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 In recent years, with the escalation of the war in Syria, defenseless 

people are massacred by terrorist groups. One of the most effective ways 

to maintain security in the Middle East is the criminal prosecution of the 

perpetrators by the International Criminal Court because the court was 

formed with the aim of dealing with humanitarian crises. The 

performance of the court in the Libyan crisis showed that it has potential 

to deal with brutalities. The Syrian crisis has also turned into a situation 

that is legally required to be dealt with in the International Criminal 

Court, while Syria is not a member of the court. Based on the rules of 

the court, it is possible to deal with the situation of non-member 

countries in three cases: referral of the situation by the Security Council 

to the prosecutor of the court, the occurrence of a crime in the territory 

of the member state and acceptance of the jurisdiction of the court in 

connection with a specific crime by the non-member state. The findings 

of this research show that although the first and third modes are 

theoretically compatible with the situation in Syria, it is currently 

unlikely that the situation in Syria will be dealt with in the court with the 

two mentioned mechanisms. This article tries to clarify the scope and 

nature of the crimes committed in the territory of Syria, the legal 

mechanisms of referring this situation to the Court in the light of the 

provisions of the Rome Statute. 
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المللی های ارتکابی در سوریه و مکانیسم ارجاعی به دادگاه کیفری بین جنایت  
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله
 41-10: صفحات

های تروریستی  دفاع توسط گروه های اخیر با تشدید جنگ در سوریه، مردم بی در سال 
های حفظ امنیت در خاورمیانه، پیگرد کیفری  یکی از مؤثرترین راه. شوند عام می قتل

های  بحران باهدف مقابله با دادگاهچراکه  ؛است یالملل بین یفریمرتکبان توسط دادگاه ک
های  در بحران لیبی نشان داد که پتانسیل دیوانعملکرد . ه استانسانی، تشکیل گردید

بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل گشته که . دارد ها رحمیای برای مقابله با بی بالقوه
در حالی که سوریه عضو  الزام قانونی دارد، یالملل بین یفریدر دادگاه ک آنرسیدگی به 
، رسیدگی به وضعیت کشورهای غیر عضو در سه حالت دادگاهبر پایه مقررات . دیوان نیست

وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، وقوع جنایت در  ارجاع وضعیت به: پذیر است امکان
قلمرو دولت عضو و پذیرش صالحیت دیوان در ارتباط با جنایت خاص از سوی دولت غیر 

های اول و سوم به لحاظ  دهد که هرچند حالت های این پژوهش نشان می یافته. عضو
ست، اما در حال حاضر و در عالم واقع بعید ا تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را دارا

این مقاله . است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد
های ارتکابی در قلمرو سوریه، سازوکارهای  ستره و ماهیت جنایتکوشد با تبیین گ می

 .سنجی نماید حقوقی ارجاع این وضعیت به دیوان را در پرتو مقررات اساسنامه رم امکان
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 مقدمه
 و داشته وجود بشری جوامع در دیرباز از جنایت و جرم ارتکاب
 از پس .است آورده وجود به آن قربانیان برای را بزرگی معضل

 اجرای امر در ها دولت دخالت خصوصی، عدالت دوران از گذر

 شبه و قضایی نهادهای نزد کاران بزه و شد آغاز کیفری عدالت

 قدیمی اصل لکن .شدند می محاکمه داخلی قضایی
 اصل نیز و «جزا حقوق بودن و سرزمینی مرزی درون»
 تعقیب از کشورها والنؤمس و سران مصونیت  شده پذیرفته»

 که اصلی جنایتکاران از بسیاری ماندن مصون باعث ،«کیفری
محاکمه  بودند، از المللی بین شنیع جرایم طراح یا مباشر

 ها جنایت این  دامنه به شدن افزوده مرور ایام و با گشت، به می
 میر) گرفتند قرار جدی تردیدهای مورد فوق اصل دو هر

 حلی راه دنبال به کشورها و (00: 0149 محمدصادقی،
 و داده قرار تأثیر تحت را اصل دو این بتوانند تا گشتند می

چون ارتکاب جنایات  .نمایند محدود ای تااندازه را ها آن
بیگی و کتانچی، )تری انجام  صورت گسترده المللی به بین

انگاری آنها از ضرورت بسیاری برخوردار  و جرم (93: 0023
و لزوم برقراری نظم و امنیت  (063: 0033بیگی و نجاتی، )

: 0033بیگی و قهار، )کرد  ملی و بین المللی آن را طلب می
 در بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نقض تلخ خاطرات .(900

 پس و توکیو نورنبرگ، های دادگاه ایجاد به منجر بیستم قرن

 ی محاکمه به رسیدگی جهت ویژه هایدیوان نیز ها آن از

 تمام گشت؛ اما روآندا و سابق یوگسالوی مناطق جنایتکاران

 و شده المللیبین هایجنایت گوی پاسخ نتوانستها  اقدام این
 از بسیاری در زیرا دهند؛ ارائه رابطه این در اساسی حلی راه

 با گذشته سال چندین در افتاده اتفاقهای  تجنای موارد،

-بین روابط تحوالت سیر. بود همراه ها آن مرتکبان مصونیت

 پیش قانون حاکمیت سوی به دوم جهانی جنگ از پس المللی

 مورد توجه از پیش بیش  المللیبین حقوق قواعد و رفته

 جامعه که است شده ناشی از آنجا نگرش این اند؛ قرارگرفته

 درنتیجه و امنیت و صلح استقرار برای دریافته، بشری

 در لذا نماید، می ضروری قانون حاکمیت جهانی، ی توسعه

 حقوق قواعد اجرای و قانون این کردن نهادینه راستای

. (0197 حبیب، آل) آورد وجود به جدیدی نهادهای المللی، بین
هم تحت  الملل بیندر این میان روند انسانی شدن حقوق 

ثیر عمیق و شگرف آن بر حقوق أفشار حقوق بشر و ت
بشردوستانه، موضوع آن را از دولت محور صرف بر توجه به 

ی بر کرامت و منزلت الملل ینبفرد و تالش بر ابتناء قواعد 
 در. (000: 0021بیگی و ترابی، )انسانی متمرکز ساخته است 

 های سازمان و کشورها از بسیاری عزم اخیر های سال

 گرفته تعلق این بر هستند، سیاسی ماهیت دارای که لمللیا بین

 در جهان سطح در المللیبین کیفری مستقل مرکز یک تا

 ؛(010: 0199 ابراهیمی،) گیرد شکل المللیبین جرایم با مبارزه
 گرد هم هادولت ایتالیا رم شهر در 0774  ژوئیه 09 در سرانجام

 بتوانند و دهند المللی تشکیلبین کیفری دادگاه یک تا آمدند

 دیوان اساسنامه تاریخ این در .ددهن پایان ها مصونیت این به

 در کننده شرکت کشور 0۶1 مجموع از کشور 011 امضای به

 به کشور شصتمین پیوستن با کهاین رسید تا رم اجالس

 این .آغاز به کار نمود 0140 فروردین 11 در اساسنامه،
 از است، متشکل گردیده مشهور رم اساسنامه به که اساسنامه

 کیفری دادگاه آن، بر اساس .باشد ماده می 014 و فصل سیزده
 که است چندجانبه معاهده یک بر مبتنی 0المللی بین

 این گفت بتوان شاید .تسا دارا را خود خاص های ترجمان
 اخیر دهه چند در المللبین حقوق در تحول ترین دیوان بزرگ

 به توجه با کشورها حاضر حال در. شود می محسوب
 تقسیم زیر های گروه به دیوان به پیوستن برای دیدگاهشان

 :شوند می

 رکن یک عنوان به را نهاد این که هستند کشورهایی اول گروه
 کشور آن در که درصورتی معتقدند و دانندمی باارزش و مستقل
 نقض مرتکب بخواهند گروهی و دهد روی انسانی بحران
 آن خود چون شوند گسترده مقیاسی در بشردوستانه حقوق
های اقتصادی و اجتماعی توانایی  لحاظ ضرورت به کشور

 کیفری بی با مقابله منظور تواند بهمحاکمه ندارد، دیوان می
 .برساند خود اعمال سزای آنان به

 ها آن حقوق مبنای و شاکله که هستند کشورهایی دوم، گروه

 به الحاق از کشورها این شده باعث که است نحوی به

 اساسنامه مفاد برخی به نسبت عبارتی به شوند، منع اساسنامه

 .دارند مبنایی ایراد

                                                           
1
- International Criminal Court (ICC). 



 ... های ارتکابی در سوریه  جنایت 00/بیگی 

 

 خارجی سیاست استراتژی که هستند کشورهایی سوم، گروه

 صورت در چراکه .نپیوندند دیوان به که شده باعث ها آن

 همین بر و نهند گردن آن قوانین به ناچارند دیوان به پیوستن

 تدوین دیگری نحو به را خود خارجی سیاست مجبورند مبنا

 ساختار در ها آن جایگاه است ممکن صورت این در که نمایند

 خود قدرت حفظ منظور به لذا .افتد مخاطره به المللیبین نظام

 اساسنامه قانونی وکارهای ساز از استفاده با کنند می سعی

 کم ترین شوند می مندبهره نهاد این مزایای از که حالی درعین

  (Yihdego, 2009: 51) .ببینند آن از را آسیب

و درنتیجه نشست رم  0229المللی در سال  کیفری بین دادگاه
الملل و باهدف  منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین  به

های انسانی در  در بحران 0کیفری ها و بی رحمی مقابله با بی
در بحران  دادگاهعملکرد . کشورهای مختلف، تشکیل گردید

ای برای  های بالقوه لیبی نشان داد که این سازوکار پتانسیل
بحران . های گسترده و سیستماتیک دارد رحمی مقابله با بی

سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به 
المللی الزام قانونی  کیفری بین دادگاهوضعیت این کشور در 

آقایی )نیست  دادگاهالزم به ذکر است که سوریه عضو . دارد
به این  حال با توجه. (292: 0029مکان و قریشی،جنت

مسائل، چالش اصلی این پژوهش آن است که ساز و کارهای 
المللی برای رسیدگی به  کیفری بین دادگاهموجود در اساسنامه 

رسیدگی به وضعیت  دادگاهبحران سوریه چیست؟ اساسنامه 
 00و  09کشورهای غیر عضو را در سه حالت زیر در مواد 

 : بینی نموده است پیش
 ؛له شورای امنیت به دادستان دیوانوسی ارجاع وضعیت به -
 ؛ ووقوع جرم در قلمرو دولت عضو -
پذیرش صالحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی  -

 .دولت غیر عضو

های  مذکور، حالتهای  باید خاطرنشان ساخت که از بین حالت
اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه 

ست، اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دالیلی ا را دارا

                                                           
مصون ماندن شخص ناقض قوانین کیفری از تحمل ضمانت اجرایی  - 0 

بیگی و خوشیاری )گویند  کیفری می بینی شده برای آن عمل را بی پیش
 .(906: 0029بابا،  حاجی

که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو 
برای . مورد رسیدگی قرار گیرد دادگاهسازوکار مذکور در 

کیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری  مقابله با بی
 توان به مقابله ها می الملل وجود دارد که با تمسک به آن بین

کیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح  با بی
 .ها خواهیم پرداخت آن

 های ارتکابی در سوریه گستره و ماهیت جنایت -0
ارتکابی در سوریه اکثرًا توسط های  گستره و ماهیت جنایت

 گیرد که در ادامههای افراطی و تروریستی انجام میگروه
 .مبحث تحلیل خواهد شد

 ارتکابی در سوریههای  یت و ابعاد جنایتماه -0-0
ترین بحران این امر های تروریستی در سوریه اصلی هگرو

های  آمیز گروه رفتار مجرمانه و خشونت 9تروریسـم هستند؛
یافته است كه برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود  سازمان

بینی افراد غیرنظامی و  پیش صورت ناگهانی و غیرقابل به
با توجه به این . (19: 0091آقایی، )کنند  گناه را قربانی می بی

های فجیعی  که گروهای داعش و النصره در سوریه که جنایت
مرتکب می شوند و فقط قصد و نیتشان نابودی کلی یا  را

باشند، گروه تروریستی دفاع می گناه و بی های بی انسان یجزی
 .شوند شناخته می

 گروهک تروریستی داعش -0-0-0
گروه مسلحی « داعش»دولت اسالمی در عراق و شام یا 

است که با تفکرات سلفی افراطی و تروریستی، این روزها 
طور که از  این گروه همان. یه را ناآرام کرده استعراق و سور

                                                           
در تروریسم . افتد تروریسم به دو صورت فردی و سازمان یافته اتفاق می -9

گیرد با حذف  فردی شخص فاقد هرگونه ارتباط سازمانی بوده و تصمیم می
شخصیتی سیاسی به هدف خود برسد یا این كه از این طریق به یك برنامه 

توسط طبقات پایین و  این گونه اقدام ها معمواًل. اجتماعی دست بزند گسترده
عدالتی در  های اجتماعی و نابسامانی و بی گیرد و ظلم میفرودست جامعه صورت 

در نقطه مقابل تروریسم فردی، تروریسم . رواج این تصمیمات تاثیرگذار است
شود كه  سم گفته میتروریسم سازمانی به آن نوع از تروری. سازمانی قرار دارد

های  یك سازمان، اجتماعی، سیاسی یا نظامی، دولتی یا غیر دولتی با انگیزه
مختلف، اقدام به حذف عناصر دولتی یا مخالف خود بنماید و اقدام آن در 

عمده ترورهای مهم در تاریخ از این نوع . چارچوب اهداف سازمانی بوده باشد
المللی صورت  واند در دو سطح ملی و بینت این نوع ترور می. ترورها بوده است

 .گیرد
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نامش پیدا است، در عراق و سوریه فعال است، و سرکرده این 
نحوه پیدایش . داشتنام « ابوبکر البغدادی»گروه تروریستی 

و  111۶اکتبر  03در « دولت اسالمی در عراق»داعش گروه 
های مسلح در عراق شکل  پس از نشست شماری از گروه

عنوان سرکرده  به« ابوعمر البغدادی»در این نشست . گرفت
 111۶این گروه از زمان تشکیل در سال . آن تعیین شد

عملیات و حمالت تروریستی بسیاری را در عراق بر عهده 
ابوبکر  07/4/9303پس از هالکت ابوعمر البغدادی در . گرفت

ن باروی کار آمد. البغدادی به عنوان جایگزین وی معرفی شد
ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حمالت این گروه تروریستی 

زمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این  وسعت گرفت و هم
در « جبهه النصره»تشکیل. گروه در سوریه نیز فعال شدند

 1100در اواخر سال « جبهه النصره الهل الشام»سوریه گروه 
شاخه گروه  عنوان و با آغاز بحران و جنگ در سوریه به

سرعت به یکی از  تشکیل شد و به« دولت اسالمی در عراق»
عناصر جبهه . های مطرح در این عرصه تبدیل گشت گروه

ابوبکر  2/0/9300ها سرانجام در  النصره در حال قتل سوری
البغدادی سرکرده دولت اسالمی در عراق در پیامی صوتی 

را اعالم  «دولت اسالمی در عراق»و « جبهه النصره»ادغام 
« دولت اسالمی در عراق و شام»کرد تا بدین ترتیب گروه 

این گروه با گسترش عملیات خود به یکی از . شکل بگیرد
عناصر . های تروریستی در عراق تبدیل شد قدرتمندترین گروه

های رقه، حلب، حومه  داعش در سوریه در مناطقی از استان
حسکه و ادلب الذقیه، ریف دمشق، دیرالزور، حمص، حماه، 

یز کنترل کامل را به و در برخی از این مناطق ن شدندپراکنده 
تصمیم این گروه تروریستی برای تحت  .بودند  دست گرفته

های مسلح در سوریه به  کنترل درآوردن دیگر گروه
های تروریستی منجر  باری میان این گروه های خون درگیری

موجب شد که  های این گروه تروریستی از جنایت. شده است
های مسلح در سوریه مدعی شوند که از این  حامیان گروه

ها نیز برای افزایش  حتی برخی گروه. کنند گروه حمایت نمی
المللی، خود را مخالف این گروه جلوه  های بین دریافت حمایت

با توجه به گستردگی . اند داده و با داعش وارد جنگ شده
که با آغاز جنگ در  های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی کمک

های  سوریه به این کشور سرازیر شده است؛ تالش گروه

تر به این  ویژه داعش برای دستیابی هرچه بیش مسلح به
های دیگر شدت گرفت که این امر  ها و سلطه بر گروه کمک

. های مسلح با یکدیگر شد موجب آغاز جنگ و درگیری گروه
تی، لجستیکی، های مالی، تسلیحا ها در قالب حمایت کمک

اطالعاتی، آموزشی و غیره از سوی حامیانی مانند عربستان 
سعودی، قطر و ترکیه به همراه چند کشور غربی، موجب ادامه 

فرماندهی و تشکیالت گروه . گردیدجنگ و ویرانی در سوریه 
داعش یک ساختار سازمانی دارد که متشکل از امرای مناطق 

 .دهان عملیاتی استو فرمان« شورای مجاهدین»و مجالس 
گرا است و فاقد نظام  داعش یک گروه تروریستی و افراط

عام شیعیان،  حقوقی، سیاسی بوده و جز نابودی اماکن و قتل
 .هدف خاصی ندارد

 گروهک تروریستی النصره -0-0-9
 1100النصرة اهل الشام در اواخر سال  هدر سوریه گروه جبه

نوان شاخه گروه دولت ع و با آغاز بحران و جنگ در سوریه به
های  سرعت به یکی از گروه اسالمی در عراق تشکیل شد و به

عناصر جبهه النصره در . مطرح در این عرصه تبدیل گشت
ابوبکر البغدادی  2/0/9300حال قتل سوریه سرانجام در 

جبهه »سرکرده دولت اسالمی در عراق در پیامی صوتی ادغام 
ا اعالم کرد تا بدین و دولت اسالمی در عراق ر« النصره

. ترتیب گروه دولت اسالمی در عراق و شام شکل بگیرد
و با  1104و اوایل سال  1101عناصر داعش از اواخر دسامبر 

سازی االنبار،  آغاز عملیات نیروهای ارتش عراق برای پاک
از  هالنصر هجبه. وارد شهر فلوجه در این استان شدند

به شمار آمده که با  ترین گروهای ضد نظام بشار اسد مهم
ای خود  های تسلیحاتی آمریکا، غرب و متحدان منطقه حمایت

 .توانسته فجایع بزرگی در این کشور رقم بزند

ارتکابی در های  گستره و ضرورت توجه به جنایت -0-9
 سوریه
ملل  سازمان امنیت شورای 0191 و 01۶7 قطعنامه مطابق
 سبب به مذکور های گروه تروریستی اقدامات و اعمال متحد،

 در تروریستی های گروه قبیل این کارانه جنایتهای  اقدام تأثیر

 شورا این سوی از المللی بین و ای منطقه داخلی، سطح سه

 های پروتکل و اسناد طبق بنابراین .است شده محکوم
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 نقض شدن ساز زمینه دلیل به مذکور های قطعنامه و المللی بین

 از گروه این تعقیب و یتمسؤول موجبات المللی، بین مقررات

 دولت و بوده فراهم تروریستی های گروه حامی کشورهای

 دادگاه در داعش حامیان و کشورها علیه تواند می سوریه

 اعتراضات بر عالوه تاکنون .کند دعوی اقامه الهه المللی بین

 در داعش گروه بشری ضد و غیرانسانی رفتارهای به مردمی

از  متحد ملل سازمان به وابسته حقوقی های گروه جهان، سطح
 ،مجازات از مصونیت با مبارزه المللی بین ائتالف سازمان جمله

 سازمان یک که «الخنساء صبحی می» دکتر خانم ریاست به

 ارسال برای الزم تدارک به اقدام است، چندملیتی حقوقی

 تروریستی های گروه حامیان محاکمه بر مبنی ای نامه شکایت

 واقع اروپا بشر حقوق دادگاه نزد در داعش از جمله منطقه در

 صدور اکنون هرچند .است کرده فرانسه استراسبورگ در

 گیری شکل موجب امنیت شورای توسط 1091 قطعنامه

 صحنه در داعش تروریستی گروه علیه جهانی ائتالف

 و تروریسم با مبارزه برای امر این اما است، شده المللی بین
 کیفری دادگاه تشکیل ضرورتًا و نبوده کافی صلح حفظ

 حامیان و تروریستی گروه این سران محاکمه برای المللی بین

 المللی بین امنیت و صلح حفظ برای عملی و الزم اقدامی آنان،

 .(009: 0020هورند،  نژاد بدر)است  جهان سطح در

المللی و نحوه طرح  کیفری بین دادگاهمبانی تأسیس  -9
 دعوی در آن

در حوزه « دائمی»المللی، اولین دادگاه  دیوان کیفری بین
برای پایان  الملل است که مسائل کیفری در سطح بین

حقوق »ناقضان « کیفری فرهنگ بی»بخشیدن به 
المللی که  بینهای  و مرتکبان شدیدترین جنایت« بشردوستانه

  آورد، تأسیس را فراهم می« جهانیجامعه »موجبات نگرانی 
 .شده است

 المللی کیفری بین دادگاهپیشینه و مبانی تأسیس  -9-0
سازمان »المللی، از حیث ماهوی یک  کیفری بین دادگاه 

المللی یعنی  هست که برساخته یک معاهده بین« المللی بین
این سازمان مستقل و فاقد وابستگی . است« اساسنامه رم»

در الهه هلند،  دادگاهمقر . نهادی به سازمان ملل متحد است
باشد و  معروف به پایتخت صلح و عدالت، مستقر می

های عضو  صورت عمده از سوی دولت آن نیز به های هزینه
معروف به  دادگاهاساسنامه و سند تأسیسی  .گردد تأمین می

 یالدیم 0229، در تاریخ هفدهم جوالی «اساسنامه رم»
، در شهر رم ایتالیا و «روز جهانی عدالت کیفری»موسوم به 

 093متعاقب برگزاری کنفرانس دیپلماتیک رم به امضای 
جمهوری اسالمی ایران نیز در آخرین روز . دولت رسید

در . نهاد دادگاهکنفرانس امضای خود را بر پای سند مؤسس 
، یعنی اننظر زمانی بسیار زودتر از انتظار همه صاحبان  مدت

تر از چهار سال، با رسیدن به آستانه الزامی شدن  در کم
دولت  63اساسنامه توسط « تصویب»اساسنامه رم، یعنی 

 دادگاهاساسنامه  یالدیم 9339ل جوالی سال عضو، در او
این امر . آغازیدن گرفت دادگاههای  االجرا شد و فعالیت الزم

اندیشه تأسیس  .ای بر مقبولیت جهانی دیوان بود خود نشانه
المللی،  بینهای  یک دادگاه جهانی برای تعقیب جنایت

از نهم . ای دیرپا در تاریخ اندیشه بشر معاصر است اندیشه
اعالمیه »میالدی، یک روز قبل از تصویب  0209دسامبر 

، یعنی زمانی که مجمع عمومی سازمان «جهانی حقوق بشر
مور أاین سازمان را م« الملل حقوق بینکمیسیون »ملل متحد، 
المللی  ی بیننویس اساسنامه یک دادگاه کیفر تهیه پیش

نمود، ایده « کشی کنوانسیون نسل»منطبق با ماده ششم 
. المللی نهادینه شد تأسیس چنین دادگاهی در ذهن جامعه بین

قرن زمان برد تا به تحقق  لیکن این آرزوی دیرینه نیم
 .پیوست

المللی، تاریخ پرفراز و فرودی به خود دید تا  حقوق کیفری بین
 دادگاهامنه آن نهاد و پدیده در قرن بیستم میالدی بر د

، «محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو». المللی رویید کیفری بین
نقطه آغاز نظام عدالت کیفری جهانی بودند که به تعقیب 
جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت 

هرچند اصول . شده در خالل جنگ جهانی دوم پرداختند واقع
ید سازمان ملل متحد نیز واقع أیمورد ت محاکمات نورنبرگ

شد، لیکن گزینشی بودن عدالت برساخته این محاکم کیفری 
 که از سوی فاتحان جنگ برای تعقیب طرف مغلوب برگزار

. طرفی آن را در مظان اتهام قرار داده است شده بود، بی
های عملی دیگر حاکم بر این محاکم  مالحظات و محذوریت

 .ها وارد ساخته است سبت به آننیز انتقادهای پرشماری را ن
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قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد،  23در دهه 
قبول دانستن مصونیت  گرایی جامعه جهانی در غیرقابل هم

دادگاه کیفری »مرتکبان جرایم جهانی موجب تشکیل 
الملل  دادگاه کیفری بین»و « 0المللی یوگسالوی سابق بین

دار رسیدگی به جرایم ارتکاب  شد که هر دو عهده« 9رواندا
این دو نهاد . یافته در یک بازه زمانی و مکانی معین بودند

سازمان ملل « شورای امنیت»های  قضایی بر اساس قطعنامه
عنوان نهاد فرعی آن شورا و برحسب اختیارات شورا  متحد و به

کشی  وفق فصل هفتم منشور ملل متحد، متعاقب ارتکاب نسل
کشی قوم  قلب اروپا و هم چنین نسل فجیع مسلمانان در

های  دادگاه. توتسی در رواندا پای بر عرصه وجود نهادند
المللی، تهدید  گر آن بود که ارتکاب جرایم بین موردی حکایت

ساز  شود که خود زمینه المللی محسوب می صلح و امنیت بین
. مداخله شورای امنیت در قالب تأسیس دادگاه کیفری بود

ها و ثبوت اختیارمندی  روعیت این دادگاههرچند که مش
شورای امنیت در تأسیس یک دادگاه کیفری و تفویض 

المللی  صالحیت بدان محل تردید بوده است لیکن جامعه بین
 .در عمل مشروعیت و موجودیت این نهادها را پذیرفته است

، بار دیگر نیاز به «های موردی دادگاه»متعاقب تشکیل این 
المللی بستری  دائمی برای مقابله با جرایم بیننهاد   وجود یک

المللی  کیفری بین دادگاهرا فراهم آورد که منتهی به تأسیس 
ها و سایر  المللی در میان دولت کیفری بین دادگاهاقبال به . شد

 099تاکنون . الملل چشمگیر بوده است بازیگران عرصه بین
. اند مدهکشور با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآ

متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران دو کشوری  ایاالت
مابین در نپیوستن به دیوان  هستند که باوجود تخاصمات فی

البته هم ایران و هم آمریکا بر پای . دارای اشتراک هستند
اساسنامه رم امضای خود را نهادند؛ هرچند که آمریکا با روی 

ز پس گرفت و در کار آمدن دولت بوش امضای خود را نی
 .ظاهر شد دادگاهتقابل با 

المللی  دیوان بین»المللی برخالف  کیفری بین دادگاه
که بازوی قضایی سازمان ملل متحد محسوب « 0دادگستری

                                                           
1
- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

(ICTY). 
2
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 

3
- International Court of Justice (ICJ). 

. شود، بر مسؤولیت فرد و شخص انسانی استوار است می
المللی عدالت در الهه دایر  که مأموریت دیوان بین درحالی

ها و دعاوی برخاسته از تعامالت میان  تمدایر مسؤولیت دول
المللی ثمره روییده در بستر  کیفری بین دادگاهباشد،  ایشان می

های حقوق  نیز از آموزه« فردگرایی». انقالب حقوق بشر است
بشری است که تار و پود دیوان نیز از آن نضج یافته است و 
بر همین اساس به مسؤولیت کیفری مرتکبان انسانی جرایم 

های دولتی و حکومتی  المللی فارغ از منصب و موقعیت ینب
المللی در همین راستا  کیفری بین دادگاه. پردازد ایشان می

جمهور مشغول به خدمت سودان در  برای عمرالبشیر رئیس
ارتباط با وضعیت دافور حکم جلب صادر نموده است و این 

جمهور و معاون  روزها مشغول رسیدگی به اتهامات رئیس
باشد؛ متهمانی که پس از تحت  جمهور کشور کنیا می ئیسر

شدن پای بر نردبان انتخابات گذاشته و به بام  تعقیب واقع
 .(30: 0099موریس، )قدرت رسیدند 

 المللی کیفری بین دادگاهنحوه طرح دعوی در  -9-9
ها و طرح دعوی در دیوان ارتباط مستقیمی با صالحیت نحوه

 ها مدتالمللی  بینکیفری  دادگاهتشکیل یک . مبانی آن دارد
گرفته است و  توجه و استقبال مردم جهان قرار ست که موردا

المللی و بشری  جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین
که  تا این ؛بوده است دادگاهیاز دیرباز در پی تشکیل چنین 

چهارساله این جنگ جنگ جهانی اول رخ داد که در طول 
متعددی علیه بشریت از سوی دولت آلمان به های  جنایت

وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات 
جنایتکاران گرفته شد، اما به دلیل مالحظات سیاسی و 
عمومی وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید تا 

تر  اس وسیعهایی در مقی این که جهان بار دیگر شاهد جنایت
المللی نورنبرگ و متعاقب  از جنایتکاران شد و لذا دادگاه بین

المللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی  آن دادگاه نظامی بین
اما با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر . شدند  تشکیل

این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از 
های  اهد گرفت، ولی با وقوع جنایتاضطراب و تنش قرار خو

 0، سازمان ملل متحد1و روآندا 0قبشده در یوگوسالوی سا واقع

                                                           
4
- Yugoslavia. 

5
- Rwanda. 
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سابقه با استناد به فصل هفتم منشور مباردت  در یک اقدام بی
المللی برای ناقضان شدید حقوق  به تشکیل دیوان کیفری بین

الملل بشردوستانه در قلمرو یوگوسالوی سایق و روآندا،  بین
 . دنمو

ILC)الملل  از طرف دیگر کمیسیون حقوق بین
از سوی ( 9

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از دادگاه نورنبرگ 
 دادگاهای برای تشکیل یک  مور تهیه و تدوین اساسنامهأم

. المللی برای یوگسالوی سابق و روآندا گردید کیفری بین
ه تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه ازجمله دادگا

المللی به  کیفری بین دادگاهنورنبرگ و توکیو، مبنای تشکیل 
اساسنامه دیوان . ها شد االختیار دولت تصویب نمایندگان تام

متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه رسیدگی دادگاه 
با  .المللی است جازات جنایتکاران بینبرای محاکمه و م

عالوه بر صورت دائمی است،  تشکیل این دادگاه که به
های  های عضو اساسنامه که جنایت دادستان دیوان و دولت

موضوع صالحیت دیوان در قلمرو آن ارتکاب یافته، شورای 
تواند وضعیتی  امنیت نیز بر پایه مقررات فصل هفتم منشور می

محض دریافت  دادستان دادگاه به. را به دیوان ارجاع نماید
مقدماتی دیوان شروع شکایت و با کسب مجوز از سوی شعبه 

کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد  به تحقیق می
تعقیبی وجود دارد، کیفرخواستی علیه شخص یا   که موارد قابل

تحت صالحیت دیوان های  اشخاصی که مرتکب جنایت
شعبه مزبور پس از . کند اند، به شعبه مقدماتی ارسال می شده

برای رسیدگی به شعبه بدوی  ها ید اتهام یا اتهامات آنأیت
تجدید نظرخواهی نزد  احکام شعبه بدوی قابل .دهد ارجاع می

 .(03: 0033بخشی کشتلی، )شعبه تجدیدنظر خواهد بود 

 سازوکارهای ارجاع جنایات ارتکابی در قلمرو سوریه -0
 که است این شود می استنباط اساسنامه 01 و 01 مواد از آنچه

 ارتکابی جرایم به نسبت دیوان صالحیت اعمال سازوکار

: است زیر انحای به عضو غیر هایدولتهای  مقام وسیله به
 ؛دیوان دادستان به امنیت شورای وسیله به وضعیت ارجاع (الف
 دولت قلمرو در عضو غیر دولت اتباع وسیله به جرم وقوع (ب

                                                                                       
1
- United Nations (UN). 

2
- International Law Commission (ILC). 

 خاصی جرم با ارتباط در دیوان صالحیت پذیرش( ج ؛ وعضو

 دیوان عضویت سوریه که از آن جایی. عضو غیر دولت سوی از

 به کشور این خاک در ارتکابی جرایم چون و است نپذیرفته را

 را سوریه وضعیت با تطابق قابلیت مذکور ب بند پیوسته، وقوع

 خصوصی در ج و الف بندهای مذکور، سازوکارهای از و ندارد

 مواجه هایی چالشی با هرکدام که دارد را بحث ظرفیت سوریه

 .پرداخت خواهیم موضوع این بررسی به بعد بند در که است

 رسیدگی در دادگاه ملی -0-0
 که ستا کشورها کلیه بالذات وظیفه اساسنامه، مفاد طابقم

 خود ملی های دادگاه در را المللیبین سخیف جرایم مرتکبان

 به سند رم در که رسالتی است وظیفه، این .نمایند محاکمه

 هم تفاوتی ؛است شده گذاشته جهان کشورهای تمام عهده

. نباشد یا باشد دیوان عضو کننده رسیدگی دولت که کند نمی
 هاییویژگی داخلی های دادگاه در محاکمه در برپایی اصواًل

دارد،  وجود جرم مباشران و مدارک به دسترسی چون
 نخواهد برخوردار ها آن از دیوان در محاکمه که هایی ویژگی

 متبادر ذهن به امر این ،فوق مطالب به بنا و امر بدو در. بود

 برای که است سوریه دولت ذاتی و اولیه وظیفه که شود می

 تأخیری گونه هیچ بدون کشور، این خاک در عدالت اجرای

 المللیبین منصفانه دادرسی اصول با محاکمات برپایی به اقدام

 وضعیت چنانچه تا بنماید اساسنامه 09 ماده شرایط رعایت با و

 کیفیت درباره بخواهد دادستان و گردد ارجاع دیوان به سوریه

 درباره گیری تصمیم آن متعاقب و گرفته صورت محاکمات

 گیری تصمیم دیوان نزد کشور این وضعیت پذیرش قابلیت

باشد  دادستان راه سر بر مانعی عادالنه محاکمات ،کند
 در آیا که است جااین  ؛ اما نکته(10 :014۶ باقری، شریعت)

 خیر؟ یا دارد وجود دسترسی در قضایی نظام فعلی سوریه

 که این رغم به را 09 ماده 1 بند دیوان آیا ،دیگر عبارت به

 گونه هیچ بدون منصفانه، دادرسی اصول با مطابق ای محاکمه

 مستندی باشد، شده  انجام تأخیری گونه هیچ بدون و سوءنیت

 دربند کند؟ می قلمداد خود نزد سوریه وضعیت پذیرش برای

 دولت توانایی عدم درخصوص دیوان اظهارنظر به اشاره فوق

 عنایت با دادرسی انجام و شواهد و دالیل آوردن دست به در

 قضایی نظام به دسترسی عدم یا و جزئی یا کلی فروپاشی به
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 چنین دچار آن قضایی دستگاه سوریه در اگر لذا 0.است شده

 های دادگاه در محاکماتی که این رغم علی باشد، شده وضعیتی

 صورت در دیوان ناحیه از وضعیت باشد گرفته صورت ملی

 :014۶ باقری، شریعت)شود  می شناخته پذیرش قابل ارجاع
 ستا هویدا سوریه در ارتکابی حوادث ظواهر از که آنچه. (10

 پذیرامکان دارد، ادامه هادرگیری که درحالی محاکمه برپایی

 داخلی های دادگاه ها،درگیری پایان از پس که هرچند .نیست

 مواجه مشکالتی با مستحدثه جرایم بررسی و پیگیری برای

 در ها درگیری پایان از بعد داخلی محاکم ایجاد لیکن هستند،

 محاکم و المللی بین کیفری دادگاه اساسنامه هایظرفیت پرتو

 برابر در کیفریبی با مقابله کننده تضمین تواند می مختلط

آقایی جنت مکان و قریشی، ) باشد سوریه در ارتکابی وقایع
0171 :0110). 

 ها دولت وظیفه که اساسنامه دیباچه باشیم قائل که فرضی در

 خطیرترین مرتکبان بر کیفری صالحیت اعمال بر را

 مستند تواند نمی است نموده تعیین المللی بینهای  جنایت

 مبنای باشد، ملی های دادگاه صالحیت اعمال برای قانونی

 سوریه بحران خصوصی در ملی های دادگاه در رسیدگی قانونی

 تکمیلی به که اساسنامه 0 ماده انتهایی قسمت توان می را

 شریعت)نمود  بیان است شده اشاره  دیوان صالحیت بودن

در  چه سوریه در ملی های دادگاه اگر. (10-19: 014۶ باقری،
 در مصرح دالیل به بنا ها درگیری از بعد چه و درگیری اثنای

 ندهند، قرار رسیدگی مورد را سوریه وضعیت اساسنامه 09 ماده

 در آن فعلی متولی به سوریه در کیفری با بی مقابله وظیفه

 در واقع .دگرد می منتقل المللیبین کیفری دادگاه یعنی جهان

 واقعی اقدامات نبود در و حل راه آخرین عنوان به دیوان این

 در سوریه عضویت عدم به توجه با .دکن می عمل داخلی

 در طرح  قابل ذیل انحای به کشور این وضعیت اساسنامه

 .است رو روبه موانعی با هرکدام ه البتهک است دیوان

                                                           
 برای کشور یک قضایی دستگاه که گرددمی اطالق حالتی به کلی فروپاشی -0

 ها آن مجازات و مرتکبان دستگیری به نتواند گسترده مقیاسی در و طوالنی زمان

 و کارآمد قضایی نظام که است حالتی به معطوف جزئی فروپاشی و نماید اقدام

 .باشد نداشته وجود ادله آوری جمع جهت مناسب

المللی توسط  کیفری بین دادگاهپذیرش صالحیت  -0-9
 سوریه
 پویا و اختیاری رم، اساسنامه های ویژگی ترین مهم از یکی

 کشورها کلیه سوی از آن مفاد رعایت و است آن مفاد بودن

 ملزم جهان کشورهای از یک هیچ طرف ازیک اما است، الزامی

 دخالت که مواردی در دیگر، طرف از. اند نشده آن به الحاق به

 عضو رغی کشورهای ،باشد داشته بشری حقوق ضرورت دادگاه

 راه کنندگان، تدوین لیکن .هستند دیوان برابر در تسلیم به ملزم

 که هر زمانی تا اند گذاشته باز عضو غیر کشورهای برای را

 خاک در المللی بین جرایم مرتکبان باید که دهند تشخیص

 دولت. بپیوندند دیوان به شوند کشیده عدالت میز پای به ها آن

 صالحیت پذیرش و مستثنی نیست قاعده این از نیز سوریه

 تواند می 01 ماده 1 بند مطابق سوریه دولت سوی از دیوان

 دادگاه تا گردد سوریه بحث به دادگاه ورود امکان ساز سبب

 کیفریبی با مقابله یعنی خود ذاتی وظیفه راستای در بتواند

 وضعیت سوریه دولت سوی از اساسنامه پذیرش. نماید اقدام

 چون لذا. نمود خواهد عضو های دولت همانند را کشور این

 مبنایی دادستان کند می پیدا را عضو های دولت وضعیت سوریه

 به توانست خواهد و داشت خواهد خود تحقیقات آغاز برای

 به خصوص. بپردازد ی ارتکابی در سوریهالملل های بین جنایت

 سامان مند نقض از حاکی سوریه در ها گزارشی عمده این که

 حتی نیز هاگزارش این عمده و است کشور این در بشر حقوق

است  شده منتشر غیردولتی های سازمان و ها سازمان از
 که است بعید فعلی وضعیت در البته .(۶4:  0020مظاهری،)

 دولت است ذکر  شایان .دبپذیر را نهاد این در عضویت سوریه

 و بپیوندد اساسنامه به ها درگیری پایان از پس تواند می سوریه
 .دهد ارجاع دیوان به را خود وضعیت

 ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت -0-0
 جامعه که نقشی راستای در است مکلف امنیت شورای

 نموده، تفویض وی به متحد ملل منشور در المللی بین
 و صلح نقض به منجر که وضعیتی هر در را مقتضی تصمیمات

 از متخذه تصمیمات .نماید اتخاذ شود می المللی بین امنیت
 بر و اعضاء کلیه برای منشور 93 ماده بر اساس امنیت شورای
  ملل سازمان عضو که هایی دولت برای 9 ماده ۶ بند اساس

 در تصمیمات این از برخی. است آورالزام متحد نیستند



 ... های ارتکابی در سوریه  جنایت 03/بیگی 

 

 گری، میانجی مذاکره، انجام به ها دولت تعهدات خصوص
 یا مؤسسات به توسل قضایی، رسیدگی داوری، سازش،
 حل جهت آمیزمسالمت وسایل سایر یا ای منطقه ترتیبات

 تصویب صورت در که این مضاف. باشد می خود اختالفات
شورای امنیت مبنی بر قطع ارتباط اقتصادی، ارتباطات ریلی، 
هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و 

 تبعیت تصمیم این از اند مکلف ها دولت سیاسی قطع روابط

 .(09: 0141 براتی،)کنند 

مطابق مقررات منشور، شورا با احراز وضعیت تهدید صلح و 
المللی صالحیت اتخاذ برخی تصمیمات مطابق با امنیت بین

ذکر است که تکلیف تطبیق   شایان. ستا را دارا 09و  00مواد 
المللی به عهده شورا وضعیت با نقض صلح و امنیت بین

نقض گسترده و شده است که در این راستا شورا   گذاشته
سیستماتیک حقوق بشر را در لیبی تهدیدی علیه صلح و 

المللی قلمداد نمود و به جهت اعاده نظم و صلح و امنیت بین
الملل، وضعیت لیبی را به دیوان ارجاع امنیت به عرصه بین

رغم  الزم به توضیح است اعضای شورای امنیت به. نمود
لحاظ کیفیت از جنس  داده در سوریه نیز به که حوادث رخ این

لعمل و احوادث لیبی است، در قیاس با این کشور عکس
اند که به نظر گیری متفاوتی را تاکنون ارائه داده موضع

 :رسد دالیل این واکنش متفاوت به شرح ذیل است می

گیری خود در  اصواًل کشورها اهداف ملی متفاوتی را در موضع
این اهداف . دهندیالمللی مدنظر قرار مقبال حوادث بین

مدت،  کوتاه (9 ؛های مستقل و وابستههدف (0 :اند از عبارت
سازگار و  (0 ؛و واقعی ظاهری (0 ؛مدت و بلندمدت میان

حفظ وضع موجود و تغییر  (6 ؛ وو پراکنده متحد (1  ؛ناسازگار
وضع موجود که در وضعیت لیبی هدف واحد تمامی اعضای 

کنده، در وضع موجود بوده، به شورای امنیت تغییر متحد و پرا
. همین دلیل وضعیت این کشور را به دیوان ارجاع دادند

رسد اعضای شورای امنیت هدف ملی که به نظر می درحالی
واحدی در برابر بحران سوریه ندارند و هدف برخی تغییر وضع 
موجود و ایجاد ثبات و هدف برخی حفظ وضع موجود و وجود 

آقایی جنت مکان و قریشی، )باشد بحران در این منطقه می
بر همین اساس از ارجاع وضعیت سوریه به ؛ (0110: 0171

شورای  9002این امر در قطعنامه . کننددیوان خودداری می
نویس قطعنامه طرح ارجاع   در پیش. امنیت مشخص شد

شده بود، اما در قطعنامه   وضعیت به دیوان در نظر گرفته
گردید که علت حذف آن صادره این طرح ارجاع حذف 

استراتژی متفاوت اعضای شورای امنیت در قبال بحران 
 .(09: 0141 براتی،)سوریه است 

کشورها در تدوین سیاست خارجی خود به چند عامل ازجمله 
توجه  المللموقعیت جغرافیایی، ژئوپلیتیک و ساختار نظام بین

 (0: کنند میهمین اساس، سه نوع سیاست را اتخاذ بر. کنندمی
رقابتی که به نظر  (0؛ و همکاری جویانه (9 ؛ستیزه جویانه

رسد موقعیت ژئوپلتیک لیبی در قیاس با سوریه از اهمیت می
همچنین . چندانی برای اعضای شورای امنیت برخوردار نبود

الملل به شکلی است که برخالف ساختار نظام فعلی بین
کل همکاری جویانه سوریه، لیبی سیاست خارجی خود را به ش

که سیاست  مضاف این. با اعضای شورای امنیت تعریف ننمود
خارجی اعضای شورای امنیت در ارجاع وضعیت سوریه به 

که این سیاست منجر به  نحوی جویانه است، به دیوان ستیزه
 تضارب آراء و عدم ارجاع این وضعیت به دیوان شده است

(Luban, 2008: 313) طور کامل  نیت بهبنابراین شورای ام
تواند اجرای عدالت را در دیوان تضمین نماید و در  نمی

مواردی که ارجاع وضعیت یک کشور به دیوان با استراتژی 
سیاست خارجی اعضای شورا در تعارض باشد، شورای امنیت 

سوریه نیز در . کیفری خواهد بودمانعی برای مقابله با بی
بعید است که ارجاعی همین حالت قرار دارد و در حال حاضر 

 .از سوی شورای امنیت در این خصوص صورت گیرد

باوجود تمامی مشکالت و موانعی که ارجاع شورا به دیوان با 
زیرا ارجاع توسط  ؛تواند مزایایی نیز داشته باشدخود دارد، می

فردی بوده و آثار آن تمام  شورای امنیت دارای آثار منحصربه
نظر از این که  حد، صرفکشورهای عضو سازمان ملل مت

که خود  طوری به ؛گیرد عضو اساسنامه باشند یا خیر را، دربر می
های اعمال صالحیت اساسنامه در ذیل مبحث پیش شرط

ها زمانی که شورا  شرط این پیش. کرده است بدان اشاره
این . گردد دهد، اعمال نمیوضعیت را به دیوان ارجاع می
ه ارجاع شورای امنیت به آن ویژگی بدان معنی خواهد بود ک
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ها و یا تماس افراد،  بسیار قدرتمندتر و پرنفوذتر از ارجاع دولت
خاص های  های غیردولتی در مورد موضوع ها و سازمان گروه

 .(013: 0031آل حبیب، )با دادستان خواهد بود 

عنوان  المللی بهکیفری بین دادگاهازجمله مزایا این است که 
تواند افراد را المللی در صورت احراز شرایطی مینهاد بین یک

های متبوع مرتکبان رضایتی نداشته  تعقیب کند، هرچند دولت
شمولی دارد؛  جهان در این حالت صالحیت دیوان جنبه. باشند

لذا . ستازیرا مبنای اتخاذ تصمیم شورا، فصل هفتم منشور 
خواهد اعمال   قابل( عضو یا غیر عضو)د همه کشورها ودر ور

پیش شرط اعمال صالحیت فقط در  09ماده  9بود؛ زیرا دربند 
دو مورد ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا دادستان 

بینی شده و نه موردی که شورای امنیت آن را مطرح  پیش
لذا برای رسیدگی به شکایت شورای امنیت جلب . نموده باشد

شور رضایت هیچ کشوری اعم از کشور محل وقوع جرم یا ک
: 0032عنایت، )باشد الزم نمی( و یا محل توقیف)متبوع متهم 

مزیت حق تعقیب توسط دیوان بدون رضایت دولت . (032
له أمتبوع متهم این است که این ساختار صالحیتی، مس

حمایت رژیم مرتکب نسبت به اجرای عدالت را در خصوص 
 وسیله دولت تحت وقتی مرتکب به. سازد اتباع خود منتفی می

امکان محاکمه نادرست وی باال  گیرند،حمایت قرار می
تواند یا تمایلی به رود، به همین دلیل وقتی دولت نمی می

یت ندارد دیوان با توجه به منطوق اساسنامه رم مسؤولاعمال 
المللی طور صادقانه دارای اختیارات بین ملزم بوده و باید به

: 0099یس، مور)جهت اعمال صالحیت در موارد خاص باشد 
930). 

توان به آن اشاره نمود به روند دادرسی  مزیت دیگری که می
اگر مدارک مستقیم مربوط به جرایم . و تسهیل آن ارتباط دارد

یک از  هیچ و شودیافت می ها و مظنونان، در کشور متبوع آن
برای دستگیری  دادگاهکشورها حاضر به همکاری نشوند، 

مواجه خواهد شد و ممکن است  افراد و تحصیل ادله با مشکل
تالش کند تا به یک کشور غیر عضو که موظف به همکاری 
نیست درخواست دهد؛ اما در صورت نبودن یک مقام معین یا 

ندرت  های آن، این اقدام به اجباری برای توجه به درخواست
در  (Biko & Cryer, 2007: 62). مفید واقع خواهد شد

با صدور قطعنامه کشور موردنظر  تواند اینجا شورای امنیت می
 .را ملزم به همکاری نماید

ذکر دیگر، اختیار شورای امنیت جهت برپایی  از مزایای قابل
بر اساس این اختیار، شورا در گذشته در . های ویژه است دیوان

دو مورد اقدام به تأسیس دیوان ویژه جهت رسیدگی به 
 .نموده است داهای ارتکابی در یوگسالوی سابق و روآنجنایت

شد، شورا  که اختیار ارجاع موضوع به دیوان داده نمی درصورتی
ممکن بود در آینده و در صورت ضرورت نسبت به تأسیس 

با توجه به اینکه اختیار . های ویژه دیگری اقدام نمایددیوان
مذکور بر اختیارات شورا بر اساس فصل هفتم چیزی 

دهد که از ن امکان را میافزاید و فقط به شورای امنیت ای نمی
کیفری  دادگاهوجود یک  ،امکانات موجود استفاده نماید

المللی دائمی که اساسنامه آن توسط تعداد کثیری از  بین
اند، شده و مبادرت به انتخاب قضات آن نموده ها تدویندولت

ای که شورای امنیت اساسنامه های ویژهمراتب از دیوان به
و در انتخاب قضات آن نقش اولیه  ها را تدوین نموده آن

 .تر استداشته، مستقل

توان در متن ازجمله مزایای دیگر برای جامعه جهانی را می
کمیسیون . المللی تحقیق در دارفور یافتتوصیه کمیسیون بین

های رسمی بلندپایه دولتی، مظنون  زمانی که مقام»عنوان کرده 
تمالش بسیار کم است که اند، غیرممکن یا احبه ارتکاب جرایم شده

رسیدگی کنند، بنابراین مراجعه به ( سودان)ها در دولت  به اتهام آن
-المللی، اطمینان می دیوان تنها سازمان حقیقی عدالت کیفری بین

زیرا تعقیب مرتکبان بلندپایه را ممکن . دهد که عدالت انجام شود
 .(Crayer, 2006: 200) «سازدمی

ماکان به برخی نهادها ازجمله که دیوان ک سخن آخر این
طلبانه و شورای امنیت وابسته است، ولی حرکتی استقالل

گردد که در عین احترام به سایر  جویانه محسوب می عدالت
تواند دلیل وجود برخی امتیازها، می المللی بههای بینارگان

تنها مشکل . ادعای استقالل خود را همچنان حفظ نماید
بگوییم مشکلی که در ارتباطات شورا و موجود یا بهتر است 

خورد، این است که دیوان باید نوع  تر به چشم می دیوان بیش
مند نماید تا شورای امنیت نسبت به ارتباط با شورا را ضابطه

در واقع دیوان . هر وضعیتی شیوه کار خاصی را دنبال نکند



 ... های ارتکابی در سوریه  جنایت 09/بیگی 

 

زان باید با تقریر و تدوین کامل جزئیات ارتباط، نوع ارجاع و می
های احتمالی در این  اختیار شورا در این رابطه، از سوءاستفاده

زمینه جلوگیری نماید و سعی کند با حفظ استقالل خود، از 
زیرا  ؛بهره برد امنیت برای افزودن به قدرت خویش شورای

منظور معرفی این  توانند فرصت مناسبی به ها میاین ارجاع
همین جهت، بهتر است به . الملل باشددیوان به جامعه بین

ای دقیق مبادرت نماید تا دیوان پیش از شورا به تعیین ضابطه
مجبور نشود، رژیم تحمیلی شورای امنیت را پذیرفته و بر 

 .اساس آن عمل کند

 گیری  نتیجه
و درنتیجه نشست رم  0229المللی در سال  کیفری بین دادگاه 

و باهدف  الملل منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین  به
های انسانی در  کیفری در بحران ها و بی رحمی مقابله با بی

عملکرد دیوان در بحران . کشورهای مختلف، تشکیل گردید
ای برای  های بالقوه لیبی نشان داد که این سازوکار پتانسیل

بحران . های گسترده و سیستماتیک دارد رحمی مقابله با بی
که رسیدگی به سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است 

المللی الزام قانونی  کیفری بین دادگاهوضعیت این کشور در 
سوریه . الزم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. دارد

کشوری است که متأثر از جریانات قاره آفریقا و تحوالت مصر 
این کشور ازجمله کشورهایی . و لیبی دچار بحران شده است

 ته و بحران و جرایم ارتکابیاست که عضویت دیوان را نپذیرف
بایست مرتکبان این جرایم به در آن به شکلی است که می

الزم به ذکر است که انجام این . مسلخ عدالت کشیده شوند
المللی است کیفری بین دادگاهرسالت در حال حاضر به عهده 

که در خصوص وضعیت سوریه دو حالت وجود دارد که دیوان 
ارجاع وضعیت توسط ( الف: اعمال کندبتواند صالحیت خود را 

پذیرش صالحیت ( و ب ؛شورای امنیت به دادستان دیوان
. دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت سوریه

ذکر است که این سازوکارها در سطح باالیی از  شایان
مالحظات سیاسی قرار دارند تا یک وضعیت به دیوان ارجاع 

 یه که تاکنون نهنشود همانند وضعیت بحرین و سور
اند و نه شورای های این کشورها اساسنامه را پذیرفته دولت

در مورد . ها را به دیوان ارجاع داده است امنیت وضعیت آن
توان مطرح کرد ضرورت توجه سوریه نیز پیشنهادی که می

المللی به این وضعیت کیفری بین دادگاهمستقیم دادستان 
رسد کنونی بعید به نظر می نظام وستفالیاییاست؛ چراکه در 

 .که شورای امنیت این امر را به دیوان ارجاع نماید

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

توسط  انفرادیصورت  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان
 .انجام گرفته است نویسنده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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