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 مقدمه
ترين از تلخ ،القاعده، طالبان، داعش و بوکوحرام همچونتکفیری افراطی ی هاجريانظهور 

 و يیظاهرگرا غلبه و تيمعنو و تیخأل عقالناست.  در تاريخ معاصر جهان اسالم یرويدادها
اغراض  واست  يیهاشيگرا نیچن یریگشکل یهانهیزم از ن،يد ریدر فهم و تفس ینگریسطح

 است. نبوده ریتأثیب هاانيجر نيا تيو تقو یریگهم در شکل یاسیس
ی تروريستی فعال در عراق و سوريه هاگروهدولت اسالمی( يکی از  هاآنزعم هبگروه داعش )

 ازجملههايی از سوريه میالدی از سوريه آغاز و بخش 1029است که فعالیت نظامی خود را از سال 
 موصل ،انباران است ازجملهاستان رقه را تصرف کرد. اين گروه سپس به عراق حمله کرد و مناطقی 

کیل تش بیانیه ،را در عراق به تصرف و کنترل خود درآورد. داعش پس از تصرف موصل تيتکرو 
ا و هخالفت اسالمی با رهبری ابوبکر بغدادی را صادر کرد و در مدت کوتاهی به دلیل خشونت

 .يافتشهرت جهانی  ،ی سنگینهامجازات
 جسمانی صدمات و مرگ کنون باعث تا پیدايش زمان از ،داعش يا شام و عراق اسالمی دولت

است و در زمان نگارش  شده سوريه و عراق در هازيرساخت نابودی و اموال به خسارت و توجه قابل
و  2«جرايم جنگی»عناوين  تحتشده انگاریجرم ةمجرمانشمار وسیعی از رفتارهای  ،مقاله حاضر

 ارتکاب يافته گروه داعش گانشهیپتيجناتوسط  9،«کشینسل»و حتی  1«جرايم علیه بشريت»
ه تحقق کاست  المللبینود ضمانت اجرای کیفری مناسب در حقوق نبناشی از  هاجنايت اين .است

ولین و ا عنوانبه المللیبیناين انتظار را در جامعه جهانی ايجاد کرده است که ديوان کیفری  ،آن
 نسبت به جرايم داعش واکنش نشان داده و ،المللیبیندايمی در عرصه عدالت کیفری  دادگاهتنها 

 .دکنرا فراهم  المللیبینزمینه تعقیب مرتکبان جرايم  ،با مداخله در اين ماجرا
 المللیینبعدم صالحیت ديوان کیفری  مسئلهشود که با توجه به لیکن اختالف از آنجا آغاز می

رو يافته در قلمرسیدگی به جرايم ارتکاب به جهت عدم امضای اساسنامه از سوی سوريه و عراق،
تواند يا خیر؟ و آيا دادستان ديوان می هستقابل تعقیب از سوی اين ديوان  ،جغرافیايی اين دو کشور

دار شود؟ آيا ديوان صالحیت نظر به عدم عضويت عراق و سوريه، رسیدگی به جرايم را رأساً عهده
نیز اساسنامه را امضا  هاآنی هادولتاند و داعش شدهبه جرايم اتباع خارجی که عضو دارد که 

 ؟کند سیدگیر ،انددهکر
اين پژوهش بر آن است تا با توجه به عدم عضويت دو کشور سوريه و عراق در اساسنامه ديوان 

به نحوه ارجاع جرايم داعش به اين ديوان و قابلیت تعقیب آن از سوی ديوان  ،المللیبینکیفری 

 
1. War Crimes  

2. Crimes against Humanity  

3. Genocide 
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 .کندتوجه 
 

 در مواجهه با جرایم داعش المللیبینقلمرو صالحیت دیوان کیفری  .7
دارد که اين دادگاه قابلیت اعمال مقرر می میالدی 2331مصوب سال  ،ديوان اساسنامه 2ماده 

زمره  که دررا يعنی جنايات مندرج در اين سند  )حقیقی( جنايات ارتکابی اشخاص برصالحیت 
 متضمن ،قلمرو صالحیت ديوان ،بر اين اساس .ستدارا لمللی بودهاشديدترين جنايات در عرصه بین

)ماده  بشريتعلیه ، جنايت (1)ماده  کشینسل جنايتند از: اچهار گروه از جنايات است که عبارت
. است دهشاحصا ديوان  اساسنامه 1ارضی که در ماده  تجاوز جنايتو  (1)ماده  ، جنايات جنگی(7
يی هادولتند و مفاد اساسنامه برای هستسال تمام  21افراد حقیقی باالی  ،تابعان ديوان ،عالوههب

نامه االجراشدن اساسبه زمان الزميعنی شود ماسبق میهبعطف ،که جديداً به اساسنامه بپیوندند
 گردد. برمی
 

 کشینسل جنایت .7-7
است که به قصد نابودکردن  رماساسنامه  1ماده شده در ارتکاب اعمال مشخص ،کشینسلمنظور از 

 گیرد.تمام يا قسمتی از يك گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی انجام می
ن چه در زما ،ممکن است توسط مقامات رسمی يا توسط اشخاص خصوصی ،اين گروه از جرايم

 ،نابراينبشده يا داخلی ارتکاب يابند. المللیبینالمللی، صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه بین
اساسنامه را مرتکب  1يکی از اعمال مقرر در ماده  ،آيد که شخصزمانی به وجود می کشینسلجرم 
به »يعنی  1مندرج در ماده  قصد ،احراز وقوع اين جرم شرط اساسیِ ،گونه که ذکر شد . همانشود

 ،رطاين شدر صورت فقدان  .استکه در واقع عنصر معنوی جرم )سوءنیت(  است« قصد نابودکردن
ی هايژگیوجرايم علیه بشريت يا جرايم جنگی قلمداد شود. يکی از ديگر  واين عمل جزممکن است 

. یستنکشی حتماً وجود سیاست دولتی يا سازمانی شرط اين جرم آن است که برای وقوع جرم نسل
تجمع عناصر نابودی تمام يا بخشی از يك گروه، قصد و انجام  ،کشینسلبرای تحقق جنايت 

 4اساسنامه کافی است. 1اعمال ممنوعه در ماده 
اين است که در تعريف اين جنايت،  کشینسلموضوع شايان ذکر در خصوص تعريف جنايت 

ن هرچند در اساسنامه به اي ؛دکنتبعیت می کشینسل 2341کنوانسیون  1از ماده  رماساسنامه 
 1نشده است. موضوع اشاره

 
4. Schabas, William A., “Lex Specialis? Belt and Suspenders? The Parallel Operation of Human Rights 

Law and the Law of Armed Conflict, and the Conundrum of Jus Ad Bellum”, ILR, vol. 40, No. 2, pp. 592-

594, 2007; Available at: https://ssrn.com/abstract=1044281 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.1044281.  

5. See: <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/FS-2_Crimes_Final.pdf> 20.08.17.  
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 کشی، مصداقی از نسلمرتکب شدهداعش در عراق و سوريه  ،آنچه تا به حال ،اين اساس بر
ها يزدید. اکرتوان در جنايات نسبت به اقلیت ايزدی مشاهده کشی را می. نمونه بارز اين نسلاست

های ا گروهام کنند،زندگی میعراق  سنجارای هستند که بیشتر در نزديکی موصل و منطقه طايفه
کُرد  هایزدياحضور دارند.  نیز ها در ترکیه، سوريه، ايران، گرجستان و ارمنستانتری از آنکوچك

کنند. و به عربی نیز تکلم می استکردی  شانزبان مادری ؛و اروپايی دارند هستند و ريشه هند
ها در شمال عراق ضريح مقدس آن ،اللشبه زبان کردی است.  هاآنهای دينی همه دعاها و کتاب

نفر در  100.000 ايشان تقريباً  .در عراق و جهان است هاآنهای معنوی مورد احترام و از شخصیت
از  هزار نفرنزديك به سی .کننددر عراق زندگی می هاآنکه بیشتر  سراسر جهان جمعیت دارند

 11بیش از در اين کشور،  هاآنتعداد  .ستندهیه در ترک هاآننفر از  100و بیش از  ،در سوريه هاآن
گروه اندکی  یزبه اروپا رفتند. در ايران ن هاآنهزار نفر در اوايل قرن هجدهم بود و بسیاری از 

 1ت.در دست نیس هاآنکنند که آمار دقیقی از زندگی می
 دارد کهبیان می در نینوا ساکن یزديااقلیت  خصوص وضعیتدر  سفیوني 1021گزارش سال 

جان  ،داعش تصرف سنجار توسطبه دنبال  1024وت ادر کودک بر اثر گرسنگی و تشنگی  40
های نیاز به کمكو  آواره شدنددر موصل  های اطراف سنجارکودک در کوه 11000حدوداً  اند وداده

 لیحها زنان و دختران ايزيدی را در مداعشی ،گزارش وزارت حقوق بشر عراقطبق د. حیاتی دارن
بدون  هابه فرودگاه تلعفر منتقل کردند. تروريستديگری از ايشان را  و تعداد ،نگهداریدر سنجار 
شدن بیش دهربو د. منابع خبری نیز ازکُشند و زنان سرنوشت نامعلومی دارنکودکان را می هیچ دلیلی

د. انخبر داده هاآنهای داعش و سرنوشت نامعلوم زن و دختر ايزيدی از سوی تروريست 400از 
 7است. المللیبیناساسنامه ديوان کیفری  1کشی موضوع ماده ای از نسلنمونه ،اين موضوع

کردن در کوهستان سنجار در واقع محروم هاآنو محاصره  یزدياداعش علیه کردهای  اتيجنا
عدۀ  رفتنسبب ازبین ،که به روايت اخبار منابع موثق استاز آب، غذا، دارو و امکانات زندگی  هاآن

بیش از هزار کودک به دلیل کمبود غذا  ،به گزارش سازمان ملل ازجمله .ه استشد هاآنزيادی از 
به  نشین آمرلیاند. همچنین محاصرۀ شهر ترکمانجان سپرده ،و دارو و قرارگرفتن زير نور آفتاب

اشتند و برق شهر هم مردم شهر به آب و غذا دسترسی ند طی آن،مدت دو ماه توسط داعش که 
 1.شودمی کشینسلچنینی مشمول قطع بود و ساير جنايات اين

ای درباره اقدامات گروه صفحه 42گزارشی  ،کمیته تحقیق سازمان مللدر همین راستا نیز 

 
 .271، ص 2971ی، توکل، و عبداهلل اوجاالن انهیله کرد در خاورمئمس ؛ابريشمی، عبداهلل .6

7. Jessica Stern, J. M. Berger, ISIS: The State of Terror, Harper Collins Canada, 2015, p. 74. 

8. Samuel Smith, “UN Report on ISIS: 24,000 Killed, Injured by Islamic State; Children Used as Soldiers, 

Women Sold as Sex Slaves”, The Christian Post (Oct. 9, 2014), <http://www.christianpost.com/news/un-
report-on-isis-24000-killed-injured-by-islamic-state-children-used-as-soldiers-wome-> 20.08.17. 
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 رد.یف کتوص« کشینسل»ها را اقدامات تروريستو منتشر  هایزدياتروريستی داعش علیه اقلیت 
 

 علیه بشریت جنایت .2-7

 اتيه از جناآن دستشامل  را تيبشر هیعل تيجنا ،یفریک المللیبین وانياساسنامه د 7بند اول ماده 
نسبت  تيمند با هدف ضداز حمله گسترده و نظام یبخش عنوانبه» که  کندمیقلمداد شده فهرست

علیه  تيجنا حققت در جهت ،ذکرشدهعناصر جمع . يافته باشدارتکاب «  یرنظامیغ تیبه هر جمع
 3.الزم است بشريت

 ابديیارتکاب م یرنظامیغ تیجمع هیکه عل دربرگیرنده جناياتی است ،تيبشر هیعل تيجنا اصوالً
 دیژنوساين اوصاف با  که با است یمردم یهاگروهکشتار ، اتيجنا نيل ااشکا نيتریجدو 
در  ست زيراا دیتر از ژنوسعیوس یمفهوم ت،يبشر هیعل تي. اما جناکندمی دایپپوشانی وسیعی هم
های خاص قومی، نژادی ی از افراد ) دارای ويژگیکه گروه خاص ستیالزم ن ت،يبشر هیعل تيجنا

و  یسایس یهاشامل گروه یرنظامیغ تیجمعممکن است  یکل طوربهبلکه  ردیهدف قرار گ و ... (
 20.شودواقع  تيجنا نيموضوع ا ،رهیغ

ما ا آغاز شده استچند قرن گذشته  ازمفهومی است که استفاده از آن  ،جنايت علیه بشريت
 ورنبرگندر اساسنامه دادگاه  مزیج سنتشناسايی دقیق مفهوم جنايت علیه بشريت در پی اعالمیه 

 21ست.مشخص نیامده ا طوربهکنون جرايم علیه بشريت در سند چندجانبه  البته تا 22.صورت گرفت
 ،المللی برای يوگسالوی سابق و روانداهای کیفری بینهای دادگاهدر اساسنامه ،اين وجودبا

 1همچنین در ماده  ،های مذکور(اساسنامه 1و  9ترتیب در مواد بهشود. )ديده میهايی به آن اشاره
 یاجزا ،هرحالجنايت علیه بشريت مدنظر قرار گرفته است. به ،یرالئونس اختصاصیاساسنامه ديوان 

المللی حقوقی عرفی و حقوق قبل از تدوين اساسنامه در تحوالت بین ،متغیر جنايت علیه بشريت
 نسج يافته بود. ،معاهدات

هريك از اعمال  ه است، ارتکابشدذکر  رماز جنايات علیه بشريت که در اساسنامه  منظور
ظامی ضد جمعیت غیرنيافته بر هنگامی که در چارچوب حمله گسترده يا سازمان ،مشروحه ذيل است

 :اين موارد است لشامو  ديابو با علم به آن حمله ارتکاب می

 
 ،93 شماره پنجم،وسال بیست ،یالمللنیب یحقوق مجله، «معاصر المللنیدر حقوق ب تيبشر هیعل اتيجنا» ؛ساعد ریام ل،یوک .9

 .19و 13صص ، 2917زمستان  ـ زيیپا

 .194-110 ، صص2911، جاودانه، یفریک یالمللنیب وانيد تیصالحطهماسبی، جواد؛  .70

11. Robinson, Darryl, “Defining ‘Crime against Humanity’ at the Rome Conference”, American Journal 

of International Law”, vol. 93, No. 1, 1999. p. 44. 

 ،مشهد یضور سالمیا معلو هنشگادا هشیوپژ وهگر نمترجمااز  جمعی مه:ترج ،بشريت هیعل تجنايا ی؛رابرتسون، جفر .72

 .91 ، ص2919ی، ضور سقد نستاآ
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يفی از آن و تعر قتل اشاره شده عنوانبه صرفاً المللیبینديوان کیفری  هاساسنامدر ل: قت ـ2
گروه داعش بنا بر مدارک و مستندات مختلف که شامل منابع خبری معتبر، . ارائه نشده است

در فضای مجازی منتشر های ويديويی از قتل افراد مختلف که رسماً خود داعش تصاوير، کلیپ
 29.ه استشدمرتکب  بسیاری رای هاقتل ،دکنمی

زندانی  170 برای نمونه به موارد ذيل اشاره کرد: قتل توانمیجنايات داعش در اين خصوص ز ا
ريدن، زدن، سربکردن، گردنتیرباران ازجملههايی عام با شیوه شیعه در موصل، کشتن افراد در مأل

ضای فهای اين جنايات در ها و فیلمسوزاندن و انتشار عکسکردن، زندهثلهکشیدن، مُصلیببه
، نگیرکستیپو سربريدن  یفول مزیجيی امريکازدن خبرنگار ای گردنهانتشار فیلم مانند ،مجازی
کارگر مسیحی قبطی مصری که در لیبی ربوده شده بودند، همچنین  12يی، سربريدن امريکاامدادگر 

 24 .ده استکرآمار سربريدن بیش از هفت هزار شیعه که سازمان ملل منتشر 

شده و امحای آثار تاريخی و فرهنگی در تخريب شهرها و روستاهای اشغال :کردنکنريشه ـ1
در گذشته يکی از که  رایپالم ، مثلجنايت است عراق و سوريه توسط داعش از مصاديق اين

کاروانسرا برای افرادی که از صحرای سوريه  عنوانبه و شهرهای بسیار مهم در مرکز سوريه بوده
بار  برای اولین ارتش امپراتوری روم )اورلیانوس(را اين شهر  .کردند بسیار اهمیت داشتعبور می
آثار باستانی  ،داعش پیش از اين شد.های بعدی بازسازی و در دورهکرد میالدی ويران  174در سال 

رنوشتی سنیز  رایپالمدر عراق ويران کرد و آثار باستانی شهر  الحضرو  نمرودفراوانی را در شهرهای 
 21داشت.مشابه 

ه در سوري هاآن. کردتخريب را قبور مسلمین و ديگر مذاهب  ،داعش همچنین در سوريه و عراق
در  یحجر بن عدتخريب کردند که نبش قبر  داشتقبور متعددی را که ارزش تاريخی و مذهبی 

 ت.يکی از مشهورترين اين اقدامات اس ،سوريه
به قبور متبرکه  توانمی هاآندر عراق مراقد زيادی را منفجر کردند که از بارزترين  هاآن

خاصی  ستقدّ )ع(ونسيويژه قبر حضرت به .دکر اشاره ثیشو  سیجرج، ونسيپیامبرانی همانند 
ضرت مقبره ح. برانگیخته شدخشم ساکنان اين شهر  ،ها داشت و در پی تخريب آنبرای موصلی

. بنا شده بودسال قبل  2900هجری يعنی  291سال  ، درکیلومتری شمال بغداد 971)ع( در ونسي
د. بریبهره م حيو ضر قبور هيتسوگردان گروه داعش برای تخريب اماکن مذهبی از گردانی به نام 

آالت سنگینی که نفر است با استفاده از ماشین 900نزديك به  شاناعضای اين گردان که تعداد

 
13. Lane, Lottie, “Mitigating Humanitarian Crises During Non-International Armed Conflicts — The Role 

of Human Rights and Ceasefire Agreements”, Journal of International Humanitarian Action, 2016, p. 19. 

14. See: <http://time.com/4549266/isis-civilians-massacre-mosul-offensive/> 20.08.17. 

15. Niall McCarthy, “Where Syria & Iraq's Foreign Fighters Come From”, Statista, 2015, Available at 

<http://www.statista.com/chart/2658/where-syrias-foreign-fighters-come-from>20.08.17. 
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اماکن  ،نده بودبه چنگ آورد نواینرا پس از اشغال  هاآنو  بود موصلهای بزرگ در متعلق به شرکت
 21.ندردکمیتخريب را مذهبی و تاريخی 

 ، يعنیداردتری سابقه طوالنی ،المللیبینمنع بردگی نسبت به ديگر جنايات  :گرفتنبردگیبهـ 9
 يیقضاهيو با کمك رو جيتدرهمفهوم ب ني. اوجود داشت الهه 2307و  2133های قبل از کنوانسیون

 المللیینب یفریک وانيد یو سپس شعبه بدو نورنبرگمتحده در  االتيا یباالخص دو دادگاه نظام و
 نيکه در ا لیالملبین یفریک واني. بنابر اساسنامه ددش تبیینسابق، اصالح و  یوگسالوي یبرا
در  اریاعمال هرگونه سلطه و اخت یمعنگرفتن به یبردگ، بهکندمی یفرا معر يیمفهوم نوپا نهیزم

ا هقاچاق انسان انيدر جر یاریجمله اعمال چنان سلطه و اختازبر انسان،  تیرابطه با حق مالک
 .است ج(-1-7)ماده  زنان و کودکان ژهيوهب

و ترکمن را در عراق و  یحی، مسیزدياهای زنان و کودکان اقلیت ،داعش در موارد متعدد
 القدس همنطقدر  داعش. فروختیم اي کردیم استفاده زیبرده و کن عنوانبه آنان ازربوده و  هيسور

 ،ریزنان و دختران اس یرو ،بازار نيکه در ا کرد جاديفروش زنان و دختران ا یبرا یبازار ،در موصل
 27.زدندیم چانه هاآن ديو خر متیق ۀدربار دارانيزده شده و خر متیبرچسب ق

زنان  کرد، حملهسنجار  ةدر منطق نینشیزديا یروستا كيداعش به  ،به گزارش سازمان ملل
کل متش یگروه نیو همچنداد  انتقالموصل  بادوشبه زندان  را هاآنو ربود  راروستا  نيو دختران ا

هديه در  نعنوابهتا فرستاد مسیحی بودند به سوريه  اي یزديا شترشانیکه ب رازن و دختر  210از 
از  وانستندتبردۀ جنسی فروخته شوند. برخی از زنان که  عنوانبهها قرار گرفته يا اختیار تروريست

داقل ح ،ها گفتند: قیمت فروش دختران به اعضای داعشبه رسانه کنندفرار دست اعضای داعش 
 21.بوددالر  210دالر و حداکثر  11

 المللبینحبس يا ايجاد محرومیت شديد از آزادی جسمانی که برخالف قواعد اساسی حقوق ـ 4
ی را احد»د: کنجهانی حقوق بشر چنین تصريح می اعالمیه 3در اين زمینه ماده  د.شانجام می

 .«خودسرانه توقیف يا حبس کرد تواننمی
 یفریک وانيد یاز شعب بدو یکياز حبس ارائه داد،  یفيکه تعر المللیبینمرجع  نینخست

 ديبا تيربش هیجرم عل عنوانبهنظر آن شعبه، حبس ه سابق بود. ب یوگسالوي یبرا المللیبین
در چارچوب برنامه  یقانون حیبدون روند صح یکردن فرد از آزادمحروم یعنيخودسرانه باشد 

 
16. Jo H., Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World Politics, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2015, p. 234.  

17. Bahney, Benjamin and Johnston, Patrick , “Hitting ISIS Where It Hurts: Disrupting ISIS’s Cash Flow 

in Iraq”, RAND Corporation, 2014, [online], Available at: <http://www.rand.org/blog/2014/08/ hitting-isis-

where-it-hurts-disrupt-isiss-cash-flow.html> 20.08.17. 

18. See: <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-

women> 20.08.17. 
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 23.یرنظامیغ تیجمع هیا منظم عليسترده گ
 تحتتحمیل عمدی درد يا رنج شديد جسمی يا روحی بر شخصی که »يعنی : هشکنج ـ1

مشترک  9و ماده  الهه 2307و  2133های در کنوانسیون .«تبه شکنجه اس کنترل متهمِ
د و در غیر موارد جنگی نیز ش، اعمال شکنجه منع 2377های ژنو و پروتکل 2343های کنوانسیون
ها و معاهدات جهانی حقوق بشر و ساير کنوانسیون هالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعالمیمیثاق بین

ساسی منع شکنجه از قواعد ا امروزه اند. بنابراينشکنجه را منع کرده ،ای نیز به همین ترتیبمنطقه
 10ت.المللی اسبین و مهم حقوق بشردوستانه
رنج  ت:ه اسشدشماری از اين جنايت گروه داعش مرتکب مصاديق بی ،بر اساس تعريف فوق

گرفتن، که شامل فیلم شوندمیبه انحاء مختلف کشته افرادی که  ، نسبت بهروحی قبل از قتل
اکثر های جسمی در شکنجههمچنین . شودمی مألعامشده و قتل افراد در های ديکتهمصاحبه

ه است کامالً مشهود و بديهی شدهای قبل به مواردی از آن اشاره اعمال گروه داعش که در فصل
 .است
ا کردن اجباری يحاملگی اجباری، عقیم گیری جنسی، فحشای اجباری،تجاوز جنسی، برده ـ1

 12.شدمرتکب میگسترده  طوربهداعش که  هاآنرديف با هر شکل ديگر خشونت جنسی هم
قومی،  نژادی، ملی، مشخص به علل سیاسی، همجموعتعقیب و آزار مداوم هر گروه يا ـ 7

 ت.ه اسغیرمجاز شناخته شد ،المللبینحقوق  موجببهفرهنگی، مذهبی، جنسیتی يا علل ديگر که 
موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و ضررهای اجتماعی  ارتکاب اعمالی است کهآزار و اذيت، 
 11د.شوبه اشخاص میو اقتصادی 

های ايزدی و مسیحی و همچنین شیعیان در عراق و مصادره اموال اقلیت و دستگیری، تعقیب
گذاری و به معنای ناصری عالمت« ن»با  هاآنهای مسیحیان موصل که خانه ازجملهسوريه 

همچنین،  .ندشدگذاری و مصادره به معنای رافضی عالمت« ر»های شیعیان با حرف خانه
 

19. See: < http://www.icty.org/cases/party/706/4> 20.08.17. 

20. Reisman, W. and Silk, J., “Which Law Applies to the Afghan Conflict?”, American Journal of 

International Law, vol. 82, 1988, p. 465.  

ادتری يطور عمده در پی بروز بحران در يوگسالوی سابق با شدت زای است که بهپديده ،های جنسیتعرضات و خشونت .27

موارد ديگری نیز مدنظر قرار گفت  ،رم. در کنفرانس کردجهانی را به خود جلب  هنسبت به گذشته ظاهر شد و توجه جامع
کردن اجباری و هر شکل ديگر عقیم حاملگی اجباری، که عالوه بر تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری،طوریبه

ه عنوان جرم علیهايی پیش آمد که سرانجام حاملگی اجباری بهحاملگی اجباری بحث در مورد .خشونت جنسی نیز لحاظ شد
 .جنین نداشته باشدسقط در موردها ات داخلی دولترمشروط بر اينکه تأثیری بر مقر ه شد،تفبشريت پذير

 تجاوز به زنان و دخترانازجمله  ،ده استشداعش در موارد متعددی مرتکب تعرضات جنسی علیه زنان، دختران و کودکان  گروه
از کوهستان  یزديا افتگانيداعش. ناظران حقوق بشر که با نجات یهازندان در عهیش و ترکمن ،یحی، مسیزديا ۀشدربوده

 .دها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و برخی هم به همین علت خودکشی کردنگويند که برخی از آنسنجار مصاحبه کردند می

 .227 ، ص2939، ، جنگلیالمللنیب یفریک وانياسناد د ؛محمد جواد باقری،شريعت .22
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کوهستان سنجار در کردستان عراق از مصاديق آزار و اذيت  یزديادستگیری، تعقیب و ... کردهای 
 19.است المللیبیناساسنامه ديوان کیفری  7ماده 
نويس اساسنامه ديوان کیفری اين جنايت که در پیش ص:ناپديدکردن اجباری اشخا ـ1

 المللیینبديوان کیفری  ههايی اساسنامهم مطرح شده بود با اندکی تغییر در متن ن المللیبین
ناپديدکردن اجباری اشخاص يعنی بازداشت يا حبس يا ربودن »ديوان،  هاساسنام. طبق پذيرفته شد

 هانآو سپس امتناع  هاآناشخاص توسط دولت يا سازمان سیاسی يا با اجازه يا حمايت يا رضايت 
از پذيرش محرومیت اين اشخاص از آزادی يا امتناع از دادن اطالعات از سرنوشت يا محل وجود 

 14.«استاز حمايت قانون برای مدت طوالنی  هاآننمودن آنان به قصد محروم
ربودن زنان و دختران و  همچونداعش  از اعمالتوان به مصاديق متعددی مورد می نيدر ا

های ايزدی، ربودن و حبس زنان و دختران اقلیت مانندهای نامعلوم، در مکان هاآن حبس
در  لیالملبیننگاران، امدادگران همچنین ربودن خبرنگاران، روزنامهو...  شیعه ،مسیحی، ترکمن
امدادگر  ،گنیکس تریپ ،يی، خبرنگاران ژاپنیامريکاخبرنگار  ،یفول مزیج ازجملهعراق و سوريه 

مکان حبس و رعايت حقوق قانونی افراد  کردنطوالنی و بدون مشخصيی برای مدت امريکا
های در عراق و سوريه جنايتتا کنون  داعش با توجه به آنچه بیان شد، 11.کردر اشاره مذکو

های اقلیت عامقتل، خريدوفروش زنان و کودکان، تجاوز جنسی، متعددهای قتل ازجملهمتعددی 
 ، تخريب آثار باستانی و اماکنهاآنگرفتن بردگیبه ،شیعیانکرد ايزدی، مسیحی، ترکمن و 

 ه است.شدمرتکب و... را مقدس 
 

 جنایات جنگی .9-7

جنگی عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ يا حقوق مخاصمات  اتيجنا
الحاقی های ژنو( و پروتکل هچهارگانهای ژنو )عهدنامه 2343های مسلحانه، شامل عهدنامه

حاکم بر مخاصمات  المللبینم حقوق های مسلّو ساير قواعد و عرف 2377مورخ  1و  2های شماره
 .المللیبینو غیر المللیبین همسلحان

ند از: جنايات ارتکابی علیه افراد غیرنظامی، جنايات اجنايات جنگی بدون قید حصر عبارت
ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی، غارت اموال عمومی يا خصوصی در زمان جنگ، حمله، 

 
23. “The Atlantic, ISIS and the Foreign-Fighter Phenomenon”, 8 March 2015. Available at 

<http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/isis-and-the-foreign-fighterproblem/387166/> 
20.08.17. 

24. Meron, T., “International Criminalisation of Internal Atrocities”, American Journal of International 

Law, 89 (1995), No. 3, p. 562. 

25. See: <http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3770118/More-victim-Isis-thugs-Jim-James-

Foley-Story-moving-documentary-journalist-s-life.html> 20.08.17. 
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کلی، اهداف غیرنظامی دشمن که فاقد ضرورت نظامی  طوربهبمباران و تخريب شهرها و روستاها و 
 11.است

الی، های اشغجنايات ارتکابی در سرزمینکیفری،  لمللیابیناساسنامه ديوان  1ماده  مطابق
ود ای برای دفاع از خدن نظامیانی که سالح خود را بر زمین گذاشته يا وسیلهکرکشتن و مجروح

ه، از زمره جنايات جنگی های ممنوعاند، خیانت جنگی و استفاده از سالحندارند و تسلیم شده
 ند.شومحسوب می

 یحقوق ماهو نهی( در زمرم)اساسنامه المللیبین یفریک وانياساسنامه د مینحوه تنظبا توجه به 
 تیولمسئ یشده و اصول کل فیکه الزم بوده مشخصاً توص یاز جرائم تا حد یاریبس ،یفریک
حو نکامل و به لیباالخص با تفص ،یجرائم جنگ است. هشد حيتشر لیتفصبه یفریک

م يجرا یدرستبه ،یمفهوم جرم جنگ ن،يشده است. عالوه بر ا نيو تدو میتنظ یزیگبراننیتحس
ود که شیم دهيد زین یموارد ،حالنی. درعگیرددربرمی زیرا ن یدر منازعات مسلحانه داخل یارتکاب

در  .هاساسنام 1ماده  ، مانندشودیمحسوب م يیقهقرا یحرکت ،یجار المللبیننسبت به حقوق 
ر دجنايات جنگی گنجانده شوند که  عنوانبهاساسنامه سعی شده است که آن دسته از جناياتی 

 تاس انیرنظامیغ هیعل اي ،ميجرااکثر  ،عمل درشك و ترديدی وجود ندارد.  هاآنبودن عرفی مورد
قض ن ،المللیبیندر چارچوب منازعات مسلحانه م يجرا نيمقاومت مسلحانه. ا یهانهضت هیعل اي

و  نوژ یهانویتحت کنوانس تياموال مورد حما اي تياز اشخاص تحت حما یکيفاحش نسبت به 
شرط که اين جنايات در ابعاد گسترده انجام شده اين پیش 17شوند.یم دهیاول نام یپروتکل الحاق

 .استهای چهارگانه باشد، تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیون
 گیرندهدربر ه است،شدکه در مقاله حاضر ذکر  علیه بشريت داعشمصاديق جنايات  بسیاری از

نگاران، امدادگران، شهروندان و تجاوز به قتل خبرنگاران، روزنامهمانند  ،شودجنايات جنگی نیز می
کشتن نظامیانی که سالح خود را بر زمین  ،ه و...ترکمن، شیع زنان و کودکان ايزدی، مسیحی،

ترين مصاديق وقوع اين جنايت داعش را . يکی از مهمای برای دفاع از خود ندارندوسیله گذاشته يا
نفر از دانشجويان  2700که طی آن حدود دانست در عراق  کرياسپاجنايت در پايگاه هوايی  توان می
 11.به قتل رسیدند غیرمسلحصورت بهاين دانشگاه  هشیع

 

 
26. Abresch, W., “A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights 

in Chechnya”, Center for Human Rights and Global Justice Working Paper, Extrajudicial Executions 

Series, No. 4, 2005, p. 17. 

 صص، 2917، جنگل، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی ،یالمللنیب یفریحقوق ک ؛ویکسسه، آنتون .21

70-11. 

28. See: <https://www.hrw.org/news/2016/01/31/iraq-possible-war-crimes-shia-militia> 20.08.17. 



  725   المللیقابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تجاوز جنایت .2-7
رسیدگی به جرم تجاوز را در صالحیت  ،المللیاساسنامه ديوان کیفری بین 1ماده  2بند  (د)شق 

ه اين تواند بکه ديوان تحت آن میرا تعريف تجاوز و شرايطی  ،ديوان دانسته است ولی اساسنامه
سیونی برای بررسی اين موضوع و یبه تشکیل کم 219و  212طبق مواد  ،موضوع رسیدگی کند

ز ای که هفت سال پس اشرايط به اساسنامه ديوان در کنفرانس بازنگری تعاريف وانضمام اين 
برای  رم 2331است. لذا در مذاکرات ده کرمنوط ، شودمیاالجراشدن اساسنامه ديوان تشکیل الزم

تعريف تجاوز به  عنوانبهرا  9924 نامهعقطاعالم کردند که  هادولت المللیبینايجاد ديوان کیفری 
دارد که مقررات راجع به تجاوز ديوان بیان می ،اساسنامه 1ماده  1ذيل بند  شناسند.رسمیت نمی

بايد با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد. آنچه در اين بین آشکار است تمايل 
ه نهاد واگذاری آن باعضای شورای امنیت به داشتن انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم 

 90تفسیری موسّع از تجاوز دارند. ارائهکه ساير کشورها سعی در درحالی 13 ،المللی ديگری استبین
 

 المللیبینتعقیب داعش در دیوان کیفری  تیقابل .2

ه ارجاع پرونده به کد کنمی تعقیبرا گفته پیش المللیبینجرايم زمانی  ،المللیبینديوان کیفری 
موضوع اعمال  هاساسنامه، ب 24و  29)مواد : صورت بگیرديکی از اشکال و شرايط خاص زير 

  92.د(انصالحیت قضايی ديوان پرداخته
 

 مطابق) ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای عضو اساسنامه .7-2

 (اساسنامه ديوان 24و ماده  29ماده  (الف)بند 
  :صورت بگیرد زير شروط از يکی که کند اعمال را خود صالحیت تواندمی صورتی در ديوان

 کهیدرصورت يا باشد داده روی نظر مورد جنايت آن، قلمرو در که يیهادولت از يکی حداقل الف(
بت رسیده آن به ث در هواپیما يا کشتی آن که دولتی يافته، ارتکاب هواپیما يا کشتی در جنايت آن

  ؛است عضو اساسنامه باشد
 

 المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین، هالیتحل و دادهايرو ماهنامه، «المللینگاهی به ديوان کیفری بین»موسوی، علی؛  .29

 .2910، 211، شماره وزارت امور خارجه

 و کشینسل جنايات بررسیزاده؛ برای اطالعات بیشتر در رابطه با جرايم داخل در صالحیت ديوان، ن.ک: ابراهیم بیگ .90

اپ و المللی و جمهوری اسالمی ايران، مرکز چ، ديوان کیفری بینالمللیبینبر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کیفری  جنايات
فری )در پرتو اساسنامه ديوان کی المللیبینبر حقوق کیفری  درآمدیو همچنین، علیرضا ديهیم؛ 2973انتشارات وزارت امورخارجه 

 . 2910رات وزارت امور خارجه المللی(، مرکز چاپ و انتشابین

 فصلنامه ؛رسول عابدو  نیحس ی،محمدصادقریم ی ـالمللنیب یفریدر اساسنامه دادگاه ک یفریعدالت ک یاجرا هیجرائم عل .97
 . 37-210 ص، ص2932 زيی، پا2، شماره اولدوره  ،یفریک حقوق پژوهش
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 باشد.  اساسنامه عضو است آن تبعه تعقیب، يا تحقیق مورد شخص که دولتی يا (ب
به واقع  .ت استبودن و ملیالمللی مبتنی بر اصل سرزمینیکیفری بین ديوانصالحیت بنابراين 

مدعی صالحیت بر دعوای کیفری بر مبنای دو  تواند نوعاًالملل، يك دولت میاساس حقوق بین بر
اصل، يعنی اصل صالحیت سرزمینی و اصل صالحیت مبتنی بر ملیت باشد و اساسنامه هم بر 

 ت.و پذيرفته اسکرده بینی همین مبنا اين دو گزاره را پیش
صالحیت سرزمینی، اعمال صالحیت از سوی يك دولت بر اشخاص، اعمال يا حوادث اتفاقی 

ترين پايه استنادی دولت در اعمال ها، اساسیو آن دولت است که در میان انواع صالحیتدر قلمر
 ،واقعريشه در حاکمیت هر دولت و به ،شود زيرا اين نوع صالحیتصالحیت خود محسوب می

 91د.حاکمیت ملی آن دار
که  شودمی الملل کیفری تلقیرو، اين صالحیت، قاعده، معیار و استاندارد در حقوق بینازاين

تواند المللی مییت مرتکب، دادگاه کیفری بیننظر از ملّصرف .الشمول و همگانی داردای عامگستره
 د.بر جنايات ارتکابی در قلمرو و سرزمین هر دولت عضو اعمال صالحیت کن

اساس اين صالحیت، در صورت ارتکاب يکی از جنايات مندرج اساسنامه در قلمرو  بر یوانگه
های عضو آن، مرتکب تحت تعقیب اين دادگاه قرار خواهد گرفت حتی اگر تبعه يکی دولتيکی از 

 د.عضو اين اساسنامه نباش یاز کشورها
که در شق  یت استشده در اساسنامه، اصل صالحیت مبتنی بر ملّنوع ديگر صالحیت پذيرفته

فعال  ناظر بر بازيگران ،حورمیتصالحیت ملّت. بینی شده اساساسنامه پیش 21ماده  1از بند  (الف)
 ،دو آن از يکی که است( ديدهبزه تبعه) ديدهبزه و منفعل سناريوی مجرمانه، بزهکار )تبعه بزهکار(

شهروند يك دولت بوده و دولت مزبور به اين واسطه، صالح به رسیدگی جنايت  و تبعه ،دو هر يا
یت دهد تا صالحمحور به دولت اجازه مییتاصل صالحیت ملّ .شودمی هاآنارتکابی از سو يا علیه 

 د.خود را به خارج از مرزهايش گسترش ده
ای گونه ،اقعوواسطه اين صالحیت که در گستره صالحیت فراسرزمینی تجويز و به، بهحالنيباا

ت یدولت با يك جرم از رهگذر ملّ يكوسیله ارتباط شود، بهاز صالحیت فراسرزمینی برشمرده می
رتیب تبه هاآنای از تابعیت منفعل( که عده) ديدهرم )تابعیت فعال( يا شخص بزهشخص متهم ج

 99د.شواند، محدود میبه صالحیت شخصی مثبت و منفی ياد کرده
 موجبهبای است که مناقشهمحور، خواه فعال يا منفعل، ابزار بنیادی بییتاصل صالحیت ملّ

 د.تواند صالحیت فراسرزمینی را ادعا کنآن، دولت می

 
32. Mary Kaldor, “In Defence of New War”, 2 Stability: International Journal of Security and 

Development, Art. 4 (2013). 2(1): 4, pp. 1-16. 
33. Solomon, S., “Internal Conflicts: Dilemmas and Developments”, The George Washington 

International Law Review, 38 (2006), No. 3, p. 582.  
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 اساس که بردانست ها قاعده يا اصل حاکمیت دولت بايستی را میصالحیت چنین ريشه اتخاذ
 هاآنها از يك سو حق دارند از تبعه و شهروندان خود در صورت ارتکاب جنايت علیه آن، دولت

از سرزمین و قلمرو داخلی دست  خارجو از سوی ديگر، شهروندان و اتباع خود را که در  کنندحمايت 
کار عمومی و اف المللیبینموجب خدشه به حیثیت و شأن دولت در صحنه زنند و به ارتکاب جنايت می

 .دندانب مسئول یفریلحاظ ک به، ندشواز موارد موجب مسئولیت دولت می یدر بسیارو  ندشومی
 قیقیح صالحیت خود را بر اشخاص ،المللیدادگاه کیفری بین که دهدنشان میآنچه بیان شد 

هايی که صالحیت اين دادگاه را های عضو هستند و هم تبعه دولتتبعه و شهروند دولتهم که 
 مشمولهريك از جنايات  مرتکبینممکن است  بر اين اساس 94دارد.اعمال می اند،پذيرفته

م در دولت که جردرحالی د،قرار بگیرندادگاه آن  تعقیب تحت ،کیفری المللیبینصالحیت ديوان 
و  اتمقام اب ندارند کههايی که عضو نیستند الزامی اما دولت .عضو اساسنامه ارتکاب نیافته باشد

لمرو قتعقیب تبعه خود که مرتکب جنايتی در صالحیت اين دادگاه در  در موردمراجع اين دادگاه 
 91.همکاری و مساعدت کننداند، ملی خود شده

هزار سهکننده امور مبارزه با تروريسم اتحاديه اروپا، حدود بنا بر اظهارات هماهنگ ،1021 ليآوردر 
 یز کشورهاا یاریبس .دتبعه کشورهای اروپايی به گروه تروريستی داعش در سوريه و عراق پیوستن

 ،اساسنامه 21و با توجه به مقرره ماده  شوندیممحسوب  وانيددر زمره دول عضو اساسنامه  يیاروپا
بر مرتکبین جنايات تحت صالحیت ديوان که از  المللیبینامکان اعمال صالحیت ديوان کیفری 

با  ،. به عبارت ديگراست متصور اندو در سوريه و عراق دست به جنايت زده هستندداعش  یاعضا
م داعش پیوسته و مرتکب جراينفر از کسانی که به خدمت گروه تروريستی صدها  توجه به اينکه

مانند تونس، ، همگی از اتباع دول عضو ديوان، شوندمیداخل در صالحیت ديوان در عراق و سوريه 
الحیت صی عضو دارای هادولترايم اتباع جديوان نسبت به  د،هستن و اردن فرانسه، هلند، استرالیا

مانند عراق يا  ،، حتی اگر آن رفتارهای مجرمانه در قلمرو سرزمینی دولت غیرعضواستشخصی 
ور و در اين دو کش شدهعضو داعش شان اتباع که عضو اساسنامه یهادولت. لیکن شودسوريه واقع 

ه جرايم تبعه معنی که ببدين  ؛دنکنصالحیت تکمیلی خود نیز توجه به اند، بايد مرتکب جنايت شده
 ،اساسنامه ديوان 27ماده  2بنا بر بند  ،در غیر اين صورت .ندکنخود که عضو داعش شده رسیدگی 

 و ندکتواند اعمال صالحیت میديوان دار به موضوع رسیدگی نکند، که دولت صالحیتدرصورتی
 هانآهای خود توسط دولت هاآننشدن تعقیب اين خارجیان بايد پس از اطمینان ديوان از تعقیب

 
 .222-231، صص 2911، جاودانه، یفریک یالمللنیب وانيد تیصالحطهماسبی، جواد؛  .92

35. Bela Kapur, “5 Stations on the Way to Damascus: Protecting Human Rights During and After 

Conflict”, Georgetown Law Human Rights Institute, Perspectives on Human Rights, vol. 1, No. 1, 
November 2014, p. 13. 
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دگی به رسی« قادر»يا « مايل»دار، که دولت صالحیت کندتواند احراز در اين راستا ديوان می 91.باشد
رار ق صدور يا رسیدگی جريان رغمعلی حتی که داشت خواهد حق ،صورت اين در نبوده يا نیست و

 .ندکمنع پیگرد يا حتی اتمام محاکمه و دادرسی، موضوع را قابل پذيرش دانسته و به آن رسیدگی 
وجود از  ،ایضمن بیانیه (میالدی 1021آوريل  1) 2934، در نوزدهم فروردين فاتو بنسوداخانم 

، ديوانمشی دادستانی با اشاره به آنکه خط وی. سخن گفتديوان مانع برای اعمال صالحیت 
بر اطالعات  اکه بن دکراعالم  ،ندهستولیت ئتمرکز بر سران و رهبرانی است که دارای بیشترين مس

 ندارند را های عضو ديوانتابعیت دولت ،عراقی هستند و بنابراين ،سران گروه داعش ،شدهدريافت
اعالمیه » ا توديعپیوستن به ديوان ي ،دولت عراق و سوريه به توصیه خانم دادستانو در اين راستا 

 نوانعبه« شورای امنیت ملل متحد»وضعیت داعش از سوی « ارجاع»صالحیت ديوان يا « پذيرش
 .استسازی صالحیت ديوان حل جايگزين برای فعالراه

به جرايم  در رسیدگی المللیبینفاقد وجاهت است زيرا اگر ديوان کیفری دادستان  اما اين گفته
 ،صالحیت دارداند ی ايشان اساسنامه ديوان را پذيرفتههادولتاتباع خارجی عضو داعش که 

مانعی نیز در مسیر  و ديگراست  موجود ،صالحیت شخصی ديوان محقق است و شرط صالحیت
 97ت،اس« قمضی»صالحیت ديوان در اين ماجرا و ادعای ايشان مبنی بر اينکه  اعمال آن وجود ندارد

می مفهوم مبه ،بودن صالحیتمضیق و موسعبالوجه است زيرا ديوان يا صالحیت دارد يا ندارد و 
 ندارد.جايی ديوان است که در اساسنامه 

 

 ارجاع به دادستان دیوان توسط یکی از کشورهای غیرعضو اساسنامه  .2-2
ز ا صالحیت ديوان را و آن کشور باشد کشورهای غیرعضو اساسنامهيکی از جرم در قلمرو هرگاه 

 تواند جرم را به دادستان ديوان، میرخانه پذيرفته باشدیای نزد رئیس دبطريق سپردن اعالمیه
 (21ماده  9طبق بند ارجاع دهد. ) المللیبینکیفری 

گیری بايد برای پیند یستن ديوان عضو اساسنامه که ی عراق و سوريههادولتبديهی است که 
 پذير شود.امکانعمالً تعقیب  دهند تابای نزد رئیس دبیرخانه اعالمیه ،شجنايات داع

 

 ورود شخص دادستان  .9-2
 (اساسنامه 21و  29ماده  موجببهالذکر )فوق 2در بند  (ب)و  (الف)شرط  با تحقق يکی از دو

 
36. Fleck, Dieter, “Humanitarian Protection against Non-State Actors”, in J. A. Frowein, K. Scharioth, I. 

Winkelmann, and R. Wolfrum (eds.), Verhandeln fűr den Frieden – Negotiating for Peace: Liber amicorum 

Tono Eitel (2003), at 64.  

37. Hyeran Jo, Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World Politics, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2015, p. 39.  
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 دسته جرايم مشمول صالحیت ديوان ب در موردساً بر اساس اطالعاتی که أر تواندمیدادستان 
های حقیقی و حقوقی غیردولتی شخصیتتمام  ،و از سوی ديگر کندآورد تحقیقات را آغاز می
ند با اعالم جرم نزد دادستان ديوان، از وی تقاضا کنند تا نسبت به جرايم داخل در صالحیت توانمی

 91.کندديوان اعمال صالحیت 
 1) 2934نوزدهم فروردين  ، درفاتو بنسوداخانم بر همین اساس در خصوص جرايم داعش، 

الم اع« داعش»ای، موضع خود را نسبت به وضعیت گروه با انتشار بیانیه (میالدی 1021آوريل 
های میالدی، اخبار و گزارش 1024. خانم دادستان در اين بیانیه عنوان کرد که از تابستان سال دکر

در  «داعش»گروه موسوم به های گسترده از سوی پرشماری مبنی بر ارتکاب جنايت و ددمنشی
 را تحت نظر داشته است. هاآنو  کردهرو سرزمینی عراق و سوريه دريافت مقل

 .دستنیی عراق و سوريه عضو ديوان نهادولت»دارد: با صدور اين بیانیه بیان می دادستان ديوان
يافته در قلمرو نسبت به جرايم ارتکاب« صالحیت سرزمینی»با استناد به  تواندمیبنابراين ديوان ن

سبت و تنها ن ستین« صالحیت جهانی». ديوان دارای کندسرزمینی اين دو دولت اعمال صالحیت 
عضو  يافته توسط اتباع دوليافته در قلمرو سرزمینی يك دولت عضو يا ارتکاببه جرايم ارتکاب
 اجع بهرفاقد صالحیت الزم جهت تحقیق  ديوان را ،بر اين اساس یو .«استدارای صالحیت 
 93د.کناعالم میوضعیت داعش 

 

  (اساسنامه ديوان 29ماده  (ب)بر اساس بند ) از سوی شورای امنیت ارجاع .2-2

 موجبهبيك يا چند جرم ارتکاب يافته است رسد به نظر میوضعیتی را که در آن  ،شورای امنیت
شورای امنیت به ديوان، . ارجاع وضعیت توسط کندمیمنشور ملل متحد به دادستان ارجاع  7فصل 

نین چ که عضو اساسنامه نیستند يا جنايات واقع دررا سازد که جرايم کشورهايی ديوان را قادر می
 40.دکنش از سوی اين کشورها تعقیب اکشورهايی را بدون نیاز به قبول صالحیت

 دانست: شورای امنیت به ديوان های ارجاعدر زمره نمونه توانمیموارد زير را 
للی المشورای امنیت پرونده سودان را )که عضو ديوان نبود( به ديوان بین 1001در سال ف( ال

ه جمهور سودان را بعمر البشیر، رئیس ،المللیبینکیفری ارجاع داد. در اين دعوا ديوان کیفری 
 د.ارتکاب جنايت علیه بشريت محکوم کر

 
 مجله ،«کیفریبی اب مقابله در ملی قضايی هاینظام پويايی :کیفری المللیبین ديوان تکمیلی صالحیت» نژاد، هاله؛حسینی .93

 .211 ، ص2911 پايیز ـ زمستان ،42شماره  ،ششموسال بیست ،المللیبین حقوقی
39. See: < http://www.icicl.org/details.asp?id=258> 20.08.17. 

بهار  ،21شماره  ،قم یعال آموزش مجتمع مجله، «المللنیب یدر حقوق جزا تیو انواع صالح تیماه» حسن؛ پوربافرانی، .20

 .272 ص ،2912
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با  شورای امنیت، المللیبینرغم عدم عضويت لیبی در ديوان کیفری علی 1022در سال ب( 
 داد.لی ارجاع الملبه ديوان کیفری بین را پرونده معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ،ایقطعنامهصدور 

از  المللینويس قطعنامه ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بینفرانسه پیش 1024در سال پ( 
 ،نويسکشور از اين طرح حمايت کردند. اين پیش 10بیش از که  ماده کردطريق شورای امنیت را آ

نیروهای دولتی در خاک سوريه  ازجملهگرفته از سوی همه طرفین مخاصمه های صورتخشونت
گونه ن بود که ايناياستدالل روسیه  .دگرفت. اما روسیه و چین اين تصمیم را وتو کردنرا دربرمی

ديوان کیفری  ،به اين ترتیب .تحل بحران سوريه به شکل سیاسی اساهمانعی بر سر ر ،اقدامات
سوريه  داعش( در ازجملههای درگیر )کدام از گروهامکان رسیدگی به اعمال ارتکابی هیچ ،المللیبین

 .را پیدا نکرد

برای تعقیب اعضای داعش، ارجاع وضعیت از سوی شورای  روشترين ناسبم ،اساس نيابر 
وه اهمیت جلکم ،در اساسنامهو سوريه شود عدم عضويت عراق امنیت به ديوان است که باعث می

اين راه برای تحقیق و تعقیب اعضای بلندپايه داعش، از منظر ترکیب اعضای  حال،بااين» کند.
 عضو دايم شورای امنیت، عنوانبه امريکاالت متحده ايازيرا  مشکالتی است دچار ،شورای امنیت

و عراق  هيدر سور ینظام اتیداعش، در حال انجام عمل ديمقابله با تهد منظوربهدر حال حاضر 
 امريکا هوبالقموجب نگرانی  تواندمی ارجاع احتمالی وضعیت به ديوان از سوی شورای امنیتو  است

 .دشوموشکافی در ديوان  ،از اين موضوع شود که عملیات نظامی اين کشور در عراق و سوريه
 اعمال که کنند حمايت ایو ساير اعضای شورای امنیت، از مقرره امريکاممکن است رو ازاين

وص های قبلی در خصاينکه در قطعنامه کما ،کند استثنا هاآن اتباع به نسبت را ديوان صالحیت
عراق و  تیقطعنامه مربوط به ارجاع وضع ،ادي، به احتمال زنيا باوجود و لیبی چنین کردند. دارفور

 ،گذشته سال هچنان کشکست خواهد خورد، آن یاسیس ليبه دال یالمللنیب یفریک وانيبه د هيسور
 42.«مخالف شکست خورد یأر 1موافق و  یأر 29با  وانيبه د هيسور تیقطعنامه ارجاع وضع

 

 نتیجه 

شود که آنچه داعش در کشورهای سوريه و عراق اين نتیجه حاصل می ،از مجموع مطالب فوق
اشد که از کشی بمصداق بارز جنايت علیه بشريت، جنايت جنگی و نسل ممکن است مرتکب شده،

 مندرج در اساسنامه ديوان است. المللیِبینحیث صالحیت ذاتی، در زمره جرايم 
غیردولتی  بازيگران دولتی و ،المللیبیننظر از اينکه اساسنامه ديوان کیفری صرفبديهی است 

 
 جلهم تارنمای جهانی، فرخزاد ترجمه: ،«موانع و هاچالش: المللیبین کیفری ديوان در داعش تعقیب» آنا؛ برنا، ماری .27

-http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/21/prosecuting-isil) ،1021 سپتامبر 27 الملل،بین حقوق امريکايی

international-criminal-court-challenges-and-obstacles - September 17, 2015) 
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اعش د مسئلهبايد بیان داشت که در مواجهه با  ،در کنار هم قرار داده است المللیبینرا در سطح 
بار تاريخ معاصر جهان، ديوان اينك از دو راهکار برخوردار ترين وقايع فاجعهيکی از مهم عنوانبه

 :است
اساسنامه  هاآنی هادولتاتباع خارجی عضو داعش که  در مورداعمال صالحیت شخصی  ـ2

ت شده در اساسنامه اسامری پذيرفته ،اند، از سوی ديوانديوان را پذيرفته و به عضويت آن درآمده
 ندکتواند اعمال صالحیت میديوان دار به موضوع رسیدگی نکند، که دولت صالحیتدرصورتیو 
 هاآند ی خوهادولتتوسط  هاآننشدن تعقیب اين خارجیان بايد پس از اطمینان ديوان از تعقیب و

نع قرار م صدور يا رسیدگی جريان رغمعلی حتی که داشت خواهد حق صورت ديوان در اين .باشد
 .ندکپیگرد يا حتی اتمام محاکمه و دادرسی، موضوع را قابل پذيرش دانسته و به آن رسیدگی 

پس از ارجاع شورای امنیت ديوان  ،در اين صورت ارجاع موضوع توسط شورای امنیت؛ ـ1
 که عضو اساسنامه نیستند يا جنايات به دلیل عدم عضويت سوريه و عراقرا داعش جرايم تواند می

ما ا .دنکش از سوی اين کشورها تعقیب ابدون نیاز به قبول صالحیت ،چنین کشورهايی را واقع در
 انداز روشنی نیزچشمچنین امری وجود نداشته و  انجامامکان  ی عضو دائم،هادولتوتو دلیل ه ب

 شود.باره در آينده مشاهده نمیدر اين
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