این کرور نبای. بر همکاری آن با دادااه در ارتباط با تتـيـات جنایي و مراح  دادرسي که کرور انصرا  دهن.ه در ارتباط 

ايری، آغات ش.ه بوده، تسثيری بگذارد و يش ات تاریخ به اجرا در آم.ن کنارهبا آن وظيفه همکاری داشیه است و این وظيفه پ

وده ايری، تتت رسي.اي دادااه بهمونين نبای. به هيووجه بر ادامه بررسي هر موضوعي که پيش ات تاریخ مؤثر ش.ن کناره

 «است، تیاني وارد آورد 
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ـي  و بررستتي در موتصتتميم خروج برون.ی ات دیوان به ضتتوع دنبال اعلام تصتتميم دیوان مبني بر تت

کرور، صورت ارفت  با این توضيح که پ  ات اینکه آقای بار در این سرکوب سياسي و اق.امات خرونت

پيرانکورونزیزا رمي  جمهوری این کرتتور اعلتام کرد که قصتت. دارد بار دیگر نامزد انیخابات ریاستتت 

جویانه بين نيروهای امنيیي حملات تلافي .جمهوری شتتود، موجي ات اعیراض و مخالفت را به راه ان.اخت

های م.افص آن تمان به بي. ش.ت یافت و براسا  اعلام ساتمان مل  و اروه تتت الامر وی و مخالفان، ات

برون.ی همسایه خود روان.ا  .نفر در م.ت ی  سال اخير در برون.ی کریه ش.ن. 666حـوق برر، بيش ات 

رود که ناآرامي در مهوری میهم کرده استتت و بيم آن ميرا به حمایت ات شتتورشتتيان مخالف ریي  ج

ا موستوم به برون.ی، ک  من بر اسا  آمارهای ساتمان  .را به لرته درآورد« اریت ليک »اـه مرکزی آفرـی

  5ان.ياسي اخير در برون.ی باتداشت ش.هنفر در ارتباط با بتران س 610مل ، دست کم سه هزار و 

ات را آغات نموده است دو مالر به با بررستي سته وضتييیي که دادستیان راساً نسبت به آن ــي ها تت

های مذکور به ح.ی ش.ی. و اسیرده شود  اول اینکه، جنایات ارتکابي در وضييتمرتخ  مي ضتوحو

توان. مجوتی برای شتتروع به کن.  دوم، صتتر  اراده دادستتیان نمياستتت، که دخالت دیوان را توجيه مي

ات باشت. بلکه، درخواستت وی بای. همراه با م.ارک و مستین.ات متکمه پستن.ی باشت. که شيبه ــي  تت

ـي  قانص کن.   مـ.ماتي را برای ص.ور مجوت تت

 بودن منابع مالی و اجرایی دیوان محدود .3. 1. 1. 5

.ن. که دیوان بهد ایي ميـی صتتورت ی  دیوان کن. و بهزینرتتي و انیخابي عم  ميصتتورت اول آفرـی

ا میمرکز ش.ه اسجهانرمولي برخورد نمي یر علت این ت پيرکن.  اینکه چرا این ازینري بر روی قاره افرـی

شود که دیوان چه اق.امات و واکنري در قبال جرایم امر را توضيح دادیم و در مبتث بي.ی نيز بررسي مي

رت به صو ها انجام داده استت  ليکن، در پاستخ به این پرسش که چرا اساساً دیوانارتکابي در ستایر قاره

به دو دهه و ارتکاب جنایات میي.د  رغم اذشتتت قریرعبارت دیگر، عليکن. و بهازینرتتي عمت  مي

اط جهان کماکان تي.اد وضييتبين م های ماروحه در دیوان بسيار کها و میياقباً پرون.هالمللي در اقصي ـن

 باش.، بای. علت را در مت.ود بودن منابص مالي و اجرایي دیوان جسیجو کرد مي

مکانيسم داممي برای اجرای قانون را بر عه.ه دارد رغم اینکه اساسنامه، مسووليت ایجاد ی  بهمیسسفانه، 

ر اساسنامه دصورت ع.م وجود نيروی مسـی  پلي  باش. و درلي  و نيروی اجرایي ميولي فاق. نيروی پ

                                                             
 /https://www.irna.ir/news 89913551 برارفیه ات سایت اینیرنیي به نراني:  5

https://www.irna.ir/news/
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 :Chowdhury, 2003)کام  به همکاری و کم  کرتورهای عضو بسیگي دارد  طوررم، عملکرد دیوان به

آوری م.ارک و احضتتار شتتهود با این.هایي رستتي.اي مانن. جمصدر متاکم داخلي فر ( در حالي که،11

لي برخوردار است  اما ستهولت بيریری انجام مي شود چرا که متاکم ملي ات نيروی اجرامي و پلي  مسـی

اونه ساتمان اجرایي در اخیيار ن.ارن. و های داخلي، هيچالمللي، در مـایسته با دادااههای کيفری بيندادااه

توانن. م.ارک را جمص آوری و ـامات ملي یا ستایر عوام  همانن. نيروهای حافظ صلح، نميب.ون کم  م

 (Klamberg, 2017: 630)شواه. را تتصي  کنن.  

کردن ن.ارد  اما ای جز ازینرتتي عم یي، دیوان چارهبودن منابص و ق.رت اجرابنابراین، به دلي  مت.ود

ا ش.ه است و دیوان عملاً در خصوص جنایات  کردن دیوان مت.ود بهردچرا این ازینري برخو قاره آفرـی

کن.، موضتتوعي استتت که در مبتث بي.ی به آن ها به صتتورت منفي  برخورد ميارتکابي در ستتایر قاره

 شود  پرداخیه مي

 عدم برخورد جهانشمولی دیوان .2. 5

اع.ه انیظار ات دیوان بهعلي این است که، ضمن ایجاد تواتن  الملليعنوان ی  دادااه داممي کيفری بيناـل

ـير و متاکمه قوا در ستاح بين المللي و توجه به مصالح و منافص سياسي کرورهای عضو و غيرعضو، تي

ا بلکه در همه اط جهان، جزء اه.ا  خود قلم.اد دیکیاتورها و ناقضتان حـوق برر را نه تنها در آفرـی ی ـن

که دیوان به جای برخورد جهانرمولي، بر جنایات ارتکابي  کن.  با این حال، در عم ، ما شاه. این هسیيم

ا تمرکز نموده است و جنایات بين ـي  قرار نميالمللي ارتکابي در سایر قارهدر قاره آفرـی ده.  ها را مورد تت

. بر دیوان وارد بوده است به  ایي است بلکه، همواره این ـن اد ش.ی. دول آفرـی این موضوع، نه تنها مورد انـی

ر و المللي قوانين حـوق برای که کارشناسان سرشناسي هموون دیوی. کای، م.یر اجرایي م.رسه بيناونه

ادهاالمللي به کارنامههای ميیبر بيننيز شماری ات رسانه ی ی لومي  مورنو اوکامپو، دادسیان ساب  دیوان، انـی

ا تنهاج.ی وارد مي  .5یکي ات آنهاست کنن. که مت.ود مان.ن فياليت دیوان به آفرـی

اد به دیوان وارد است که تاکنون عم.تاً بر وضييت ا میمرکز ش.بنابراین، این انـی ه است، های قارة آفرـی

اط جهان، غير ات قاره با این حال، بای. به اق.امات دیوان نسبت به سایر وضييت های ارتکابي که در سایر ـن

ا، نيز اشاره کرد  چرا که،  ات تنهاافرـی ــي یکي ات مراح  اق.امات دیوان است  پيش ات مرحله تتـيـات،  تت

تا  ده.فرآین. ارتیابي مـ.ماتي وجود دارد که در آن دادستیان دیوان ی  وضييت را مورد ارتیابي قرار مي

                                                             
1  . http://www.bbc.com/persian/world/2012/06/120615_l13_icc 
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ـير و رسي.اي جرایم، احرات نمای. آیا دلي  مناـي  براستا  ش.ت جرایم و ع.م اق.ام متاکم ملي در تي

ـي هایي که دارد حیي ات مرحله تتـيـات ـات وجود دارد یا خير  این مرحله به دلي  ویژايبرای شروع تت

تر استت هرچن. که عموماً در حاشتيه توجهات قرار دارد  در حال حاضر چن.ین وضييت در فرآین. مهم

ایي ميها وضتييتارتیابي قرار دارن. که اکرر آن ها نه يتيباشن.  این وضهای ناظر به کرورهای غير آفرـی

ا تيميم داده استتت بلکه جرایم ارتکابي توستتط  تنها استتیرة اق.امات دادستتیان را به آن ستتوی قاره آفرـی

  5های بزرگ را نيز مورد ه.  قرار داده استق.رت

ات دواتده وضتييت در حال رستي.اي در دیوان، دو وضييت مربوط به ارجسیان و بنگلادش/ميانمار 

دیوان  ،تصویر کرد  بنابراین 9663سپیامبر  1ارجستیان اساسنامة رم را در تاریخ استت  با توجه به اینکه 

 5توان. صتلاحيت خود را نستبت به جرایم ذکر شت.ه در استاسنامه در قلمرو ارجسیان یا اتباع آن ات مي

در مورد جرایم احیمالي ارتکاب یافیه در  بته بي. اعمال کن.  براستتا  اطلاعات موجود، 9663دستتامبر 

دادسیان نیيجه ارفت  ارجسیان-در خلال مناتعه روسيه 9668وسیيای جنوبي، واقص در ارجسیان، در سال ا

ذا، ای در ارجسیان انجام ش.ه است  لکه دلي  مناـي وجود دارد که بر این باور باشيم که جنایات اسیرده

را به شيبه مـ.ماتي جهت اخذ ( اساسنامه رم، درخواسیي 3) 51طب  ماده  9651اکیبر  53دادسیان در تاریخ 

ـي  مي ـي  را در راباه با جنایات 9650ئانویه  91در تاریخ ده. و مجوت تت ، شتتيبه مـ.ماتي نيز مجوت تت

   9ال رسي.اي استپرون.ه در حال حاضر در دیوان درحکن. این عليه برریت و جنایات جنگي صادر مي

استتت که دیوان  ویژاي خاص وضتييت ارجستیان آن استت که اولين وضتييت خارج ات قاره آفرـی

ات رستتميالمللي نستبت به آن ورود پي.ا خواه. نمود  به عبارت دیگر، کيفری بين ــي دیوان  نخستتیين تت

ایي نيست    است که موضوع آن ی  وضييت یا ی  شخ  آفرـی

ن خواسیار ، دادسیان دیوا9651دیگر وضييت مربوط به قاره آسيا بنگلادش/ميانمار است  در ماه جولای 

ات در مورد وضتييت بنگلادش/ميانمار شت.  در ماه ستپیامبر، شيبه پيش ــي صميم دادرسي اول ت-آغات تت

توان. در راباه با جرایم عليه برریت صورت ارفیه در ميانمار ات رهگذر اخراج اجباری ارفت که دیوان مي

ات را صادر اعضای اقليت روهينگيا ات ميانمار به بنگلادش صلاحيت خود را اعما ــي ل کن. و مجوت آغات تت

ه ای ج.ی. را در صلاحيت دیوان رقم تد  کرور ميانمار عضو اساسنامه رم نبوده است نمود  این تصميم ساـب

                                                             
 .http:// wwwالمللي کيفری یا دیوان آفریـایي کيفری؟، قاب  دسیرسي در؛ ذاکرحسين، متم. هادی، دیوان بين  5

icicl. org/ details.asp?id=432 
2  . See site International Criminal Court, available at: (https://www.icc-cpi.int/georgia) 
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های عضو است  دیوان در تفسيری ات اص  صلاحيت سرتميني اعلام نمود هر بخش اما بنگلادش ات دولت

دیوان واقص شود مرمول صلاحيت دیوان خواه. بود  جرم ات ی  جرم در قلمروی سرتميني دولت عضو 

المللي و ورود به کرتتور دیگر استتت خاص اخراج اجباری جمييت چون مستتیلزم عبور ات ی  مرت بين

جزمي ات ان در بنگلادش که عضو دیوان است واقص ش.ه و بر همين اسا  دیوان صلاحيت سرتميني خود 

المللي، دولت اامبيا عليه دولت ميانمار در کنار اق.ام دیوان کيفری بين را اعمتال نمود  در ماه نوامبر نيز در

ض تيه.ات برخاستیه ات به دلي  تخلف بين« دیوان بين المللي داداستیری» کنوانسيون »المللي ناشتي ات ـن

  5باش.اقامه دعوا نمود که کماکان در جریان مي« نس  کري

ایي دیگر نيز تبنگلادش/ ميانمار، وضييتبا این وجود، غير ات وضييت ارجسیان و  وسط های غير آفرـی

باش. که در صورت وجود دلای  ميـول و اخذ مجوت ات شيبه مـ.ماتي دادسیان در حال ارتیابي مـ.ماتي مي

تات صتتورت بگيرد  پراکنت.اي این وضتتييتت ــي توان. نوی. بخش برخورد هتا ميدر مورد آنهتا نيز تت

ن پراکن.اي شتام  وضتييت کرتورهای آستيایي )عراق، فلساين، فيليپين و جهانرتمولي دیوان باشت. ای

  6و کلمبيا( و کرور اوکراین واقص در اروپای شرقي است  3(، کرورهای آمریکای جنوبي )ونزوملا9افغانسیان

ای هدهن.ه شام  تمام اطلاعات مکیسبه چه ات سوی دولتي مـ.ماتي فارغ ات مکانيستم ارجاعفرآین. ارتیاب

                                                             
 http://www.icicl.org/details.asp?id=568برارفیه ات سایت اینیرنیي به نراني:   5

براسا   9661البیه در مورد وضتييت افغانستیان لاتم به ذکر استت که پ  ات آغات ارتیابي مـ.ماتي دادسیان در سال  9.

ات شيبه مـ.ماتي درخواست مجوت آغات تتـيـات درباره  9651دریافت ازارشات و مکاتبات غير دولیي، دادسیان در سال 

جرایم جنگي( ات سوی نيروهای دولیي، ض. دولیي و آمریکایي را  جرایم واقص شت.ه در افغانستیان )جرایم عليه برریت و

دادرسان، با اتفاق آرا درخواست دادسیان دیوان جهت آغات تتـيـات کام   9651کن.  ليکن، در نهایت در سال مارح مي

ر در حال حاض نستبت به جرایم جنگي و جرایم عليه برریت در قلمروی سرتميني افغانسیان را رد کردن. )این پرون.ه در

 نظر است(شيبه تج.ی.

باش. ليکن، اساسنامه مي 56ارجاع وضييت ونزوملا، نهمين ارجاع ی  وضييت ات سوی دول عضو دیوان بر اسا  ماده   3

های عضو دیوان )آرئانیين، کانادا، کلمبيا، شيلي، پرو و پارااومه( نسبت به وضييت اولين ارجاعي است که ات سوی دولت

ارجاعي، وضتتييت جرایم داخ  در -ها با خودايرد  تا پيش ات این، دولت  دولت عضتتو دیگر صتتورت ميجاری در ی

 http://www.icicl.org/details.asp?id=14 .دادن.قلمروی سرتمين خود را به دیوان ارجاع مي

البیه بای. خاطر نرتان کرد که دو وضتييت آفریـایي دیگر در مورد کرتورهای نيجریه و اينه، توسط دادسیان در حال   6

 ارتیابي مـ.ماتي است 
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احرات شود آیا مبنای ميـولي برای ادامه  ها خواه. بود تا بر اسا  آاتمانو یا غير عضو و همونين سعضت

ات وجود دارد یا خير  ــي  تت

 دلائل ژئوپلیتیکی تمرکز دیوان بر قاره آفریقا .6

اد که چرا علي رغم اذشتتت قریر به دو دهه ات عمر دیوان، تاکنون به جرایم اارچته کماکان این انـی

اط جهان رسي.اي نکرده است، بر دیوان وارد است  ليکن، بررسي این موضوع بين المللي در سایر اقصي ـن

ا استتت، ميکته چرا وضتتييت توان به دلای  میي.د های تتت رستتي.اي در دیوان مت.ود به قاره آفرـی

ا اشاره نمود     ئموپلیيکي قاره آفرـی

ا در مـایسه با سایر قارهترین دلي  مربوط به وضتييت اسفناک خود قمهم ن قاره ها است  ات ایاره آفرـی

ترین مناـته ئموپليیيت  جهتان نام برد چرا که این قاره که درد برداي، عنوان یکي ات میلتاطلمتوان بتهمي

ر را طي قرن و استیيمار، عـر مان.اي، قتاي، خرکسالي ها با تمام  وجود لم  کرده، در بيست سال ـف

 Ghavam) .المللي بوده استتتترین جنایات بينترین و در عين حال استتیردههرتتیناکاخير نيز شتتاه. د

Abadi & Bahmai, 2018: 2) 
ن امر باشن. که ایار به دنبال منافص خود ميهای م.اخلههای ئموپليیي  ق.رتبر این اسا ، در بتران

ميلادی بوجود آم.ه  5166ات دهه ارایي که در چارچوب نظریه توتان قوا قاب  تجزیه و تتلي  است  واقص

المل  باقي مان.ه استتت هرچن. در طول تمان عنوان پارادایم  مستتلط در روابط بينو همونان تا به امروت به

رایي اشک  خود را عوض کرده است ليکن، این توانایي داراوني، یکي ات دلای  اصلي ت.اوم هژموني واقص

ا نيز، مورانیا بهالمل  استت  در وضييت ئمدر روابط بين عنوان یکي ات تووری وپلیيکي و بتراني قاره آفرـی

. بودپرداتان روابط بين ود، شمردان در چارچوب منافص خود که به مرابه ق.رت تيریف ميدولت» المل  ميـی

 (Afshardi & Ismail, 2018: 120)« کنن.فکر و عم  مي

اط با دلای  ارتبتوان آنها را بينيز وجود دارد که نمي البیته غيرات دليت  ئموپلیيت  مذکور، دلای  دیگری

ن.  کعنوان مرال، یکي ات این دلای  به عملکرد ستياستي شورای امنيت ارتباط پي.ا ميئموپلیي  دانستت  به

هایي را که منیهي به ارتکاب ده. وضييتاستاسنامه رم به شورای امنيت اجاته مي 53ب.ین لتاظ که ماده 

با این حال، این امیيات شورای امنيت غالباً شود، به دیوان ارجاع ده.  استاستنامه مي 1ماده  جرایم موضتوع

ط وضييت اره آفریـا های قهمراه با ملاحظات سياسي و تبييض آميز است  چراکه شورای امنيت تاکنون ـف

.اده اق.امي انجام ن)ستودان و ليبي( را به دیوان ارجاع داده استت و نسبت به سایر جنایات ارتکابي چنين 
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ت اعضتای ق.رتمن. شتتورای امنيت، امکان طرح در استت و مي توان افت که هيچ وضتييیي ب.ون مواـف

 کن. دیوان را پي.ا نمي

لذا، شتورای امنيت ستاتمان مل  میت. به طور کام  ی  ساتمان سياسي است  بنابراین، احیمال قوی 

ت به دیوان تتت تسثير ماهيت سياسي آن قرار ايرد  وجود دارد که تصتميمات مربوط به ارجاع به وضتيي

علاوه بر این، سته عضو ات پنج عضو داممي آن عضو دیوان نيسین.، اما شورای امنيت ساتمان مل  همونان 

 36در تمام عنوان مرال، هایي را که شام  کرورهای عضو نيسین.، به دیوان اعلام کن.  بهتوان. وضتييتمي

د المللي میي.د مورساتمان مل  میت. در مورد وضييت ميانمار، ارتکاب جنایات بين قاينامه مجمص عمومي

رغم شورای امنيت علي ان.  با این حال،تسیي. قرار ارفیه است و خواسیار پایان دادن به جنایات ارتکابي ش.ه

ض فاحش ـي  در مورد ـن وق برر حـ اینکه چهار ستال قب  ات ارجاع وضييت ليبي به دیوان، شروع به تت

های سياسي حاکم در شورای امنيت، هيچ در ميانمار نمود  اما در نهایت به دلي  ع.م رأی منصفانه و نگرش

 ,Aregawi)ی  ات اق.امات شورا منیهي به ارجاع وضييت ميانمار به دیوان ات سوی شورای امنيت نگردی.  

2017: 31) 

ا، ردد ابه استاسنامه و شرایط حاکم بر خود دیوان برمي دلي  دیگر تمرکز ئموپلیي  دیوان بر قاره آفرـی

یم اری نيستت  دیوان قادر نيست به تمام جراالمللي را اریز و اریزی ات ازینشچرا که دیوان کيفری بين

واقص ش.ه داخ  در صلاحيت خود رسي.اي کن.  صرفنظر ات مت.ودیت در منابص مالي و اجرایي که پيریر 

ـير  ـير ش.ن توسط متاکم ملي؛ البیه به آن اشتاره شت.، تي کردن در دیوان استیرنایي استت بر اصت  تي

ـير آنها را اولویپرون.ه« ش.ت»من. است و دادسیان براسا  ميزان اری در دیوان ضاباهازینش ت ها، تي

المللي ارتکابي در صتتلاحيت دیوان، بای. های بينلذا، جنایت (Zakir Hossein, 2019: 87)کن.  بن.ی مي

صورت،  غير اینذیرش در دیوان برخوردار باش.  در.ت و اسیرداي لاتم را داشیه باش. که ات قابليت پش

دیوان توانتایي مالي و اجرایي لاتم برای رستتي.اي به تمام جرایم را ن.ارد  و هماناور که در خصتتوص 

ا نزد دیوان اشاره ش.، این وضييتوضييت اتم جهت بررسي در ها دارای ویژاي لهای ماروحه قاره آفرـی

  دیوان بودن.   
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 واکنش دول آفریقایی نسبت به اقدامات دیوان در قاره آفریقا .7

 عدم همکاری با دیوان  .1. 7

ی اجرایي استتت  دیوان هيچ ق.رت ها با دیوان، استتاستتاً، ی  جایگزین برای مرحلههمکاری دولت

ـيم برای اعمال تصميمات خود و دسیگيری مظنونان ن.ا ه رد  به همين دلي ، دیوان به طور کام  وابسیمستی

 :Kaul, 2007بيني به ویژه ات طر  کرورهای عضو است  )به همکاری کام ، مؤثر، به موقص و قاب  پيش

بر  تيه. عامي را مبني« المللي و مياض.ت قضایيهمکاری بين»اساسنامه رم نيز در فص  نهم با عنوان  (87

ها مجبور به ایجاد تمينه قانوني ضروری و دولت های عضتو نهاده استتدولتهمکاری با دیوان بر عه.ه 

ي المللي و مياض.ت قضایدر تمام موضوعاتي که به همکاری بين، البیه ها هستین. برای ارامه این همکاری

های عضو و غير عضو تمایز قام  ش.ه است  شتود، فصت  نهم اساسنامه دیوان مرتباً بين دولتمربوط مي

ط دولتمخا  الملليی بيناهای عضو هسین.  اساسنامه، هموون مياه.هطر تيه.ات من.رج در اساسنامه ـف

 5ن.کهای غير عضتتو هيچ تکليفي ایجاد نميودن آثار حـوقي مياه.ات، برای دولتببنا به قاع.ه نستتبي
(Ardebil, 2007: 20)  

مار   35در  5113وجر قاينامه با این حال، ارجاع وضتتييت دارفور توستتط شتتورای امنيت به م  

تات توستتط دادستتیتان کته منجر بته بته دادستتیتان دیوان کيفری بين 9661 ــي المللي و شتتروع تت

 جرایمنس  کري،  اتهام به 9661مار   6 تاریخ درسودان رمي  جمهور  عمرالبريرجلر حکم صت.ور 

ا اردی. و ، ستتبر تنش ميان دی9جنگي شتت. جرایم و برتتریتعليته   اینصتت.ور وان و اتتادیه آفرـی

شتت.  چرا که این نخستتیين بار بود  مواجه هایي ات جمله ع.م همکاری با دیوانواکنشبا  کيفرخواستتت

 ش. ميصادر دیوان سوی ، اتکرور ی  خ.متحال جمهور در  رمي  عليه کيفرخواسیيکه 

ایي با دیوان را مينمونه بارت این ع.م همکاری ات ستوی   توان در پرون.ه عمرالبرير، رمي  دول آفرـی

شون. عضو میيه. مي هایجمهور سودان، مراه. کرد  پ  ات ص.ور حکم جلر وی توسط دیوان، دولت

 اریهمک دسیگيریحکم  مرمولافراد تتوی  و  دسیگيریدر دیوان اساسنامه، با  81ماده 5که به اسیناد بن.

اضای وی  تتوی و دسیگيری برای  اساسنامهعضتو های دیوان نيز ات دولت .،نماین يکن، کرد  لهمکاریـت

                                                             
هتای ویتژه کته در آن وظيفه همکاری توسط شورای امنيت المللي، برخلا  دیتوانروش همکاری در دیوان کيفری بين  5

  .باشت. و در وهله اول تنها شام  کرورهای عضو آن استل  استتتتتت، متتتتت.ود ميبرعه.ه تمام اعضتای ستاتمان م
(Jannipour & KhanaliPour, 2010: 5) 

2  . See site International Criminal Court, available at: )https://www.icc-cpi.int/darfu( 
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رغم حضتور عمرالبرتير در کرتورهای کنيا، چاد، مالاوی و جيبوتي، که همگي عضتو استاسنامه نيز علي

 (Salehi, 2018: 77)هسین.، این کرورها با دیوان همکاری نکردن.  

 المللیج از دیوان کیفری بینخرو. 2. 7

با تصویر اساسنامه رم  9669المللي در سال پ  ات ح.ود ی  قرن تلاش، سرانجام دیوان کيفری بين

ا با ها، تسستتي  و لاتم الاجرا شتت.  دولتتوستتط تي.اد تیادی ات دولت امضتتاء کنن.ه،  36های قاره آفرـی

ایي به دلي  بزرایرین مرتتارکت در مجمص کرتتورهای عضتتو را داشتتین.،  ليکن، دیری نپایي. که دول آفرـی

.ان دیوان تب.ی  ش.ه اداتي که پيریر اشاره ش.، به ش.ت به منـی  ان. انـی

ا استتت که ه.  آن بالابردن نظر ميبه ایي با دیوان، اتتادیه آفرـی رستت. پيرتتگام خصتتومت دول آفرـی

ایي استتت  برخي ات  اتفاقات مهم هموون حکم جلر صتتلح، اتتتاد و همکاری بين کرتتورهای آفرـی

ـير رمي  و مياون رمي  ه.ی. ی اتتادیه ات جمله تجمهور کنيا باعث اتخاذ موضص خصمانهعمرالبرير، تي

 ( Nel & Sibiya, 2017: 85)به خروج ات عضویت دیوان ش.  

ایي برون.ی با اکرریت آراء به خروج این کرتتور ات دیوان کيف ی رتتاکنون نيز پتارلمتان کرتتور آفرـی

ر ايرد که ات امضای اساسنامه رم عـر نريني ميبين ن.  تصميم کالمللي رای داد تا نخستیين کرتوری ـل

ـي  در اعمال خرتونت بار این کرور که منجر  خروج برون.ی ات دیوان در پي اعلام این دادااه مبني بر تت

  5تبه کریه ش.ن ص.ها تن وآواراي ص.ها هزار تن دیگر ش.، صورت ارفیه ش.ه اس

ای جنوبي نيز در ستال  اد 9651کرتور آفرـی ای جنوبي ات  پ  ات انـی دیوان در راباه با اسینکا  آفرـی

همکاری با دیوان در مورد دستیگيری عمر حسن البرير، ریي  جمهور سودان که به نس  کري و جرامم 

دیوان  د  اما در نهایتالمل  را اعلام کرجنگي میهم شت.ه بود، تصتتميم خود مبني بر ترک دیوان کيفری بين

ای جنوبي دسیور دولت برای خروج ات دیوان را رد کرد   اکیبر  91در  (O'Toole, 2017: 39-40)عالي آفرـی

ایينيز که دیوان را به ، وتیر اطلاعات اامبيا9650ستال  ـير آفرـی . بود عنوان نماد تت ها توصيف کرد و ميـی

ه جنایات شتوم عليه کرورهای مسـی  و شهرون.ان خود که دیوان به جرایم ح.اق  ستي کرتور غربي ک

عنوان نمونه جرایم جنگي ارتکابي توسط توني بلر، نخست وتیر اسب  کن. بهان.، رسي.اي نميمرتکر ش.ه

ايرد، به همين دلي ، اامبيا تلاش کرد ات دیوان خارج شتتود اما در نهایت با انگلي  در عراق را نادی.ه مي

                                                             
1  . https://fa.shafaqna.com/news/249980/ 
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-O'Toole, 2017: 42)ج.ی. اامبيا، باررو، این کرور درخواست خود را پ  ارفت  تلاش رمي  جمهور 

43) 

ا ظاهراً مکم  دیوان است و هر دو تلاش مي .هن.  ها پایان بکنن. که به مصونيتمسموریت اتتادیه آفرـی

ا ی  ساتمان با سات و کار سياسي و دیوان ی  متکمة قانوني و قضا است و  یيبا این حال، اتتادیه آفرـی

ایي و ارتکاب جنایات بينی که مارح ميمسوله لي در الملشود این است که در صورت خروج دول آفرـی

ا چه جایگزیني برای دیوان کيفری بين لمللي ابيني شتت.ه استتت  اارچه، مياه.ات بينالمللي پيشقاره آفرـی

 را متاکمه کنن.  ليکن، در عم  این کن. تا افرادهای امضتتاء کنن.ه تتمي  ميکيفری تکليفي را بته دولتت

ایي در صتت.د ایجاد نهاد قضتتایي مستتـی   مياه.ات با مت.ودیت مواجه استتت  به همين دلي ، دول آفرـی

تایي برای متتاکمة مرتکبين جرایم بين متاکم »با نام  9653فوریه  8المللي برآم.ه و آن را رستتماً در آفرـی

ایي فوق الياده ( که در مبتث بي.ی به آن اشتتاره Nel & Sibiya, 2017: 89)ن.  در ستتنگال بنا نهاد« آفرـی

 شود مي

ایي برون.ی، جمهوری فيليپين نيز که  اسنامه اس 9655اوت  36لاتم به ذکر است که غير ات کرور آفرـی

ـي  دادسیان در تاریخ رم را تصویر کرده بود، در در تمينه مبارته با مواد مخ.ر که به  9658فوریه  8پي تت

هزاران نفر به دلای  مربوط به دخالت آنها در مصر   9650طور مرخ ، ادعا ش.ه است که ات اول ئوميه 

اعلاميه کیبي خروج ات  9658مار   51این دولت در تاریخ  .ان.مواد مخ.ر یا خری. مواد مخ.ر کریه ش.ه

.یم دبيرک  ستاتمان مل  میت. نمود و مااب  ماده  نامه با اذشت یکسال ات اساس 591استاستنامه رم را ـت

   5المللي خارج ش.تاریخ فوق، رسماً ات عضویت در دیوان کيفری بين

ن، در صورت تتـ  خروج آ 591با توجه به امکان خروج کرتورها ات استاسنامه رم، به موجر ماده 

ایي ات دیوان، دول عضتتو دیوان ات تمتامي دول  یاب.  اارچه کرتتور کاهش مي 81کرتتور به  599آفرـی

 06اساسنامة این دیوان که برای لاتم الاجرا ش.ن تصویر  590ها در این ساح، طب  ماده ايری دولتنارهک

تردی. ات متـ  ش. و ات این منظر مرکلي حادث نخواه. ش.، ليکن بي 9669کرور را لاتم دارد، در سال 

ـبوليت دیوان را تتت  امر سبر تضييف دیوانده. و این رياع قرار ميالنظر ستياستي، خروج کرورها م

 (Ramazani Ghavam Abadi & Bahmai, 2018: 10)خواه. ش.  

                                                             
1  . See site International Criminal Court, available at (https://www.icc-cpi. int/ Pages/ item. 

aspx?name=pr1371) 

https://www.icc-cpi/
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 تأسیس دادگاه آفریقایی فوق العاده .3. 7

ایي به دیوان کيفری بينح  بي  المللي با درخواستت دادسیان دیوان جهت تيـيراعیمادی دول آفرـی

اب و مياون رمي  جمهور کنيا به اوج خود رسي.  با ت.اوم و رمي  با  اکنش لفظي موضوع به ت.ریج  به ـت

ایيدیوان مب.ل اردی.  فکر تسستتي  متکمه ابلي استتت ی آفرـی بي. ات این وقایص،  .متصتتول چنين ـت

ایي سيي کرد صلاحيتاتتادیه ایي حـوق برر و خل  دیوان»های دو مرجص خود؛ یيني ی آفرـی و « اهآفرـی

ایي داداسیری»همونين  دو متکمه در قالر و چارچوب ج.ی.ی  يه ده.  تجميص اینرا توس« دیوان آفرـی

ایي داداستیری و حـوق برتر»تتت عنوان   9668يه الريخ در ئومبا تصتویر پروتک  شترم« دیوان آفرـی

ایي به این امر اکیفامارح شتت.، اما اتتادیه  91وستتومين اجلا  عادی خود در  نکرد و در بيستتت ی آفرـی

یوان کيفری ی دبرداری ات اساسنامهالريخ را باتنگری کرد و با ارتهشرم پروتک در مالابو اينه،  9656ئومن 

 دیوان هایالمل  کيفری به ستتاخیار و صتتلاحيتالمللي بخش ستتومي تتت عنوان بخش حـوق بينبين

ایي داداستیری و حـوق برتر اضاف روت بي. ات تودیص  36آن ه کرد  پروتک  مالابو و اساسنامة ضميمةآفرـی

حال حاضر پروتک  مالابو توسط پنج کرور بنين، اينه الاجرا خواه. ش.  درتصویر لاتم دهمين ستن.پانز

  (Ramazani Ghavam Abadi, 2014: 101)بيسامو، کنيا، مورییاني وکنگو به تصویر رسي.ه است

ایي که مسامتیاً ات آن به دادااه ویژه سنگال نيز یاد ميشير فوق ص قضایي مرجشود، آخرین الياده آفرـی

عي ات وضوآی. که تا به امروت تسسي  شتت.ه است  و به لتاظ مالمللي به شتتتمار ميواج. صلاحيت بين

کري، جنایت عليه برریت، جرایم جنگي، شکنجه و دیگر مـررات حـوق صلاحيت رستتتتتتي.اي به نس 

ض قوانين داخلي، برخوردار استبين  ( Shams Natri, 2018: 121)المل  و ـن

 گیرینتیجه. 8

ي داممي در اول المللالمللي، دیوان کيفری بينکيفر مان.ن جناییکاران جرامم بينبته منظور مـتابلته با بي

به تصتویر رسي.ه بود، ترکي  ش.  یکي ات اه.ا   5118جولای  51که استاستنامه آن در  9669جولای 

ت دیوان، در اقصي نـاط مخیلف دیوان برخورد جهانرتمولي نستبت به جرایم ارتکابي داخ  در صتلاحي

 جهان بود 

دهن.ة این امر است که دیوان در رسي.ن به ه.  برخورد با وجود این، بررستي عملکرد دیوان نرتان

های مورد رسي.اي در دیوان بيانگر ها و پرون.هجهانرمولي خود ناکام بوده است  چرا که ملاحظه وضييت

.ن. که ق.رت های قاراین امر استت که دیوان بر وضتييت ایي ميـی ا میمرکز ش.ه است و دول آفرـی ه آفرـی
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دیوان به دلي  مسام  و رویکردهای ئموپليیيکي که ات دیربات وجود داشیه است، مت.ود به قاره آفریـا ش.ه 

 ای که ات دواتده وضييتها را ن.ارد  به اونهاستت و توانایي بررستي ستایر جنایات ارتکابي در سایر قاره

ا استت  همين موضتوع مورد انیـادات سران مورد رستي .اي در دیوان، ده وضتييت آن ناظر بر قاره آفرـی

ا قرار ارفیه است دولت  های آفرـی

اط مخیلف دنيا را مورد براسا  برآ اد که چرا دیوان جنایات ارتکابي درسایر ـن ین. این پژوهش، این انـی

ات تنها یکي ات مراح  دیوان مرحلهارچه ده.، بر عملکرد دیوان وارد است  ارستي.اي قرار نمي ــي ی تت

است و پيش ات این مرحله، ارتیابي مـ.ماتي وضييت وجود دارد که در آن دادسیان ی  وضييت را مورد 

ـير و رسي.اي جرایم، احرات ارتیابي قرار مي ده. تا براسا  ش.ت جرایم و ع.م اق.ام متاکم ملي در تي

ات وجود دارد یا خير  در حال حاضر، چن.ی.ن وضييت در فرآین. نمای. آیا دلي  مناـي برای شر ــي وع تت

ایي است  ارتیابي قرار دارن. که اکرر آن  ها ناظر به کرورهای غيرآفرـی

ـير و شروع رسي.اي  با وجود این، با توجه به نتوة اعمال صلاحيت دیوان در اساسنامه که جهات تي

اد دول آفریـایي  های عضتو، شتورایرا ات طری  ارجاع دولت امنيت و دادسیان مرخ  نموده است  انـی

ا وارد نيستت  چرا که ات ده وضييت ناظر بر  نستبت به دیوان مبني بر تمرکز ئموپليیي  دیوان بر قاره آفرـی

ا، پنج وضييت  ای مرکزی ی  و دوقارة آفرـی  مالي و اواان.ا، جمهوری دموکراتي  کنگو، جمهوری آفرـی

ایي و دو وضييت ليبي و سودان توسط شورای امنيت به دادسیان ارجاع ش.ه هتوسط خود دولت ای آفرـی

استت و تنها سته وضييت ساح  عاج، کنيا و برون.ی راساً توسط دادسیان براسا  ازارشات دریافیي و 

ـي  قرار ارفیه است  افزون بر موارد مذکور مي رد ای توان به دلای  ذی  در راسیاطلاعات مکیسبه مورد تت

ا، اشاره نمود    ایي مبني بر تمرکز دیوان بر قارة آفرـی اد دول آفرـی  انـی

ا در مـایسه با سایر قاره ا است  این هدلي  اول مربوط به وضييت ئموپليیيکي و اسفناک خود قاره آفرـی

ر را طي قرن و قاره که درد برداي، استیيمار، عـر مان.اي، قتاي، خرتکسالي   ها با تمام وجود لمـف

المللي ينای که اکرر مجامص بالمللي بوده است به اونهترین جنایات بينکرده است، همواره نيز شاه. اسیرده

ي ان.  و همين وضييت ئموپليیيکي و بترانهای ارتکابي در این قاره را خواسیار ش.هورود دیوان به وضييت

ا، عرصه سياست کر ف ش. که تنها در چارچوب منافص خود مردانيم.اران و ترنگان ق.رت دولتقاره آفرـی

 کنن.و عم  مي
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ی  عنوان ارتباط با دلای  ئموپليیي  باش.، مربوط به عملکرد شورای امنيت بهتوان. بيدلي  دوم که نمي

هایي را ده. وضييتاساسنامه رم به شورای امنيت اجاته مي 53است ب.ین لتاظ که ماده  ساتمان سياسي

ليکن، این امیيات شورای شود، به دیوان ارجاع ده.  اساسنامه مي 1ارتکاب جرایم موضوع ماده که منیهي به 

ط وضييت ای هامنيت غالباً همراه با ملاحظات سياسي و تبييض آميز است  چراکه شورای امنيت تاکنون ـف

ا )ستودان و ليبي( را به دیوان ارجاع داده استت و نستبت به سایر جنایات ا .امي رتکابي چنين اققاره آفرـی

ت اعضای ق.رتمن. شورای امنيت، امکان طرح در  انجام ن.اده است به دلي  اینکه هيچ وضييیي ب.ون مواـف

 کن.  دیوان را پي.ا نمي

لمللي ااردد چرا که دیوان کيفری بيندلي  سوم و آخر، به اساسنامه و شرایط حاکم بر خود دیوان برمي

ری نيستت  دیوان قادر نيستت به تمام جرایم واقص ش.ه داخ  در صلاحيت ارا اریز و اریزی ات ازینش

ـير کردن در دیوان اسیرنایي است بر خود رسي.اي کن.  صر  نظر ات مت.ودیت منابص مالي و اجرایي، تي

ـير ش.ن توسط متاکم ملي؛ البیه ازینش ا  ميزان من. است و دادسیان براساری در دیوان ضاباهاص  تي

ـير آنها را اولویت بن.ی مين.هپرو« شتت.ت»  المللي در صتتلاحيتهای بينکن.  لذا، ارتکاب جنایتها، تي

دیوان، بای. شت.ت و اسیرداي لاتم را داشیه باش. که ات قابليت پذیرش در دیوان برخوردار باش.  در غير 

ه د  ضمن اینکه، ملاحظاین صورت، دیوان توانایي مالي و اجرایي لاتم برای رسي.اي به تمام جرایم را ن.ار

ایي تتت رستي.اي در دیوان ات حيث ش.ت و اسیرداي اعمال ارتکابي، مستین.ات وضتييت های آفرـی

  کن.  موضوع قابليت پذیرش آن را در دیوان تسیي. مي

رس. اار دیوان حوته اعمال صلاحيت خود را نسبت به سایر جرایم ارتکابي در مينظر بهبا این وجود، 

اط  ایي نسبت به عملکرد دیوان نيز کمیمخیلف دنيا اسیردهسایر ـن ادهای سران دول آفرـی ر تر کن.، ميزان انـی

ا واکنششود  مص ا نسبت به عملکرد دیوان در قاره آفرـی ان، های ع.م همکاری با دیوالوصف، اتتادیه آفرـی

ایي فوق الياده به . به خروج ات دیوان را در پيش عنوان جایگزیني برای دیوان و ته.یتسستتي  دادااه آفرـی

ـبوليت دیوان را تتتدار شت.ن چنين رویکردیادامه ات نظر ستياستيتردی. ان. که بيارفیه ياع قرار الر، م

   ده. و این امر در درات م.ت سبر تضييف دیوان خواه. ش.  مي

های ترین جنایتترین مرجص حـوقي برای مبتارته بتا شتت.ی.عنوان مهمات این رو، عملکرد دیوان بته

های م.افيان اجرای ع.الت فاصله دارد  ليکن، این واقييت آلالمللي در ستاح جهاني، همونان ات ای.هبين

ي مي کرور  599شت. ولي در حال حاضتر، که استاستاً تماني ترتکي  چنين دادااهي ح.وداً ناممکن تـل
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د اش و برخورت.ریج به رسالت واقييان.، و امي. است که روتی دیوان به استاستنامه آن را تصویر کرده

اط مخیلف دنيا نزدی   تر شود جهانرمولي نسبت به جنایات ارتکابي در اقصي ـن
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