
 
 

 پیشینه ي  شکلی

 15گزارش طبق ماده  112 ن،دادستانی دیوا دفتر  .111
اساسنامه در ارتباط  با وضعیت افغانستان دریافت کرده 

 2007وضعیت افغانستان در سال  2ارزیابی مقدماتی .1است
 اعالن رسمی  شد. 

 موضوعات  مقدماتی در ارتباط با صالحیت 

افغانستان، سند تصویب اساسنامه ي رم را در تاریخ  .112
 تودیع نمود. ه.) 1381 بهمن 21( 2003فوریه ي  10

نسبت به  جرایم مندرج  بین المللی کیفري بنابراین دیوان
در اساسنامه ي رم که در قلمروي  سرزمینی افغانستان  و 

 11( میالدي 2003سال   از اول  می آن، یا توسط اتباع 
، صالحیت فته باشندارتکاب یابه بعد   ه.) 1382اردیبهشت 

 دارد.

 3افغانستان زمینه و زمانه وضعیت

در واشنگتن دي  2001بعد از حمالت یازده سپتامبر . 113
سی  و نیویرك، ائتالفی به رهبري آمریکا حمالت هوایی و 

که مشکوك به  ،عملیات زمینی در افغانستان علیه طالبان
پناه دادن به اسامه بن الدن بود، آغاز کرد. طالبان در پایان 

                                                
اساسنامھ رم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می توانند  15برابر با ماده  1

	نسبت بھ وقوع جرایم داخل در صالحیت دیوان نزد دادستانی دیوان اعالم جرم کنند.
کھ در آن دادستان دیوان کیفری بین المللی بر اساس  ارزیابی مقدماتی فرایندی است2		

اطالعات اکتسابی بررسی می کند کھ ایا شرایط مقرر در اساسنامھ رم برای آغاز 
تحقیقات نسبت بھ یک وضعیت وجود دارد یا خیر. این شرایط عبارتند از صالحیت 

قیقات با داشتن دیوان، قابل پذیرش بودن وضعیت مورد نظر و عدم مغایرت آغاز تح
  عدالت.

وضعیت بحرانی است کھ در یک بازه زمانی و قلمروی مکانی معین رخ می دھد و  3
آبستن حوادثی است کھ در بستر آن جرایم داخل در صالحیت دیوان رخ می دھد. ھر 
	وضعیت دربردارنده تعدادی پرونده می باشد کھ دارای اتھام و متھم مشخصی ھستند. 

، تحت 2001مبر در دسا آن سال از قدرت برکنار شد.
نظارت سازمان ملل، یک دولت موقت در افغانستان تشکیل 

 ، یک دولت انتقالی جدید 2002شد. در بازه می تا ژوئن 
درگیري ها  لیکن ؛حاکمیت را دوباره به دست گرفت ن،افغا

در مناطق مشخصی از کشور، عمدتا در جنوب،  ادامه یافت 
قطعنامه ي  . در نتیجه، شوراي امنیت سازمان ملل، در

Iنیروي  بین المللی کمک به  امنیت ( 1386 SAF (
(ایساف)را تشکیل داد که بعدها تحت فرماندهی ناتو قرار 

 گرفت.

 2003طالبان و سایر گروه هاي نظامی، از سال . 114
میالدي نفوذ خود را به خصوص در جنوب و شرق 

، میالدي 2005افغانستان بازسازي کردند. دست کم از سال 
مسلحانه در  استان هاي جنوبی و شرقی   مخاصمه

افغانستان بین گروه هاي سازمان یافته  مسلح، به طور 
خاص  طالبان، و نیروهاي نظامی  افغانستان  و نیروهاي 
بین المللی، شدت گرفت . این مخاصمه بعدها به  نقاط 
 شمال و غرب افغانستان از جمله ي نواحی   پیرامون  کابل

یافت. امروزه  نیروهاي دولت افغانستان با گروه گسترش  نیز
هاي مسلحی که عمدتاً طالبان، شبکه ي حقانی و حزب 

HIاسالمی گلبدین ( G .می باشند، در حال مبارزه است (
نیروهاي بین المللی که براي حمایت از دولت افغانستان 
مستقر شده بودند، ماموریت نظامی خود را در دسامبر 

ن دادند اگرچه این نیروها در تعداد میالدي پایا 2014
کمتري، و عمدتا در نقش آموزشی، مشورتی و امدادي  در 

 ند.ه اافغانستان باقی ماند

 صالحیت موضوعی

وضعیت موجود در افغانستان معموالً به مثابه  یک   .115
مخاصمه  مسلحانه غیر بین المللی میان  دولت افغانستان، 

الت متحده حمایت میشود که توسط ایساف و نیروهاي ایا
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اي مسلح و گروه ه ،از یک طرف )(نیروهاي طرفدار دولت
(گروه هاي مخالف دولت) از غیر دولتی، خصوصا طالبان

طرف دیگر، در نظر گرفته می شود. مشارکت نیروهاي بین 
المللی، ماهیت غیر بین المللی این مخاصمه را البته تغییر 

دولت انتقالی «مایت از نمی دهد چرا که این نیروها براي ح
تشکیل شد، درگیر  2002ژوئن  19که در » افغانستان

 مخاصمه شدند.

ه همانطور که در گزارش قبل به طور مفصل بحث شد. 116
تشخیص داده است که دیوان ، دفتر دادستانی است

اطالعات موجود  مبناي معقولی فراهم می آورد براي اعتقاد 
رم در  اساسنامه  8و  7 به اینکه جرایم مذکور در مواد 

این جرایم شامل ؛ وضعیت افغانستان، ارتکاب یافته است
)؛ a)(1(7جرایم علیه بشریت  از طریق قتل طبق ماده 

زندانی کردن و یا سایر  محرومیت هاي شدید از آزادي 
)؛ و همچنین جرم قتل e)(1(7هاي  فیزیکی  طبق ماده 

i))2(8طبق ماده  )(c)طبق ماده   ؛ و رفتار بی رحمانه
8)2((i )(c) ؛   هتک کرامت  افراد طبق ماده
8)2((i i )(c) ؛ صادر کردن احکام و اجراي مجازات هاي

اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به 
i))2(8طور قانونی تشکیل شده باشد طبق ماده  v)(c) ؛ 

 یا علیه  نظامی غیر جمعیت  حمالت علیه عمدي هدایت
i))2(8طبق ماده نظامی غیر افراد )(e)عمدي هدایت ؛ 

 وسایل یا واحدها ، مواد ، تاسیسات علیه کارکنان  حمالت
طبق ماده بشردوستانه  رسانی کمک در که يا نقلیه

8)2((i i i )(e)حمالت علیه ساختمانهایی  يهدایت عمد ؛
که براي  آموزش، اهداف  فرهنگی، مکانی براي عبادت  و 
رسوم  مشابه اختصاص یافته شده اند طبق ماده 

8)2((i v)(e) رزمنده  خائنانه کشتن یا زخمی کردن؛
i))2(8طبق ماده  دشمن x)(e). 

دفتر دادستانی در بازه زمانی گزارش فعلی، به  .117
ارتکاب جرایم مورد  طالعات درباره فت اگردآوري و دریا

ادعا واقع شده  از جمله کشتار، ربایش ، شکنجه و سایر 
می، استفاده از سپر انواع بد رفتاري، حمله به اهداف غیر نظا

مجازات  از طریق ساختارهاي قضایی موازي  اعمالانسانی، 
 کودکان براي مشارکت موثر در و استخدام و به کارگیري 
 مخاصمات پرداخته  است.

هیات  امدادي  سازمان ملل در «. بنابر اعالم 118
هزار غیر نظامی در  23)، بیش از UNAMA» (افغانستان

جریان مخاصمات  افغانستان در بازه ي زمانی  ژانویه ي 
کشته شده اند. اعضاي گروه هاي  2015تا ژوئن  2007

ار نفر هز 15مسلح مخالف دولت مسئول کشتار  دست کم 

غیر نظامی بوده اند در حالی که  نیروهاي طرفدار دولت 
هزار و پانصد  غیر نظامی داراي  3نسبت به  مرگ حداقل 

مسوولیت بوده اند. تعدادي از قتل هاي گزارش شده هم 
 چنان بدون شناسایی مسئول باقی مانده اند.

مشاهده  2014در پی یک روند که اولین بار در سال . 119
یري هاي زمینی و تیر اندازي هاي متقابل بین شد، درگ

گروههاي مخالف دولت و نیروهاي طرفدار دولت، علت 
در زمان انجام گزارش بوده است.  اناصلی تلفات غیر نظامی

در حالی که در سالهاي گذشته، اکثر غیر نظامیان توسط 
مواد منفجره دست ساز کشته و زخمی شده بودند هیات 

ارش کرده است که در  نیمه ي اول امدادي ملل متحد گز
رخداد   که منجر به    239، طالبان مسئولیت 2015سال 

 743کشته و  259غیر نظامی شد (  1002آسیب دیدن 
یک همچنین  این هیات   . ه استمجروح) را برعهده گرفت

در تعداد قتل هاي هدف گیري شده و  افزایش چشم گیر
ي مخالف دولت و ربایش ها صورت گرفته  توسط گروه ها

نیروهاي طرفدار دولت را در زمان انجام گزارش مستند 
سازي کرده است. طبق گزارش هاي به دست آمده، از سال 

کودك در نتیجه   2300زن و  1000بیش از  2011
 کشته شده اند.جاري مخاصمه  مسلحانه 

در جریان بازپس گیري شهر کوندوز توسط طالبان و    . 120
اکتبر  3 –سپتامبر  28عاقب آن  ( درگیري هاي مت

از  ارتکاب جرایم جنگیاز سوي منابع متعدد، )، 2015
قتل، تجاوز جنسی و اتالف  اموال توسط طالبان و   طریق

 3گزارش شد. در   توابسته مخالف دول گروه هاي مسلح
، بمباران هوایی )1394مهر  11( میالدي 2015اکتبر 

) در کوندوز توسط MSFبیمارستان پزشکان بدون مرز (
 22نیروهاي مسلح آمریکا، بنابر ادعا،   منجر به کشته شدن 

تن از اعضاي کارمندان پزشکان بدون مرز  و  12نفر شامل 
هدایت "بیمار و تخریب قسمتی از بیمارستان شد.  10

قاصدانه حمالت علیه بیمارستان ها و مکان هاي گردآوري  
اهداف نظامی بیماران و مجروحان مشروط بر اینکه 

اساسنامه ي رم  هشتمطابق با پاراگراف دوم ماده  "نباشند
 جرم جنگی محسوب می شود. این حادثه ،بنابر گزارشات، 

توسط ناتو، وزارت دفاع آمریکا و مشترکاً دولت  تحقیق مورد
هاي افغانستان و ایاالت متحده  می باشد. . اتهامات ارتکاب 

توسط دفتر   2015کتبر یافته در کوندوز در سپتامبر و ا
 دادستانی مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.



 
 
 

 4ارزیابی قابلیت پذیرش

اطالعات موجود، دفتر  متعاقب ارزیابی جامع  حقوقی . 121
دادستانی در حال بررسی قابلیت پذیرش  پرونده هاي 
احتمالی برخاسته  از رفتار سه  گروه مجزا از مرتکبان  می 

طالبان و گروه هاي وابسته آن ها ( گروه هاي باشد: اعضاي 
مخالف دولت)، اعضاي نیروهاي دولتی افغانستان و اعضاي 
نیروهاي بین المللی. اطالعات بیشتر در مورد رفتارهاي 

در  ،اتهامی مربوط به هرکدام از پرونده هاي احتمالی
انتخاب پرونده  گزارش هاي قبلی مفصالً بررسی شده است.

که اینجا مورد شناسایی قرار گرفته اند، بدون هاي احتمالی 
یافته هاي بعدي در مورد  صالحیت  اعتبار تاثیر گذاري بر

موضوعی است که بر اساس اطالعات جدید که دفتر 
 . شکل می گیرند، نی در آینده می تواند دریافت کنددادستا

عالوه بر این عنوان مجرمانه این پرونده ها و هر جرم مورد 
یگر در مرحله  بعدتر ممکن است مورد بازنگري اتهام  د

 واقع گردد.

خالصه اي  کوتاه از اطالعات مربوط به بررسی قابلیت . 122
پذیرش  هریک از پرونده هاي احتمالی در ادامه آورده شده 
است. این اطالعات یک نمونه  محدود از اطالعاتی است که 

 بایستمی در دست بررسی است و ن توسط دفتر دادستانی
به مثابه یک اماره براي نتیجه گیري خاصی در مورد قابلیت 

که تحلیل آن در حال استمرار وضعیت افغانستان پذیرش 
 در نظر گرفته شود.است 

 گروه هاي مخالف دولت

: اعضاي گروه هاي مسلح مخالف 5صالحیت تکمیلی. 123
دولت که در جریان مخاصمه  مسلحانه جاري دستگیر و 

جرایم «بازداشت شده اند، به طور کلی متهم به ارتکاب 
، قانون 1976می باشند که در قانون کیفري » علیه حکومت

کیفري راجع به  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 
جرم  2008ستی و قانون مبارزه با جرایم تروری 1987

انگاري شده اند. اگرچه قانون دادرسی کیفري اجازه ي 
اعضاي گروه  دادرسی غیابی را می دهد، این مقرره در مورد 

 که از دستگیر شدن طفره  رفته تهاي مسلح مخالف دول
ارتکاب  را درقبالشامل کسانی که بیشترین  مسئولیت  اند،

                                                
در صالحیت دیوان برای آغاز تحقیقات کافی نیست بلکھ  صرف وقوع جرایم داخل 4

برای اعمال صالحیت دو شرط می بایست تامین شود کھ از آن بھ قابلیت پذیرش تعبیر 
	 می شود کھ عبارتند از رعایت صالحیت تکمیلی و شدت کافی داشتن یک وضعیت.

ھ وظیفھ صالحیت دیوان نسبت بھ محاکم ملی تکمیلی است. این بدان معناست ک 5
تعقیب جرایم بین المللی در وھلھ نخست بر عھده دولت ھای ملی محلی است و تنھا در 

صورت عدم اقدام و یا مایل یا قادر نبودن ایشان بھ انجام یک تحقیق اصیل دیوان مداخلھ 
	می کند.

فاده قرار نگرفته ، مورد استبرعهده دارندجرایم  شدید ترین 
 است. 

قانون  عفو  2007پارلمان افغانستان، در سال  . 124
توسط رئیس  2009عمومی تصویب کرد که در سال 

عفو عمومی و "جمهور امضا و تبدیل به قانون شد. قانون 

 "براي تمامی طرفین متخاصم از جمله  "ثبات ملی
اشخاص و گروه هایی که همچنان مخالف دولت اسالمی 

 بدون  ، مصونیت هاي قانونی آن هم "انستان هستندافغ
جرایم بین المللی، فراهم می  مستثنا کردنیا  و مرور زمان 

کند. پیش از تصویب قانون عفو، تنها یک عضو عالی رتبه 
یک گروه مسلح (عبداهللا صالح، یکی از فرماندهان اتحاد 

محاکمه  93-1992اسالمی) براي جرایم ارتکاب یافته در 
 شده بود. 

به  ،میالدي 2014تا  2007بین سال هاي  :6شدت . 125
مرگ  14700غیر نظامی ( 37000 تلفاتصورت تخمینی، 

زخمی) به گروه هاي مسلح مخالف دولت، به  22300و 
دلیل استفاده ي آن ها از مواد منفجره دست ساز، منتسب 
شده است. بسیاري از جرایم انتسابی با هدف ترساندن و 
ایجاد رعب میان جمعیت غیرنظامی محلی، به عنوان وسیله 

ته اند. موج  کشتار هدف اي براي کنترل ایشان ارتکاب یاف
و  دار سیاستمداران، کارکنان دولت، رهبران قبیله اي

اثرشدیدي بر جوامع محلی  اجتماعی و محققان مذهبی
داشته است که از جمله آنها رد کمک هاي  بشردوستانه و 
خدمات بنیادین دولت مانند مراقبت هاي بهداشتی می 

بی اثر جرایم باشد. دفتر دادستانی همچنین، در حال ارزیا
واقع شده  بر زندگی زنان و دختران، و از جمله  يمورد ادعا

 باشد. حق ایشان بر دسترسی به تحصیالت، می

 نیروهاي دولت افغانستان

: دولت افغانستان تنها تعداد  صالحیت تکمیلی. 126
ته به جریان انداخ معدودي پرونده قضایی  علیه متهمان

 NDSاست.  باوجود گستره ي بدرفتاري در بازداشتگاه هاي 
هاي برنامه نظارت بازداشت ( بر اساس یافته ANPو 

UNAMA ًدرصد از بازداشت شدگان مرتبط  51تا 35، حدودا
ارایه ) اطالعات با مخاصمه مورد بدرفتاري قرار گرفته اند

حاکی از آن است  UNAMA توسط دولت افغانستان به شده
 NDSتا به امروز دولت تنها دو تن از مقامات رسمی   که

                                                
محدودیت ھای مادی دیوان مانع از ان است کھ این نھاد بتواند بھ ھمھ جرایم واقع  6

یدگی کند بنابراین مجبور بھ گزینشگری است و می بایست شدیدترین وضعیت شده رس
ھا را برگزیند. در احراز شدت یک وضعیت معیارھای کمی و کیفی مانند گستره تلفات 

	 و ھمچنین میزان اثر گذاری جرایم واقع شده در نظر گرفتھ می شود.



 
 
 

هیچ یک از مقامات  البته و  (در ارتباط با یک واقعه)، 
ANP ،  تحت تعقیب قرار داده است.  يرفتار بدرا براي

دولت افغانستان،  با وجود درخواست هاي متعدد دفتر 
میالدي،  اطالعاتی در خصوص  2008دادستانی از سال 

 یی ملی ، ارایه نکرده است. اقدامات قضا

بازداشت شده مرتبط با  5000: حدود شدت . 127
مخاصمه افغانستان در  بازداتشگاه هاي  دولت افغانستان 

رسند و ارتکاب جرایم  مخوف به نظر می هوجود دارند. شیو
 که حداکثر رنج نحوي محاسیه شده بودند که  هب ظاهراً 
ات کوتاه مدت اتهام اثرجرایم مورد  کنند.را تحمیل ممکن 

بر سالمت جسمی و روانی  بازداشت  و بلند مدت شدیدي
 از جمله جراحات  جسمی دائمی داشته است.  ،شدگان

 نیروهاي بین المللی

 مدنی: دادگاه هاي نظامی و  صالحیت تکمیلی . 128
ایاالت متحده می توانند صالحیت خود را نسبت به  
رفتارهاي مجرمانه اي که  در صالحیت موضوعی دیوان 

کیفري بین المللی هستند  (یعنی جرایم جنگی، جرایم  
زمانی حتی نسل کشی)، /نابود سازي جمعیعلیه بشریت و 

که خارج از ایاالت متحده و توسط اتباع آن دولت ارتکاب 
وزارت دادگستري آمریکا یک   اعمال کنند. یافته باشند،

تا ژوئن  2009بررسی  مقدماتی دو ساله ( از آگوست 
) در خصوص اتهامات مرتبط با بدرفتاري با بازداشت 2011

CIشدگانی که در توقیف سازمان اطالعات مرکزي  A 
انجام داد که شامل اتهامات مرتبط با بدرفتاري با  هستند

نتیجه این بررسی، دادستان کل بازداشتی بود.  در  101
آمریکا، تحقیقات کیفري کاملی را در خصوص پرونده دو 

 فوت کرده  بازداشت شده که در بازداشتگاه سازمان سیا
 2012این تحقیقات در اگوست  وبودند، انجام داد. هر د

تکمیل شدند اما منجر به هیچ کیفرخواست و یا تعقیب  
وزارت دادگستري "که  . دادستان کل توضیح داد  گردیدن

تعقیب کیفري  را رد کرد به این دلیل که ادله  پذیرفته 
محکومیت فراتر از هر گونه  یک شده براي تحصیل و اثبات 
 ."شک معقول کفایت نمی کرد

دولت ایاالت متحده به کمیته ضد شکنجه اعالم کرد . 129
هزاران تحقیق انجام داده  2001که وزارت دفاع از سال 

صدها نیروي دولتی را  را براي بدرفتاري با  است و 
رفتارها، تحت تعقیب و یا ءبازداشت شدگان و سایر سو

 13وزارت دفاع حداقل  برخورد انضباطی قرار داده است. 
تحقیقات در سطح ارشد در واکنش به اتهامات بدرفتاري با 

به جاي  بازداشت شدگان انجام داده است. این تحقیقات،

، اگرچه برخی ه استکیفري،  تحقیقات اداري بوداقدامات 
از آن ها این قدرت را دارا بودند که در حدود اختیار خود، 
توصیه هایی مرتبط با مسئولیت شخصی ارائه دهند. برخی 
از این گزارشات نتیجه گرفتند که سوء استفاده ها در نتیجه 

سیاست هاي رهنمودي نا معلوم، تعلیم ناکافی و قصور  
، اما اقدامات انضباطی که براي تبوده اس ندهیفرما

فرماندهان پیشنهاد شده است از سطح فرمانده تیپ باالتر 
 نرفته است. 

: دفتر دادستانی در حال ارزیابی اطالعات شدت. 130
جرایم آیا مرتبط است تا میزان بدرفتاري و همچنین اینکه 

ک برنامه یا یجنگی شناسایی شده به عنوان بخشی از 
است ارتکاب یافته اند را تعیین کند. اطالعات موجود سی

اشاره به آن دارند که قربانی ها تعمداً موضوع خشونت هاي 
جسمی و روانی قرار گرفته اند و آن جرایم با بی رحمی 
خاص و با روشی که کرامت انسانی قربانیان را نقض می 

تکنیک هاي بازجویی "کند، ارتکاب یافته اند. تحمیل 

و در ترکیب با یکدیگر در مدت زمانی طوالنی  "هپیشرفت
موجب صدمات جسمی و روحی جدي بر قربانیان می 

روحی و شوند. طبق گزارش ها، برخی از قربانیان مشکالت 
، پارانوئید، بی خوابی و تالش متوهم شدنرفتاري از جمله 

 هایی براي خود آزاري و خودزنی، نشان داده اند. 

 تانی دیوان فعالیت هاي دفتر دادس

در طول دوره گزارش، دفتر دادستانی به جمع آوري . 131
وضعیت افغانستان رایمی  که در جو تایید اطالعات درباره 

اصالح تعیین  پرونده هاي احتمالی با  به، و رخ داده اند
هدف ارزیابی قابلیت پذیرش آنها، ادامه داد. دفتر دادستانی 

براي توانمند سازي همچنین به جمع آوري اطالعاتی  که 
اعتبار منابع  نسبت بهارزشیابی کامل تري  نسبت به انجام  

مورد نیاز بود ادامه داد. دفتر  ،درباره جرایم یاطالعات
اطالعات مرتبط براي احراز کردن قابلیت پذیرش  یدادستان

پرونده هاي  بالقوه اي که به احتمال زیاد در نتیجه 
تحقیقات در این وضعیت مطرح خواهند شد، جمع آوري و 

 تحلیل کرد. 

و  تبطبا دولت هاي مر دادستانی عالوه بر آن، دفتر .132
ات و با نظر به ارزیابی اتهام ،سایر فراهم کنندگان اطالعات

و گام هایی در   ملی به همکاري پرداخت اقدامات قضایی
از جمله در ارتباط با انتساب  یاطالعات جهت ترمیم شکاف

وقایع، نظامی یا غیر نظامی بودن ماهیت یک هدف، تعداد 
تلفات غیرنظامی و یا نظامی در نتیجه یک واقعه مشخص، و 

 وجود یک دادرسی ملی، برداشت. 



 
 
 

دادستانی جهت ارزیابی امنیتی  ، دفتر2015در اکتبر . 133
. با این حال، تا امروز ماموریت به کابل گسیل داشت هیاتی
یرش در براي ارزیابی قابلیت پذبرنامه ریزي شده دفتر هاي 

، مختل که اجازه انجام آن را نمی دهد اوضاع و احوالیاثر 
 شده است.

 

 

 نتیجه و گام هاي آتی: 

ارتکابی مورد ادعا جرایم  همزمان با تداوم ارزیابی  .134
 خود دفتر دادستانی دیوان ارزیابی، تاندر افغانسواقع شده 

ز ارا در خصوص قابلیت پذیرش موضوعات نهایی می کند؛ 
در مورد وجود و اصالت  جمله با گردآوري اطالعات 

مرتبط، و با در نظر گرفتن خط مشی ی دادرسی هاي مل
تمرکز بر کسانی که بیشترین  دادستانی دیوان مبنی بر

  م دارند.جرای شدیدترینمسئولیت را براي 

چنان به گردآوري اطالعات هم دادستانی دیوان، دفتر .135
مرتبط براي ارزیابی اینکه آیا دالیل محکم براي باورمندي 

عدالت نمی پاشد خواهد نفع به اینکه انجام تحقیقات به 
از شعبه  ي در مورد اینکه آیاپیش از تصمیم گیر ت،پرداخ
تحقیقات نسبت به وضعیت  براي آغاز دادرسی-پیش

 افغانستان اجازه بگیرد یا خیر. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیه شده در:   

مرکز حقوق کیفري بین  
 ایرانالمللی 


