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بررسی جنایت وارده در منطقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن
1

امین امیریان فارسانی

چکیده
زمینه و هدف :جنگهای داخلی سودان پس از استقالل این کشور در سال  ،1956میان اعراب مستقر در
شمال ،مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک برجای گذاشت و
تراژدی دارفور بهعنوان جدیدترین بخش این ددمنشیها و خشونتها ،مهلکترین آنها نیز نام گرفت .بر
این اساس در این مقاله به بررسی ابعاد حقوق جنایات وارده در منطقه دارفور خواهیم پرداخت.
روش :از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و
منابع معتبر انجامشده و اطالعات بهدستآمده بهصورت توصیفی -تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است.
یافتهها و نتایج :دادستانی دیوان پس از بررسیهای بهعملآمده ،اعالن داشت که مدارک موجود مؤید
مسئولیت کیفری برخی اشخاص بهواسطه ارتکاب جنایات فاحش بینالمللی در دارفور ،میباشد .اشخاص
مزبور متهم به ارتکاب جنایات جنگی ،جنایات علیه بشریت از جمله تعقیب و آزار ،شکنجه ،قتل و تجاوز
به عنف میباشند .با توجه به اینکه اساسنامه دیوان رسیدگی به جرائم سران دولتها را تجویز میکند،
آقای عمر البشیر رئیسجمهور سودان دارای مسئولیت کیفری در قبال جنایات دارفور شناخته شد.
کلید واژهها :دارفور ،جنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت ،نسلکشی ،شبهنظامی.
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مقدمه
جهان معاصر بهویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قررن جدیرد شراهد نقرج هنجارهرای اساسری و
بیاعتنایی آشکار به بدیهیترین ارزشهای انسانی بوده است .حاکمیتهای لجامگسیخته در عرصه
بینالمللی که در اندیشه جلب منافع و امتیازهای بیشتری میتازند ،مانع از آن گردیدهانرد کره برالی
جنگ و مصائب آن بهعنوان واقعیتی ماندگار و دردناک در تاریخ بشر از این عرصه رخت بربنردد.
از زمان تصویب منشور ملل متحد بهعنوان راهنمای زندگی مسالمتآمیرز در جامعره برینالمللری در
سال  ،1945نهتنها بنیانها و ساختارهای خشونت از دل جوامرع رخرت برر نبسرته اسرت ،بلکره وقرو
صدها جنگ خانمانسوز که غیرنظامیان بیپناه ،قربانیان اصلی آن بودهاند ،اسرتقرار صرلو و امنیرت
بینالمللی را دور از دسترس نموده است (اردبیلی.)42 :1383 ،
در ایررن میرران نررزا هررا و درگیررریهررای داخلرری میرران حاکمرران و گررروه یررا گررروههررایی کرره برره
خشونتهای مسلحانه متوسل شدهاند نیز به موازات درگیریهای بینالمللی و چهبسا فجیرعترر از آن
با ریشههای متفاوت از یکدیگر پیش میرونرد .از ایرنرو منفعتری کره ایرن مخاصرمات و بحررانهرا
نصیب دالالن تسلیحات جنگی و نظامی میکنند نیز مانع از اتخرا رویکرردی فراگیرر و همرهجانبره
برای مقابله با آنها شده است ،اینطور به نظر میآید که ممنوعیرت جنرگ در منشرور ملرل متحرد و
قواعد حاکم بر مخاصمات صرفا قواعدی نوشته هستند که تا اجرای کامرل آنهرا جامعره برینالمللری
هنوز راه درازی را در پیش دارد ،چنانچره وجرود مخاصرمات مسرلحانه در بسریاری از نقرا جهران
شاهد بر این مدعاست .این مخاصمات و علیالخصوص مخاصمات داخلی بستر مناسبی برای نقرج
گسترده و فراحش حقروق بشرر و حقروق بشردوسرتانه برودهانرد ،آنچنرانکره آغراز یرک مخاصرمه
مقدمهای است برای ارتکاب اعمالی چون تجاوز به عنف و هتک ناموس ،شکنجه ،قتلعام و نقرج
شمار متعددی از حقوق اقتصادی و فرهنگی که با دستاویزها و بهانههای مختلف صورت میگیرد.
سالیان متمادی است که منطقه دارفور در غرب سودان ،صحنه درگیری بین سراکنان برومی ایرن
منطقه و چادرنشینان عرب بوده است .این درگیریها تا نسلکشی و ایجاد یک بحران عظیم انسرانی
نیز پیش رفت بهنحویکه کل جامعه بینالملل را متوجه خرود سراخت .حکومرت سرودان همره ایرن
درگیریها را جنگ بر سر دستیابی به منابع معرفی کرد ،اما برخی از محققان نیرز دالیرل دیگرری را
برای این بحرانها معرفی کردند .آنان بر درگیریهای قومی و نژادی تأکید کردنرد .برخری مسرائل
ایدئولوژیک و دعواهای بین مذاهب و ادیان را ریشه این درگیرریهرا معرفری کردنرد ،عردهای نیرز
جنگ سمبلها را ریشه این منازعات معرفی کردند و عدهای نیز بر رقابتهای قدرتهای برزر و
یا رقابتهای بوروکراتیک داخل ساختار حکومت سودان ،برهعنروان عوامرل مرؤثر در ایرن بحرران،
تأکید کردند (دریایی.)56 :1386 ،
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از جنگ جهانی دوم تاکنون ،سه دور خشونتهای قومی در سرودان اتفراق افتراده اسرت .اولینرا
جنررگ بررین شررمال و جنرروب سررودان در سررال  1955شرررو شررد .ایررن جنررگ بررا امدررای قرررارداد
است .این جنگها در سال  1983آغاز شد و در سال  2005با امدای قرارداد صلو بین طررفهرای
درگیر ،به اتمام رسید .سومین دور جنگهای داخلی ،در منطقه دارفور واقع در غرب سودان اتفراق

افتاد و بحران دارفور را ایجاد کرد (دی وال ،)108 :2005 ،1بر این اساس ضمن بررسی عواملی کره
در دارفور منجر به بحران گردید ،ابعاد حقوقی آن را نیز مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
به نظر میرسد توجه به تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر روی یکدیگر ،منجرر بره
ایجاد موازنهای میان دو اصل عدممداخله و تعیین سرنوشرت خواهرد شرد کره ضرمن متعرادل شردن
اصول مزبور ،کنترل بحران را بهدنبال خواهد داشت (فالحیان ،)53 :1385 ،لیکن جامعه برینالمللری
دریافتن راههای مؤثر برای حمایت از موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریران منازعرات
داخلی موفق نبوده است (ضیایی بیگدلی.)68 :1381 ،
 .1نگرش بر آغاز مخاصمات دارفور
از ژوئیره  2003نیروهررای نظررامی دولرت سررودان و شرربهنظامیرران «جانجاویرد» در پاسررخ برره حمررالت
شورشیان در منطقهای در غرب سودان و بخش عدالت و برابری شامل ارترش آزادیبخرش سرودان
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آدیسآبابا در سال 1972خاتمه یافت .دور دوم جنگهرا معرروف بره جنرگهرای شرمال و جنروب

مرز چاد اقدامات متعددی را علیه غیرنظامیان به علت حمایرت آنهرا از گرروههرای شورشری ،اتخرا
نمودند .در جریان این اقدامات ،غیرنظامیان هدف خشرونتهرای متعرددی شرامل قترل ،اعردامهرای
خودسرانه  ،شکنجه ،تجاوز بره عنرف و هترک نراموس ،تخریرب و غرارت امروال و  ...قررار گرفتنرد
(سودان نیوز.)2 :2006 ،2
پس از اوجگیری در گیریهای مسلحانه بین شورشریان و نیروهرای دولتری و افرزایش روزافرزون
آوارگان و کشتهشدگان و ناتوان دولت جهت مهار ایرن بحرران ،کشرورهای غربری و سرازمانهرای
بینالمللی با واکنش شدید وارد سودان و مناطق بحرانی شدند .حمایت برخی کشورها و سازمانهرا
از گروههای شورشی در دارفور و واکنش شدید سرازمانهرای حقروق بشرری و غیردولتری بره ایرن
رخداد موضو دارفور را از یک مسئله داخلی به موضوعی برینالمللری تبردیل کررد ،برهطروریکره
موضو دارفور چندین بار در شورای امنیت مطرح گردید« .جان پرونک» نماینده ویژه دبیرکرل در
امور سودان در گزارشهای متعددی که به شورای امنیت ارائه میکرد وضعیت امنیتی در دارفور را

1. De waal
2. Sudan News
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وخیم توصیف کرد و همه این تحروالت نهایترا باعر

گردیرد ترا شرورای امنیرت اقردام بره صردور

قطعنامههای متعددی علیه دولت سودان نماید (کاسسه.)189 :1387 ،
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 .1-1نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمه دارفور
قواعد حقوق بشردوستانه ،قواعدی خراص دوران مخاصرمه مسرلحانه و حمایرت از قربانیران جنگری
میباشند .بهگونهای که میتوان گفت در دورهی جنگ ،حقوق بشردوستانه بهنوعی پوشرشدهنرده
قواعد حقوق بشر نیز میباشد .چراکه تعهد دولتها در اجتناب از هرگونه رفتار ناقج حقوق بشر و
همچنین تعهد آنان به حمایت از زنردگی اشرخاص تحرت صرالحیت خرود ازجملره اصرول اتری و
فطری میباشد که وظیفره حمایرت از افرراد بره هنگرام مخاصرمهی مسرلحانه را نیرز در برمریگیررد؛
بنابراین دولت سودان نیز بنا به تعهدات عرفری و قرراردادی خرود ملرزم بره رعایرت اصرول و قواعرد
مذکور در جریان مخاصمه دارفور بوده است.
دولت سودان به معاهدات گونراگونی محلرق شرده و برر ایرن اسراس ملترزم بره کنوانسریونهرای
چهارگانه ژنو  ،1949کنوانسیون اتاوا راجع به ممنوعیت استفاده ،خیرره ،تولیرد و انتقرال مرینهرای
ضدنفر و تخریب آنها مورخ  18سپتامبر ( 1997در  13اکتبر  2003به تصویب دولت سودان رسرید)
میباشد .در حالیکه به پروتکلهای  1977الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ،حداقل در قالب تعهردات
قراردادی ،متعهد نمیباشد .این دولت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را امدا نموده؛ لکرن هنروز
تصویب نکرده است و با توجه به آثار امدا نباید اعمالی خالف موضرو و هردف اساسرنامه انجرام
دهد .دولت سودان همچنین شماری از موافقتنامرههرای برینالمللری مربرو بره مخاصرمه مسرلحانه
دارفور را به امدا رسانیده که تمامی موارد بهواسطهی امدا دولت ،الزامآور میباشند ،پنج مرورد از
توافقات مذکور با شورشیان ،یک مورد با اتحادیهی آفریقا و دو مورد با سازمان ملرل متحرد منعقرد
گردیده است (شریعت باقری.)75 :1384 ،
عالوه بر تعهدات قراردادی دولت سودان نباید قواعد بینالمللی حقوق بشردوسرتانه عرفری را از
یاد برد .این قواعد که دربرگیرندهی مخاصرمات مسرلحانه اعرم از داخلری و برینالمللری مریباشرند.
حاصل رویه و عملکرد دادگاههرا و محراکم ملری ،منطقرهای و برینالمللری و همچنرین اعالمیرههرای
دولتها ،سازمانهای بینالمللی و گروههای نظامی میباشد .هسته مرکزی تمام این قواعرد در مراده
 3مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو گنجانیده شده است .از آنجائی که این ماده دربرگیرندهی
بنیادیترین اصول احترام به کرامت انسانی است .میبایست بهعنوان قاعردهای آمرره در مخاصرمات
مسلحانه داخلی رعایت شوند (هنکرتز و دیگران.)27 :1391 ،
این اصول و قواعد دربرگیرندهی هر دولت یا گروه شورشی است که سراختاری سرازمانیافتره
داشته و بر بخشی از یک سرزمین کنترل مؤثر دارد .دیوان بینالمللی دادگسرتری اعرالم داشرت کره
مرراده  3مشررترک «موجررد معیارهررای حررداقلی» قابررل اعمررال در هررر مخاصررمه مسررلحانه مریباشررد و
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منعکسکنندهی همان مفاهیمی است که دیوان در سال  1949در قدیه کورفو از آنها تحرت عنروان
«مالحظات اساسی انسانیت» یاد کرده است؛ بنابراین قواعد عرفی بینالمللری حراکم برر مخاصرمات
مسلحانه در جهت قاعدهمند نمودن رفتارهای ظالمانه میران طررفین مخاصرمه نیرز گرام برمریدارنرد.
بررسیهای صورت گرفتره حکایرت از توجره دولرت سرودان بره اصرول کلری و قواعرد منردرج در
پروتکل الحاقی  1977دارد ،اگرچه بارها و بارها رسما اعالم نموده است که به علت عردم پرذیرش
پروتکلهای مزبور تعهدی نسبت به مقررات فوق ندارد .لکن امدرای پروتکرل ایجراد کمرکهرای
بشردوستانه در دارفور مورخ  8آوریل  ،2004پروتکل گسترش امنیت در دارفرور ،مرورخ  9نروامبر
 2004و پروتکل توسعه شرایط بشردوستانه در دارفور مورخ  9نروامبر  ،2004مسرتندی برر پرذیرش
اصول و قواعد موجود در حوزهی مخاصمات مسلحانه داخلی میباشد.
مفاد مندرج در این موافقتنامهها ،گرچه بهصورت ضمنی ،بیانگر اراده طرفها بر وفراداری بره
قراردادهای متعدد حقوق بشردوستانه ،بهویژه پروتکلهای الحاقی است ،اگرچه این معاهدات رأسرا
تعهدات قراردادی برای دولت سودان در برنداشته باشند؛ بنابراین لرزوم پایبنردی دولرت سرودان بره
آنها در جریان مخاصمه دارفور اجتنابناپذیر مینماید.
از سوی دیگر شورشیان دارفور که به یک نهاد سازمانیافته با کنترل مؤثر و ثابت بر یک منطقره
تبدیلشده و تا حدی شخصیت حقوقی بینالمللی آنها به رسرمیت شرناخته شرده اسرت ،مکلرف بره
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مسلحانه داخلی عالوه برر حمایرت از غیرنظامیران ،مجروحران و اشرخاص در معررط خطرر تجراوز

رعایت قواعد مرتبط حقروق برینالمللری عرفری در زمینرهی مخاصرمه مسرلحانه مریباشرند .امدرای
موافقتنامههای مختلف با دولت سودان کره در آن اصرول بنیرادین حقروق بشردوسرتانه درج شرده
است نیز مبنایی دیگر برای متعهد بودن گروههرای شورشری ،اگرچره برهصرورت ضرمنی مریباشرد،
چراکه حقوق بینالمللی عرفی به آنها صالحیت ورود به موافقتنامههای بینالمللی که دربرگیرنرده
تعهداتی مشخص میباشند را داده است و بر همین مبنا برا امدرای توافقرات برینالمللری مختلرف برا
دولت سودان ،اجرای موازین حقوق بشردوستانه را متعهد گردیدهاند (ساندروز.)29 :1375 ،
 .2-1اهم جنایات ایجادشده در دارفور
جنایات صورت گرفته در جریان مخاصمات مسلحانه دارفور شامل جنایرات جنگری ،جنایرت علیره
بشریت و نسلزدایی میباشد که یال مورد مطالعه قرار میگیرد.
 .1-2-1جنایات جنگی
جنایات جنگی بهعنوان اولین ،قدیمیترین و مهمترین جنایات بینالمللی دانسته میشرود .در حروزه
قراردادی ،اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه ،گستره اجرایری جنایرات
جنگی را عالوه بر مخاصمات مسلحانه بینالمللری بره مخاصرمات مسرلحانه غیرر برینالمللری تعمریم
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بخشیده و بدین ترتیب ،میتوان گفت ،نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایرات جنگری را
به رسمیت شناخته است (قدیر و کیخسروی.)67 :1398 ،
بررسی جنایت وارده در منطقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن /نویسنده :امین امریان فارسانی

بهعبارت دیگر جنایرات جنگری را نقرج قروانین و آداب و رسروم جنگری مریداننرد کره دارای
مصادیق متعددی است و شامل قتل ،برخورد ناشایست ،اخراج اهالی سرزمینهای اشراالشرده و یرا
گماردن آنان به کارهای بردهوارانه ،قتل و برخورد ناشایست با اسرای جنگی ،کشرتار گروگرانهرا،
غارت اموال مردم ،ویرانی عمدی شهرها و روستاها درصورتیکه نیراز نظرامی قابرل توجیره نداشرته
باشد و البته محصور و محدود به این موارد هم نمیگردد ،میشود .مفهوم امروزی جنایرات جنگری
در سایه دادگاههای نورنبر

بر پایه منشور لندنی دادگاه نظامی برینالمللری بره وجرود آمرد ،نقرج

فاحش و گسترده قواعد عرفی و مسلم راجع به مخاصمات مسلحانه بینالمللی و نیز داخلی خصیصه
افتراق این دسته ازجرایم یا جرایمی است که بهصورت موردی و پراکنده توسط اشخاص ارتکراب
مییابد (نوروزی.)2 :1396 ،
این طبقه از جرایم بینالمللی به هرگونه «نقج فاحش حقوق بشردوسرتانه» در جریران مخاصرمه
مسلحانه اعم از داخلی و بینالمللی اطالق میشود که مسئولیت کیفرری فرردی متهمران را بره دنبرال
دارد .این جنایات که ماایر برا حقروق بشردوسرتانه برینالمللری قابرل اجررا در مخاصرمات مسرلحانه
میباشند .سه اصل اساسی «ضرورت» ،انسانیت» و «مروت» را زیر پا میگذارند.
بهموجب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برهعنروان سرند نهرایی دربرگیرنرده تعریرف جنایرات
جنگی ،این جنایات در سه دسته عمرده قررار مریگیرنرد ،دو دسرته اول مربرو بره جنایرات جنگری
ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه بینالمللی است و دسته سوم مخاصمات مسرلحانه داخلری را
در برمیگیرد که شامل نقجهای فاحش ماده  3مشترک و دیگر قوانین و عرفهای قابرل اجررا در
مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی میباشد.
نتایج حاصل از تحقیقات کمیسیون بینالمللی تحقیق گویای آن اسرت کره شرماری از جنایرات
ارتکاب یافته در دارفور سرودان در قالرب جنایرات جنگری قررار دارنرد .چنانچره کمیسریون پرس از
بررسی تمام گزارشها و شواهد ارائه شده در خصروص ارتکراب حمرالت غیرر تبعریجآمیرز علیره
غیرنظامیرران در روسررتاها ،دریافررت کرره حمررالت مزبررور توسررط نیروهررای مسررلو دولررت سررودان و
شبهنظامیان جانجاوید مستقال یا مشترکا واقرع شرده اسرت و شورشریان در ارتکراب چنرین حمالتری
مشارکت داشته اند ،لیکن مستندی مبنی برر گسرتردگی و سیسرتماتیک برودن حمرالت آنهرا وجرود
ندارد؛ زیرا هدف اکثر حمالت گروههای شورشی پایگاههرای پلریس ،اهرداف نظرامی یرا نیروهرای
امنیتی بوده است ،اگرچه شواهدی هرچند اندک حکایت از حمله شورشیان به غیرنظامیران قربانیران
اصلی مخاصمه مسلحانه دارفور بودند؛ زیرا دولت سودان روشهای متعددی را برای مبارزه متقابرل
علیه شورشیان بهکار میگرفت که غیرنظامیان با قومیت مشابه شورشریان کره اغلرب حرامی و عدرو
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گروههای شورشی تلقی میشدند ،هدف اصرلی نیروهرای مسرلو و شربهنظامیران جانجاویرد بودنرد.
کمیسر عالی حقوق بشر در گزارش خود تصدیق میکند که علیرغم ادعای دولت مبنی بر حدور
است و علت حمله صرفا مشابهت قومیت این گروه از غیرنظامیان برا شورشریان بروده اسرت (محمرد
تسل.) 62:1385 ،
حقوق بینالملل ممنوعیت حمله به غیرنظامیان (افرادی که مستقیما در مخاصمه شرکت ندارنرد)
حمله عمردی علیره اهرداف غیرنظرامی ،حمرالت غیرر تبعریجآمیرز و بردون اعمرال تفکیرک میران
غیرنظامیان و افراد نظامی را به رسمیت شناخته است؛ لرذا اعمرال احتیرا بررای تفکیرک اهرداف و
رعایت اصل تناسب در جریان مخاصمه ضروری مینماید.
 .2-2-1جنایات علیه بشریت
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در ماده  7خود تعریفی عمومی از جنایات علیه بشرریت ارائره داده
و در آن به عوامل ریشهای جرم اشاره کرده است .ایرن مراده اعمرالی کره در زمران حملره و تهراجم
همهجانبه علیه مردم غیرنظامی در زمان جنگ یا صلو ارتکراب مرییابرد را مردنظر دارد و کوشریده
است تا عملیات اتفاقی و جرمها ی معمول طبرق قروانین ملری هرر کشرور را از گرروه جنایرات علیره
بشریت خارج نموده و با پیشبینی چارچوب قانونی ،گستردگی ،همهجانبه برودن و یرا سیسرتماتیک
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شورشیان در مناطقی که مورد حمله قرارگرفتهانرد ،حدرور آنهرا در میران غیرنظامیران اثبرات نشرده

بودن حمالت به این مهم نائل آمده است .درواقع هدف این مقرره ممنو کرردن ارتکراب اعمرالی
است که با خشونت و وحشیگری همراه بوده و بهصورت وسیع و با توسل به بیحرمتی در دفعرات
متعدد و با استفاده از روشهای مشابه صورت پذیرفته باشد و امنیت جامعه بینالمللی را بره مخراطره
انداخته و یا باع برانگیختن احساسات بشردوستانه شده باشد .شواهد گویرای آن اسرت کره چنرین
اعمالی در قالبهای مختلف و بهکرات در جریان مخاصمه دارفور روی داده است (میرر محمردی،
.)58 :1388
یکی از مباحثی که در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه رم مطرح بود این موضو بود کره آیرا
این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر و اینکره میرزان سرنگینی ایرن
جرم چقدر است .سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هریچگونره ارتبراطی برا مخاصرمات
نظامی ،یا اثبات انگیزه تبعیجآمیز الزم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرایم هم بهصورت حملره
گسترده یا سازمانیافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی تعیین شد (محسنزاده.)2 :1397 ،
کمیسیون بینالمللی تحقیق در جریان تحقیقات خود بره منرابع متعرددی دسرتیافرت کره مؤیرد
کشتار وسیع غیرنظامیان از اوایل سرال  2003برود .ایرن گرزارشهرا اکثریرت کشرتارها را برر اسراس
شررواهد شرراهدان برره نیروهررای جانجاویررد منسرروب مررینمررود کرره بررا اسررتفاده از اسررلحههررایی چررون
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کالشینکف و یا دیگر سالحهای اتوماتیک و بعدا با هدف قرار دادن گروهی خاص از غیرنظامیان

(غالبا مردان به سن جنگ رسیده) و یا بدون تمایز قائل شدن میان آنها ،ارتکاب مییافت 1.در پرترو
بررسی جنایت وارده در منطقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن /نویسنده :امین امریان فارسانی

واقعیتهای احراز شده ،کمیسیون بینالمللی تحقیق معتقد است کره مجموعره منسرجم و مروثقی از
عوامل ،مؤید مشارکت دولت و شبهنظامیان در قتل شمار زیادی از غیرنظامیان میباشد که نقشی در
مخاصمه نداشتهاند.
با توجه به جرائم صورت گرفته میتوان گفت جرایم مذکور بهعنوان هتک ناموس و تجاوز بره
عنف و بعدا بردگی جنسی از مصادیق جنایات علیه بشریت مریباشرند و در ایرن مرورد نیرز عنصرر
تبعیجآمیز بودن در ارتکاب جرم مشهود میباشد ،چراکه هدف اصلی جررایم سره قبیلره آفریقرایی
بودند که این مسئله مؤید جرم تعقیب و آزار میباشد (معظمی.)11 :1384 ،
بنابراین دولت سودان در راستای اجرای قواعد داخلری خرود و همچنرین اسرتانداردهای حقروق
بینالملل بهویژه حقوق بینالملل بشر ،وظیفه پیشرگیری ،تحقیرق و تنبیره اعمرال خشرونت جنسری را
داشته و ملزم بوده است که کمکهای پزشرکی را بررای قربانیران فرراهم نمروده و بره نحرو مرؤثری
دسترسی آنها به شیوههای جبران خسارت را فراهم آورد ،لریکن عردم پایبنردی دولرت بره تعهردات
فوق سبب وخامت اوضا و محرکی برای ارتکاب گسترده جنایات گردیده است ،برهگونرهای کره
ارتکاب مصادیق متعددی از جنایات علیه بشریت در جریان مخاصمه دارفور محرز مینماید.
 .3-2-1جنایت نسل زدایی (ژنوسید)
ژئوساید یکی از جنایتهای مهم بینالمللی است که ماده  5اساسنامه رم صالحیت دیوان بینالمللری
کیفری را نسبت به آن اعالم کرده است .ژئوساید فجیعترین جنایت بینالمللری اسرت کره برا قصرد
نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب مییابد .ایرن پدیرده همرواره
در طول تاریخ رخ داده است .کشتار ارامنره در سرالهرای  ،1915-1916کشرتار مرردم اوکرراین در
سالهای  1932-1933و نسلکشی یهودیان نمونههایی بارز از این جنایت است که پریش از جنرگ
جهانی دوم و در خالل آن ارتکاب یافتره اسرت .قترل عرام در کرامبوج در سرالهرای ،1975-1979
کشررتار مسررلمانان بوسررنی و هرزگرروین در سررال  1993و تونسرریهررا در سررال  1994مرروارد دیگررر از
ژئوساید پس از جنگ جهانی دوم است (صبوری و دیگران.)2 :1398 ،
بررسی وقو یا عدم وقو ژنوسید نیازمنرد یرافتن سره عنصرر اساسری و الزم بررای تحقیرق ایرن
جنایت میباشد ،بنابراین اولین سؤالی که در این قسرمت مطررح مریشرود بره موضرو «گرروههرای

1. I.L.C/ Report/ 2003
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موردحمایت» اختصاص دارد .با توجه به تعاریف ارائه شده از این گروهها میتوان گفت که قبایرل

1

در زمره گروههای نژادی و قومی قرار دارند که استقرار آنها در منطقه دارفور سودان مقدم برر روی
این قبایل به زبان از زبان اعراب سودانی است و بنابراین زبان ،فرهنگ و هویت قرومی مشرترک
همگی عواملی است که میتواند آنها را بهعنوان گروهی خاص هدف جنایت ژنوسرید قررار دهرد،
چنانچه تمامی قربانیان جنایات ارتکرابی همرین سریاهان آفریقرایی مریباشرند کره در مقابرل اعرراب
سودانی قرار دارند .یک تحلیل هنی ساده نیز ،درستی یافترههرای فروق را تائیرد مریکنرد ،چنانچره
اعدای هر یک از قبایل خود را سیاهپوست میدانند و هویتی متمایز از هویت اعراب سودانی بررای
خود قائل میباشند .تنشهای ادواری که میان قبایل سیاهپوست آفریقرایی مریباشرند کره در مقابرل
اعراب سودانی قرار دارند یک تحلیل هنی سراده نیرز ،درسرتی یافترههرای فروق را تائیرد مریکنرد،
چنانچه اعدای هر یک از قبایل خود را سریاهپوسرت مریداننرد و هرویتی متمرایز از هویرت اعرراب
سودانی برای خود قائل میباشند .تنشهای ادواری که میان قبایل سیاهپوست آفریقایی و اعراب نیز
سابقهای طوالنی دارد ،حکایت از تمایز ادواری که میان گروههرای مزبرور دارد .واقعیرت آن اسرت
که قربانیان و مباشران بهصورت هنی ،قبایل آفریقایی سیاهپوست را گروهی متمایز تلقی کننرد کره
خود مؤید مفهوم ارائهشده از گروه در کنوانسیون ژنوسرید مریباشرد .چنانچره هیرات حقیقرتیراب
سررازمان ملررل در دارفررور دریافررت کرره بسرریاری از روسررتاهای آفریقررایی در حررالی هرردف تخریررب
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کار آمدن صحبت میکنند که کامال متمایز از دولت کنونی سودان میباشد.

قرارگرفتهاند که روستاهای مجاور آنها که به اعراب تعلق داشت ،حفاظت شده بودند (نو پرسرت،
.)17 :1381
پس از احراز گروهها و قبایل سیاهپوسرت آفریقرایی برهعنروان گرروه موردحمایرت کنوانسریون
ژنوسید ،نوبت به بررسی عنصر دوم که متوجه اعمرال ممنوعره اسرت ،مریرسرد مراده  2کنوانسریون
ژنوسید پنج مورد را تحت عنوان اعمال ممنوعه شناسایی کرده است که از این میان اثبرات یکری از
موارد برای تحقق جنایت ژنوسید کافی میباشد.
 )1قتل اعدای گروه که هرگونه فعل یا ترک فعلی که نهایتا منجر به مرر قربرانی شرود را در
برمیگیرد در گزارشها سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی تصریو شده است.
 )2ایراد صدمه شدید جسرم یرا روحری بره اعدرای یرک گرروه :در ایرن رابطره دیروان کیفرری
بینالمللی برای روآندا در قدیه کاییشما و روزیندانا صدمه شدید جسمانی را صردمهای کره شردیدا
سالمت را جریحهدار میکند ،سبب تایر چهره یا صدمه شردید بره حرواس یرا انردامهرای داخلری و
خارجی میشود توصیف میکند .دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسرالوی سرابق در ایرن تعریرف
شکنجه و سایر رفتارهای تحقیرآمیز را نیز در زمره این اعمال قرار میدهد.
1. Zaghawa, Massalit, Fur
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قربانیان جنایت دارفور از صدمات شدید جسمی و روحی رنج برردهانرد .چنانچره اسرناد حراوی
مصادیق ،سوءاستفادهها و جنایاتی چون هتک نراموس و تجراوز بره عنرف ،ضررب و شرتم ،تحقیرر،
بررسی جنایت وارده در منطقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن /نویسنده :امین امریان فارسانی

تخریب وسایل ضروری و اولیه و اموال علیه اعدای قبایل غیرعربری مریباشرد .بخرش دموکراسری
وزارت امررور خارجرره آمریکررا در گررزارش خررود اعررالم داشررت کرره  %21ازنرران جرروان دارفررور در
مصاحبههای خود مدعی شدهاند که در زمره قربانیان و یا شاهدات ضرب و شتم بودهاند (باباخرانی،
.)4 :1378
 )3قرار دادن عمدی گروه در معرط شرایط نامساعد زندگی به انتظار نابودی فیزیکی کلری یرا
جزئی آن گروه که نهایتا نرابودی جسرمی قربانیران را بره دنبرال دارد ،اگرچره تحقرق فروری مرر
ضروری نیست؛ اما دولت سودان و شبهنظامیان با فراری دادن غیرنظامیان از خانههرای خرود آنهرا را
وادار به زندگی در شرایط نامناسبی نمودند که نابودی جسمانی آنهرا را در پری داشرت .چنانچره در
بخش دیگری از گرزارش دپارتمران آمریکرا بره تخریرب  405روسرتای دارفرور از فوریره  2003ترا
آگوست  2004اشاره شده است.
از سوی دیگر ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه برای آوارگان که فیالواقع پیشگیری از
دسترسی آوارگان به غذا و تجهیزات پزشکی میباشد ،تکمیلکننده موارد باالسرت؛ بنرابراین آواره
نموده سیستماتیک غیرنظامیان و ممانعت از ارسال کمرکهرای بشردوسرتانه بررای آنهرا نمونرهای از
قرار دادن عمردی گرروههرای آفریقرایی سریاهپوسرت در شررایط نامناسرب بررای نرابودی جمعیرت
غیرعربی دارفور میباشد.
 )4تحمیل عمدی اقدامات بهمنظور جلوگیری از زاد و ولد از دیگر مصادیق میباشد که در این
حالت مرتکب باید اقدامات و تدابیر خاصی را به قصد جلوگیری از زاد و ولد در گروههرای تحرت
حمایت ،نسبت به یک یا چند شخص اعمال نماید .البته اتخا اقدامات خاص بردون حصرول نتیجره
نیز کافی میباشد .بررسی اعمال و جنایات دولت سودان و شربهنظامیران جانجاویرد نیرز حکایرت از
کشتار اعدای گروه ،واردکردن صدمه شدید جسمی یا روحی به اعدای گروه ،قرار دادن عمردی
گروه در معرط وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسرمی کلری یرا جزئری شرود و
نهایتا تحمیل اقداماتی که به قصد جلوگیری از توالد در یک گروه صورت میگیرد ،دارد.
گزارشها حاکی از آن است که شربهنظامیران جانجاویرد بره هترک نراموس و تجراوز بره عنرف
بهعنوان ابزاری جهت جلوگیری از توالد کودکان غیرعربی متوسل مریشردند ،ایرن جررم برا اتخرا
اقداماتی در قالب :باردار کردن زنان درحالیکه کودکران آنهرا بره لحراظ قرومی آفریقرایی قلمرداد
نخواهند شد ،طرد کردن زنان مجرد برهگونرهای کره نتواننرد وارد زنردگی جدیردی شروند ،آسریب
رساندن به جسم زنان و ناتوان ساختن آنان برای باروری مجدد ارتکاب یافته است .در همرین راسرتا
شبهنظامیان جانجاوید با استفاده از تجاوز جنسی به پاکسازی دارفور از جمعیت قرومی متفراوت از
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اعراب مبادرت نمودند ،چراکه فرهنگ قبایل مذکور بهگونهای بود که کودکان نامشرو را عررب
سودانی قلمداد میکردند.
جنایت ژنوسید نمیماند .پس از احراز ارتکراب اعمرال ممنوعره در دارفرور ،نوبرت بره اثبرات قصرد
خاص نابودی کلی یا جزئی گروه میرسد که بدون وجود آن ارتکاب اعمال ممنوعه مریتوانرد در
قالب دیگر جرایم فاحش بینالمللی چون جنایات جنگی و یا جنایات علیه بشریت توصیف گردد.
 .2ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفری بینالمللی توسط شورای امنیت
اقدامات سازمان ملل بهویژه شورای امنیت در قبال بحران دارفور ،اقداماتی آشنا و مشرابه رویرههرای
اتخا ی پیشین در یوگسالوی سابق و روآندا بود .این روش با اظهار نگرانی عمیق و محکوم نمودن
فجایع آغاز مریشرود و برا اتخرا اقرداماتی معرین ،نهایترا بره تشرکیل کمیسریونی بره منظرور بررسری
نقجهای ارتکابی ختم میگردد.
در دوم آوریل  ،2004رئیس شورای امنیت طی بیانیهای بحران دارفور را «بحران وسریع انسرانی»
توصیف کرد و از کلیه طرفهای درگیر درخواست نمود تا از غیرنظامیان حمایت الزم را برهعمرل
آوردند ،امکان دسترسی کامل آژانسهرای بشردوسرتانه بره منطقره را فرراهم کننرد و درنهایرت نیرز
خواستار آتشبس میان طرفها شد .ازآنجاییکه این اقدام اولیه تأثیر بهسزایی در روند بحرران ایفرا
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اعمال مذکور در باال به حدی روشن میباشد که تردیردی در ترأمین شررایط الزم بررای احرراز

نکرد ،مورد انتقاد نهادهای بینالمللی از جمله سازمان دیدهبان حقوق بشر قرار گرفت.
 .1-2اقدامات دیوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت پس از ارجاع
چنانچه در مقدمه و ماده  1اساسنامه دیوان بر صالحیت تکمیلی دیوان تصریو شده است ،اساسرنامه
دیوان صالحیت رسیدگی به جرائمی را که براساس قوانین داخلری کشرورها رسریدگی بره آنهرا در
صالحیت محاکم ملی است را دارا نمیباشند .فیالواقع دیوان تنها زمانی صالو بره رسریدگی اسرت
که دادگاه ملی صالحیتدار قادر یرا مایرل بره رسریدگی بره جررائم تحرت صرالحیت نباشرد ،اصرل
صالحیت تکمیلی زمانی مطرح میشود که یک دولت عدو یا دادستان دیوان مطرحکننده شکایت
باشند و دیگر اینکه بنا به تشخیص دادستان شرو تحقیقات اساس مستدلی داشته باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا صرالحیت تکمیلری دیروان نسربت بره محراکم ملری در
موارد ارجا وضعیت توسط شورای امنیت نیز مصداق دارد یا خیرر در توجیره ایرن اصرل دو نکتره
قابل توجه میباشد :اوال ،آنکه مبح قابلیت پذیرش مبتنی بر صالحیت مکانی یا شخصی در موارد
ارجا وضعیت توسط شورای امنیت مطرح نمیباشد .زمانی که شورای امنیت سازمان ملل وضعیتی
را به دیوان ارجا میدهد ،صالحیت دیوان جنبهای جهانی مییابد بدین معنا که الزم نیست جنایت
در سرزمین یکی از دول عدو ارتکاب یافته یا متهمان اتبا دول عدو اساسنامه باشرند؛ بنرابراین در
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اینگونه موارد صالحیت مکانی و شخصی مردنظر قررار نمریگیررد .ثانیرا ،ارجرا وضرعیت توسرط
شورای امنیت بهخودیخود می تواند نمایانگر نراتوانی یرا عردم تمایرل سیسرتم قدرایی بره تحقیرق و
بررسی جنایت وارده در منطقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن /نویسنده :امین امریان فارسانی

تعقیب و مجازات مرتکبان احتمالی باشد .مسلم است که در این موارد نیرز دادسرتان موظرف اسرت
نحوه رسیدگی محاکم ملی ،قوانین و رویههای موجود را مورد بررسری قررار دهرد .چنانچره «لروئیز
مونواکامپو» دادستان دیوان کیفری بینالمللی در قدیه دارفور با صدور بیانیه مورخ  29ژوئرن 2005
خطاب به شورای امنیت از اقدامات نهادهای دائم و موقت ملی در دارفور سودان برای رسیدگی بره
جرائم ارتکابی خبر داد و به تحلیل فعالیتهای مکانیسمهای موقت چندجانبره کره توسرط مسرئوالن
دولت سودان در سال  2004تأسیسشده بودند ،پرداخت.
با توجه به اصل صالحیت تکمیلی ،محاکم سایر دولتها بهغیر از سودان میتوانند نقش مهمری
در اجرای عدالت و محاکمه متهمان جررائم ارتکرابی دارفرور ایفرا نماینرد .حرال ایرن سرؤال مطررح
میشود که این اقدامات تا چه حد مطابق و همگام با فعالیتهای دیوان میباشد .در پاسخ بره سرؤال
مذکور باید توجه داشت که نکتهی تعیینکننده این است که آیا اصل صالحیت تکمیلری دیروان در
ارجا وضعیت دارفور توسط شورای امنیت براسراس بنرد «ب» مراده  13نیرز مصرداق دارد یرا خیرر.
کمیسیون بینالمللی تحقیق بر آن اسرت کره اگرچره براسراس بنرد « »1مراده  18اساسرنامهی دیروان،
دادستان مکلف است تمامی دول عدو را از تصمیم خود برای آغاز تحقیقات در مورد یرک قدریه
و یا ارجا وضعیت به دیوان توسط یکی از دولتها مطلرع سرازد ،چنرین تکلیفری در مروارد ارجرا
وضعیت توسط شورای امنیت صدق نمیکند (اردبیلی.)6 :1383 ،
با اینحال مسئله فوق نمیتواند مانع از اعمال صالحیت تکمیلی دیوان در موارد ارجا وضعیت
توسط شورای امنیت باشد .درواقع به نظر میرسد که دادستان مکلف نیست ارجا وضعیت توسرط
شورای امنیت را به اطال دولتهرا برسراند ،چراکره اطرال دولرتهرا در چنرین مرواردی مفرروط
انگاشته میشود؛ زیرا شورای امنیت نهاد عالی سازمان ملل بوده و تمامی اعدا سازمان طبق ماده 25
منشرور ملرل متحرد مکلرف بره تبعیرت از تصررمیمات آن مریباشرند .ایرن در حررالی اسرت کره عرردم
اطال رسانی دادستان در دو مورد دیگر مانع از آن خواهد بود که دولتها از تصمیم دادستان بررای
آغاز تحقیقات مطلع گردند؛ بنرابراین اصرل صرالحیت تکمیلری در مروارد ارجرا وضرعیت توسرط
شورای امنیت نیز جاری است .در رابطه با وضعیت دارفور احراز شر دوم ضرورت ندارد ،چراکره
با توجه به توضیحات قبلی ناتوانی و عدم تمایل محاکم سودان و دیگرر مراجرع بررای رسریدگی بره
جنایات ارتکابی در دارفور محرز مریباشرد .کمیسریون برینالمللری تحقیرق معتقرد اسرت کره اصرل
صالحیت تکمیلی در رابطهی دیوان و محاکم سایر دولتها (غیر از سودان) جریران دارد .مفرروط
دانستن عدم توانایی و تمایل دولت به رسیدگی و ارجا وضعیت بره دیروان توسرط شرورای امنیرت
لزوما عدم توانایی و تمایل سایر دولتها را کره مردعی اعمرال صرالحیت جهرانی یرا فررا سررزمینی
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میباشند را در برنمریگیررد و بنرابراین اعمرال اصرل صرالحیت تکمیلری دیروان در چنرین مرواردی
ضروری میباشد.
قطعنامه و پس از آن هر شش ماه یکبار گزارشی از روند فعالیتها بره شرورا ارائره دهرد مقردم برر
آغاز هرگونه تحقیق رسمی  ،دادستان مکلف بره جمرعآوری مردارک و اطالعرات الزم بره منظرور
احراز مبنای منطقی آغاز تحقیقات در دیوان بود .در این راستا دادستان موظف به احراز سه فراکتور
مندرج در بند  1ماده  53اساسنامه بود .بدین ترتیب که آیا اطالعراتی کره در اختیرار وی قرارگرفتره
حکایت از وقو یکی از جنایات تحت صالحیت دیوان دارد .در این خصوص مورد مشرمول مراده
 17اساسنامه است .بهرغم اهمیت جرم و منافع مجنی علیهم ،دالیرل مقتدری مبنری برر اینکره شررو
تحقیقات ماایر با اجرای عدالت میباشد ،وجود دارد.
به دنبال تصویب قطعنامه  1593دفتر دادستان تحقیرق و رسریدگی بره وضرعیت دارفرور را از اول
ژوئن  2005بهطور رسمی آغاز نمرود و پروسره فشررده بررای جمرعآوری اطالعرات و تحلیرل آنهرا
جهت ایفای تعهدات اساسنامهای خود ترتیب داد .بهمنظور تعیین قابلیت پذیرش وضعیت دارفور در
دیوان و با توجه به اصل صالحیت تکمیلی ،دادستان به بررسی ماهیت جررائم ارتکرابی و اطالعرات
مربو به کسانی که متهم به ارتکاب جرائم فاحش میباشند ،پرداخته است .مقام مرذکور همچنرین
وضعیت نهادهای سودان ،قوانین و روشهای رسیدگی را نیز بررسی کرده است .دولت سرودان نیرز
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پاراگراف هشتم قطعنامه  1593دادستان دیوان را مکلف نمود در طول سه ماه از تاریخ تصویب

اطالعات مورد نیاز در ارتبا با سیستم قدائی سودان ،اجررای عردالت کیفرری در منراطق مختلرف
دارفور ،سیستمهای حل و فصل اختالف و همچنین یک کپی از گزارشان کمیسیون ملی تحقیرق را
در اختیار دادستان قرار داد .دادستان پس از بررسی تمامی مدارک ،گزارشها ،ساختارهای قدرائی
بهویژه محاکم تازه تأسیس در یکم ژوئن  2005دریافت که قدایایی در ارتبا با وضرعیت دارفرور
وجود دارند که در دیوان قابرل طررح مریباشرند و نقرج فراحش حقروق برینالملرل بشرر و حقروق
بشردوستانه و همچنین ارتکاب جنایات بینالمللی تحت صالحیت دیوان را محرز دانسرت .متعاقرب
این ادعا دادستان تحقیقات خود را برای شناسایی متهمان آغاز نمود و تأکید کرد که نهتنها مقامرات
دولتی و سران شبهنظامیان بلکه اعدا و سران گروههرای شورشری تأکیرد کررد کره نرهتنهرا مقامرات
دولترری و سررران شرربهنظامیرران بلکرره اعدررا و سررران گررروههررای شورشرری بررهویررژه دو گررروه ارتررش
1

آزادیبخش سودان و جنبش عدالت و برابری نیز در دیوان محاکمه خواهند شد.
نهایتا دادستان دیوان کیفری بینالمللی در چهارمین گرزارش خرود در دسرامبر  2006از تکمیرل
اسناد ،مدارک و شواهد برا بهررهگیرری از شرواهد شراهدان عینری ،اسرناد دولرت سرودان ،گرزارش
1. First Report of the Prosecutor of the International Criminl Court to the UN Security Council
Pursuant to UNSCR 1593 (2005), p.4. Available at: http://www.icc- cpi.int/library/cases/ICC_Darfur
UNSC_Report_29-06-05_EN.pdf.
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کمیسیون بینالمللی خبر داد .وی اظهار داشت که مدارک موجود مؤیرد مسرئولیت کیفرری برخری
اشخاص بهواسطه ارتکاب جنایات فاحش بینالمللی در دارفور ،میباشد .اشرخاص مزبرور مرتهم بره
بررسی جنایت وارده در منطقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن /نویسنده :امین امریان فارسانی

ارتکاب جنایات جنگی ،جنایات علیه بشرریت از جملره تعقیرب و آزار ،شرکنجه ،قترل و تجراوز بره
عنف میباشند.

1

به دنبال تکمیل تحقیقات دفتر دادستانی ،اکامپو در مصاحبهای در  27فوریه  2007نام دو ترن از
سران سودانی ،علی کشیب و احمد هارون را پس از  20ماه تحقیقات فشررده بابرت انجرام حمرالت
علیه غیرنظامیان اعالم نمود .وی اظهار داشت اگرچه به جنایرات علری کشریب در محراکم ملری نیرز
رسیدگی شده است ،لیکن اتهامات مد نظر دیوان متفاوت از آنها مریباشرد و بنرابراین مرانعی بررای
رسیدگی در دیوان وجود نخواهد داشت .اگرچره تراکنون متهمرین مرذکور همچنران مصرون بررای
رسیدگی در دیوان وجود نخواهد داشت .اگرچه تاکنون متهمین مذکور همچنان مصرون از تعقیرب
بوده و دولت سودان عالوه برر انتصراب احمرد هرارون در پسرتی کلیردی جهرت انجرام مرذاکره برا
گروههای شورشی و از سوی دیگر آزادی علی کشیب از زندان که گفته مریشرد تحرت برازجویی
قرار دارد ،همچنان در مقابل درخواست دیوان ایستادگی میکند.
در این میان شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامههای متعدد الرزام طررفهرا بره پایران
دادن به درگیریها را خواستار گردید و از دولت سرودان و سرایر گرروههرای شورشری درخواسرت
نمود تا به تعهدات قراردادی خود مندرج در موافقتنامه صلو دارفور پایبند باشند .از سروی دیگرر
شورای امنیت بدون توجه به مخالفتهای دولت سودان با تصویب قطعنامره  1706و اتخرا تصرمیم
مبنی بر حدور نیروهای سازمان ملرل در سرودان در راسرتای کسرب رضرایت دولرت سرودان بررای
بهکارگیری  20600نیروی حافظ صلو در دارفور بر ادامه رایزنیها برا دولرت سرودان تأکیرد کررد.
اگرچه بدیهی است که این رضایت به لحاظ رسمی فاقرد هرگونره ارزش مریباشرد .ایرن در حرالی
است که علیرغم آنکه «جنبش آزادی مردم سودان» و گروه شورشی «ارتش آزادیبخش سرودان»
ح مایت خود را از حدور نیروهای سازمان ملرل در دارفرور اعرالم کررده بودنرد .لریکن کشرورهای
تأمینکننده نیروهای سازمان ملل به علت عدم رضایت دولت سودان تمایلی به اعزام نیرو به دارفرور
نداشتند.
نهاد مزبور در قطعنامه  1714عالوه بر اعالم نگرانی مجردد از وضرعیت دارفرور و دعروت کلیره
طرفهای مخاصمه ،اعم از آنهایی که طرف موافقتنامه صلو دارفور بروده یرا نبرودهانرد بره پایران
دادن به خشونتها و جنایات  ،استقبال از تصمیم اتحادیه افریقا جهرت توسرعه اختیرارات «مرأموران
اتحادیه در سودان» ترغیب اتحادیه افریقا و دبیرکرل سرازمان ملرل در جهرت اجررای مفراد قطعنامره
1. Forth Report of the Prosecutor of the International Criminl Court to the UN Security Council
Pursuant to UNSCR 1593 (2005), p. 1. Available at: http://www.icc- cpi.int/library/organs/otp/OTP
ReportUNSC4-Darfur_English.pdf.
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 )2006(1706بار دیگر تأکید کرد که وضعیت کنونی سودان تهدید علیه صلو و امنیت برینالمللری
میباشد .شورا در ادامه با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحرد حدرور «مرأموران سرازمان ملرل در
خود شد.

1

دولت سودان نهایتا در بیست و ششرم دسرامبر  2006حدرور بیسرت هرزار نیرروی حرافظ صرلو
سازمان ملل در کنار نیروهای اتحادیره آفریقرا را پرذیرفت .سرخنگوی وزارت امرور خارجره ضرمن
اعالم موافقت سودان با حدور نیروهای سازمان ملل در سودان اظهار داشرت کره حدرور نیروهرای
حافظ صلو سازمان ملل در سایه نیروهای اتحادیه افریقا خواهد برود و صرالحیت صردور فررامین و
دستورات صرفا در اختیار اتحادیه افریقا میباشد .در سایه اختیارات شورای امنیت و ادغام نیروهرای
سازمان ملل و اتحادیه افریقا که وظایف آنها در قطعنامه  )2007( 1769تعریف شده است .در حرال
حاضر  26000تن از نیروهای فوق در دارفور حدور دارند که موج ناامنی و خشونت آنها را نیرز در
برگرفته است.
شورای امنیت در قطعنامه  )2008(1812التزام و پایبندی طرفها به موافقتنامره جرامع صرلو و
ایفای تعهدات ناشی از آن را مهمترین ابزار جهت حل بحرران دارفرور قلمرداد نمرود و در بنردهای
مختلف التزام طرفها به این موافقتنامه را یادآور شد.
علیرغم تمامی توصیههای شورای امنیت و الزام دولت سودان و گروههرای شورشری بره اتخرا
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سودان» را تا سیام آوریل  2007تمدید کرد و مجددا خواستار التزام طرفها به تعهدات قرراردادی

اقداماتی در جهت حل بحران ،مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در جلسره مرورخ آوریرل 2008
شورای امنیت وضعیت دارفور در  12ماه گذشته را وخیمتر از پیش دانست و اظهار داشت کره نیرل
به راهحلی باثبات نیازمند اتخا اقداماتی جدیتر میباشد.
 .2-2گزارشهای داستان دیوان بینالمللی کیفری:
در  31مارس  2005شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه  ،1593تصمیم گرفت ترا وضرعیت
دارفور از اول جوالی  2002را به دادستانی دیوان کیفری بینالمللی ارجا دهرد .شرورای امنیرت برا
استناد به گزارشهای ارائهشده و برا اسرتناد بره مرواد  16 ،75 ،79و بنرد دوم مراده  98اساسرنامه رم،
موضو رسیدگی به جرایم انجام شده در دارفور را به دیوان کیفری بینالمللی ارجا نمود .بنرد ب
ماده  13اساسنامه دیوان کیفری به دیوان اجازه میدهد که صالحیت خود را در مواقعی که شرورای
امنیت در چهارچوب فصل هفرتم ،موضروعی را در خصروص جررایم تحرت پوشرش دیروان بره آن
ارجا میدهد ،اعمال نماید .جرایم تحت پوشش اساسنامه دیوان کیفری شامل نسلکشی ،جنایرات

1. S/RES/1714 (2006), 6 October 2006, p. 2
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علیه بشریت و جنایات جنگی است .بر این اساس شررایط و قابلیرت پیگیرری امرر توسرط دیروان بره
لحاظ مواد مندرج در اساسنامه رم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
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 .1-2-2صالحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها
مطابق ماده  25اساسنامه ،دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی صرالحیت خواهرد
داشت .سؤال این است که آیا سمتهای رسمی افرراد و خصوصرا مصرونیتهرای شرناخته شرده در
حقوق داخلی با حقوق بینالملل در مورد مقامات رسمی مانع از رسریدگی بره جررائم آنران خواهرد
بود یا نه .ماده  27اساسنامه تصریو نموده است که سمتهای رسمی افراد و بهطور مشخص ،سرمت
رسمی رئیس دولت ،عدو دولرت عدرو مجلرس ،نماینرده دولرت رافرع مسرئولیت کیفرری نیسرت.
بهعالوه مصونیتهای مقامات رسمی نیز موجب نمیگردند که دیوان نتواند صالحیتش را نسبت بره
آن اشخاص اعمال نماید.
سودان عدو دیوان کیفری بینالمللی نیست ،اما این سبب نمیشود که تا به جرایم ارتکاب یافته
در داخل سودان رسیدگی نشود .همانطور که قبال بیان شد شورای امنیرت بره موجرب فصرل هفرتم
منشور میتواند وضعیتی که در آن جنایاتی ارتکاب یافته را به دادستان ارجا نماید .قطعنامره 1593
شورای امنیت درباره سودان مورخ  31مرارس  2005مریالدی شرورای امنیرت بررای نخسرتین برار برا
استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و مراده  13اساسرنامه وضرعیت (دارفرور) سرودان را بره دیروان
کیفری بینالمللی ارجا داد.

1

 .2-2-2روند بررسی پرونده
دادستان دیوان کیفری بینالمللی مسرتقر در الهره روز دوشرنبه  14جروالی  2008مریالدی ( 24تیرر
 )1387بر اساس ماده  58اساسنامه دیوان ،با صدور بیانیههای عمر البشیر رئیسجمهور سرودان را بره
نسلکشری  ،جنایرت علیره بشرریت و جررایم جنگری در دارفرور مرتهم سراخت و از قدرات دادگراه
خواست تا رئیسجمهور سودان را به خاطر ایرن اتهامرات تحرت پیگررد قرانونی قررار داده و حکرم
بازداشت وی را صادر نمایند.
وی پس از  3سال بررسی ،به این نتیجه رسیده است که آقای عمر البشیر رئریسجمهرور سرودان
دارای مسئولیت کیفری در قبال :نسلکشی بر اساس ماده  6اساسرنامه شرامل الرف) کشرتن اعدرای
گروه قومی فور ،2ماسالیت 3و زغاوه 4؛ب) ایجاد ضربات جسرمانی و فکرری بره گرروههرای قرومی
مذکور؛ ج) تحمل عامدانه زندگی در شرایط سخت برای این گروهها که منجر به تخریب فیزیکری
)1. SC/Res/ 1593 (2005
2. fur
3. masalit
4. zaghawa
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این گروه شد ،به خاطر جنایت علیه بشریت به موجب بند یک ماده  17اساسنامه که بهعنوان بخشری
از حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی دارفور با علم به حمله ،اقدامات الرف) قترل
جنگی بهموجب بند  2ماده  8اساسنامه به خاطر حمالت علیه جمعیرت غیرنظرامی و غرارت شرهر یرا
محلهای دارای مسئولیت کیفری است.
البته دادستان ادعا نمیکند که عمر البشیر این جرایم را شخصا یا بهطور مستقیم انجام داده ،بلکه
معتقد است که او بر اساس بند  3ماده  35اساسنامه ایرن جنایرات را از طریرق اعدرای دسرتگاههرای
حکومتی سودان همچون ارتش و شبهنظامیران جانجویرد انجرام داده اسرت .برر اسراس دادخواسرت
کیفری ارائه شده علیه رئیسجمهور سودان ،اظهارات و شواهد زیرادی طری  105مأموریرت کره در
 18کشور انجامگرفته بود ،جمعآوری گردید.
دادستان دیوان برای تنظیم کیفرخواست به منابع زیر استناد میکند  )1اظهرارات شراهدین عینری
در دارفور؛  )2مصاحبههای ضبطشده مقامات دولتی سودان؛  )3اظهارات کسبشده از افررادی کره
دارای اطالعاتی از فعالیرتهرای مقامرات و نماینردگان دولرت سرودان و شربهنظامیران جانجویرد در
درگیریهای دارفور بودنرد؛  ) 4اسرناد و اطالعرات دیگرری کره توسرط دولرت سرودان برر اسراس
درخواست دادستان دیوان گردآوریشده .براساس دادخواست دادستان شعبه  3تحقیقات مقردماتی
دیوان کیفری بینالمللی شامل سه قاضی از کشورهای غنا ،برزیل ،لتونی مسرئول بررسری ادلره ارائره
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عمد؛ ب) قلع و قمع؛ ج) انتقال اجباری جمعیت؛ د) شکنجه و تجاوز بره عنرف ،بره خراطر جنایرات

شده در خصوص اتهامات وارده بر رئیسجمهور سودان گردیدند (سودان.)5 :2005 ،1

تصمیمگیری در این خصوص که آیا دالیلی که توسط دادستان ارائه شده بررای صردور حکرم
جلب یا احدار کافی هستند یا نه ،با قدات است .بهموجب ماده  58اساسرنامه ،اگرر شرعبه مقردماتی
متقاعد شود که دالیل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه شخص ،جنایات تحت صالحیت دیروان را
مرتکب شده است ،شعبه میتواند به درخواست دادستان حکم جلب یا احدار صادر کند سررانجام
بعد از گذشت  8ماه در  4مارس  2009دیوان کیفرری برینالمللری حکرم توقیرف علیره ژنررال عمرر
البشیر ،رئیسجمهور صادر کرد .البته دیوان اتهام نسلکشی که در کیفرخواست دادستان آمده برود
را روا ندانست .اگرچه تعدادی از کشور ازجمله ایران و اتحادیههای مثل اتحادیره افریقرا و اتحادیره
عرب نسبت بهحکم صادره اعتراضاتی ابراز داشتند .کشورهای طرفدار صلو و فعاالن حقوق بشر از
این عمل بهعنوان یک پیروزی تاریخی برای قربانیان سرکوب بیعدالتی و انقیاد استقبال کردند.

1. Sudan
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بحث و نتیجهگیری
بحران دارفور با داشتن ویژگیهای یک مخاصمه غیر بینالملل یکی از نمونههای عینی و موجود از
عرصه نقج حقوق بشردوستانه میباشد .شدت این بحران نهتنها از زمان آغاز کاهش نیافته ،بلکه برا
مرور قطعنامههای شورای امنیت و گزارشهای سازمانهای حقوق بشردوسرتانه ،مشرخص مریشرود
که عمق این بحران روزبهروز در حال افزایش اسرت .از منظرر حقروق بشرر دوسرتانه ،قطعنامرههرای
شورای امنیت جنایات جنگی قطعنامه  1591مرورخ  2005را محررز دانسرته اسرت .دادسرتان دیروان
کیفری بینالمللی نیز جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بهعنوان جرائم مرتکب شده از سروی
طرفهای درگیر دانسته و مسئولیت مستقیم این جرائم را متوجه دولت سودان اعرالم نمروده اسرت،
چون نقج مقررات بشردوستانه توسط دولت سودان بهصورت سیستماتیک صورت پذیرفته اسرت.
با توجه به اینکه عنصر «قصد» در جرم نسلکشی ،عامرل تعیرینکننردهای مریباشرد و بره دلیرل عردم
مشاهده این عنصر در اقدامات دولت سودان ،نمیتوان جرم نسلکشری را بره دولرت منتسرب نمرود.
اولین راهکار و راهحل مناسب برای بحران دارفور که اکثریت مردم منطقه نیز خواسرتار آن هسرتند،
تعیین نمایندگان منتخب و مشرو بهواسطه یک انتخاب آزاد در این منطقره اسرت .در دوم آوریرل
 ،2004رئیس شورای امنیت طی بیانیهای بحران دارفور را «بحران وسیع انسرانی» توصریف کررد و از
کلیه طرفهای درگیر درخواست نمود تا از غیرنظامیران حمایرت الزم را برهعمرل آوردنرد ،امکران
دسترسی کامل آژانسهای بشردوستانه به منطقه را فراهم کنند و درنهایت نیرز خواسرتار آترشبرس
میان طرفها شد .ازآنجاییکه این اقدام اولیه تأثیر بهسرزایی در رونرد بحرران ایفرا نکررد .وضرعیت
دارفور به دیوان کیفری بینالمللی ارجا شد .با لحاظ اصل تکمیلی دیوان و عدم عدرویت سرودان
در دیوان ،رسیدگی به این پرونده و اعالن صالحیت دیروان برر اسراس مراده  13اساسرنامه و ارجرا
شورای امنیت صورت گرفت .دادستانی دیوان پس از بررسیهای بهعمرلآمرده اعرالن داشرت کره
مدارک موجود مؤید مسئولیت کیفری برخی اشخاص بهواسطه ارتکاب جنایات فاحش بینالمللری
در دارفور ،میباشد .اشخاص مزبور متهم به ارتکاب جنایات جنگی ،جنایات علیه بشرریت ازجملره
تعقیب و آزار ،شکنجه ،قتل و تجاوز به عنف میباشند .بهعالوه برای جلروگیری از گسرترش دامنره
خشونتها شورای امنیت توانست نیروهای حافظ صلو را به این منطقه اعزام دارد .با توجه به اینکره
اساسنامه دیوان رسیدگی به جرائم سران دولتها را تجویز میکند ،آقای عمر البشیر رئیسجمهرور
سودان دارای مسئولیت کیفری در قبال :نسلکشی بر اسراس مراده  6اساسرنامه شرامل الرف) کشرتن
اعدای گروه قومی فور ،ماسالیت و زغاوه؛ ب) ایجاد ضربات جسمانی و فکری به گروههای قومی
مذکور؛ ج) تحمل عامدانه زندگی در شرایط سخت برای این گروهها که منجر به تخریب فیزیکری
این گروه شد .البته دادستان ادعا نمیکند که عمر البشیر ایرن جررایم را شخصرا یرا برهطرور مسرتقیم
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انجام داده ،بلکه معتقد است که او بر اساس بند  3ماده  35اساسنامه این جنایات را از طریق اعدرای
دستگاههای حکومتی سودان همچون ارتش و شبهنظامیان جانجوید انجام داده است.
نگارنده از عزیزانی که در فرآیند انتشار این پژوهش نهایت همکاری را داشتند ،کمال امتنان را دارد.
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