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ژپوهشناهم حقوق کیفری
سال دوازدهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 0011
شم اره ایپپی  ( 40صفحات )019- 043

راهبرد سند الحاقی  4102به اساسنامه دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا
در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بینالمللی
1

دکتر پیمان نمامیان
تاریخ دریافت1933/11/82 :

تاریخ پذیرش1011/2/82 :

چکیده
تأسیس «دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش باا تأسایس دی ار مماایف ییفاری
بینالمللی قرار دارد .از اینرو ،تأسیس دیوان آفریقا بر پایة عدم همکاری دولتهای آفریقایی با دیوان ییفری
بینالمللی و عدم پذیرش صالحیت دیوان در رسیدگی به جرایف بینالمللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت.
البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گونااگونی میتواناد چالشهاای قابال مالح اهای از حیا هفپوشاانی
صالحیت قضایی با دیوان ییفری بینالمللی را ایجاد نماید .با این حال ،دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت
آفریقا با الماق سند تکمیلی موسوم به «سند الماقی ماالبو» طی سال  ،4102صالحیت رسیدگی باه جارایف
بینالمللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود .البته علیرغف این یه درج مصادیق جرایف جن ی در سند مزباور
بهمثابه بازخوانی مقررههای مصوب در اساسنامه رُم بهشمار میرفت ،اما مسأله حاایی از اساتقرار صاالحیت
رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود .بر این اساس ،دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایف جن ای براسااس
سند الماقی ،مبادرت به رفع چالشهایی ن یر رعایت موازین حقوق بشردوساتانه بینالمللای در مااصامات
مسلمانه ،حمایت از حقوق یودیان ،یاربرد سالحهای هستهای و یشتار جمعی ،و غیره نمود.
واژگان کلیدی :جرایف جن ی ،مااصمات مسالمانه ،حقاوق بشردوساتانه بینالمللای ،دیاوان دادگساتری،
حقوق بشر و ملت آفریقا ،سند الماقی ماالبو ،دیوان ییفری بینالمللی.
 .0استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانش اه اراك ،اراك ،ایران.

 p-namamian@araku.ac.ir
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مقدمه
جامعة بین المللی در پرتو عدالت ییفری با تأسیس ممایف ییفری گوناگون ،درصدد مواجهه ماثرر و
متناسب با جرایف بینالمللی و همکاریهاای همهجانباه راجعباه عوامال جارایف ارتکاابی گامهاایی
برداشت یه نتیجه آنها را میتوان در ممایف ییفری بینالمللی اعاف از نسالهای اول ،دوم و ساوم
مالح ه یرد .این در حالی است یه هر یک از ممایف مزباور در ابعااد گونااگون دارای موفقیتهاا و
نایامیهایی در نیل به اهداف خود بودند .بنابراین ،در ن ام حقاوق بینالملال تماوالت قابال تاأملی
روی داده یه مالح ات انسانی فصل مشترك بسیاری از آنهاست .ظهور و روند روبه تکامال مفهاوم
جامعه بینالمللی ،متضمن شناسایی ارزشهای بنیادین برای این جامعه است ،به نموی یه تضمین
حمایت و احترام به اصول و ارزشهای مزبور به منزله دغدغهای مشترك در ن ام بینالمللای ماورد
توجه است .تاینون ابزارها و شیوههای گوناگونی برای حراست از منافع و ارزشهای مشترك جامعه
بینالمللی پیشبینی شده یه هر یک درجه ای از مثرر باودن را دارا هساتند ،اماا ماثررترین اقادام،
ضمانت اجرای ییفری و بهدی ر ساان« ،تعقیاب ،ممایماه و مجاازات نقات گساترده ارزشهاای
بنیادین جامعه است .به این ترتیب ایده عدالت ییفری بینالمللی ،به منزله یکی از آرمانهاای مهاف
جامعه بینالمللی مطرح است یه تالش میشاود توسام مراجاع قضاایی ییفاری از جملاه مماایف
بینالمللی و ملی ممقق گردد ،هر چند هن وز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن باه نقطاه ایاده
آل ،بسیار فاصله دارد (».زمانی و حسینیایبرنژاد )003 :0032 ،بنابراین ،اجرای عادالت ییفاری در
سطح بینالمللی(هفچون اجرای عدالت ییفری در سطح ملی) در معرض رفتارهای مجرمانهای قارار
دارد یه مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند« .برخی از ممایف بینالمللی موردی در فرایند
دادرسی با چالش نموه رسیدگی به این جرایف روبهرو شدند .قضات این ممایف صاالحیت رسایدگی
به این جرایف را این گونه توجیه مییردند یه چون صالحیت رسیدگی به جرایف بینالمللی را دارند
پس اختیار ممایمه افراد اخاللگر در دادرسی این جرایف را دارند؛ رویکردی یه از سوی حقوقدانان
مورد انتقاد واقع شد .براساس چنین تجربهای در حقوق بینالملل ییفری ،مواد  01و  00اساسانامه
رُم به جرایف علیه اجرای عدالت اختصاا یافتاه اسات(».میرمممدصاادقی و عاباد-043 :0030 ،
.)040
بهرغف پذیرش آئین و اصول مشترك میان یشورهای جهان در جامعه بینالمللای و جرمان ااری
رفتارهاری قبیح و تبعیتآمیز ،همواره تمایل جامعه بشری بر این امر استوار بوده است یاه همانناد
تعقیب ،ممکومیت و اجرای ییفر نسبت به مرتکب جرم در قلمرو حایمیت سرزمینی ،عامالن ناقت
اصول و مقررهای بینالمللی نیز ممکوم به ییفر اقدامهای مجرمانه شوند .جامعه بینالمللی در پرتاو
عدالت ییفری با تأسیس مماایف ییفاری گونااگون ،درصادد مواجهاه ماثرر و متناساب باا جارایف
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بینالمللی و همکاریهای همهجانبه راجعبه عوامل جرایف ارتکابی گامهایی برداشت یه نتیجه آنها
را میتوان در ممایف ییفری بینالمللی اعف از نسلهای اول ،دوم و سوم مالح ه یرد .این در حالی
است یه هر یک از ممایف مزبور در ابعاد گوناگون دارای موفقیتها و نایامیهایی در نیل به اهاداف
خود بودناد .بناابراین ،در ایان رابطاه میتاوان باه تأسایس دادگاههاای موقات ن اامی بینالمللای
«نورنبرگ» و «توییو» در تعقیب و به ییفار رسااندن عاامالن جنایاات بینالمللای ارتکاابی اعاف از
اشاا حقیقی و حقوقی(شامل ،تبعید تودههای ع یف اشاا حقیقای ،اقادامهای خشاونتآمیز،
شکنجه ،نسلیشی قومی و نژادی و ممبوس یردن میلیونهاا اشااا حقیقای در اردوگاههاا) در
خالل جن دوم جهانی ،اشاره داشت .با تأسیس سازمان ملل متمد در سال  ،0323مجمع عماومی
این سازمان با تصویب «ینوانسیون پیش یری از جنایت نسلیشی و مجازات آن ،مصاوب  »0321و
طی ماده  6ینوانسیون ،تشکیل یک دادگاه بینالمللی را برای ممایمه مرتکبان ایان جنایاات مقارر
یرد.
طی ساال  0331مجماع ساران دولتهاا و یشاورها در «اوآگوداگاو» در بویینافاساو پروتکلای
درخصو تأسیس یک «دادگاه آفریقایی حقوق بشار و ملات» تصاویب نمودناد یاه در نهایات باا
الزماالجرا شدن آن در سال  4112به تأسیس «دادگاه آفریقایی حقوق بشر و ملت» در همان سال
منجر گردید .دادگاه بهعنوان مکمل یمیسیون و برای پوشش دادن نقاط ضعف موجاود در سیساتف
ن ارتی و حمایتی یمیسیون تشکیل شده اسات .ایان دادگااه در واقاع قارار اسات باازوی اجرایای
یمیسیون حقوق بشر و ملل آفریقا باشد و هر فرد یا مقام حقاوقی یاا ساازمانی یاه باه یمیسایون
حقوق بشر و ملل آفریقا شکایت یا مراجعه یند ،پروندهای بارای او در دادگااه حقاوق بشار تشاکیل
شده و رسیدگی قضایی در این پرونده آغاز میشود« .رابطه دیوان با یمیسایون در پروتکال باهطور
یامل روشن نیست .در مقدمه پروتکل ،هدف از این دیوان تکمیل و اجرای یاریردهاای یمیسایون
مقرر شده است .در اساسنامه دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا مقرر است ،هار پرونادهای
پس از تایید یمیسیون حقوق بشر و ملل آفریقا در این دادگاه مورد پذیرش قرار میگیرد(».اسالمی
و بصیرت )003 :0011 ،الزم بهذیر است این یمیسیون تنها نهاد ن ارتی بهرسمیت شاناخته شاده
وفق ماده « 01منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها» بهمن ور ارتقای حقوق بشر و تضمین حمایت
از آنها در آفریقا است یه تأسیس شد.
در یمیسیون ضمن عدم تصمیف قضایی ،رسیدگی بهطور تقریبی وفق مفااد مقارر در قطعناماه
 0310شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متمد صورت میپذیرد .این قطعنامه ،به یمیسایون فرعای
حقوق بشر مجوز داده است یه شکایات واصله به دبیریل ساازمان ملال متماد درخصاو مساائل
حقوق بشری و پاسخهای ارائه شده از سوی دولتها را دریافت یند و یک گروه یاری مریب از پان
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نفر را جهت بررسی تشکیل دهد تا گزارش خود را به یمیسایون فرعای اعطاا یناد .در یمیسایون
حقوق بشر و ملل آفریقا ممرمان ی گزارش وجود دارد و در واقع برای قابلیات انتشاار گازارش الزم
است تا مجمع سران اتااذ تصمیف ینند.
با وجود این ،اتمادیه آفریقا سعی بر آن نمود تا صالحیت «دیوان آفریقایی حقوق بشر و ملت» و
«دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر» را توسعه دهد .باا امتازاج ،تلفیاق و تجمیاع دیوانهاای
مزبور در قالب و چارچوب نوینی با عنوان «دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا»[یا «دیاوان
آفریقا»] با تصویب پروتکل[از این به بعد «ساند المااقی» خواناده میشاود] شرمالشایخ در اانویاه
 4111مطرح شد ،اما اتمادیه آفریقا به این امر بسنده نکرد و در بیستوسومین اجالس عادی خاود
در بیستوهفتف اوئن  4102در «ماالبو» گینه« ،ساند المااقی شرمالشایخ» را باازن ری یارد و باا
اقتبااس از اساسانامه رُم بااش ساومی تمات عناوان «حقاوق بینالملال ییفاری» باه سااختار و
صالحیتهای دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا افزود« .سند الماقی مااالبو» و اساسانامه
منضف به آن سی روز پس از تودیع پانزدهمین سند تصویب الزماالجرا خواهاد شاد« .تااینون تنهاا
دولتهایی ن یر «بنین»« ،گینهبیساائو»« ،ینیاا»« ،موریتاانی» و «ین او» ساند المااقی مزباور را
بهتصویب رساندهاند .بنابراین ،الزم است اذعان شود یه اساسنامه دیوان دادگساتری ،حقاوق بشار و
ملت آفریقا ،بهدلیل عدم الزم االجراشدن سند الماقی ماالبو تااینون در راساتای اهاداف خاود آغااز
بهیار نکرده است(».رمضانیقوامآبادی )411-410 :0030 ،آنچه در این باین باهعنوان مواناع عادم
اجرایی شدن اساسنامه دیوان قابل مالح ه است مشتمل بر عللای ن یار «ادغاام دیاوان آفریقاایی
حقوق بشر و ملت و دیاوان آفریقاایی دادگساتری و حقاوق بشار»« ،مساائل و مشاکالت ماالی در
دیوانها» و «تعویق انتااب قضات دیوان به جهت عدم استقبال دولتها در معرفی نامزدهای تصدی
سمت قضاوت» بود0.
اهدافی یه این مقاله درصدد مطالعاه و ارزیاابی آن باوده مشاتمل بار الاف -شناساایی فرایناد
شکلگیری سند الماقی و مبانی صالحیت قضایی در دیوان دادگستری ،حقوق بشار و ملات آفریقاا؛
ب -معیارها و اصول حایف در رسیدگی به جرایف جن ی وفق راهبرد حایف در سند المااقی مااالبو و
انطباق آنها در اساسنامه رُم؛ ج -وضعیت استعمال سالحها و روشهای جن ی سالحهای هساتهای
و سایر سالحهای یشتار جمعی؛ د -نموه حمایت از حقوق یودیان در چارچوب حقوق بشردوستانه،
است یه ضمن مطالعه راهبرد حایف در قلمرو سند الماقی مااالبو در قباال جارایف جن ای ،مباانی،
اصول و معیارهای مقرر در بند « »Dماده  41در سند مزبور در انطباق با اساسنامه رُم مورد ارزیابی
قرار میگیرد .در ضمن ،روش مطالعه در این پژوهش برای گردآوری دادههاا بهصاورت «توصایفی و
 .0ر.ك :ضیایی و جعفرزادهدرابی.004-000 :0032 ،
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یتاباانهای» است .از اینرو ،در تقریر این پژوهش ،باا بهرهگیاری از مناابع یتابااناهای و اینترنتای،
مبادرت به ارزیابی و سنجش اطالعات جمعآوریشده بهصورت ییفی و مبتنی بر استنتاج ممقاق از
منابع و متون شده است.
 .1خروج و عدم همکاری دولتهای آفریقایی؛ چالشها و دستاوردها
تصویب اساسنامه رُم و بهتبع آن تأسیس دیوان ییفری بینالمللی همراه با تردیدهایی بود .امیاد باه
ایجاد عدالت ییفری در جامعه بینالمللی و ابهامها و چالشهای پیشروی آن ،فضای حایف بر ن اام
ییفری بینالمللی را با وضعیتی ناهم ون مواجه ساخته بود .وفق همین امر ،مجمع عمومی ساازمان
ملل متمد از یمیسیون حقوق بینالملل خواست تا امکان تأسیس یک دیاوان بینالمللای دائمای را
مورد بررسی قرار دهد .البته به جهت موقتی بودن مماایف مزباور« ،اندیشاه تأسایس یاک مرجاع
ییفری بینالمللی دائمی برای ممایمه مرتکبان مهفترین جنایات شنیع بینالمللی از دیرباز مطارح
بوده است .این ایده ،یه تمقق آن آرزوی بسیاری از مصالمان و آزادیخواهاان هفچاون «گوساتاو
موانیه» 1از بنیانگذاران یمیته بینالمللی صلیب سرخ بوده است ،امروزه به منصه ظهور رسیده و از
اول اانویه  4114دیوان ییفری بینالمللی بر پایه اساسنامه رُم بهعنوان مرجعی دائمی برای این امار
تشکیل شده است ،اما تجربه جامعه جهانی برای ممایمه مرتکبان این جنایات ،منمصر به تشاکیل
این دیوان نیست؛ آنگونه یه در مقاطعی از زمان و حسب ضرورت ،ممایف ویاژهای بارای تعقیاب و
رسیدگی به برخی از جنایات بینالمللی تأسیس شده است(».خالقی ،حبیبزاده و صاالحی:0030 ،
)421
مطابق ماده  3اساسنامه رُم ،صالحیت دیوان منمصر است به مهفترین جرایمی یه مایه ن رانای
جامعه بینالمللی است .بنابراین بهموجب ماده مزبور ،دیوان نسبت به جنایاتی هفچون «نسلیشی»
مقرر در ماده « ، 6جنایات علیه بشریت» مقارر در مااده « ،0جنایاات جن ای» مقارر در مااده  1و
«جنایت تجاوز» صالحیت رسیدگی را دارد .مطابق ماواد  16تاا  33اساسانامه رُم ،همکااری میاان
دولتهای عضو با دیوان ،دولتها را بر آن داشت تا قواعد نوینی در چارچوب ن ام ییفری در ساطح
ملی مقرر ینند یه همین امر منجر به اتصال قلمرو و برقراری پیوند ماهوی و شاکلی میاان حقاوق
بینالمللی عمومی و حقوق ییفری شد .این در حالی است یاه «حتای پاس از گذشات دو دهاه از
تأسیس دیوان ییفری بینالمللی ،بهن ر میرسد در جامعه جهانی ،در حاال از دسات دادن جای ااه
خود است .مثید این امر خروج فزاینده دولتهای آفریقایی از عضویت در دیوان ییفاری بینالمللای
است یه تأملی معنادار و سرشار از ن رانی درخصو آینده این نهاد قضایی بینالمللی در قبال آرزو
1. 706 Gustave Moynier
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و آرمان جامعه جهانی نسبت به استقرار دیوانی بینالمللی در راستای تعقیاب و ممایماه مرتکباان
جرایف شدید و شنیع جهانی وجود دارد(Jalloh and Ilias, 2017: 184)».
مواضع دولتهای آفریقایی در عدم نیل به اهداف مقرر در اقدامهای دیوان ییفری بینالمللی به
عدم همکاریهای بینالمللی ختف نمیشود ،بلکه این امر به طرح امکان خروج دولتهاای آفریقاایی
در صورت تداوم مواضع دیوان ییفری بینالمللی یا حتی تهدید به خروج نیز تسری پیدا یرده است.
وفق بند ناست از ماده  040اساسنامه رُم دولتهای عضو بادون ارائاة دلیال در هار زماانی امکاان
انصراف و خروج از دیوان ییفری بین المللی را طی ابراز اعالمیه یتبی به دبیریل سازمان ملل متمد
دارند .در این راستا ،آفریقای جنوبی بروندی ،گامبیا و حتی فیلیپین طی سالهای  4106تاا ،4101
اعالمیه یتبی خود را دائر به خروج از عضویت در دیوان را به دبیریال ساازمان ملال متماد ارساال
یردهاند .این در حالی است یه بهرغف استقبال و حمایت یامل اتمادیاه آفریقاا از اقادام دولتهاای
آفریقایی در خروج از دیوان ،اما آفریقای جنوبی و گامبیا نسبت به خروج از دیوان انصراف دادند؛ اما
بروندی در قاره آفریقا و فیلیپین در قاره آسیا بهترتیب طی  40ایتبار و  00ماارس  4103تصامیف
خود را در این خصو جامه عمل پوشاندند 0.در ایان زمیناه ،میتاوان باه ناماه ارساالی از ساوی
اتمادیه آفریقا راجعبه نموه رسیدگی در قبال جرایف ارتکابی از سوی رئیسجمهور ینیاا و معاوناان
وی پس از انتاابات سال  4110در این یشور ،اشاره یرد 4.البته شناسایی رسمی مصاونیت عوامال
جرایف بینالمللی از ن ر دولتهایی آفریقایی مانعی برای همکاری باا دیاوان ییفاری بینالمللای در
ارجاع وضعیتهای مجرمانه یا جمعآوری و ارسال ادله مجرمانه در دسترس دولت یا استرداد مجارم
خواهد بود0.
دولتهایی ن یر جبیوتی ،چاد ،ینیا و حتی ماالوی باا چناین رویکاردی در چاارچوب اعالمیاه
صادره در سال  4101از همکاری با دیوان ییفریالمللای در اجارای صاالحیت ییفاری نسابت باه
دست یری و استرداد عمرالبشیر خودداری ورزیدند 2.در ضمن ،مبنای عملکرد اتمادیه آفریقا بر عدم
همکاری دولتهای عضو با دیوان ییفری بینالمللی در دست یری و استرداد عمرالبشیر اغلب مبتنی
بر مصالح سیاسی است یاه باهطور یلای در چاارچوب احکاام صاادره از ساوی دیاوان درخصاو
دست یری عمرالبشیر قرار نمیگیرد .با وجود این ،دولتهاای چااد و مااالوی باهرغف دسترسای باه
 .0ر.ك :رضایی ،مهدویرابت ،آشوری و مهرا.31 :0031 ،
 .4ر.ك :زمانی.33 :0034 ،
3. African Union (2010), “Decision on the Progress Report of the Commission on the
Implementation of Decision Assembly on the Second Ministerial Meeting on the Rome Statute of
the International Criminal Court”, No. Assembly/AU/Dec. 296(XV).

 .2ر.ك :صالمی.06-00 :0036 ،
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عمرالبشیر از دستور اتمادیه آفریقا تبعیت یردند و برای دسات یری عمرالبشایر و اساترداد وی باه
دیوان ییفری بینالمللی هیچ واینشی نشان ندادند(صالمی .)030 :0033 ،با وجود این« ،در صورت
اقدام عملی تهدید خروج از سوی دولتهای آفریقایی از دیوان ییفاری بینالمللای ،باهن ر میرساد
ضمن عدم ایراد خدشه به اعتبار ماهوی اساسنامه رُم ،تهدید به خروج و یا حتای خاروج دولتهاای
آفریقایی از دیوان ییفری بینالمللی مطابق مفاد مقرر در ماده « 33ینوانسیون وین راجعبه حقاوق
معاهدات» تنها میتواند موجباتی برای تنزل جای اه و منزلت دولتهاای مزباور در چاارچوب افکاار
عمومی بینالمللی باشد( Keppler, 2012:1-14)».
«عدم همکاری دولتهای آفریقایی با دیوان ییفری بینالمللی باهعنوان یکای از مواناع عادالت
ییفری بینالمللی در قاره آفریقا است یه منجر به ایجاد آرار منفای و باروز چاالش جادی شاد( ».
)« Kahombo, 2016: 29-32تأیید بار تعقیاب راساای دولتهاای در حاال تصادی در مماایف
بینالمللی نیز در همین راستا است و رویکرد دیوان ییفری بینالمللی مبتنی بر بناد دوم مااده 40
اساسنامه رُم در تعقیب مقامات مسئول ،موجبات عدم همکاری دولتهای آفریقاایی و طارح خاروج
آنها از اساسنامه رُم را فاراهف نماوده اسات (».علایپاور )012 :0030 ،اگرچاه خاروج دولتهاای
آفریقایی از دیوان ییفری بینالمللی ،لطمهای به ماهیت آن از حی حقوق معاهدات وارد نمایآورد،
اما بدون تردید از من ر سیاسی خروج دولتهای مزبور میتواند مقبولیت دیوان را تمتالشعاع قارار
دهد و این امر سبب تضعیف دیوان خواهد شد؛ البته این امر میتواند مانع از پیوستن سایر دولتهاا
به دیوان شود .هرچند اقدامهای مقامات آفریقایی مبین این امر است یه دیوان آن چنان یه بایاد و
شاید نتوانسته برای اقدامهای خود تبلیغات مناسبی انجام دهد و هم ان را نسبت به عملکارد خاود
اقناع سازد و همچنین دیوان باید سعی بر مبرّا بودن از نفوذ قدرت سیاسی جهانی را داشته باشاد و
بهطور دائمی استقالل خود را انعکاس دهد .بنابراین« ،با توجه به اینیه عمده اعضای دیوان ییفری
بینالمللی ،دولتهای آفریقایی است ،رفع و مدیریت بمرانها و درگیریهای مستمر و مکرر در ایان
قاره نیازمند مساعدتهای بینالمللای اسات) .(See: Martini, 2021: 3-4افازون بار ایان ،تاداوم
حیات و نیل به توفیق ممایف ییفری بین المللی نیازمند این امر است یه دیوان این امکان را داشته
باشد تا نسبت به اتهام گزینشی عمل یردن ،بهگونهای منطقی و قانعیننده پاسخ متناسب ارائه دهد
و در قبال انتقادهای آفریقا انعطاف بهخرج دهد(».رمضانیقوامآبادی و بهمئی)40-42 :0036 ،
مادامییه تأسیس دیوان ییفری بینالمللی بهمثابه اساتقرار و اجارای صامیح عادالت ییفاری
بینالمللی اطالق شود ،اتمادیه آفریقا به تمقاق ایان عادالت بهواساطه دیاوان ییفاری بینالمللای
اعتراض خواهد یرد .تمریز دیوان ییفری بینالمللی بر قاره آفریقا موجب شاده اسات تاا از ادبیاات
گوناگونی ن یر «استعمار نوین قضایی» و «عدالت گزینشی» این دیوان سان بهمیان آید« .باا عادم
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حصول نتیجه درخواستهای اتمادیه آفریقا در نیل به توقف مسائل و قضایای مطروحه علیه برخای
از راسای دولتهایی آفریقایی در دیوان ییفاری بینالمللای ،خاروج تجمعای از ایان نهااد قضاایی
بینالمللی مطرح و سپس باا اساتفاده از ظرفیتهاای مراجاع و نهادهاای اتمادیاه آفریقاا ،اندیشاه
تأسیس «دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا» ایجاد شد( Ross, 2018: 4-5)».
در ضمن« ،رویکرد اتمادیه آفریقا در قبال عملکارد دیاوان ییفاری بینالمللای در قااره آفریقاا،
می تواند افزون بر باشیدن جلوه سیاسی به این امر ،موجباات تضاعیف دیاوان را بهساهولت فاراهف
آورد؛ هرچند بهن ر میرسد مادامییه دیوان ییفری بینالمللی درصدد گساترش قلمارو صاالحیت
قضایی در قبال جرایف در اقصینقاط جهان برآید ،با تعداد یمتاری از انتقادهاا از ساوای دولتهاای
آفریقایی مواجه خواهد بود( Imoedemhe, 2015: 74–105)».
 .2فرایند شکلگیری و تصویب سند الحاقی
مجمع سران یشوری و دولتی اتمادیة آفریقا در هجدهمین نشست عادی خود در اانویاة  ،4104از
یمیسیون اتمادیة آفریقا خواست گزارش پیشرفت یار یمیسیون درخصو اجرای رأی مجماع در
مورد دیوان ییفری بین المللی را در دستوریار نشست آتی وزرای دادگستری و دادساتانهاای یال
قرار دهد .مجمع اتمادیة آفریقا در متن سال  ،4113یاه در اینجاا رأی مجماع خواناده مایشاود،
درخواست یرد اتمادیة آفریقا طی رایزنی با یمیسیون حقوق بشر و ملل آفریقا و دیوان دادگستری،
حقوق بشر و ملت آفریقا ،مضامین اعطای صالحیت به دیوان دربارة تعقیب و دادرسی جرایمی ن یر
نسل یشی ،جرایف علیه بشریت و جرایف جن ی را بررسی و مراتب را در سال  4101به مجمع اباال
یند0.
پیش نویس سند الماقی تن یمی ،یه در آن اساسنامة دیاوان دادگساتری ،حقاوق بشار و ملات
آفریقا با گسترش دادن صالحیت آن بر جرایف بینالمللی اصالح شد ،در می ساال  4104باه تأییاد
وزرای دادگستری و دادستانهای یل در امور حقاوقی آفریقاا رساید 4.مجماع اتمادیاه در نشسات
جوالی  ، 4104برخالف انت ار معمول ،ساند المااقی جدیاد را نپاذیرفت و درعاوض از یمیسایون
خ واست طی همکاری با دیاوان دادگساتری ،حقاوق بشار و ملات آفریقاا درباارة مضاامین ماالی و
ساختاری منت از گسترش صالحیت دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا مطالعاه یناد و از
اتمادیه دعوت یرد تا تعریف جرم تغییر حکومت برخالف قانون اساسی را بپاذیرد .یمیسایون بایاد

1. Assembly/African Union/Dec. 213 (XII) (2012).
2. Min/Legal/ACJHR-PAP/3(II) Rev. 1.5.
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گزارش خود را برای بررسی نهادهای سیاسی در نشست سران در اانویة  4100ارائاه ماییارد 0.در
نشست یارشناسی یه یمیسیون اتمادیة آفریقا در تاریخ  03و  41دسامبر  4104در شهر آروشاای
تانزانیا 4برای بررسی درخواست مجمع تشکیل داد ،تشایص داده شد ذیل مادههاای  0و  4از ماادة
 41پیشنویس سند الماقی ،یه معرف جرم تغییر حکومت مغایر با قانون اساسای اسات ،نیاازی باه
اصالحیه ندارناد« .ایان گاروه درباارة مضاامین ماالی و سااختاری ،رویکارد ساادهان اراناه و بسایار
خوشبینانهای اتااذ یرد و به این نتیجه رسید یه فقم هزینههای اضافی مجسافشاده باا گساترده
شدن ساختار و عملکرد دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقا ارتباط دارند( Clark, 2018: ».
)38-41

طی اانویة  ،4100مجمع تغییر حکومت برخالف قاانون اساسای را پاذیرفت؛ یعنای اگرچاه در
یافتههای گروه درمورد مضامین مالی و ساختاری گسترش بهوضوحی باه اشاتراك گذاشاته نشاده،
بدون بازن ری موضوع ،این رأی گویای موضع گروه است .متعاقب آن ،مجمع از یمیسایون اتمادیاة
آفریقا خواست گزارشی را در اینباره تن یف یند .جالب اینکه مجمع از یمیسیون خواست بههماراه
شورای صلح و امنیت اتمادیة آفریقا موضوع شورش مردمی را با تمامی ابعادش و ساازویار مناسابی
یه بتواند مشروعیت چنین شورشی را تعیین یند بهشکل جامعتری بررسی ینناد .یمیسایون بایاد
گزارش خود در این زمینه را به مجماع در مای  4100ارائاه ماییارد .بارخالف انت اار بسایاری از
صاحبن ران و مسئوالن حایمیتی ،مجمع اتمادیة آفریقا در بیستوپنجمین نشسات عاادی خاود،
سند الماقی ماالبو را در  40اوئن  4102در گینة استوایی پذیرفت.
با این همه ،حمایت از تعقیب و رسیدگی به جرایف بینالمللی در یک دیوان منطقهای در آفریقا
به دالیلی ن یر «ضرورت تعقیب و رسایدگی در گذشاته»« ،وجاود تعهاد حقاوقی و معاهاداتی» و
« اختصا ارتکاب برخی جرایف در آفریقا یه تمت صالحیت دیوان ییفری بینالمللی قارار نادارد»
است .بنابراین ،مشروعیت صالحیت تعقیب و رسیدگی به جرایف ارتکابی برای دیوان ییفاری آفریقاا
در مقابل دیوان ییفری بینالمللی از سوی یمیته حقوقدانان برجسته آفریقا راجعبه قضیه «حیسن
هابره» 0مورد حمایت قرار گرفت2.

 .0سنجش حقوقی جرایم جنگی؛ نگرشی تطبیقی و راهبردی در موازنه قواعد حقوق بشری
1. Assembly/African Union/Dec. 427 (XIX) (2012).
2. Arusha - Tanzanie
3. Hissène Habré
 .2ر.ك :مممدحسین رمضانیقوامآبادی.12-16 :0034 ،
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وفق بند « »Dماده  41از سند الماقی ماالبو به اساسنامه دیوان آفریقا ،جرایف جن ی در هفت سطح
شامل «نقت فاحش ینوانسیونهای  04آگوست  0323انو»« ،نقت فاحش پروتکل اول الماقی باه
ینوانسیونهای  1اوئن  0300انو و سایر تالفات جدی از حقوق و عرف قابال اجارا در مااصامات
مسلمانة بینالمللی»« ،تالف جدی از مادة  0مشترك در چهار ینوانسیون  04آگوست  0323اناو
در زمان مااصمه مسلمانه غیربینالمللی»« ،تالف جدی از مادة  0مشاترك در چهاار ینوانسایون
 04آگوست  0323انو در زمان مااصمه مسلمانه غیربینالمللی ن یار اخاالل و تنشهاای داخلای
ن یر شورش ،رفتار خشونتآمیز و دی ر رفتارها با ماهیتی مشابه یه فاقد یاربرد هستند»« ،تالفات
جدی دی ر از حقوق و عرف مناسب در مااصمات مسلمانه فاقد ویژگای باینالمللای در چاارچوب
رسمی حقوق بینالملل»« ،ارتکاب مااصمات مسلمانه طوالنی میاان مراجاع دولتای و گاروههاای
مسلح سازمانیافته یا بین چنین گروههایی» و «استعمال سالحهای هستهای یاا دی ار ساالحهاای
یشتارجمعی» تقسیفبندی شده است.
 .1 .0شناسایی جرایم جنگی در پرتو موازین حقوق بشردوستانه
جرایف جن ی بهمثابه قدیمیترین جرایف بینالمللای وفاق صاالحیت دیاوان ییفاری بینالمللای در
ساختار ن ام عدالت ییفاری بینالمللای ،بهمثاباه نقات جادی حقاوق بینالمللای بشردوساتانه در
مااصمات مسلمانه است 0و ماهیت حقوقی آن وفق ماده  1اساسنامه رُم مشتمل بر چهاار دساته از
این جرایف بوده یه دو دسته آن راجعباه مااصامات مسالمانه بینالمللای و دی اری در ارتبااط باا
مااصاامات مساالمانه غیربینالمللاای اساات یااه بااهعنوان اولااین مصااداق از نقتهااای فاااحش
ینوانسیونهای چهارگانه  0323انو و پس از آن از دی ر نقتهای فاحش مقررات و عرفهای قابال
اجاارا باار مااصاامات مساالمانه بینالمللاای و در پاای آنهااا از نقاات فاااحش ماااده  0مشااترك در
ینوانسیونهای چهارگانه  0323انو و دی ر نقتهاای فااحش مقاررات و عرفهاای قابال اجارا در
مااصمات مسلمانه غیربینالمللی با ذیر مصادیق نام برد .بهعالوه ،میتوان اذعان داشت یه «حقوق
مااصمات مسلمانه در ارتباط قابل مالح های با ن ام حقاوق بینالمللای ییفاری اسات .مااده 40
اساسنامه رُم ،اصول و قواعد حقوق بینالمللی از جمله اصول مسالف حقاوق بینالمللای مااصامات
مسلمانه را بهمثابه یکی از منابع حقوق قابل اجرای دیوان ییفری بینالمللی مقرر یارد یاه در ایان
راستا بسیاری از جرایف بینالمللی مشمول صالحیت دیوان ییفری بینالمللی ،ناشی از نقت اصاول
یلی و قواعد حقوق مااصمات مسلمانه است(».مثمنی)00 :0030 ،

1. See: Abbas, 2013: 933–946.
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در واقااع ،مجموعااه وساایعی از قواعااد ماااهوی در چااارچوب آن قاارار دارنااد یااه مشااتمل باار
ینوانساایونهای  0133و  0310بااهعنوان احکااام الهااه و ینوانساایونهای چهارگانااه  0323انااو و
پروتکلهای اول و دوم الماقی بهعنوان احکام انو موسوم هستند .بههر حال ،جارایف جن ای باهطور
یلی بهمثابه نقت شدید مقررات یا عرفهای جن ی یه در مااصامات مسالمانه ارتکااب مییابناد،
اطالق می شود .البته هدف غایی در مقررات جن ی آن اسات یاه مقاصاد ن اامی در مسایری قارار
گیرند تا از تممیل درد ،رن و خسارات بدون مبنا و نامتناسب پیش یری نمایند .این در حالی اسات
یه هدف دی ر در تدوین چنین مقرراتی ناظر بر مااصمات مسلمانه ،حمایات از یرامات و حیثیات
انسانی در زمان درگیری است .الزم بهذیر است اصول حایف بر مقارات جن ای مشاتمل بار «اصال
ضرورت ن امی»« ،اصل ممدودیت»« ،اصل رفتار انسانی و عدم تبعیت»« ،اصال تفکیاک»« ،اصال
تناسب»« ،اصل حسننیت» ،است یه وفق آنها یلیه افراد صرفن ر از جنسیت ،ملیت ،نژاد ،مذهب
و یا عقاید سیاسی ،شایسته بهرهمندی از رفتار یرامتمدار انسانی هستند(».خالقی)020 :0032 ،
دیوان ییفری بینالمللی در حمایت از حقوق بینالمللی بشردوساتانه ،مباادرت باه جرمان ااری
جرایف جن ی نموده است .احراز این دسته از جرایف در صالحیت دیوان مشتمل بر معیارهایی ن یار
«فعل تشکیل دهنده جرم» و «چارچوب و قلمارو ارتکااب رفتاار مجرماناه» اسات .از اینارو ،افعاال
تشکیل دهنده جرایف جن ی مطابق ماده  1اساسنامه رُم شامل« ،نقت فاحش ینوانسایونهای اناو
مصوب « ،»0323نقت شدید دی ر قوانین و عرفهای مسلف حقوق بینالملل حایف بار مااصامات
مسلمانه بینالمللی» ،نقتهای فاحش ماده  0مشترك ینوانسیونهای انو مصوب  »0323و «دی ر
نقتهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در مااصمات مسلمانه غیربینالمللی» است .در عاین
حال ،مصادیق چارچوب و قلمرو ارتکاب رفتار مجرماناه ،وجاود «مااصامات مسالمانه» در فرایناد
جرایف جن ی است .البته وصف غیربینالمللی در مااصمات ،وجود یک مااصمه مسلمانه «طاوالنی
مدت» میان نیروهای حکومتی و گروههای مسلح یا میان خود گروههای مسالح از یکساو ،و وجاود
چنین گروه یا گروههای سازمانیافته مسلح یه درگیر این مااصامه باشاند از ساوی دی ار ،شارط
است .در اساسنامه رُم ،مااصمات مسلمانه با وصف غیار بینالمللای باهطور صاریح از «آشاوبهای
داخلی» تفکیک شده است.
مطابق راهبرد این سند الماقی ،مقررة جرایف جن ی ن یر مقررة مربوط در اساسنامة رُم حدایثر
تعداد جرایف منفرد را شامل می شود و حتی چهارده جارم دی ار را باه پنجااه و ساه جارم ماادة 1
اساسنامة رُم اضافه و بهطور یلی شصت و هفت جرم اعالم مایشاود .ایان جارم باا جارایف ماادة 1
اساسنامة رُم یکسان اسات) .(Rowe, 2021: 55-56ازایانرو تن ایفیننادگان پایشناویس ساند
الماقی فرصت حذف یردن ممدودیت بسیار جنجاالی حاصال از عباارت زیار را از دسات دادهاناد؛
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بهویژه مادامی یه به صورت باشی از طرح یا سیاست یا باشی از ارتکاب تمامعیار چناین جرایمای
واقع شوند .درحالییه با این ابداع تن یفینندگان پایشناویس رُم آسایب واردشاده باا تفسایر آن
بهمثابة عنصر صالحیت قضایی تملیل یافته است ،0اماا یمایاان ناوعی ممادودیت غیرضاروری در
مقررة جرایف جن ی هست یه بهموجب حقوق بشردوستانه بینالمللی الزامی نشاده اسات« .اساتناد
آشکار به پروتکل اول الماقی( )0300به ینوانسیونهای انو در مادة (D41ب) ساند المااقی مااالبو
زاید است؛ زیرا سند الماقی به بند «خ» به چارچوب رسمی حقوق بینالملل مورد اشااره در هار دو
مادة ()4(1ب) اساسنامة رُم و (D41ب) ساند المااقی مااالبو تعلاق دارد(Omorogbe, 2019: ».
)297-298

در زیرپاراگراف مقرر در مادة (D41ب) ،جرم جدید مااصمه مسلمانة باینالمللای اضاافه شاده
است :آغاز حملة بینالمللی به استمکامات و تأسیسات حااوی ماواد خطرنااك ،باا آگااهی از اینکاه
چنین حملهای تلفات یا صدمات جانی فاحشی برای غیرن امیان یا خساارت ماالی شادید باه آمااج
غیرن امیای را در پی دارد یه فراتر از مزیت ن امی ملموس و مستقیف پیشبینایشاده باشاد .ایان
جرم مبتنی بر مادة  36سند الماقی است یه طبق آن حمله باه اساتمکامات یاا تأسیساات حااوی
عوامل خطرناك مانند سد ،آببند و نیروگاههاای بارق هساتهای ممناوع اسات؛ اماا باا ایان مقارره
مشکالت خاصی پدید میآید.
ناست ،تبدیل ممنوعیت اولیة حقوق بشردوستانه بینالمللای باه یاک مقاررة ییفاری ،بادون
مجادلة دی ر بهسادگی ممکن نیست .بهدلیل عقوبت م نونان احتمالی ،ییفری یردن این ممنوعیت
مستلزم موجهنمایی ویژه است .معلوم نیست چنین توجیهی به ذهن تن ایفیننادگان پایشناویس
خطور یرده با شد؛ زیرا هیچ اقدامی برای اطالع ما از آن به عمال نیاماده اسات .دوم ،ممنوعیات در
سند الماقی اصالً مطلق نیست؛ چرا یه در آن حمله به استمکامات و تأسیساتی یاه هادف ن اامی
باشند مجاز دانسته میشود .البته این امر را میتاوان وفاق بناد دوم از پروتکال دوم المااقی ماورد
مالح ه قرار داد .این مورد بهطور صرف معقول و منطقی است .بهعنوان نمونه ،میتاوان ماوردی را
در ن ر گرفت یه یک طرف مااصمه از مانعی با اهداف ن امی بهرهبارداری ماییناد .درنتیجاه باه
اقتضای ن امی ،حملة طرف دی ر مااصمه به این مانع موجه میشود .در مقابال ،طارح پیشانهادی
سند الماقی ماالبو بهعنوان راهبردی نوین ،بدین مضامون اسات یاه چناین حمالتای مطلقااً مناع
شدهاند و در نتیجه جرمان اری نمیشوند؛ هر چناد ایان امار موجاد وضاعیت حقاوق بشردوساتانه
بینالمللی نیست).(Jalloh, 2019: 237

1. See: Ambos, 2014:118–119.
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مادامییه منابع حقوق بین بشردوستانه بینالمللی (حقوق الهه و انو) را برای شناساایی مباانی
حقوقی این جرایف مورد بررسی قرار گیرد ،شش جرم اضافی در پاراگراف (ب) درخصو مااصامه
مسلمانة بینالمللی یه بر ینوانسیونهای  0-2اناو ،ینوانسایونهاای الهاه و پروتکال اول المااقی
مبتناای هسااتند ،قاباال مالح ااه اساات .بااهعبارت دقیااقتاار ،زیرپاااراگراف (ب)( )41باار مااادة 001
ینوانسیون شمارة  0انو و مادة ()2(13ب)پروتکل اول المااقی مقارر شادهاند؛ و زیرپااراگرافهاای
(ب)( )43و (ب)( )01بر حقوق بشردوستانه بینالمللای مبتنایاناد .درماورد زیرپااراگراف (ب)()00
رفتار انسانی با زندانیان 0و قاعدة پاداشدهی منصفانه به یار آنها 4یاربرد دارند .مجازات جمعای در
زیرپاراگراف (ب)( )04در مادة  10از ینوانسیون ساوم اناو مناع مایشاود .در پایاان ،زیرپااراگراف
(ب)( )00تمت پوشش مقررة اموال و امالك مادة  320از ینوانسیون دوم انو قرار دارد.
 .2 .0جرمانگاری کاربرد و استعمال سالحها
راجعبه استعمال و بهیارگیری سالحها در مااصمات مسلمانه یا منع صاریح ،اعاف از معاهادهای یاا
عرفی ،وجود ندارد و یا استفاده از آنها بهموجب معاهدات خا ممناوع و یاا ممادود شاده اسات.
برای سنجش حقوقی این امر در ابتدا باید به اصول و قواعد اساسی حقاوق بشردوساتانه بینالمللای
مراجعه یرد .از اینرو ،حقوق بشردوستانه بینالمللی با تعداد بیشماری از مقررات و احکام یااربردی
در خصو استفاده از مواد منفجره و ادوات مرگبار از نوع تمت پوشش ینوانسیون بینالمللی راجع
به سریوب بمب گذاریهای تروریستی مدارا مییند .یکی از مرتبم ترین قواعد ،هر چند به استفاده
ا ز ادوات این گونه اشاره اییدی ندارد ،ممنوعیت هر نوع حمله بر علیه جمعیت غیرن امی اسات .در
واقع ،حقوق بشردوستانه به طور تلویمی مشاص یرده یه می توان حمله به جمعیت غیرن اامی را
عملی تروریستی قلمداد نمود .پروتکل های الماقی به ینوانسیون های چهارگانه انو مقرره مشتریی
دارند یه اشعار میدارد« :جمعیت ن امی به خودی خود ،و همینطور افراد غیرن امی هادف حملاه
ناواهند بود .رفتارهای خشونتآمیز یا تهدید به خشونت یه هدف اصلیشان ایجاد رعاب و وحشات
در میان جمعیت غیرن امی باشد ،ممنوع هستند».
بهعالوه ،حقوق بشردوستانه استفاده انواع خاصی از ادوات مرگبار را در درگیری مسلمانه ممنوع
یرده و هف چنین روش استفاده از ادوات انفجاری علیه نیروهای دشمن در طول درگیری مسالمانه
را ممدود یرده است .بهعنوان نمونه ،ینوانسیون اول  0323انو ،هر نوع حمله به بیمارساتانهاا یاا
تأسیسات و ساختمانهای پزشاکی دی ار یاا یاریناان پزشاکی را ممناوع یارده اسات .ممنوعیات
 .0ر.ك :ماده  00ینوانسیون سوم انو.
 .4ر.ك :ماده  64ینوانسیون سوم انو.
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اقدامهای خیانتیاران از جمله وانمودیردن به رتبه غیرن امی به من ور اجرای حملاه ،در خصاو
استفاده از ادوات انفجاری نیز یاربردپذیر است« .پروتکل  0311راجع باه اساتفاده از ماین و ساایر
ادوات انفجاری» ،استفاده خشونتآمیز ادوا ت انفجاری را ممنوع یرده است ،از جمله پنهاان یاردن
آنها در اسباب بازی ،غذا ،وسایل پزشکی و بقایای انسانی .معاهداتی یه به این من ور پذیرفته شاده
اند مثل «پروتکل  0343ممنوعیات اساتفاده از گازهاای سامی و خفقاانآور و شایوههاای جن ای
بایتریولوایک در جن »« ،ینوانسیون  0330منع توسعه ،تولید ،انباشت و باهیاارگیری ساالحهای
شیمیایی و انهدام آنها» و «ینوانسیون  0330منع استفاده ،انباشت ،تولیاد و انتقاال مینهاای ضاد
یارینان و انهدام آنها» ،استفاده از انواع خاصی از مواد و ادوات را ممنوع یردهاند.
در مورد جرم استعمال سالحها و روشهای جن ی یاه باهطور مااهوی باه صادمات و درد و رنا
نابایسته میانجامند یا ذاتاً در تالف از حقوق بینالملل مااصمه مسلمانه تشایص داده نمیشاوند ،در
پاراگراف (ب)( ،)40باش «مشروط به آنکه» در مادة ()4(1ب)( )41اساسنامة رُم از قلف افتااده اسات.
یعنی تن یفینندگان پیشنویس سند الماقی ماالبو فرض یردهاند یه استفاده از سالحهای ناامبرده در
این پاراگراف بهموجب حقوق بشردوستانه بینالمللی ممنوع شده و با وجود اینکه صرفاً در سند الماقی
فهرست شدهاند ،قابلیت جرمان اری دارند.
خاست اه رویارویی با یلیه اشکال و ظواهر اقدامهای تروریستی با استعمال و باهیارگیری ابزارهاا و
فناوریهای نوین ،دغدغههای جامعه بینالمللای راجاع باه گساترش ساالحهای هساتهای و اساتفاده
احتمالی از یلیه شیوههای مرتبم با انرای هستهای یا مواد رادیوایتیو و پرتوزا از ساوی توسام عوامال
غیردولتی برای اهداف غیرصلحآمیز است .از اینرو قابل درك است یه اولین معاهده در بردارنده قواعاد
حقوق ییفری هستهای «ینوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هستهای» به تاریخ بیست و ششاف ایتبار
 0303میباشد یه هدف یلی آن پیش یری از عوامل غیردولتی از استمصال غیرقانونی ماواد هساتهای
است .ینوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای تنها سند موجود حقوق هستهای ممدود باه حمال
و نقل بینالمللی مواد هستهای بوده یه برای اهداف صلح آمیز به یار میروند .از اینارو ماواد هساتهای
دارای منشأ ن امی درون سایتهای ن اهداری در یشورهایی یه میتوانند هدف اقادامهای تروریساتی
قرار گیرند را در بر نمیگیرد ،بهعالوه اینکاه ینوانسایون  0311همچناین تماایزی میاان اقادامهای
تروریسف هستهای و دی ر اقدامهای مجرمانه قائل نمیشاود .مجماع عماومی ساازمان ملال متماد در
سیزدهف آوریل سال « 4113ینوانسیون بینالمللی سریوب اقدامهای تروریسف هستهای» را پاذیرفت.
این ینوانسیون چارچوب عمل حقوق ییفری هستهای را به گونهای برجسته وسعت باشیده است هار
چند هدف اولیه پیشا یری از اقادامها و گوناههای فاراوان تروریساف هساتهای اسات ،اماا چاارچوب
مقررههای ییفری آن به طور یلی به این دیدگاه ممدود نمیشود .این ینوانسایون چاارچوب حقاوقی
بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی را گسترش میدهد .در این راساتا ،ایان معاهاده بساتر
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حقوقی الزم برای همکاری بینالمللی با هدف پیش یری تروریساتها از یساب و تمصایل ساالحهای
یشتار جمعی یه انفجار آن میتواناد عواقاب فجیعای در یاک جامعاه ایجااد یناد را فاراهف مییناد.
ینوانسیون مقابله با اقدامهای تروریسف هساتهای را باهطور یلای تعریاف مییناد و طیاف وسایعی از
اهداف مورد توجه شامل نیروگاههای هستهای و رایتورهای هستهای را برمیشمارد.
با این حال ،در پاراگراف (چ) ،جرم جدید در مااصامه مسالمانه از جنباة اساتفاده از ساالحهاای
هستهای و سایر سالحهای یشتار جمعی اضافه میشود .این جرمان اری همهجانبه فاقاد متمایزساازی
الزامی در ن ریة رایزنی دیوان دادگستری بینالمللی در این قضیه است .دیوان بیاان داشات در حقاوق
بینالملل عرفی یا حقوق بینالملل متعارف (قراردادی) بهشکل اختصاصی تهدید به استفاده یا اساتفاده
از سالح هستهای مجاز یا غیرمجاز اعالم نشادهاناد 0.دیاوان در اداماه افازود چناین اساتفادهای فقام
درصورتی غیرقانونی خواهد بود یه با مادة  )2(4منشور ملل متمد منافات داشته و بهموجاب ماادة 30
منشور براساس دفاع مشروع موجه نشده باشد .در نهایت ،دیوان مسألة قانونی یا غیرقانونی بودن چنین
تهدید یا چنین استفادهای از سالح شیمیایی در اوضاع و احوال حاد دفااع مشاروع را در شارایطی بااز
گذاشت یه بقای یشور در معرض خطر قرار گرفته باشد .این در حالی است یه وفاق مااده ناسات از
«ینوانسیون سالحهای شایمیایی ،مصاوب  »0330ممنوعیات اساتفاده از ایان ساالحها بارای یلیاه
دولتهای عضو مطلق است؛ در واقع این اطالق ممنوعیت ،اختصا به زما مااصمه اعف از بینالمللای
و غیربینالمللی ندارد و دولتهای عضو تمت هیچ شرایطی از جمله در آشوبها و شورشهای داخلای
نباید بدانها متوسل شوند .در ضمن« ،ممنوعیت مقارر در ایان ینوانسایون تنهاا دولتهاای عضاو را
شامل نشده و یلیه دولتها ملزم به رعایت این منع بهمنزله یک قاعده در چاارچوب حقاوق بینالملال
عرفی هستند .الزم بهذیر است یه این قاعده عرفی بهعنوان قاعاده  02در مطالعاه یمیتاه بینالمللای
صلیب سرخ درخصو حقوق بشردوستانه بینالمللی عرفی مورد شناسایی قرار گرفته است(».ممتاز و
شای ان)000 :0030 ،
وفق همین امر ،ادعای غیرقانونی بودن تهدید به استفاده یا استفاده از سالحهای هساتهای و حتای
جرمان اری آن به چیزی بسیار فراتر از عبارت موجز و اندیی مبهف پاراگراف (چ) نیااز دارد .در خاتماه
پرسش این است یه آیا اساتفاده از ساالح هساتهای باا مقاررههاای حقاوق باینالملال بشردوساتانة
فوقالذیر ،یه در آنها استفاده از سالحهای منجر به صدمات یا درد و رنا غیرضاروری مناع شادهاناد،
منافات دارد .درهرصاورت ایان واقعیات یاه ساالحهاای هساتهای در الماقیاة ماورد اشااره در ماادة
()4(1ب)( )41اساسنامة رُم درج نشدهاند ،استداللی علیه جرمان اری آنها براساس حقوق موجود است.

1. See: International Court of Justice, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of
Nuclear Weapons, 1996, para 105 2(A) and (B).
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 .0 .0منع استخدام و بهکارگیری کودکان
با توجه به اینکه یودك ،بهعنوان قشر آسیبپذیر جامعاه در مواقاع بمرانای و اضاطراری رشاد و نماو
مییابد ،در اسناد بینالمللی دارای حمایتهای حقوقی است 0.از اینرو ،یودك در ن اام باینالمللای از
دو نوع حمایت عام و خا برخوردار است .بر همین اساس ،من ور از حمایت عام این است یه آنها در
زمره غیرن امیان قرار داشته و از حمایتهای حقوق بشر دوستانه بینالمللی نیز برخوردار مای باشاند.
همچنین من ور از حمایت خا  ،حمایتی است یه منمصراً به دستهای از افراد باهدلیال ویژگیهاای
خا و وضعیت جسمی ،سنی ،جنسی و غیره آنان اختصا دارد.
«در مااصمات مسلمانه بینالمللی بین دولتهاا ینوانسایون هاای چهارگاناه اناو و پروتکال اول
الماقی اِعمال می شود .حقوق بشردوستانه برای دو طارف مااصامه وضاع شاده و از هار شااص یاا
گروهی یه در مااصمه شریت نکرده اند یاا آن را تارك گفتهاناد(ن یر غیرن امیاان در سارزمینهای
اشغالی هفچون زنان و یودیان) ،حمایت مینماید(».مروت )032 :0013 ،بهعالوه ،در زمان وقوع یاک
مااصمه مسلمانه غیربینالمللی ،به عنوان نمونه ماده  0مشترك ینوانسیون های چهارگانه اناو 0323
و پروتکل دوم اِعمال می گردد و مقررات حقوق بشر دوستانه از نیروهای مسلح یه در مااصمه شریت
نکرده اند یا مااصمه را ترك یرده اند ،همچون جمعیات غیرن اامی ن یار زناان و یودیاان حمایات
مینماید .این در حالی است یه با توجه به گسترش مااصمات و ارار آن بار یودیاان ،شاورای امنیات
سازمان ملل متمد موضوع را در دستور یار خود قرار داده و از آگوسات ساال  0333تاا آوریال ساال
 4112با صادور قطعناماههایی شاامل (،0261)4110( ،0003)4111( ،0002)4111( ،0460)0333
( ،0303 )4112موضوع یودیان و مااصمات مسلمانه را مورد توجه قارار داد .البتاه مجماع عماومی
سازمان ملل متمد ن یر شورای امنیات اقادامهای ماثرری در ماورد حمایات از یودیاان صاورت داد.
مجمع عمومی با صدور قطعنامه  30/00در فوریه  ،0330دولتهاا را باه رعایات قواعاد بینالمللای در
زمینه حمایت از یودیان فراخوانده و همواره ن رانی عمیق خویش را از وضاعیت اسافبار یودیاان در
مااصمات مسلمانه یادآور شده است 2.البتاه در ساپتامبر ساال  ،4111یلیاه دولتهاای عضاو مجماع

 .0سازمان ملل متمد با تصویب « پروتکل اختیاری منضف به ینوانسیون حقوق یودك در مورد شریت یودیان در
مااصمات مسلمانه» در سال  ، 4111ورود اطفال را در مااصمات مسلمانه ممنوع یرد .البته «این پروتکل راجعبه
درگیری یودیان در مااصمات مسلمانه ،تمت تأریر بهیارگیری وسیع یودیان بهویژه مااصمات داخلی یشورهای
آفریقایی و به نمو آشکار در مااصمات داخلی یشور سیرالئون یه آمادگی الزم را در جامعه بینالمللی ایجاد یرده بود،
حمایت در زمینه حداقل سن استادام در نیروهای مسلح را افزایش داد(».ممتاز و شای ان)26 :0030،
 .4مجمع عمومی سازمان ملل متمد ،در  02دسامبر  0302با صدور اعالمیاه «حمایات از زناان و یودیاان در وضاعیت
اضطراری و مااصمات های مسلمانه» توجه ویژه خویش را به مساأله حمایات از یودیاان و زناان در مااصامات صامه
گذاشت.
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عمومی وفق قطعنامه  33/4گردهف آمدند و با همدی ر عهد بستند یه حمایت های خویش را در ماورد
یودیان مطابق حقوق بشردوستانه بینالمللی ارتقاء باشیده و تقویت نمایند.
در ضمن اسناد مزبور« ،منشور آفریقایی راجع به حقوق و رفاه یودك» 0حمایت از یاودك چاه در
عرصههای حقوق بشری و چه در مااصمات مسلمانه مورد توجه است .دومین نکتاة حاائز اهمیات در
این سند ،تعیین سن دقیق برای تعریف مفهوم یودك است .ماده  4این منشور یودیان را افراد انسانی
می داند یه سن زیر هجده سال دارند .وفق ماده  44این منشور ،دولتهای عضو احترام و تضامین باه
احترام قواعد حقوق بشر دوستانه بینالمللی در تعارض مسلمانهای یه بر یودیان تأریر مای گذارناد را
بر عهده می گیرند و تعهد می نمایدیه تمامی تدابیر ضروری بارای عادم شاریت مساتقیف یاودك در
مااصمات مسلمانه و خودداری از سربازگیری از میان یودیان را اتااذ نماید .در ضامن ،مطاابق مااده
 43این منشور ،تعهدات تنها در مورد مااصمات بینالمللی نیست ،بلکه در مااصمات مسلمانه داخلی
نیز بر عهده دولتها است .دولتهای عضو هفچنین درخصو بازگرداندن مجدد یودیان یاه بار ارار
تعارضات مسلمانه از پدر و مادرشان جدا شاده اناد ،باه آغاوش خانوادههایشاان تادابیر خاا اتاااذ
خواهند نمود .بهعالوه ،شورای وزیران سازمان اتمادیه آفریقا در اوئیه  0336با صادور قطعناماه 0633
وضعیت یودیان آفریقایی را در شرایم مااصمات مسلمانه مورد تأیید قرار داد .این در حالی است یه
اتمادیه آفریقا با تصویب «ینوانسیون اتمادیه آفریقا برای حمایت و یمک به آوارگان داخلی در آفریقاا،
مصوب  »4113موسوم به «ینوانسیون یامپاال» 4افزون بر مقررات راجعبه آوارگان داخلی ،مشتمل بار
حقوق و حمایتهای خاصی برای یودیان درن ر گرفت0.
با این همه ،یکی از موارد رعایت حقوق بشار و حقاوق بشار دوساتانه بینالمللای ،رعایات حقاوق
یودیان در خالل مااصمات مسلمانه و مصون ماندن آنان از خطرات و بالیاای ناشای از آن اسات یاه
وفق زیرپاراگراف (ب)( )40سند المااقی مااالبو ،احضاار یودیاان زیار هجاده ساال بارای خادمت در
نیروهای مسلح یشور یا برای استفاده از آنها برای شریت فعال در مااصمه جرم اعالم شده اسات .در
اینجا تن یفینندگان پایشناویس فرصات درج صاریح باازی ران غیردولتای باهخصاو گاروههاای
شبهن امی در جای اه مهفترین مرتکبان جرم مزبور را از دست دادهاند .جرم مشابه مااصامه مسالمانة

1. Organization of African Unity, African Charter on the Rights and Welfare of the Child
(Adopted 1990, entered into force 29 November 1999) OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49.
2. See: Adeola and D Mezmur, 2021: 6-7; M Deng and Adeola, 2021: 11-12.

 .0در قاره آفریقا به دلیل حضور استعمارگران در طول تاریخ و عدم توسعهیافت ی صنعتی و اقتصادی و حتی اجتمااعی،
فقر ،و قمطی ،امکان حصول به ربات سیاسی را نداشته است .وفق همین امر ،باهیرات دیاده شاده اسات یاه در خاالل
مااصمات مسلمانه از یودیان را بهعنوان سرباز یودك ماورد سوءاساتفاده قارار گرفتاه اسات(».طلعات و آهن راصایل،
)022 :0033
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غیربینالمللی با صراحت چنین گاروههاایی را شاامل مایشاود ،0اماا تنهاا بارای مااصامه مسالمانة
غیربینالمللی یاربرد دارد .بنابراین «در مااصمه مسلمانة بینالمللی ،احضار یودیان به خدمت ن امی
توسم یک بازی ران غیردولتی تعقیب و مجازات ناواهد شد.
در شعبة پیش از دادرسی پروندة لوبان ا 4تفسیر جامعی ارائه و اظهار شد 0وابساتة وصافی «ملای»
(یشوری) بدین مضمون نیست یه نیروهای مسلح بایاد وابساته باه دولات باشاند ،2اماا ایان بما و
استدالل متقاعدیننده نیست ( Ambos, 2014:179)».؛ بلکه وااة «ملی یا یشاور» باهطور دقیاق باا
هدف ممدودیت چارچوب این مقرره به نیروهای مسلح دولتی وارد شده است .همچنین در حقوق بین
بشردوستانه بینالمللی از اصاطالح «نیروهاای مسالح» بارای اشااره باه نیروهاای مسالح ناامبرده در
قانونگذاری ملی استفاده شده است .تفسیر جامع بهمن ور درج بازی ران غیردولتای در ایان مقارره باا
اصل مشروعیت سازشناپذیر است؛ زیرا تفسیر دقیق و ایید را الزامی و از گستردهساازی تعریاف جارم
بهواسطة قیاس و تشابیه ممانعات مایشاود ( Ambos, 2013: 88–95)».باتوجاهباه ایان پیشاینه،
عاقالنهتر بود یه تن یفینندگان پیشنویس سند الماقی مااالبو باهطور صاریح باازی ران (گاروههاای)
دولتی را در رین مادی جرم احضار یودیان به مااصمه مسلمانة بینالمللی قید ماییردناد .ازآنجایاه
این اعالم صریح رخ نداده است ،دیوان دادگستری ،حقوق بشر و ملت آفریقاا باا هماان مشاکل دیاوان
ییفری بینالمللی درخصو احضار سربازیودیان به گروههای شبهن امی مواجاه خواهاد شاد؛ یعنای
یک مااصمه خا باید واجد شرایم مااصمه غیربینالمللی باشد تا تمت پوشش مقاررة تقریاری در
مادة 41د(ه)( )0مرتبم با جرم در مااصمه مسلمانة غیربینالمللی قرار گیرد.
نتیجهگیری
رویکرد اتمادیه آفریقا با توجه به برآیند موجود در این مطالعه ،معطوف به رفاع خاالء ناشای از فقادان
یک دادگاه ییفری بینالمللی در قاره آفریقا بود .در واقع ،گسترش صالحیت دیوان دادگستری ،حقاوق
بشر و ملت آفریقا از طریق سند الماقی ماالبو به اساسنامه دیوان طی سال  4102مبتنی بار رسایدگی
به جرایف بینالمللی ن یر نسلیشی ،جرایف علیه بشریت ،جارایف جن ای و جارم تجااوز باود؛ هرچناد
صالحیت رسیدگی به جرایف بینالمللی بهطور یلی توأم با صالحیت دیرین خود نسبت به جرایف تمت
صالحیت ،ضمن عدم وجود تعارض موضوعی و شکلی ،چالشی را در پی نداشت.

1. See in contrast Article 8 (2)(e)(vi) of the ICC Statute and here para (e)(vii).
2. Lubanga Pre-Trial
 .0ر.ك :روت و مولینز.433-460 :0036 ،
4. Lubanga, No. ICC-01/04-01/06-803-tEN, para 277.
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آنچه در چارچوب سند الماقی ماالبو راجعبه شناسایی و توسعه صالحیت دیوان آفریقا در رسای ی
به جرایف جن ی باه تصاویب رساید ،گوناههایی از تالفاات فااحش و نقات قواعاد و ماوازین حقاوق
بشردوستانه بینالمللی است .بهرغف اینکه مصادیق مقرر در سند الماقی ماالبو راجعباه جارایف جن ای
بهنوعی بازخوانی صالحیت دیوان ییفری بینالمللی در رسیدگی به جرایف جن ی وفق اساسانه رُم باود،
اما بهن ر میرسد تمریز رسیدگیهای ییفری در چنین جرایمی در قلمرو صاالحیت دیاوان آفریقاا از
حی هفگرایی دولتهای آفریقایی با اتمادیه آفریقا معامله رمرباشی را در این فرایند رقاف زناد؛ چارا
یه دولتهایی آفریقایی نسبت به بیطرفی دیوان ییفری بینالمللی در اِعمال صالحیت و رسیدگی باه
جرایف بینالمللی بهویژه جرایف جن ی تردیدهایی را داشتند.
با این همه ،صالحیت دیوان آفریقا در رسیدگی به جرایف جن ی در چارچوب ساند المااقی مااالبو
میتواند چالشهای ناشی از خروج دولتهاایی آفریقاایی را از دیاوان ییفاری بینالمللای تاا حادودی
مرتفع نماید .در ضمن ،شائبههایی ن یر فقد استقالل در رسیدگیهایی قضایی و سیاستزدگی در نیال
به حکمی مشروع و حقوقی را از میان بردارد .البته رویکرد دیوان آفریقا نسبت به رسایدگی باه جارایف
جن ی وفق سند الماقی ماالبو بهنموی بود یاه برخای از چالشهاای موجاود در اساسانامه رُم ن یار
«تمریز به موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی در مااصمات مسلمانه باا تمریاز در ینوانسایونهای
چهارگانه انو»« ،وضعیت بهیارگیری یودیان در مااصمات مسلمانه»« ،ارتکاب مااصامات مسالمانه
طوالنی میان مراجع دولتی و گروههای مسلح سازمانیافته یا بین چنین گروههایی» و حتی «استعمال
سالحهای هستهای یا دی ر سالحهای یشتارجمعی» را تمت پوشش قرار داد .بنابراین ،راهبردی ناوین
سند الماقی ماالبو در قبال جرایف جن ی ،درصدد رفع چالشهاای موجاود و مواناع اِعماال صاالحیت
قضایی دیوان ییفری بینالمللی طی سالهای پس از اجرایی شدن اساسانامه رُم باا ن ااهی منطقاهای
برآمد؛ هرچند فضایی الزم برای اجرایی شدن مفاد مقرر در سند المااقی در نیال باه اهاداف از پایش
تعیین شده از سوی اتمادیه آفریقا تاینون ایجاد نشده است.
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