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 چکیده
( صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به 6933)دی  2166ی جمهوری عربی سوريه از ابتدا

ترين موارد مهم .شدها سالح شیمیايی استفاده داخلی تبديل شد. در اين درگیری انهمسلّحهای درگیری
 0نفر کشته شدند و ديگری  6011حدود  ،( بود که در اثر آن6932مرداد  91) 2169اوت  26يکی  ،آن

لحاظ  مجروح برجای گذاشت. به 011کشته و  611( بود که حدود 6931دين فرور 61) 2167آوريل 
عنوان جنايت به« استفاده از سالح شیمیايی»حقوقی اين بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن 

جنايت  ،های داخلی سوريهالمللی کیفری، آيا استفاده از سالح شیمیايی در درگیریدر اساسنامه ديوان بین
شود؟ و آيا با توجه به عدم عضويت سوريه در اساسنامه المللی تحت صالحیت ديوان محسوب میبین

صالحیت کند؟ محققین در  اِعمالتواند نسبت به وضعیت سوريه المللی کیفری، اين دادگاه میديوان بین
ديوان، اين مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنايات تحت صالحیت 

کارگیری سالح شیمیايی در مخاصمات داخلی سوريه را مصداق جنايت جنگی دانستند. همچنین به
اوگاندا در ژوئن  یکامپاالدهد، با توجه به اصالحات اساسنامه ديوان در های پژوهش نشان میبررسی
 اِعمالاع دهد، سوريه را به ديوان ارج« وضعیت» ،که شورای امنیت صورتی (، در6933)خرداد  2161

 پذير است.المللی کیفری بر آن امکانصالحیت ديوان بین
 

 واژگان کلیدی
 صالحیت ،المللی کیفریديوان بین ،جنايت جنگی ،مخاصمات داخلی سوريه ،سالح شیمیايی

 
 الملل و حقوق بشر دانشگاه مفید قم دانشیار گروه حقوق بین mhabibiim@gmail.com 
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 مقدمه
( آغاز شد، 6933) 2161دنبال تحوالت اجتماعی و سیاسی در کشورهای عربی که از سال  به

زودی به ( صحنه اعتراضاتی بود که به6933 )دی 2166سوريه نیز از ابتدای  جمهوری عربی
تبديل شد. گذشته از  مسلّحخونین میان نیروهای دولتی و معترضان  انهمسلّحهای درگیری

 6المللی(داخلی )غیربین انهمسلّحها، اعتراضات در سوريه به مخاصمه های اين درگیریريشه
برانگیز بسیاری از رنگ و مناقشههمچنان ادامه دارد و عملکرد پرمدت انجامید که طوالنی

در کنار نقض  ،شورای امنیت در بحران داخلی اين کشور 2های عضو دائمويژه دولتها، بهدولت
 
بودن اين مخاصمات المللیداخلی يا بین ،ی در حقوق حاکم بر آن داردنقش جدّ ،که تعیین نوع مخاصمات سوريه آنجا از .8

است. بر  مهم های شیمیايی بسیارکارگیری سالحالمللی کیفری بر موضوع بهصالحیت ديوان بین اِعمالويژه از جهت امکان هب
 را یمسلّحدولت سوريه، مخالفان  که آنجا از، 6303های چهارگانه ژنو به کنوانسیون 6377دوم الحاقی اساس معیار پروتکل 

هايی از معارض بر بخش مسلّحهای شناسايی کرده است و گروه« طرف مخاصمه» عنوانبه نددجنگیکه علیه دولت می
 6303های يی اجرای پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونتوانا ،های نظامی خودسرزمین سوريه تسلط دارند و در هدايت فعالیت

الملل بشردوستانه، حقوق بین ؛المللی است. جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبريانژنو را دارند، مخاصمات سوريه از نوع غیربین
ک سوريه در دلیل ديگر اين ادعا آن است که اين مخاصمات فقط در خا .31، ص 6937میزان،  ،انه داخلیمسلّحمخاصمات 

قواعد کاربردی حقوق  ؛راجرز آنتونی پی وی و پل مالرب. کشور ديگری در آن درگیر نیستند مسلّحجريان است و نیروهای 
المللی اساسنامه ديوان بین 3(2ماده )و() .00، ص 6933، ترجمه: کمیته ملی حقوق بشردوستانه، امیرکبیر، انهمسلّحمخاصمات 

 6303های مشترک کنوانسیون 9کند و با معیار ماده انه داخلی نیز همین معیار را تأيید میحمسلّکیفری در تعريف مخاصمه 
 ,Tadic Case, ICTY Reports, 1997) تاديچهای المللی در پروندهبین قضايیرويه ،نیز مطابقت دارد. از سوی ديگر

Para.70.  ،)میلوشوويچ (ICTY, The Prosecutor v. Slobodan Milosevic, (Milosevic Case), No.IT-02-54-T, 

2004, Para 23. ) باشکاسکیو (ICTY, Boskosk Case, No.It-04-82-T, 2008, Paras. 177-179) المللی در ديوان بین
بودن المللی کیفری برای رواندا، که در تعیین داخلیدر ديوان بین سوآکايهکیفری برای يوگسالوی سابق و نیز رأی پرونده 

های غیردولتی بر بخشی از سرزمین انه را جايگزين معیار کنترل گروهمسلّحمخاصمات « شدنطوالنی»صمات، شرط مخا
بیش از شش سال است که جريان دارد و نیز استفاده که ها لفان و تروريستامخاصمات دولت سوريه با مخ .کننداعالم می

 بودنالمللی يا داخلیبینها، حکايت از غیرهای مخالف و تروريستهسنگین دولت سوريه از تجهیزات و ادوات نظامی علیه گرو
انه مسلّحالمللی مخاصمات ابعاد حقوقی بین ؛بافتی و علی هنجنی.ک: نگین شفیعین ،های مذکور دارد. در اين زمینهدرگیری

، 6933دانش،  ، شهرردوستانهحقوق بشر و حقوق بش ،تروريسم ؛؛ محسن عبدالهی21-10، صص 6932، میزان، المللیبینغیر
تعهد و التزام » ؛.ک: علی توکلی طبسی و فرنگیس منصورین؛ و برای تحلیل ماهیت حقوقی مخاصمات سوريه 911ص 

 صص ،6930تابستان  ، بهارـ12، شماره المللیمجله حقوقی بین ،«متخاصمین به حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوريه
679-613 . 

مردم سوريه « تنها نماينده مشروع»قابل توجه است که فرانسه و بريتانیا اعالم کردند که ائتالف مخالفان را  ،برای مثال .2

 ن.ک:شناسند. می
http://world.time.com/2012/11/14/france-recognizes-syrias-opposition-will-the-west-follow-suit/ and,  
http://www.theguardian.com/world/2012/nov/20/uk-syrian-opposition-sole-legitimate-representative-

people 

بر اساس  .اعطا کرد (Foreign Mission Status) «وضعیت هیئت خارجی» ،اياالت متحد امريکا نیز به ائتالف مخالفان سوريه
از معنای برخورداری ائتالف مخالفان سوری  اگرچه از حیث حقوقی به« وضعیت هیئت خارجی»داخلی امريکا، اعطای  قوانین

 مند خواهد بود.آن هیئت از برخی مزايا مانند داشتن حساب بانکی و تجهیزات ارتباطی اختصاصی بهره های ديپلماتیک نیست،مصونیت

http://world.time.com/2012/11/14/france-recognizes-syrias-opposition-will-the-west-follow-suit/
http://www.theguardian.com/world/2012/nov/20/uk-syrian-opposition-sole-legitimate-representative-people
http://www.theguardian.com/world/2012/nov/20/uk-syrian-opposition-sole-legitimate-representative-people
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مورد  ،ها سبب شده است ابعاد مختلف موضوعدر حین درگیری 9حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
اوج  0.گیردنظران قرار دانان و صاحبالمللی و همچنین حقوقهای بینتوجه نهادها و سازمان

مرداد  91) 2169اوت  26ها اعالم کردند در ها به بحران سوريه هنگامی بود که خبرگزاریتوجه
پس از  1اند.شده نفر کشته 6011بیش از  ،نتیجه استفاده از سالح شیمیايی در سوريه ( در6932

شهريور  21) 2169سپتامبر  61مان ملل متحد، اين سازمان در انجام بازرسی کارشناسان ساز
در دمشق قديم را ه گسترده از سالح شیمیايی استفاد، (A/HRC/24/46)( در گزارش خود 6932

گمان طیف که بی 1نظامیان شده است تأيید کرد،( که منجر به تلفات سنگین غیرغوطه)
استفاده  مورد درهیئت اعزامی ملل متحد  7داشت. ها و اظهارنظرها را در پیای از واکنشگسترده
هفت  ،ياب است در گزارش نهايی خودهای شیمیايی در سوريه، که يک گروه حقیقتاز سالح

همچنین  3د.کررا تأيید  2169کارگیری سالح شیمیايی مورد ادعا در سال مورد از شانزده مورد به
و  2161یايی، استفاده از سالح شیمیايی در های شیمياب سازمان ممنوعیت سالحهیئت حقیقت

، حدود ادلبدر استان  خان شیخوندر اثر بمباران  2167در چهارم آوريل  3را تأيید کرد. 2167
کارگیری سالح شیمیايی در سوريه، در نفر مجروح شدند. از ابتدای تأيید به 011نفر کشته و  611

آن  61جايگزين حمله نظامی مطرح شد، عنوانهب ازجملهای مختلف، ديدگاهی که میان اظهارنظره
المللی در ديوان بین بايدهای سوريه بود که عامالن استفاده از سالح شیمیايی در درگیریآن 

 
3. U.N. Gen. Assembly, Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of 

Inquiry on the Syrian Arab Republic, at Summary, U.N. Doc. A/HRC/21/50, Aug. 16, 2012. 

 http://opiniojuris.org و http://www.ejiltalk.orgن.ک:  ،بارهالمللی در ايندانان بینهای حقوقبرای مطالعه برخی از تحلیل .4

5. Syria Chemical Weapons Allegations, BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-ast 22557347 

last updated Aug. 21, 2013. accessed Aug. 30, 2013. 

6. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45856#.U05RJc5P1kh accessed May 15, 2014. 

کاربرد  2169دسامبر  27مورخ  2663یت در قطعنامه کارشناسان ملل متحد، شورای امن 2169سپتامبر  61پس از گزارش . 7

های چارچوب امحای سالح ،اين قطعنامههای شیمیايی در سوريه را محکوم کرد بدون آنکه مرتکب را تعیین کند. سالح
های شیمیايی سوريه به سازمان ممنوعیت سالح ،شیمیايی سوريه در حین جنگ داخلی اين کشور بود. متعاقب اين قطعنامه

تحت نظر سازمان مزبور امحا شد. مطابق آخرين گزارش سازمان ممنوعیت  ،حات شیمیايی اين کشوریپیوست و تسل
های شیمیايی که سوريه به کارخانه تولید و مرکز نگهداری سالح 27مورد از  21، 2167سپتامبر  21های شیمیايی مورخ سالح

  ک:.. ننابود شد ،از سوريه به خارج از قلمرو کشور منتقل شده بودکه هر آنچه تسلیحات شیمیايی ده بود و کرسازمان معرفی 

https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/86/en/ec86dg23_e_.pdf 

تأسیس شد. برای مشاهده گزارش نهايی اين  2169مارس  26دبیرکل وقت ملل متحد در  ،بان کی موناين هیئت توسط . 1

 ک:ن. 2169دسامبر  69هیئت مورخ 

https://undocs.org/A/68/663. 

 های شیمیايی ايجاد شد.توسط سازمان ممنوعیت سالح 2160آوريل  23اين مأموريت در . 3

10. http://news.yahoo.com/france-seeks-icc-involvement-syria-war-crimes-213215697.html, 

http://greenshadowcabinet.us/statements/obama-should-seek-legal-prosecution-not-illegal-war. Accessed 
September 4, 2013. 

http://www.ejiltalk.org/
https://undocs.org/A/68/663
http://news.yahoo.com/france-seeks-icc-involvement-syria-war-crimes-213215697.html
http://greenshadowcabinet.us/statements/obama-should-seek-legal-prosecution-not-illegal-war
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 ،اگرچه گزارش سازمان ملل متحد 62محاکمه و مجازات شوند. 66کیفری تحت پیگرد قرار گرفته،
ها مسئولیت نظراغلب اين اظهار 69تکبان آن،کارگیری سالح شیمیايی بود و نه تعیین مرداير بر به

  60.دانستندمیبشار اسد  ،جمهورموضوع را متوجه سران دولتی سوريه و شخص رئیس
المللی کیفری و و تحلیل واقعه، تفسیر اساسنامه ديوان بین کوشد با تجزيهاين مقاله می

امه، همچنین با توجه به و ديگر اسناد مرتبط با اساسن 61کامپاالآن در  2161اصالحات سال 
های سوريه به اين سؤال پاسخ گويد که آيا ديوان و تطبیق قواعد اساسنامه بر واقعیت قضايیرويه

سالح کارگیری به تواند موضوعالمللی کیفری میبینالملل، ديوان در پرتو قواعد فعلی حقوق بین
را تحت تعقیب «( وع سوريهموض»)از اين پس  سوريه داخلی انهمسلّحشیمیايی در مخاصمات 

 
رئیس  ،به محمد مسعودخان 2169ژانويه  60ای مورخ طی نامه ،کشور ديگر 17گفتنی است که نماينده دولت سوئیس و . 88

رجاع وضعیت اين خواستار ا ،به جهت نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سوريه ،شورای امنیت 2169ماه ژانويه 
 ک:.کدام طرف درگیری است. ن ،المللی کیفری شده بودند؛ منصرف از اينکه مرتکب اين جناياتکشور به ديوان بین

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29293.pdf. 

 جودی ويلیامزبرنده جايزه صلح نوبل:  در روسیه، شش زنِ G20در گروه  2169اول سپتامبر  ،در نشست يکشنبه ازجمله. 82

تماال( از آ)گو ريگوبرتا منچوتوم)لیبريا( و  لیما گبوی)ايرلند(  مايريد ماگواير)امريکا( شیرين عبادی )ايران( توکل کرمان )يمن( 
یمیايی در های شاستفاده از گزينه نظامی، وضعیت استفاده از سالح جایبهشورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که 

 المللی کیفری ارجاع دهد. ن.ک: مخاصمات داخلی سوريه را به ديوان بین
https://nobelwomensinitiative.org/refer-syrias-use-of-chemical-weapons-to-the-icc-nobel-peace-laureates .  

اند تا وضعیت صد گروه جامعه مدنی از شورای امنیت خواستهاعالم کرد که يک 2160مه  60بان حقوق بشر در همچنین ديده
 ريه را به ديوان ارجاع دهد. ن.ک:سو

https://www.hrw.org/news/2014/05/15/syria-groups-call-icc-referral Accessed December 22, 2017  .  

اعالم کرد هر دو  2162المللی تحقیق درباره جمهوری عربی سوريه در سال ارش کمیته مستقل بینگفتنی است که گز. 89

رئیس  ،ادموند مولِتبه گزارش اند. مرتکب جنايات جنگی و جنايت علیه بشريت شده ،ويژه دولت سوريههطرف درگیری و ب
عش مسئول استفاده از گاز سولفور خردل در حمله کارگیری سالح شیمیايی در سوريه، دامشترک تحقیق درباره به کارسازو

 است. ن.ک:  خان شیخوندر  2167آوريل  0بوده و دولت سوريه مسئول انتشار گاز سارين در حمله  ام حوش 2161
https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58051#.Wj8HGDTYXcs Accessed at 24 December of 

2017  .  

النصره شناخته که قبالً با نام جبهه تحريرالشام، اين منطقه در کنترل گروه خان شیخوندر زمان حمله  قابل ذکر است که
های سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که جنگنده ،ايگور کوناشیکوفژنرال  ،خان شیخونشد قرار داشت. پس از حمله می
که با ده کرمیتسلیحات شیمیايی نگهداری ، تحريرالشام ،آن انبار اند و احتماالً درها يک انبار تسلیحات را هدف قرار دادهآن

کارگیری سالح شیمیايی های داخلی سوريه، مسئولیت بهيک از طرفین درگیریکنون هیچ تا ،حالباايناند. بمباران فعال شده
همکاری سازمان ملل متحد  ةیجدر نت 2161در  (Joint Investigation Mechanism) تحقیق مشترک کارسازواند. را نپذيرفته

ها و پذير باشد( اشخاص، نهادها، گروهمنظور شناسايی )تا آنجا که امکان های شیمیايی بهو سازمان ممنوعیت سالح
 يا به نحوی حمايت کردند، تأسیس شد. ند، سازمان دادبه کار بردندهايی که سالح شیمیايی در سوريه دولت

14. See: http://opiniojuris.org/2013/01/14/fifty-seven-countries-call-for-referral-of-the-syria-situation-to-

the-icc-analysis-of-the-merits-of-the-referral-and-concerns-as-to-its-implementation/Accessed September 

30, 2013 and, Juan Carlos Portilla, “Prosecuting Bashar Al-Assad: Can the International Criminal Court 
Exercise Jurisdiction Over Syria?”, available from: http://www.fletcherforum.org/2013/09/26/portilla2/ 

accessed September 30, 2013. 

 شد.  پايتخت کشور آفريقايی اوگاندا مورد بازنگری و اصالح واقع کامپاالدر  2161المللی کیفری در سال اساسنامه ديوان بین .85

https://nobelwomensinitiative.org/refer-syrias-use-of-chemical-weapons-to-the-icc-nobel-peace-laureates%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d
https://www.hrw.org/news/2014/05/15/syria-groups-call-icc-referral%20Accessed%20December%2022
http://opiniojuris.org/2013/01/14/fifty-seven-countries-call-for-referral-of-the-syria-situation-to-the-icc-analysis-of-the-merits-of-the-referral-and-concerns-as-to-its-implementation/Accessed
http://opiniojuris.org/2013/01/14/fifty-seven-countries-call-for-referral-of-the-syria-situation-to-the-icc-analysis-of-the-merits-of-the-referral-and-concerns-as-to-its-implementation/Accessed
http://www.fletcherforum.org/author/juancarlos-portilla/
http://www.fletcherforum.org/2013/09/26/portilla2/


  07   المللی کیفریشیمیایی در سوریه توسط دیوان بین کارگیری سالحبه امکان تعقیب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المللی صالحیت ذاتی ديوان بین ،قرار دهد يا خیر؟ در جهت پاسخ به اين سؤال، مقاله حاضر
د. با توجه به اينکه دولت سوريه عضو اساسنامه کربررسی را « موضوع سوريه»کیفری در رابطه با 

المللی کیفری تنها ان بینبه ديو« موضوع سوريه»امکان ارجاع  61المللی کیفری نیست،ديوان بین
« موضوع سوريه»بنابراين امکان ارجاع  .از طريق شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد

شد و مسائل حقوقی و بررسی به ديوان « وضعیت سوريه»ارجاع  جایبه 67«طرفهيک» صورتبه
ديوان تجزيه و شود در راستای اصول و اهداف اساسنامه فنی که در خصوص اين موارد مطرح می

 .شدتحلیل 
 

  81ذاتی صالحیت. 8

المللی ای که ارجاع مسئله استفاده از سالح شیمیايی در سوريه به ديوان بیناز تعیین شیوه فارغ
کارگیری سالح شیمیايی در مخاصمات کند، تعیین اينکه آيا نفس بهپذير میکیفری را امکان
المللی کیفری است يا تحت صالحیت ديوان بین جرايممنزله ارتکاب يکی از داخلی سوريه به

کارگیری که آيا به د شدخیر، موضوع اين بخش از مقاله است. بنابراين در ادامه بررسی خواه
تواند يکی از مصاديق جنايات تحت المللی میغیربین انهمسلّحسالح شیمیايی در مخاصمه 

 صالحیت ديوان قرار بگیرد؟ 
 

 . نسل زدایی8ـ8
گونه که در اساسنامه زدايی، آنتواند مصداق نسلده از سالح شیمیايی در سوريه میآيا استفا

 ،اساسنامه ديوان 1ماده  2و  6؟ بر اساس بندهای باشدالمللی کیفری مقرر شده است، ديوان بین
بخشی از يک  ياقصد نابودی تمام که به صورتی ها درآسیب شديد جسمانی به آن ياکشتن افراد 

طور  شود. همانزدايی محسوب میمذهبی صورت گرفته باشد، نسل يالی، قومی، نژادی گروه م
 ياکه همان نابودی کل  63وجود قصد خاص ،زدايیشود، برای وقوع جنايت نسلکه مالحظه می

 
واسطه عدم عضويت ای اعالم کرد که بهدر بیانیه فاطو بن سودا ،المللی کیفریدادستان ديوان بین 2161آوريل  3در . 80

صالحیت بر جنايات غیرقابل بیان دولت اسالمی  اِعمال)سند مؤسس ديوان( اين دادگاه قادر به  رمسوريه و عراق در اساسنامه 
 ن.ک: ،عراق و شام )داعش( نیست. برای مطالعه متن بیانیه دادستان

24, 2017 Accessed December https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-08-04-2015-1  

که شامل هر دو طرف درگیر يعنی « وضعیت سوريه»ارجاع  جایبهطرفه آن است که شورای امنیت منظور از ارجاع يک .87

کننده از استفاده عنوانبهيه، شود، صرفاً پرونده را با اتهام به يک طرف درگیر، يعنی دولت سوردولت و معارضان سوری می
 سالح شیمیايی، به ديوان ارجاع دهد. 

18. Ratione materiae 

19. Dolus specialis 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-08-04-2015-1
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-08-04-2015-1
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در واقع اين موضوع، يک آستانه کمّی در  26ضروری است. 21بخشی از يک گروه بخصوص است،
کارگیری به همین خاطر برای آنکه به 22دهد.ايی را نیز معنا میزدعنصر معنوی جنايت نسل

کنندگان از سالح استفادهزدايی محسوب شود، بايد قصد خاص لسالح شیمیايی در سوريه، نس
از طرفی اثبات  29مذهبی اثبات شود. ياشیمیايی بر نابودی گسترده يک گروه قومی، نژادی، ملی 

احوال وتلزم تعیین مرتکب و نیز بررسی تمامی اوضاعزدايی، خود مسقصد خاص جنايت نسل
از  ،اندکارگیری سالح شیمیايی شدهموضوع و همچنین تعیین وضعیت کسانی است که قربانی به

دهند يا را تشکیل می 1های مذکور در ماده آن جهت که آيا قربانیان، يک گروه خاص از گروه
 خیر. 

ل اينکه سالح شیمیايی را دولت سوريه علیه مخالفان توان مطرح کرد: اوحال دو فرض را می
کاربرده باشند. در ابتدا برده باشد و دوم اينکه مخالفان اين نوع سالح را علیه دولت سوريه بهکاربه

 شود.فرض اول بررسی می
کارگیری سالح شیمیايی توسط دولت سوريه علیه مخالفان، دو نکته در فرض اول يعنی به

دولت مرکزی  باکه را مخالفان دولت سوريه توان میوشن شود. اول اينکه آيا اساسی بايد ر
اساسنامه دانست يا خیر؟ دوم اينکه آيا در  1های مذکور در ماده مشمول يکی از گروه ،دجنگنمی

مبنی بر نابودی تمام يا بخشی از مخالفان را احراز  ،توان قصد خاص دولت سوريهاين رويداد می
 کرد؟

 ،ها و اخبار منتشره درباره بحران سوريه حاکی از آن است که ترکیب مخالفان سوریگزارش
 هایوجود گرايش 20مذهبی خاص نیست. ياهمگن و يکدست از يک گروه قومی، ملی، نژادی 

در  21های تروريستیقومی و مذهبی متفاوت، حضور نیروهای خارجی و همچنین حضور گروه
. در داردمیاساسنامه خارج نگه  1های مذکور در ماده يره شمول گروهها را از دامیان مخالفان، آن

 
 .211، ص 6933، جاودانه جنگل، المللیصالحیت ديوان کیفری بینطهماسبی، جواد؛  .26

21. Prosecutor v. Goran Jelicic, No. IT-95-10 ICTY, Trial Chamber, I. 14 December. 1999, para. 65. 

22. Schabas, William A, An Introduction to International Criminal Court, 4th (Ed) Cambridge University 

Press, 2011, pp. 100-102. 

23. Prosecutor v. Goran Jelicic, No. IT-95-10 ICTY. op. cit., para. 66; Prosecutor v. Akayesu, ICTR 

(Trial Chamber) Judgment of 2 September 1998, para. 490. 

تشکیل  ارتش سوريهتوسط نظامیان جداشده از  2166سال  که در ارتش آزاد سوريهند از: اها عبارتبرخی از اين گروه .24

تغییر داد و از  جبهه فتح شامنام خود را به  2161در سوريه بوده اما در سال  القاعدهقبالً شاخه رسمی  که جبهه نصرتشد، 
 یته هماهنگی ملی و شورای ملی سوريه. ، احزاب کرد، کمالمسلمیناخوانجدا شد،  القاعده

 61شورای امنیت مورخ  2671اياالت متحده امريکا، انگلستان، عربستان و سازمان ملل متحد )در قطعنامه  ،برای مثال .25

النصره و داعش )دولت اسالمی عراق و شام( را در زمره  های معارض سوری همچون جبهه( برخی از گروه2160اوت 
 ن.ک:اند. ريستی قلمداد کردههای تروگروه

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012121117048117723.html, and  
http://www.aljazeera.com/news/americas/2013/05/201353021594299298.html, Accessed April 23, 2014. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012121117048117723.html
http://www.aljazeera.com/news/americas/2013/05/201353021594299298.html
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ه و نیز شدايشان مبرهن  ها و اظهارنظرهایتشتت شديد میان مخالفان که در کنفرانس ،واقع
ها آن ،«گروه مخالف»و نه « مخالفهای گروه»های خبری به ا و تحلیلهاطالق عمومی رسانه

 21آورد.اساسنامه ديوان است، گرد هم نمی 1ان که منظور ماده چنآن ،را در يک عنوان مشترک
ها يافت و آن مخالفت سیاسی با دولت توان قدر مشترکی را میان اين گروهاما بدون شک می

توانند های سیاسی مخالف نمیآيد که آيا گروهوجود میه مرکزی سوريه است. حال اين سؤال ب
 زدايی باشند؟ قربانی نسل

و همچنین در حین مذاکرات  6303زدايی در انعقاد کنوانسیون منع و مجازات نسل جرياندر 
به  1شمول ماده  المللی کیفری، موضوع گسترشن بینبرای تدوين اساسنامه ديوا رمکنفرانس 

تا آنکه ناخرسندی از محدودبودن اين جرم  27؛های سیاسی و اجتماعی مطرح و البته رد شدگروه
المللی کیفری رواندا زدايی توسط دادگاه بیننخستین رأی محکومیت جرم نسلبه چهار گروه، در 

آن بر تمامی  اِعمال ،داشتند که قصد طراحان از اين تعريف. منتقدين اظهار میدشمنعکس 

توان گروه ثابت و دائمی چه مخالفان سوری را نمیاگر 23است.« ثابت و دائمی»های گروه
ی ثابت و دائمی بوده، تفسیر قابل ترديد هاتمامی گروه ،ر اساسنامهدانست، اينکه گفته شود منظو

رسد که با توجه به بنابراين به نظر می 23رود.وضوح از اصل متن اساسنامه فراتر میاست زيرا به
ای قابل پذيرش نبوده و چنان توسعه 91جرم و مجازات در حقوق کیفری، بودنقانونیاصل 

عالوه قصد به 96دانست. 1های مندرج در ماده شمول يکی از گروهمخالفان سوری را متوان نمی
زدايی کافی نیست، بلکه بايد بر نابودکردن يک گروه برای تشکیل سوءنیت خاص جنايت نسل

های شواهد و گزارش ،که در اين خصوص 92ها بوده باشدعلت نابودی آن ،ويژگی خاص آن گروه
گونه توان گفت مرتکب بداناند و لذا نمیاثبات نکرده يا وجه چنین مدعايی را اعالمهیچسوريه به

جزئی يک گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی را داشته است. )جزء مشترک  ياقصد نابودی کلی 
 .(جرايمسند عناصر  1سوم از ماده )ب( و)الف(

 
: شورای ازجملههای مختلفی از مخالفان دولت سوريه شرکت کردند نمايندگان گروه 2 ژنودر کنفرانس صلح  ،برای مثال. 20

 شورای ملی کرد. و ارتش آزاد سوريه ،ملی سوريه

27. Schabas, op. cit., p. 104. 

28. Schabas, Ibid. 

29. See: Akayesu (ICTR-96-4-T), Judgment, 2 September 1998 (1998) 37 ILM 1399, para. 515. But, in 

other cases before the Rwanda Tribunal, this approach has not been adopted: Kayishema and Ruzindana 

(ICTR-95-1-T), Judgment, 21 May 1999, para. 94. See also Rutaganda (ICTR-96-3-T), Judgment, 6 

December 1999. 

 المللی کیفریاساسنامه ديوان بین 22(2ماده ) .96

داشتن رئیس جمهور هوتو و ادعای دست ،هابیاريمانارغم آنکه اختالف سیاسی ناشی از سقوط هواپیمای در رواندا نیز علی .98

 های سیاسی. هگرواز دند نه کرايت های قومی حمگروهاز ها و جنايات بود، احکام دادگاه، آغازگر درگیری ،ها در آن ماجراتوتسی

 .217، ص همان ؛طهماسبی .92

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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چنان متشتت است های معارض سوری آنرسد که اهداف سیاسی گروهبه نظر می عالوهبه
حال اين  99های مشترک سیاسی جمع کرد.ها را حول يک سری ويژگیتوان آنه حتی نمیک

قصد بر نابودی صرفاً يک گروه را  ،المللی کیفریآيد که آيا اساسنامه ديوان بینمی سؤال به وجود
زدايی باشد؟ به تواند نسلهای مختلف نیز میاينکه قصد بر نابودی گروه يامدنظر قرار داده است 

های مختلف نیز قصد بر نابودی گروه ،اساسنامه 1رسد با استفاده از مالک ماده نظر می
دهد. اما نکته زدايی را تشکیل میاولی قصد نسل طريق که مشمول اين ماده شوند، بهنحویبه

 1های مذکور در ماده مشمول يکی از گروه ،های معارض سوری به انفراد هماينجاست که گروه
اگر  ،گیرند. برای مثالها را داشته باشد، قرار نمیای که دولت سوريه قصد نابودکردن آنهگونبه

ها را مذهبیتوان قصد خاص بر نابودی سنّ، نمیباشدی مذهبی، سنّ لحاظبهها ين گروهيکی از ا
اند دهنش انهمسلّحکه با دولت وارد مبارزه  هایکه بقیه سنّ چرا 90توسط دولت سوريه محرز دانست،

  در امنیت و پناه دولت سوريه قرار دارند.
که سالح شیمیايی توسط دولت سوريه علیه مخالفان  صورتی اما درباره اين سؤال که آيا در

بخشی از  ياتوان ضابطه کمّی در قصد خاصِ اين دولت، بر نابودی کل به کار رفته باشد، می
 بودن سالح شیمیايی بر هیچجمعی ژگی کشتارمخالفان را احراز کرد، پاسخ مثبت است زيرا وي

وضوح مؤيد قصد بر خود به ،کارگیری اين نوع سالحنفس به ،در واقع 91کس پوشیده نیست.
 گیرند. نابودی گسترده کسانی است که هدف آن قرار می

زدايی و موجب توان نسلطور که گفته شد، نهايتاً اين فرض را نمی همان اين، با وجود
ر صالحیت ديوان دانست، هرچند که در صورت اثبات اصل فرض، ممکن است منجر به استقرا

 صالحیت ديوان به دلیل جنايت علیه بشريت يا جنايت جنگی شود. 
کارگیری سالح شیمیايی توسط مخالفان علیه دولت سوريه نیز مستلزم دوم، يعنی به فرض

به می که سالح شیمیايی علیه جمعیتی طور که گفته شد، هنگا بررسی موارد پیشین است. همان
جزئی جمعیت هدف و  يای کنندگان از سالح شیمیايی بر نابودی کلّ، احراز قصد استفادهکار رود

 
توان با اهداف سیاسی احزاب کرد يا اهداف سیاسی گروه داعش )دولت اسالمی عراق و شام( را نمی ،برای مثال. 99

های ردهمايیها و گماندن کنفرانسنتیجههمچنین بی .تی مخالف حزب بعث سوريه يکی دانستالمسلمین يا احزاب سنّاخون
 متعدد مخالفان سوری مؤيد اين مطلب است.

 .همان ؛طهماسبی .94

شده  ممنوع ،موجب معاهدات متعددالمللی بهانه بینمسلّحهای کننده( در درگیریاستفاده از سالح شیمیايی )سمی و خفه .95

؛ کنوانسیون 6321 ژنوروتکل گاز (؛ پ6، شماره 20، فصل 2کننده )جلد درمورد گازهای خفه الههاست. ازجمله بیانیه 
انه مسلّحدر مخاصمات  ازجملههای شیمیايی در تمام شرايط استفاده از سالح ،همچنین اين ماده .6های شیمیايی ماده سالح

ی عنوان قاعده عرفهای شیمیايی را بهها، ممنوعیت استفاده از سالحرويه دولت ،کند. عالوه بر آنالمللی را ممنوع میغیربین
ژان ماری هنکرتز و لوئیس  ن.ک:المللی به رسمیت شناخته است. بینالمللی و غیرانه بینمسلّحدر همه مخاصمات 

 .931-011صص، 6936مجد، الملل قوه قضايیه، مترجم: دفتر امور بین، المللی بشردوستانه عرفیحقوق بین ؛دوسوالدبک
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نیز عدم رعايت اصول اساسی ممنوعیت رنج غیرضروری و تفکیک میان اهداف نظامی و 
طرفین و با انگیزه  ای توسط هريک ازحتی اگر چنین رفتار خصمانه 91نظامی، واضح است.غیر

ماندن چنان جایکارگیری چنین سالحی و بهايجاد وحشت در طرف مقابل نیز انجام شده باشد، به
توان نظامیان اما طبعاً نمی .زدايی استدهنده برخی از عناصر جنايت نسلآثاری، نوعاً تشکیل

ت و لذا ارتکاب زدايی دانسهای مورد حمايت تعريف جنايت نسلسوری را زيرمجموعه گروه
 زدايی توسط مخالفان سوری نیز منتفی است.نسل

کارگیری سالح شیمیايی توسط که آيا در فرضِ بهمورد نیز  اين درباره درسبه نظر می
های هتوان مشمول يکی از گرونظامیان را می يامخالفان علیه دولت سوريه، مردمِ موافق با دولت 

 ياها رسانه ر، پاسخ منفی است. هیچ موردی در گزارشيا خیدانست  1شده در ماده حمايت
مذهبیِ  ياهای شیمیايی سوريه را يک گروه ملی، قومی، نژادی المللی، اهداف حملهنهادهای بین

داخلی دارند که چه طرف دولتی  انهمسلّحکند. بالعکس همه اذعان به درگیری خاص معرفی نمی
قومی  يانژادی  97ترکیب کامالً همگن مذهبی، ملی، دولتی در اين درگیری، ازو چه طرف غیر

 های همسو و متقارن نیز وجود دارد. گرايش ،برخوردار نبوده و حتی در میان طرفین
شده را از مصاديق کدام از دو فرض گفته هیچ تواننمی رسد کهبنابراين به نظر می

ی کیفری بر مبنای وقوع جنايت المللفرض صالحیت ديوان بین ،هرحالزدايی دانست. اما بهنسل
دار است و پس از طرف و صالحیتزدايی در سوريه، نیازمند تحقیقات دقیق نهادهای بینسل

توان تشخیص داد آيا استفاده از است که می واحوالاوضاعتعیین دقیق مرتکبین، قربانیان و 
 یر. است يا خ بودهزدايی يکی از مصاديق نسل ،تسلیحات شیمیايی در سوريه

 

 علیه بشریت جنایت. 2ـ8
دبیرکل وقت ملل متحد، انجام تحقیقات سريع  ،بان کی مونغوطه،  2169اوت  26پس از حمله 

در خصوص اين حمله شیمیايی را ضروری دانست و اذعان داشت که استفاده از سالح شیمیايی 
توسط هر شخص و در سوريه، جنايت ضد بشريت است و استفاده از سالح شیمیايی در هر مکان، 

، استفاده از رمحال آيا مطابق اساسنامه  93رود.شمار می به المللبیندر هر شرايطی نقض حقوق 

 
36. M. Bothe, Chemical Warfare, pp. 83-85 in Bernhardt (ed). EPIL vol. 3. p. 85. 

دهد. در ها را در عنوان گروه ملی قرار نمیبودن قربانیان، آنهای ملی بايد اذعان داشت که صرف سوریدر توضیح گروه .97

به طور خاص ها بهق داشته باشند و سالح شیمیايی عیله آنهای ملیِ خاص در سوريه تعلّواقع بايد قربانیان به يکی از گروه
حقوق واحدی؛  اهللقدرت ن.ک: ،کردهای سوری يا ارامنه سوری. در اين زمینه لمث ،زدايی محسوب شودکار رفته باشد تا نسل

 و همچنین:  91، ص 6933، جنگل، الملل کیفریبین

Dominic McGoldrick, The Permanent International Criminal Court, (2004), Hart. p. 156. 
38. http://www.un.org/apps/news/story/NewsID-45684. 
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تواند يکی از مصاديق جنايت علیه بشريت باشد؟ سالح شیمیايی در مخاصمات داخلی سوريه می
مشابه ديگری که  انسانیِاَعمال غیر ياالمللی کیفری، قتل اساسنامه ديوان بین 7بر اساس ماده 

عامداً و به قصد ايجاد رنج عظیم يا صدمه شديد به جسم يا به سالمت روحی و جسمی افراد 
و با علم به آن حمله ارتکاب يابد،  غیرنظامیبر ضد جمعیت  يافتهسازمانگسترده يا  صورتبه

را  6ر بند کاررفته دکه عناصرِ مصاديق به 7ماده  2شود. بند جنايت علیه بشريت محسوب می
بر ضد هر جمعیت  يافتهسازمانخود مقرر داشته: حمله گسترده يا  (الف)دهد، در بخش توضیح می

بر ضد هر  6مذکور در بند  93عمالنظامی: رفتاری است مشتمل بر ارتکاب چندين عمل از اَغیر
 نظامی، که در تعقیب يا پیشبرد سیاست يک دولت يا يک سازمان صورت گرفتهجمعیت غیر

 01باشد.
جمعی و واردکردن صدمه شديد جسمی و غالباً  در اينکه سالح شیمیايی، عامل کشتار

سالح شیمیايی دارای  که آنجا از ،شکی وجود ندارد. به بیان ديگر ستهاناپذير به انسانجبران
دوستانه يعنی اصل تفکیک و اصل ترين اصول حقوق بشرتواند اساسیاثری است که می

خود به خود  06آيد،جمعی به شمار می کند و سالح کشتارضروری را نقض غیرممنوعیت رنج 
ی جرم است و منظور ناظر به جنبه کمّ ،گستردگی حمله»استفاده از آن واجد اثر گستردگی است. 

عالوه آثار استفاده از سالح شیمیايی، به 02«.جمع کثیری باشند ،آن است که تعداد قربانیان حمله
و جنايات  هایت آسیبد و کمّشود و لذا تعدّرا سبب می 7ماده  6رد مندرج در بند بسیاری از موا

نوع  واسطهبهحمله « گستردگی»رو زند؛ ازاينرا رقم می جرايممورد نظر اساسنامه و سند عناصر 
گسترده از آن، قابل تأيید است. گزارش هیئت بازرسی سازمان  نسبت استفاده بهسالح و میزان 

  09از سالح شیمیايی صراحت دارد. استفاده به نسبت گستردهد، مستقیماً به ملل متح
هاست که درگیر مخاصمات مدت ،های معارضِ آندولت سوريه و گروه کهاز آنجا  همچنین

ها از سالح شیمیايی و تالش برای کدام از آنند، استفاده احتمالی هراانهمسلّحسنگین 
بودن حمله نیز يافتهسازمان» چونقابل درک است و  ،خود کردن نتیجه درگیری به نفعيکسره

ن اين نکته است که حمله تصادفی نبوده، بلکه بر اساس و متضمّ استناظر به جنبه کیفی جرم 

 
گرفتن، تبعید يا کوچ اجباری، شکنجه، حاملگی اجباری بردگیسازی، بهند از قتل، نابوداعمال بدون قید حصر عبارتاين اَ. 93

 و...

 اين سند مشترک است. 7(6که در بندهای ماده ) جرايمسند عناصر  7(6همچنین جزء سوم از ماده الف ). 46

41. M. Bothe, op. cit., p. 85. 

 .01، ص همان ؛واحدی. 42

43. Report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in 

the Syrian Arab Republic on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus on 21 
August 2013. 
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شکی نیست که مرتکب، هر طرف که باشد،  00،«شده انجام گیردتعیینبرنامه يا سیاست ازپیش
يافته کار گرفته است و حمله از نوع سازمان به سالح شیمیايی را در پیشبرد سیاست خاص خود

 است. 
های خاص اين نوع تسلیحات، از سالح شیمیايی در سوريه و ويژگی 01تکرار استفاده طرفیاز 

 01گذارد.ها و قربانیان احتمالی باقی نمیمرتکبین به استفاده از آن بودن«عالم»اندک ترديدی در 
نظامیان غیر ،ربانیانِ استفاده از سالح شیمیايی در سوريهاکنون با توجه به آنکه بسیاری از ق

در سوريه را توان از نظر حقوقی وقوع جنايت علیه بشريت ، فارغ از تعیین مرتکب، آيا میهستند
 قطعی دانست؟

منفی داد.  ياپاسخ مثبت  ،آسانی به اين پرسشتوان بهرسد که در مجموع نمیمی نظربه 
شرايطی که الزمه وقوع جنايات علیه بشريت در نتیجه استفاده از  ببودن غالرغم فراهمعلی

د در حمله به رسد که تعمّمی، به نظر استالمللی سوريه بینسالح شیمیايی در مخاصمات غیر
سادگی به ،راحتی قابل احراز نباشد و به همین خاطرنظامیان در وقايعِ مورد بحث، بهجمعیت غیر

عنصر »وجود  ،اساسنامه ديوان 91یه بشريت را نتیجه گرفت. ماده توان وقوع جنايت علنمی
در تعريف جنايت علیه  7ماده  6م يادآور شده است. با توجه به بند يرا در همه جرا« معنوی

نظامیان داشته روحی به غیر يای جسمی رساندن جدّ، مرتکب بايد قصد آسیب91بشريت و ماده 
 سند عناصر 7اساسنامه ماده  7ديگر آنکه ماده  07یرد. باشد تا جنايت علیه بشريت شکل بگ

 شده باشد.  03«هدايت»نظامیان علیه غیر بايددر همه بندهای خود صراحت دارد که حمله  ،ميجرا
برخی  ،آنکه در نتیجه استفاده از سالح شیمیايی در سوريه با وجود ،ديگر عبارت به

اند و اين به معنای وقوعِ نتیجه جنايت علیه هايی قرار گرفتهغیرنظامیان نیز مشمول آسیب
است که قصد  انهمسلّح، بايد پذيرفت که موضوع مورد بحث، فضای درگیری استبشريت 

طرف ديگر و گسترش استیالی نظامی  مسلّحبه نیروهای  رساندنآسیبهای آن، مستقیم طرف
بوده و اغلب در مناطق  آنکه اين درگیری از نوع داخلی واسطهبهو  استخود بر کشور سوريه 

  03شود.بالعرض واقع می ،نظامیانديدن غیرافتد، آسیبمسکونی و شهری اتفاق می

 
 .همان ؛واحدی .44

 پیش از اينها نیز استفاده از سالح شیمیايی در مخاصمات داخلی سوريه به تأيید کمیساريای عالی ملل متحد رسیده بود. .45

واقعی که ماهیت آن عمل را ايجاد کرده  واحوالاوضاع: مرتکب از جرايمسند عناصر قسمت )ک(  7(6جزء سوم از ماده ). 40

 اشد.آگاهی داشته ب

 .17، ص همان ؛واحدی. 47

48. Directed 

ند، سريعاً قابل پذيرش نیست؛ بودها وطنان آنهای درگیر در سوريه به غیرنظامیان که همحمله صرف و مستقیم طرف. 43

المللی المللی و اذعان برخی بازرسان و مقامات بینکارگیری سالح شیمیايی توسط نهادهای بینبه اما اينکه پس از تأيید رسمیِ
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 تصريحی به استفاده از تسلیحات ،های رسمی منتشرشدهدر گزارش اگرچه، حالبا اين 
و ماند قابل بررسی باقی می جدّیشود، يک مسئله نظامیان يافت نمیصرفاً علیه غیر ،شیمیايی

نظامیان در نتیجه استفاده از سالح های احتمالی به غیرترديد از آسیببی ،آن اينکه طرف مرتکب
، اما تالش برای است در مناطق مسکونی صورت گرفته هاکه درگیری شیمیايی آگاه بوده، چرا

داشته او را از مبادرت به استفاده از اين نوع تسلیحات برحذر ن ،زدن به طرف ديگرِ درگیریضربه
 11اصل تفکیک ،انهمسلّحدر درگیری  اگرآيد که وجود میه اين سؤال ب ،است. در اين صورت

اقدام به  ،طرف ديگر مسلّحرساندن به نیروهای نقض شود و يکی از طرفین به قصد آسیب
 که غیرنظامیان هم از آن آسیب ببینند، جنايت علیه بشريت اتفاق افتاده است؟ کندای حمله

احوال است. در واقع وعمیقاً بسته به شرايط و اوضاع ،رسد که پاسخ به اين سؤالبه نظر می
، انهمسلّحاساسنامه ديوان، عدم رعايت اصل تفکیک در مخاصمه  3( 2( )ب( )21) موجب مادهبه

حمله گسترده يا  ،لذا واضح است که منظور از جنايت علیه بشريت 16موجب جنايت جنگی است.
نظامیان در ديدن غیرنظامی است و آسیبرساندن به جمعیت غیرقصد آسیبيافته به سازمان

 ، موجب جنايت جنگی است نه جنايت علیه بشريت. مسلّحنتیجه حمله به مواضع نیروهای 
تواند با آنکه می ،کنندهديگری هم دارد و آن هنگامی است که طرف حمله شقّ ،اين بحثاما 

طرف مقابل  مسلّحنظامیانِ حامی نیروهای فی مانند ترهیب غیراصل تفکیک را نقض نکند، با اهدا
نظامیان نیز هدف دهد که در آن غیرای را ترتیب میيافتهو مانند آن، حمله گسترده يا سازمان

شود که عالوه بر نظامیان، ای استفاده میگونهاز سالح شیمیايی به ياگیرند ض مستقیم قرار میتعرّ
دهنده تشکیل ،قرار بگیرند. اين فرض نیز بدون شک هاوع لطمات و آسیبنظامیان هم موضغیر

چندان  ،اثبات اين موضوع ،رسد در وقايع سوريهعناصر جنايت علیه بشريت است، اما به نظر می
را مصداق جنايت علیه بشريت « ی شیمیايی در سوريههاموضوع سالح»آسان نبوده و مشکل بتوان 

 ،جه داشت که اگر استفاده از سالح شیمیايی در مخاصمات داخلی سوريهدانست. از طرفی بايد تو
مصداق يکی از جنايات تحت صالحیت ديوان کیفری قرار بگیرد، اطالق يک عنوان مجرمانه 

                                                                                                                                        

هرکدام از دو طرف درگیر، انگشت اتهام  ،جنايت علیه بشريت رخ داده است و به دنبال آن ،مبنی بر اينکه در حمالت شیمیايی
که ممکن است استفاده از سالح شیمیايی توسط يکی از طرفین به د شومیرا به طرف مقابل نشانه گرفتند، اين فرض مطرح 

المللی را علیه طرف های بیننگاه ،دن آن به طرف ديگر صورت گرفته باشد تا از اين طريقداقصد کشتار غیرنظامیان و نسبت
المللی را به نفع خود تغییر دهد. اين فرض در و مآالً فضای بین کندها سلب های خارجی را از آنمقابل قرار داده، حمايت

های دولت يا معارضان اتفاق هی در جهت پیشبرد سیاستتواند جنايت علیه بشريت باشد چرا که با علم و آگاصورت اثبات می
و اين  ،کارگیری سالح شیمیايی در نقاط درگیری دارد نه صرفاً علیه غیرنظامیاننشان از به ،شواهد و قرائن اماافتاده است. 

 کند.رنگ میديگری از فرض مسئله را کم شقّ

 انه است.مسلّحنظامی در مخاصمات راصل عرفی لزوم تفکیک میان اهداف نظامی و غی ،منظور .56

 شرايط ديگری هم دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. ،البته اين موضوع. 58
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 .دکند. لذا بايد موضوع را در نسبت با جنايات جنگی نیز سنجیکفايت می
کارگیری سالح است که ناشی از به منصرف از ارزيابی ديگر وقايع سوريه ،گیریاين نتیجه

  12تواند مشمول جنايت علیه بشريت شود.شیمیايی نبوده و می
 

 جنگی جنایت. 9ـ8
عضو ملل  12که به امضای را ارائه کرد  اینويس قطعنامهدولت فرانسه پیش 2160مه  22در 

ی در المللبیندوستانه نقض گسترده و مستمر حقوق بشر و حقوق بشرو در آن،  رسیدمتحد 
محکوم شده شدت مخالف به مسلّحی هامخاصمه از سوی دولت سوريه و همچنین گروهجريان 

 فرايند صلح را بهممکن است ارجاع وضعیت به ديوان،  اما روسیه و چین با اين استدالل که بود.
 کرد که ماعال پیشنهاد، اين به واکنش در هم سوريه دولت اندازد، آن را وتو کردند. نماينده خطر

 کمیته ملی و است کرده اتخاذ جنگی جنايات مرتکبان پیگرد برای را متعددی تدابیر حکومتش

 و سوريه، توانايی دولت عالوهبه کند.می رسیدگی هاپرونده به قضايی دستگاه همراه به تحقیقات
 جایللی بهالمبین دادگاه به سوريه وضعیت ارجاع هرگونه با دارد. لذا را عدالت اجرای تمايل

 19است. مخالف سوريه قضايی دستگاه
 اِعمال، در صورت امکان کندتالش اين مقاله در بخش صالحیت ذاتی آن است که روشن 

اين موضوع در  ايی در سوريه، آيا اساساًیکارگیری سالح شیمصالحیت ديوان بر موضوع به
اين خود ديوان  ر؟ طبیعتاًانگاری شده است يا خیی کیفری جرمالمللبینصالحیت ذاتی ديوان 

وضعیت  نداشتن صالحیت درباره آن ياداشتن  مورد دراست که پس از ارجاع يک وضعیت به آن، 
. شودمیآن نیز توسط خود ديوان انجام  11و تعیین نوع 10گیرد و احراز وجود مخاصمهتصمیم می

 عنوانبهايش حقوقی مربوط به حقوق بشردوستانه است، اين گر ،چون اين موضوع» ،حالبا اين 
به همین جهت  11«.رودبه کار مینقطه مرجع در فهم و تفسیر مقررات مربوط به جنايات جنگی 

 غیرعضوانگاری استفاده از سالح شیمیايی در مخاصمات داخلی يک کشور وضعیت جرمبايد ديد 
 

الی ملل متحد، وقوع جنايت علیه بشريت و جنايات جنگی در کمیساريای ع ،ناوی پلیقابل ذکر است که خانم . 52

  ن.ک:مخاصمات داخلی سوريه را محرز دانسته بود. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14959. 

53. http://www.guardian.co.uk/may/22/2014/russia-china-veto-syria-draft-resolution. 

های جنگی يا جنايات علیه بشريت تحت يکی از عناصر الزم برای اثبات موارد نقض شديد، نقض قوانین و عرف .54

 انه است.مسلّحوجود مخاصمه  ،ت دادگاهصالحی
Sean D. Murphy, “Progress and Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia", AJIL, vol. 93, No. 1, Jan., 1999, p. 66. 

 د.در ابتدای مقاله توضیحاتی ارائه ش ،مورد تعیین نوع مخاصمات سوريه در .55

56. Robert Cryer, Håkan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to 

International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 2014, p. 11. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Cryer%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H%C3%A5kan+Friman%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Darryl+Robinson%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Wilmshurst%22
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 .چگونه استی المللبینبا توجه به حقوق بشردوستانه  ،ديوان يعنی سوريه
های چهارگانه نقض فاحش کنوانسیون ،المللی کیفریاساسنامه ديوان بین 3ماده  مطابق

المللی و همچنین نقض المللی و غیربینبین انهمسلّحم در مخاصمات های مسلّو عرف ژنو 6303
المللی، غیربین انهمسلّحهای چهارگانه مذکور در مخاصمات مشترک کنوانسیون 9فاحش ماده 

صراحت در زمره تسلیحات شیمیايی را به ،رم 6333اساسنامه  3شود. ماده یجنايت جنگی تلقی م
رسد که اين نوع تسلیحات ماهیتاً به نظر می ،اين با وجود .های ممنوعه احصا نکرده استسالح

بند )ب( از بخش  21و  63، 67های گذارند، با مالک پاراگرافبا توجه به آثاری که بر جای می يا
، 3توان مطابق ماده ی میفنّ لحاظ بهمرتبط باشند. لذا بايد بررسی کرد که آيا  دوم اين ماده

 خیر.  يااستفاده از سالح شیمیايی را مشمول جنايت جنگی دانست 
بند )ب( از بخش دوم )از اين پس  21و  63، 67های اساسنامه در پاراگراف 3ماده 
م جنگی ی مسلّهاقض فاحش قوانین و عرف( هريک از موارد ذيل را ن21و 63، 67های پاراگراف

 داند: و موجب جنايت جنگی می
 17ی؛های سمّکاربردن سم يا سالح. به67
 االت، مواد يا ابزارهای مشابه؛ی يا ساير گازها و تمام سیّکننده، سمّاستفاده از گازهای خفه. 63
رسانی خاصیت آسیب های جنگی که دارای، مواد و روشهاها، پرتابهکاربردن سالح. به21

آنکه ذاتاً بدون تمیز و تفکیک ]اهداف[ عمل  ياشوند ضروری میبیش از حد يا موجب رنج غیر
ها موضوع هستند، مشروط بر اينکه اين سالح انهمسلّحالملل مخاصمات کرده و مغاير حقوق بین

در ضمیمه  629و  626ای مطابق مقررات مربوط در مواد منع جامع بوده و از طريق اصالحیه
 الحاقی به اين اساسنامه درج شوند. 

کاررفته به های شیمیايیِحاکی از آن است که سالح ،سازمان ملل متحد 13رسمی هایگزارش
عالوه بر آن، اثر  11کلرين و آمونیاک و سولفور خردل بودند. 13ی سارين،در سوريه، حاوی گاز سمّ

 
است. همچنین  الهههای کنوانسیون 29برگرفته از ماده )الف( ،رماساسنامه  3بند )ب( از بخش دوم ماده  67پاراگراف  .57

رفی يک قاعده ع ،انهمسلّحتوان گفت ممنوعیت استفاده از سم در مخاصمات نیز ذکر شده و می کد لیبر 71اين مقرره در ماده 
  ن.ک:دارای سابقه بسیار زياد است. 

Knut Dormann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, 

Cambridge University Press, 2004, p. 281. 

58. Report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in 

the Syrian Arab Republic, op. cit., p. 4. 

59. Sarin 

ی را به المللی تحقیق درباره سوريه، شورشیان سوربین رئیس کمیسیون مستقلّ ،کارال دل پونتهخانم  2169مه  1در  .06

به خود اذعان کرد که گاز سارين در چندين حمله  2160فوريه  62استفاده از گاز سارين متهم کرد. اين کمیسیون در گزارش 
های شیمیايی در سوريه، ياب سازمان ممنوعیت سالحاست اما کمیسیون قادر به تعیین مرتکب نیست. هیئت حقیقتکار رفته 

استفاده از گاز سارين و ديگر مواد شیمیايی در سوريه را تأيید کرد. همچنین به گزارش  ،خود 2167و  2161های در گزارش

http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521818524
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شمار  دبايالقاعده ت است و لذا علیسمومیّکنندگی و ايجاد مهای شیمیايی، خفهغالب سالح
گاز سارين، کلرين، آمونیاک و سولفور  حاوی 16یهاهای شیمیايی ازجمله پرتابهزيادی از سالح

قرار گیرند. همچنین ترديدی وجود ندارد که استفاده از  63و  67های مشمول پاراگراف ،خردل
طور که در سوريه اتفاق افتاد، حتی اگر  کند و هماناين گازها، نوعاً اصل تفکیک را نقض می

ی لطمات جدّ تواندقابل کنترل، می غیردامنه اثرگذاری  واسطهبه، به کار رود مسلّحعلیه نیروهای 
جنگی  جرايمضروری شود که مشمول ی غیرهاان وارد آورده و موجب آسیبغیرنظامینیز به 

 رسد. به نظر می 21موجب پاراگراف به
، 67های دانستن استفاده از تسلیحات شیمیايی در سوريه بر مبنای پاراگرافجنگیجنايت  اما

 با دو مانع به شرح ذيل مواجه است: 21و  63
های کنندگان آن، سالحدهد که تهیهنشان می رمنويس اساسنامه : بررسی سوابق پیشاول

مقرر کردند که  21و در پاراگراف  12حذف نموده 3صراحت از لیست ماده شیمیايی را به
متعاقباً در لیستی ضمیمه اساسنامه شوند.  ،های ناقض اصل تفکیک و اصل منع رنج بیهودهسالح

ها در اساسنامه خودداری کرده و آن را به وقت انگاری اين نوع سالحيعنی طرفین صراحتاً از جرم
 ديگری موکول کردند.

 انهمسلّحمربوط به مخاصمات  هاانگاری مصاديق اين پاراگرافو جرم هادوم: ممنوعیت
 المللی است.بینو حال اينکه مخاصمات جاری در سوريه از نوع داخلی يا غیر استالمللی بین

توان استفاده از سالح شیمیايی در مخاصمات شده میموانع گفته با وجودکه آيا  ديداکنون بايد 
 جنايت جنگی دانست يا خیر.  و مآالً 21و  63، 67های داخلی سوريه را مصداق پاراگراف

 

 اساسنامه 1اول: شیوه تفسیر ماده  مانع. الف
 ،گازهای سارين، کلر، آمونیاک و خردل ازجملههای شیمیايی اغلب سالح ،طور که گفته شد همان

و  سمّیهای نیز استفاده از سالح 63و  67های و پاراگراف 19دارندکنندگی کنندگی و خفهاثر مسموم

                                                                                                                                        

 2169 صحنايا اشرفیه، 2169 جوبر، 2619 سراقب، 2169العسلخان ،2169 غوطههای ياب ملل متحد در حملههیئت حقیقت
آوريل  0مورد حمله  در 2167ژوئن  23های شیمیايی در از گاز سارين استفاده شده است. گزارش سازمان ممنوعیت سالح

 2161اوت  7مورخ  2291استفاده از گاز سارين و مواد مشابه آن را تأيید کرد. شورای امنیت در قطعنامه  ،خان شیخون 2167
 سالح در جمهوری عربی سوريه محکوم کرده بود. عنوانبهمانند کلرين  را یاستفاده از هر نوع ماده سمّ

61. Projectile 

62. Trifftrer, Otto, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' 

Notes, Article by Article, Beck/Hart Oxford English Dictionary, 2008, p. 130. 

های شديد ها و التهابرش تاولترين اثمهم ،فته بودبه کار ر حوش امّدر ُ 2161گفتنی است که گاز سولفور خردل که در . 09

 باز هم با معیارهای مندرج در سند عناصر جرايم مطابقت دارد. ،حال اين باهای زنده بدن است. بردن سلولپوستی و ازبین
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ی المللبیناساسنامه ديوان، معاهدات  26(2ند. از طرفی ماده )دانمی را جنايت جنگی کنندهخفه
های سالح 6339ديوان قرار داده است. کنوانسیون  اِعمالمرتبط را نیز در زمره منابع حقوقی قابل 

مواد »سالح شیمیايی را  ،خود 2يکی از اين معاهدات است. اين کنوانسیون در ماده  10شیمیايی
ديگر صدمات از طريق خواص  ياخاص جهت کشتار  طوربهات و ادواتی که و مهمّ سمّییايی شیم

 تعريف« ات و ادواتاند و ساير تجهیزات مرتبط با استفاده اين مهمّشیمیايی تولید شده سمّی
ماده چنان بوده »دارد: مقرر می جرايمعناصر  ،سند 3(2کند. همچنین جزء دوم ماده )هفده()ب()می
 آن سمّیی به سالمت در جريان عادی وقايع از طريق خواص موجب مرگ يا آسیب جدّکه 
گاز، ماده يا ابزار چنان بوده »دارد: می همان سند مقرر 3(2و جزء دوم ماده )هجده()ب()« شودمی

آور به سالمت انسان در جريان عادی وقايع از طريق خواص اختناق جدّیکه موجب مرگ يا آسیب 
ماهوی، ظاهراً استفاده از گازهای سارين، کلر و آمونیاک  لحاظ بهبنابراين  11«.شودد میخو سمّیيا 

 المللی جنايت جنگی خواهد بود.بین انهمسلّحهای و سولفور خردل در درگیری
ی اولیه هانويسدهد که پیشنشان می رم 6333بررسی سوابق تهیه و تدارک اساسنامه 

های ممنوعه برشمرده بودند، لیکن بعداً و بیولوژيک را جزو سالحهای شیمیايی سالح ،صراحتبه
و  11شد که اين يک مقرره حجیم استنويس حذف شد. در آن زمان گفته میاين تسلیحات از پیش

هايی که اصول های شیمیايی و بیولوژيک و ديگر سالحکه سالح شدمقرر  21لذا در پاراگراف 
کنند، در لیستی که ضمیمه اساسنامه خواهد شد، احصا میرا نقض  17تفکیک و منع رنج بیهوده

گاه رخ نداد و تا کنون چنان لیستی تهیه و تصويب نشده است. بنابراين هیچ ،شوند. اما اين اتفاق
 های شیمیايی قرار نگرفته است.انگاری سالحتوان گفت که اراده اعضای اساسنامه بر جرممی

انگاری بر اساس جرم 3ضابطه ماهوی ماده آيا بايد ايد کرد؟ حال در مواجهه با چنین وضعی چه ب
های های شیمیايی را مشمول پاراگرافو برخی سالحداد کننده را مالک قرار و خفه سمّیتسلیحات 

های ، اراده اعضا مبنی بر حذف سالحرمبر اساس سوابق تهیه اساسنامه  ياکرد فرض  63و  67
گیرد که ناشی از شیوه خصوص دو رويکرد متفاوت شکل می ؟ در ايندانستشیمیايی را صائب 

 
 .6339ژانويه  69مصوب  ،هاهای شیمیايی و انهدام آنسازی سالحکنوانسیون ممنوعیت توسعه، تولید و ذخیره. 04

65. See: Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 13. T.M.C Asser Press, 2010, p. 243. 

کشورهای دارای سالح  ،گفتنی است که در واقع ،نويس اساسنامهدرباره علت واقعی حذف تسلیحات شیمیايی از پیش .00

و اين ممکن نبود مگر آنکه با  کنندگیری ای در زمره تسلیحات ممنوعه جلوهای هستهخواستند از گنجاندن سالحای میهسته
 ةممنوعهای های شیمیايی در لیست سالحيافته يعنی سالحتوسعهجمعی کشورهای  عدم درج قدرتمندترين سالح کشتار

جمعی فقرا بود و تسلیحات  تسلیحات شیمیايی، سالح کشتار ،پروفسور ويلیام شیبث. به تعبیر کنندموافقت  21پاراگراف 
اساسنامه  3های شیمیايی مشمول ماده ای و هم سالحهای هستههم سالح ،، سالح کشتار جمعی اغنیا. بدين ترتیبایهسته

  ن.ک:قرار نگرفتند.  رم

Http://www.humanrightsdoctorate.blogspot.co.uk, Accessed September 30, 2013. 

67. Unnecessary suffering 

http://www.humanrightsdoctorate.blogspot.co.uk/
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 .شوده میالمللی کیفری پیش گرفتاساسنامه ديوان بین 3تفسیری است که در خصوص ماده 
های که در بند بودنسمّی يا 13عبارت سم ،آکسفورداول: در فرهنگ لغت انگلیسی  رويکرد

های در کنوانسیون ممنوعیت سالح بودنیسمّ يا 13به کار رفته است با عبارت زهرآگین 63و  67
کنوانسیون حقوق  96(6مطابق ماده ) کهاز آنجا  71دارای ترادف معنايی تام است. 6339شیمیايی 
 يااصل بر آن است که از کلمات  ،در تفسیر معاهدات ک. ح. م( ،)از اين پس وين 6313معاهدات 

هايی که در مول و متداول باشد، سالحکه معد شوبايد مستفاد  ایاصطالحات معاهده، معانی
للی کیفری قرار دارند، المانگاری شده و تحت صالحیت ديوان بینجرم 63و  67های پاراگراف

تعريف  6339های شیمیايی هايی هستند که در کنوانسیون سالحبخشی از همان سالح ماهیتاً
جنايت جنگی  ، ماهیتاًرماساسنامه های شیمیايی مطابق استفاده از سالح ،اند. بدين اعتبارشده

 72نیز مؤيد همین مطلب است. جرايمسند عناصر  76شود.محسوب می
 92نويس آن مراجعه کرد. ماده ديگر اينکه برای تفسیر معاهده، در ابتدا نبايد به سوابق پیش

 و ثانويه برای« کمکی»عنوان منبع نويس معاهدات بهدارد که سوابق پیشک. ح. م اشعار می
 «متن»ک. ح. م نیز مُشعِر بر آن است که تفسیر بايد با  96رود و ماده تفسیر ابهامات به کار می

گذارد و توافق واقعی طرفینِ آن را به نمايش می ،معاهده پردازیعبارتمعاهده آغاز شود. 
نواع[ ماهیتاً برخی از ]ا 63و  67های ای است که پاراگرافگونهبه رمپردازی اساسنامه عبارت
پذيرفتن متن به معنای پذيرفتن همه نتايج »همچنین  79شود.های شیمیايی را شامل میسالح

 70«.های معاهده رسماً آن نتايج را به عبارت در نیاورده باشندممکن است، هرچند که طرف
حذف کردند به اين امید که  3ها تسلیحات شیمیايی را از ماده رو با توجه به اينکه دولتازاين

کنندگان و ظاهر ، قصد تهیهکنندای به اساسنامه ملحق موجب لیست ضمیمهبعدها آن را به
 رسد. همسو به نظر می ،های شیمیايیبه سالح 3اساسنامه در شمول ماده 

 بودنسمّیهای شیمیايی بر اساس ماهیت ای که سالحبه شیوه رمرويکرد دوم: تفسیر اساسنامه 
وضوح خالف خواست و اراده ، بهدانسته شود 63و  67های پاراگراف مشمول ،شانکنندگیخفه يا

ها انتظار ندارند ترديد دولتها هستند و بیی اراده دولتتجلّ ،کنندگان اساسنامه است. معاهداتتهیه
ای کامالً خالف آن حاصل ای عمل کنند که نتیجهگونهها بهکه قضات ديوان در تفسیر اراده آن

 
68. Poison 

69. Toxic 

70. Oxford English Dictionary, “toxic”: “of the nature of a poison; poisonous”. 

71. Ibid. 

 .جرايمسند عناصر  3(2و جزء دوم ماده )هجده()ب() 3(2جزء دوم ماده )هفده()ب(). 72

73. Dapo akande, “Can the ICC Prosecute for Use of Chemical Weapons in Syria” Available from: 

http://www.ejiltalk.org/can-the-icc-prosecute-for-use-of-chemical-weapons-in-syria/ Accessed: October 

10, 2013.  

 .119، ص 6973. چاپ سوم، فرهنگ نشر نو، الملل معاهداتحقوق بین؛ اهللفلسفی، هدايت .74

http://www.ejiltalk.org/can-the-icc-prosecute-for-use-of-chemical-weapons-in-syria/
http://www.ejiltalk.org/can-the-icc-prosecute-for-use-of-chemical-weapons-in-syria/
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حذف کردند و لذا امروز در  رمنويس اولیه اساسنامه تسلیحات شیمیايی را در پیش هادولت 71آيد.
و مصداق جنايت  3مشمول ماده  هاای عمل کرد که استفاده از آنگونهتفسیر اساسنامه نبايد به

 . دانسته شودجنگی 
است تعارض میان تفسیر اساسنامه بر اساس متن آن و خو اين ديدگاه، برای حلّ چارچوبدر 

که بر اساس آن، بايد به  71را پیشنهاد کرد 96ماده  0توان بند کنندگان اساسنامه، میو اراده تهیه
که مشخص شود که طرفین معاهده چنین  صورتی معنای خاصی داده شود، در ،يک عبارت

 کنندگان اساسنامه، تسلیحات شیمیايی را ازتهیه علوم استماند. با احتساب اينکه قصدی داشته
ها کاررفته است که اين نوع سالحدر معنای خاصی به« سمّی»اند، عبارت نويس حذف کردهپیش

 ردکشود. اين صحیح است که در تفسیر معاهده نبايد ابتدا سوابق تهیه آن را بررسی را شامل نمی
يک عبارت با قصد طرفین معاهده، مبرهن باشد، ديگر « معنای عادی»اما اگر تعارض میان 

 77توان معنای ظاهری آن را مالک قرار داد.نمی
ای ، با توجه به اينکه تسلیحات هستهفته شودکه تفسیر اول پذير صورتی ديگر، در سویاز 

 در ،ستها را نیز موضوع جنايت جنگی داندارد، بايد کاربرد اين نوع سالح بودنسمّینیز خاصیت 
های مشروعیت سالح مورد در 6331مشورتی المللی دادگستری در نظر هم ديوان بین که حالی
 ،اعالم کردند که ممنوعیت مربوط به سم 73شیمودادر رأی  توکیوای و هم دادگاه ناحیه هسته

  73د.شومل اای را نیز شهای هستهقدر گسترده تعريف نشده است که سالحآن

اما باالخره میان اين فنی از منطق حقوقی برخوردارند  لحاظ بهرسد که هر دو رويکرد به نظر می
 ،يکنیز در پی داشته باشد، کدام جدّیتواند نتايج بسیار تفسیری، که برگزيدن هرکدام میشیوة دو 

الملل کیفری را بیشتر راضی خواهد کرد؟ به نظر نويسندگان اين مقاله، در خاطر عدالت و حقوق بین
الملل کیفری و حقوق بین خاصّ اقتضائات اساسی و دبايانتخاب میان اين دو شیوه تفسیری، 

هايی مانند هدف از تشکیل ديوان و حفظ و ارتقای جايگاه آن در پرتو اهداف منظوره را مالک شاخصه
 الملل مدد جست.از ديگر اصول و قواعد تفسیر در حقوق بین دگزينی قرار داد. همچنین بايارزيابی و به

توجهی به اين موضوع رضايت است و بیالملل مبتنی بر طرف اساساً حقوق بین يک از
المللی کیفری عالوه اساسنامه ديوان بینها تضعیف کند. بهتواند جايگاه ديوان را نزد دولتمی

 
75. Kevin Jon Heller, “Syria, Chemical Weapons, and the Incoherence of the VCLT”, Available from: 

http://www.ejiltalk.org/can-the-icc-prosecute-for-use-of-chemical-weapons-in-syria/ Accessed: October 10, 2013.  

76. Ibid. 

 .111، همان ؛فلسفی .77

78. Ryuichi Shimoda et al. v. The State, 1963. 

79. Ryuichi Shimoda and Others v. The State, 32 ILR 626 at 633, para. 2 (11); ICJ, Legality of the 
threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, paras. 55 ff.; 110 ILR 163 at 198. 

See, however, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, III.12; 110 ILR 458–62; and Dissenting 
Opinion of Judge Koroma; 110 ILR 506–31. 

http://www.ejiltalk.org/can-the-icc-prosecute-for-use-of-chemical-weapons-in-syria/
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 22(2ق را در آن رعايت کرد )ماده )يک سند حقوق کیفری است که بايد اصل تفسیر مضیّ
انگاری در اساسنامه ديوان جرمی که صراحتاً جرايمکه توسعه مصاديق  اساسنامه ديوان(، چرا

 اساسنامه( 22است. )ماده  31جرم و مجازات بودنقانونیاند، نقض اصل نشده
 ک. ح. م هرگونه تفسیر از يک معاهده را در 96تر، صدر ماده در سوی ديگر و از اين مهم اما

 و رمدهد. شکی نیست که هدف اساسی اساسنامه گرو موضوع و هدف آن معاهده قرار می
 39، 32،کیفریو جلوگیری از بی 36تدادن به مصونیّالمللی کیفری، پايانتأسیس ديوان بین

توان عامالن اکنون چطور می 30المللی است.مورد اهتمام جامعه بینم يجراترين مرتکبینِ مهم
شامل صدها  ،چند صد انسانشدن ب کشتهکه مسبّرا استفاده از سالح شیمیايی در سوريه 

 اِعمالکه  حالی مصون از محاکمه و اجرای عدالت کیفری خواست!؟ در ،ندغیرنظامی هست
تواند از منطق حقوقی قوی برخوردار باشد و با ايجاد اولین صالحیت ديوان بر اين وضعیت می

 در اين خصوص، بسیاری از ترديدها خاتمه خواهد يافت.  قضايیرويه
 پذيرفته، آمده است: 67رباره پاراگراف د 31در متنی که کمیسیون مقدماتی اساسنامه ديوان

 شود.ای منتشر میماده ،استفاده از آننتیجة  درکار گرفته است که ه سالحی را ب ياماده  ،مرتکب .6
کند، معمول عمل می طورآن، وقتی به سمّیهای ماده چنان است که از طريق ويژگی .2

  31شود.به سالمتی می جدّیآسیب  ياباعث مرگ 

9. … 

در نظر  67هايی که کمیسیون تهیه اساسنامه برای بند ويژگی ،شوده مالحظه میطور ک همان
 ،ديگر عبارت با استفاده از گاز سارين، کلر، آمونیاک و خردل در سوريه مطابقت دارد. به ،گرفته

شدن ذکر را مشمول اساسنامه ديوان نداند، باعث بیهوده سمّیسه گاز تفسیری که استفاده از اين 
به اعتقاد »عمیقاً ناسازگار است.  ،ت و اثر مفیدنیّحسن ازجمله ،مذکور شده و با اصول تفسیر مقرره

منظور از اثر مفید آن است که تفسیر معاهده نبايد در جهتی معارض با  ،المللی دادگستریديوان بین
  37«.منطوق و روح معاهده سیر کند

های ای برای عدم ممنوعیت سالحستههای هتوان از عدم ممنوعیت سالحاز سوی ديگر نمی
 

80. Nullum Crimen Sine Lege 

81. Immunity 

82. Impunity 

د خواستار اتحاد اعضای شورای امنیت برای مقابله با دبیرکل ملل متح 2169اوت  26پس از اعالم نتايج بازرسی حمله . 19

 الملل و جنايت جنگی شد. ناقض حقوق بین عنوانبههای شیمیايی در سوريه کیفرماندن مرتکب استفاده از سالحبی

  .المللی کیفریبرای تأسیس ديوان بین رم 6333مقدمه اساسنامه . 14

85. Preparatory Commission for the International Criminal Court 

86. Dormann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal 

Court, Cambridge University Press, 2004, p. 281. 

 .132، ص همان ؛فلسفی .17
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که ايجاد  المللی کیفری وحدت مالک گرفت چراشیمیايی در چارچوب اساسنامه ديوان بین
 33هاست.يک اثر فرعی بر کارکرد فیزيکی آن ،ایهای هستهت و خفگی ناشی از سالحمسمومیّ

است  سمّیاز سم يا گازهای  متفاوت از استفاده ،ایهای هستهاستفاده از سالح ،در اين مورد»لذا 
 33«.سازی عمدی ناشی از سم طراحی شده استکه با تعريف آلوده

ی و نهادهايی مانند شورای المللی کیفرالملل با تشکیل ديوان بیننکته ديگر اينکه حقوق بین
 اجتماعیـ و حقوق بشر، تکامل حقوقی 31شمولالهمچنین شناسايی قواعد آمره، قواعد عامامنیت، 

و به همین دلیل است که شورای امنیت  36یشتری يافته و امروز صرفاً حقوق قراردادی نیستب
تحت صالحیت ديوان جرايم ، ارتکاب رمتواند بدون رضايت و عضويت دولت در اساسنامه می
 المللی کیفری توسط آن دولت را به ديوان ارجاع دهد.بین

الملل کیفری نسبت به حقوق حقوق بیندر  بودنقانونیهمچنین بايد توجه داشت که اصل 
اصول کلی حقوقی در جهت استقرار عدالت  32کیفریِ داخلی از انعطاف بیشتری برخوردار است.

 .به کار رودو بايد در راستای همین فلسفه وجودی  ايجاد شده
ع موسّ توان مواردی از تفسیرها میآن 30قضايیرويهالمللی کیفری و های بیندادگاه 39در اساسنامه
توسعه  ،الملل کیفری و در کلرا يافت که در جهت تکامل حقوق بین بودنقانونیدر رعايت اصل 

المللی، تحقق يافته های اساسی جامعه بینکیفرماندنِ ناقضان ارزشعدالت کیفری و جلوگیری از بی
  31است.

 
دانش،  شهر ،انی و نادر ساعد، چاپ دومقاسم زمسیدترجمه: ، انهمسلّححقوق بشردوستانه در مخاصمات فلک، ديتر؛ . 11

 .631، ص 6936
89. For the same conclusion see Kimminich, Kernwaffenfrag, 418-23; Rausching, Nuclear Warfare and 

Weapons EPIL 4, 47-8, Kalshoven, Recueil des Cours 191 (1985 II), 283-4; Ney, 186-91, 290-1. 

90. Erga omnes 

 ،99، شماره المللیمجله حقوقی بین، «erga omnes المللیالمللی و تعهدات بینجامعه بین»زاد، حسینقلی؛ رستم. 38

 .29، ص 6930 زمستانـ پايیز

 .23، ص 6931، دانشگاه تهران، المللی کیفریحقوق بینفیوضی، رضا؛ . 32

به  ؛جنگی را يافت جرايمهايی از تفسیر گسترده در توان نشانهمی 6301و  6301 توکیوو  برگننورهای نظامی در اساسنامه دادگاه .39

اند، اضافه که جنايت جنگی را تعريف کرده توکیواساسنامه دادگاه « b-1»و  برگننوردادگاه « b-1»های اساسنامه اين معنا که در ماده
از نظر واضعان  ،به عبارت ديگر«. وند...شهای جنگی و نقض قواعد جنگ، محدود به آنچه گفته شده نمیجنايت»... شده است: 

های جنگی ممکن است شکل و خصوصیات ديگری نیز داشته باشند. ن.ک: فیوضی؛ جنايت ،نورنبرگو  توکیوهای دادگاه اساسنامه
برای  المللی کیفری ويژه برای يوگسالوی سابق،. همچنین توجه به اين نکته ضروری است که هیئت قضايی دادگاه بین23، ص همان
 چندين بار اساسنامه دادگاه را بازنويسی کردند. ،قراردادن همه جنايات ارتکابی در سرزمین يوگسالوی سابقشمولتحت

بودن ع و عدم رعايت اصل قانونیالمللی کیفری خاص، واجد موارد متعددی از تفسیر موسّهای بیندادگاه قضايیرويه. 34

 ی داد.استفاده از تسلیحات شیمیايی را به مخاصمات داخلی نیز تسرّ ،وگسالوی سابقالمللی يدادگاه بین ،است. برای مثال

الملل بودن در اين مقاله نیست، بلکه تأکید بر اين امر است که در حقوق بینگرفتن اصل قانونیالبته اين به معنای ناديده .35

 قابل انعطاف است. ،بودن به نفع اجرای عدالتاصل قانونی ،کیفری



  77   المللی کیفریشیمیایی در سوریه توسط دیوان بین کارگیری سالحبه امکان تعقیب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داول به عبارت تفسیر متنی اساسنامه ديوان و دادن معنای عادی و مت ،لذا به نظر محققان
و نیز تفسیر مقرره بر اساس هدف و  3ماده  63 و 67های به پاراگراف« سمّی»های سالح

تری برخوردار است. بنابراين تعقیب، محاکمه و مجازات موضوع معاهده، از منطق حقوقی قوی
عامالن استفاده از تسلیحات شیمیايی در مخاصمات داخلی سوريه به اهداف تشکیل ديوان 

رفتن اقبال کند. در واقع اگر ترس از تحلیلتر بوده و عدالت کیفری را بهتر تأمین میيکنزد
در سوی  ،المللی کیفری بخواهد مانع از اجرای عدالت شودها به ديوان بینتعداد اندکی از دولت

 المللی به دلیل ايفای وظیفهها و نیز افکار عمومی بینطیف گسترده ديگری از دولت ،ديگر

 المللی، از آن رويگردان خواهند شد. مهم بین جرايمناکارآمدی ديوان در مواجهه با  ياردن نک
 ای که استفاده از برخی تسلیحات شیمیايیگونهبه ،تفسیر اساسنامه ،نتیجه آنکه به نظر نگارندگان

 دهد، از منطق تفسیریدر سوريه را جنايت جنگی محسوب کرده و تحت صالحیت ديوان قرار می
 ،اين با وجودالمللی هماهنگی بیشتری دارد. بهتری برخوردار است و با عدالت کیفری در جامعه بین

 3(2بودن ماده )ب()المللیداخلی بوده و با قید بین ،مخاصمات سوريه ،طور که گفته شد همان
 ت يا خیر.دومین مانع نیز گذش توان از سدّاساسنامه سازگاری ندارد. حال بايد ديد که آيا می

 

 های سوریهدرگیری 30بودنالمللیبیندوم: غیر مانع. ب
های حقوقی ديوان تنها متأثر از قواعد، اصول و سیاستانتخاب میان دو شیوه تفسیری فوق، قطعاً نه

 
با ورود ائتالف علیه داعش به رهبری  ،بودن مخاصمات سوريه در ابتدای مقاله گفته شدالمللیاگرچه در رابطه با غیربین. 30

المللی صلیب سرخ بر توان بر اساس شرح جديد کمیته بیناين نکته مطرح شد که آيا می ،امريکا به مخاصمات سوريه
 ،حق ؟ پروفسور عادل احمدلمرو سوريه را مصداق جنگ میان دو کشور قلمداد کردعملیات نظامی امريکا در ق ،ژنوهای کنوانسیون

 :امريکا در يادداشتی نیوجرسی، دانشگاه ايالتی راجرزدانشیار دانشکده حقوق  ،جان اورموند نیومن ،قاضی دادگاه فدرال
https://www.ejiltalk.org/the-united-states-is-at-war-with-syria-according-to-the-icrcs-new-geneva-

convention-commentary نشانی/که ترجمه آن از اين: http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/62385  قابل دستیابی
امريکا در حال جنگ  ،المللی صلیب سرختوسط کمیته بین 6303 ژنوهای با توجه به شرح جديد کنوانسیون داشتاست اظهار 

انه داخلی در قلمرو آن در مسلّحدارد چنانچه دولتی بدون رضايت دولت ديگر که مخاصمه ر مقرر میبا سوريه است. شرح مذکو
گر، حقوق مخاصمات انه کند، حقوق حاکم بر عملیات دولت مداخلهمسلّحجريان باشد، مبادرت به دخالت نظامی و عملیات 

حقوقی چندان دقیق نیست زيرا جنگ در معنای  لحاظ به ،از واژه جنگ حقفسور والمللی خواهد بود. استفاده پرانه بینمسلّح
مورد حمله امريکا به  در که ای يا همان قصد تحمیل اراده سیاسی بر حاکمیت کشور ديگر استواجد عنصر انگیزه ،حقوقی

، انهمسلّحالملل مخاصمات حقوق جنگ، حقوق بینضیايی بیگدلی؛ محمدرضا  ن.ک:کند. داعش در سوريه صدق نمی
ای های امريکا علیه داعش در سوريه را گونهدرگیریبايد  ،. به عبارت بهتر01، ص 6936نتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی، ا

تفسیر قاضی احمد  ،گیرد. در واقعهای چهارگانه ژنو قرار میالمللی دانست که مشمول کنوانسیونانه بینمسلّحاز مخاصمات 
بر اين  6303های چهارگانه ژنو قواعد کنوانسیون اِعمالتفسیر کارکردگرايانه، برای ، المللی صلیب سرخحق و کمیته بین

اين  .های کشور سوريه استساختها در درجه اول و سپس زيرويژه حمايت از غیرنظامیان سوری و اموال آنهها و بدرگیری
 ندارد.انه میان دولت سوريه و مخالفان اثری مسلّحبودن مخاصمات مسئله بر داخلی



77   8931/ بهار ـ تابستان 06المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که گاز  صورتی المللی خواهد بود. حال دربین واحوالاوضاعالمللی کیفری، بلکه تحت تأثیر بین
، با توجه به اينکه بند )ب( محسوب شود سمّیهای مصداق سالح ،مونیاک و خردلسارين، کلر، آ

المللی فرض بین انهمسلّحنظر را در جريان مخاصمه جنايات جنگی مورد 37اساسنامه ديوان، 3ماده 
توان گفت که يکی از هم می آيا باز 33در حالی که مخاصمات سوريه از نوع داخلی است، ،کرده

 صالحیت کند، رخ داده است؟  اِعمالکه ديوان بتواند بر آن  چنانجنگی، آن مصاديق جنايات
های زيادی دارد. پیچیدگی ،رسد که پاسخ مثبت است، لیکن شرح چگونگی آنمی نظر به

اظهار داشت که  تاديچنظر المللی کیفری برای يوگسالوی سابق در رأی تجديدچه ديوان بیناگر
از سالح شیمیايی در مخاصمات داخلی را ممنوع کرده و همچنین اعالم استفاده  ،المللحقوق بین

در  رمصراحت اساسنامه  33،المللی کیفری نیز وجود داردکرد که ممنوعیت مذکور در حقوق بین
مانع از تحقق  ،المللیبین انهمسلّحبر صالحیت ديوان در مخاصمات  3بند )ب( از بخش دوم ماده 

 611مخاصمات داخلی سوريه است. مورد درچنان صالحیتی  لاِعمامصداق جنايت جنگی و 
ی اوگاندا کامپاالدر  2161المللی کیفری کنفرانس بازنگری اساسنامه ديوان بین ،اين با وجود

موجب افزارهای ممنوعه برداشته شد و بهها بر استفاده از جنگعطفی بود که برخی محدوديتنقطه
ها کارگیری برخی از اين سالحوجود آوردند، بهامه ديوان به های عضو در اساسناصالحاتی که دولت

المللی نیز مصداق جنايت جنگی يافتند. اعضای اساسنامه با اصالح بینغیر انهمسلّحدر مخاصمات را 
کاربرد »المللی را به بیناساسنامه ديوان، شمار جنايات جنگی در مخاصمات غیر 616 3(2ماده )ه()ب()
االت، يا ساير گازها و تمام سیّ سمّیکننده، استفاده از گازهای خفه»و نیز « یسمّهای سم و سالح

اساسنامه، اين اصالحات برای هر  626(1بر اساس ماده ) 612توسعه دادند.« مواد يا ابزارهای مشابه
 

الملل و حاکم بر م حقوق بینهای مسلّهای فاحش قوانین و عرف: ديگر نقض(ب)بند  3ماده  ،رم 6333اساسنامه . 37

 عمال مشروحه ذيل...المللی يعنی هريک از اَانه بینمسلّحمنازعات 

اخلی است. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد که وضعیت حاکم در سوريه، وضعیت جنگ د 2162در ژوئن . 31

ها در سوريه به ت درگیری و خشونتالمللی تحقیق برای سوريه اظهار داشت که شدّکمیسیون مستقل بین 2162در فوريه 
 .انه داخلی استمسلّحی رسیده که حاکی از وقوع مخاصمه حدّ

Applicable International Law in Syria, Geneva Academy of International Humanitarian and Human 

Rights, Project, (Adh.geneva), 2012, p. 2, available at: www.geneva-academy.ch/RULAC. (last visited 

on/2013/04/17). 

 انه داخلی توصیف کرد.مسلّحبحران سوريه را مخاصمه  2162المللی صلیب سرخ هم در مه دبیرکل کمیته بین
http://www.redcrosschat.org/2012/715. 

99. ICTY Appeals Chamber, Tadic case, paras. 118-119. 

صراحت از اعتقاد حقوقی کرد، به 6331اکتبر  2قابل ذکر است که قاضی ابی صعب در نظر انفرادی که ضمیمه رأی  .866

را در مخاصمات  های ژنو[المللی سخن گفت که رژيم نقض عمده ]کنوانسیونهای بینها و سازمانای بین دولترشديابنده
 .211-7، ص ؛ همانرنجبريان و ممتاز ن.ک:داند. داخلی قابل اجرا می

101. Amendments to article 8 of the Rome Statute, Adopted at the 12th plenary meeting, on 10 June 

2010, by consensus. 

102. Ibid. 
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کشور اين اصالحات را  91کنون تنها  االجرا خواهد بود. تاکشوری که آن را تصويب کند الزم
در رابطه با دولتی که اصالحات را »دارد که: مقرر می 626ماده  1جمله دوم بند  619اند.هتصويب کرد

در سرزمین آن  يامشمول اصالحات توسط يکی از اتباع آن  جرايمکه  تصويب نکرده است، هنگامی
 «.عمال صالحیت نخواهد کرددولت به وقوع بپیوندد، ديوان نسبت به آن اِ

نیست.  رمرا تصويب نکرده، بلکه اصالً عضو اساسنامه  کامپاال 2161تنها اصالحات سوريه نه
کارگیری سالح شیمیايی در به مورد درصالحیت ذاتی ديوان  اِعمالحال در بررسی قابلیت  ناي با

ای و صلح و امنیت منطقه مخلّ ،که بحران سوريه صورتی مخاصمات داخلی سوريه، در
با ارجاع آن توسط شورای  ،الحیت ديوان بر وضعیت سوريهص اِعمالالمللی دانسته شود، بین

پذيری بررسی امکان به منظور. لذا بودپذير خواهد اساسنامه امکان 69موجب ماده )ب(امنیت به
بحث توسط شورای  المللی کیفری به موضوع، فرض بر ارجاع وضعیت موردرسیدگی ديوان بین

تواند آيد که آيا شورای امنیت میين سؤال به وجود می. اکنون اشودشته میگذاامنیت به ديوان 
 مشمول اصالحات اساسنامه را به ديوان ارجاع دهد؟  جرايم

شده در المللی کیفری در خصوص امکان ارجاع وضعیت واقعاساسنامه ديوان بین تمهید
و  ترديد تدبیری در جهت حفظ صلحاساسنامه توسط شورای امنیت، بی غیرعضوسرزمین دولت 

ارتکابی  جرايم ،حال اگر شورای امنیت 610کارهای حقوقی است.سازوالمللی از طريق امنیت بین
را مشمول اصالحات اساسنامه ديوان بیابد و عدم  غیرعضودر وضعیت مربوط به يک دولت 

المللی خوردن صلح و امنیت بینرسیدگی قضايی مقتضی به وضعیت مذکور را موجب برهم
  611های نظامی ارجحیت ندارد؟يد کرد؟ آيا گزينه قضايی و حقوقی بر گزينهارزيابی کند چه با

تنها توسط شمار اندکی از  ،اساسنامه 3(2گرفته بر ماده )ه()ب()اصالحات صورت اگرچه
همین  مورد دراساسنامه، اصالحات صرفاً  626ها تصويب شده است و مطابق ماده )ب(دولت
اگر بخشی از اساسنامه ديوان است. لذا  ،اکنون اين اصالحاتماالجرا خواهد بود، هها الزمدولت

توسط اتباع آن دولت  يا غیرعضوکه در سرزمین يک دولت را تواند وضعیتی شورای امنیت می
 جرايمبر  رم 6333تواند بر مبنای اساسنامه ايجاد شده است به ديوان ارجاع دهد و ديوان هم می

 صالحیت کند، اِعمالغ از بحث عضويت دولت مورد بحث، فار ،ارتکابی مربوط به آن وضعیت

 
103. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter= 

18&lang=en Last access 23/12/2017. 

104. Olasolo, Hector, The Triggering Procedure of the International Criminal Court, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2005, p. 91. 

المللی تحقیق درباره استفاده از سالح پنل بیندر رابطه با تصويب مجوز يک  2167نوامبر  67شورای امنیت در  .865

چین نیز و رأی وی نیز به اين قطعنامه رأی منفی داد یواسطه رأی منفی روسیه ناکام ماند. همچنین بولشیمیايی در سوريه به
 ن.ک:ممتنع بود. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58123#.Wj71YTTYXcs Accessed at 24 December of 2017. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=%2018&lang=en
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صالحیت ديوان در  اِعمالکه اصالحات اساسنامه نیز بخشی از اساسنامه است، برای  آنجا از ،پس
عدم تصويب اصالحات  ياشده توسط شورای امنیت، عدم عضويت دولت مذکور وضعیت ارجاع

  کند.توسط آن دولت، مانعی ايجاد نمی کامپاال
 يااساسنامه، عضويت دولت  69در ارجاع شورای امنیت بر اساس ماده )ب( ،ديگر عبارت به

گرفته، فارغ از مسئله اصالحات صورت ازجمله ،اساسنامه موضوعیت نداشته و کلّ ،اتباع آن
  611خواهد بود. اِعمال بر آن دولت قابل ،عضويت

در اصالحاتی که  ،یت توجه نکرده استطور خاص به شورای امنشده بهاصالح 3هرچند که ماده 
 613صورت گرفت، ارجاع توسط شورای امنیت در نظر گرفته شد. 617کامپاالجنايت تجاوز در  مورد در

محض اينکه های عضو اساسنامه ديوان مقرر کردند که در حالت ارجاع توسط شورای امنیت، بهدولت
عضو يا های غیرتواند بر دولت، ديوان میشرايط موردنظر اصالحات مربوط به جنايت تجاوز فراهم شد

  613صالحیت کند. اِعمالاند هايی که اصالحات مربوط به جنايت تجاوز را تصويب نکردهدولت

موجب اصالحات اساسنامه توسط شورای ای که امکان ارجاع يک وضعیت بهمسئله اينجادر 
 مورد دراما »... که مقرر داشته:  است 626(1نماياند، جمله دوم ماده )امنیت را اندکی مشکل می

دولت عضوی که اصالحیه را نپذيرفته است، ديوان نسبت به جنايتی که مشمول اصالحیه است، 
عمال صالحیت نخواهد چنانچه توسط اتباع آن دولت يا در قلمرو آن دولت ارتکاب يافته باشد، اِ

 3ری اساسنامه بر اصالح ماده توجه به تفاهماتی که در کنفرانس بازنگ ،در اين رابطه«. کرد
در خصوص اين اصالحیه، »کنفرانس بازنگری تأکید کرد که  661حاصل آمد، شايان اهمیت است.

شود، درباره اند اجرا میهايی که اصالحات را تصويب نکردههمان اصلی که در ارتباط با دولت
داخل در  جرايمگر ا ،ديگربه عبارت  666«.هايی که عضو اساسنامه نیستند نیز مجراستدولت

ها ارتکاب يابد، ديوان بر در سرزمین آن يااصالحات اساسنامه توسط يکی از اتباع دول غیرعضو 
ديوان و  غیرعضوبرابرکردن وضعیت دول  ،صالحیت نخواهد کرد. هدف از اين تفاهم اِعمالآن 

 اند.های عضوی است که اصالحات اساسنامه را تصويب نکردهدولت
هايی که اصالحات را ه منظور اساسنامه اين باشد که ديوان در رابطه با دولتک صورتی در

مقرر نشده  626(1عمال صالحیت نخواهد کرد )و هیچ استثنايی هم در ماده )اند، اِتصويب نکرده
 

106. See: Dapo Akande, op. cit., p. 3. 
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108. Ibid. 

المللی کیفری، المللی با تأکید بر اساسنامه ديوان بینت تجاوز در اسناد بینمحمد آقايان حسینی؛ بررسی جناي ن.ک:. 863

 . 693، ص 6936نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، پايان

110. Dapo Akande, op. cit., p. 4. 

111. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter= 

18&lang=en. 
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ق بگیرند. توانند به اصالحات اساسنامه تعلّهای ارجاعی توسط شورای امنیت نیز نمیوضعیت ،است(
تفسیر  ،وضوح در تعارض با اصالحات مربوط به جنايت تجاوز خواهد بود. در حقیقتی بهچنین قرائت

رسد که عدم شمول اصالحات در است. به نظر می فیهمتنازعمسئله  چاره حلّ ،صحیح اين مقرره
ارجاعی است که نه توسط شورای امنیت، بلکه های کارسازودايره صالحیت ديوان، مربوط به 

 گیرد.انجام می 669تحقیقات دادستان موجببه يا 662يک کشورکه از سوی ارجاعاتی است 
مانند دو  69ارجاع يک وضعیت توسط شورای امنیت بر اساس ماده )ب( ،ديگر بیان به
ويژه شورای  کار لحاظ بهبلکه اساساً  ،ارجاعی ديگر، مبتنی بر رضايت و عضويت نیست کارسازو

شده امکان در اساسنامه در نظر گرفته  المللی است، اينینامنیت که همانا حفظ صلح و امنیت ب
است تا شورا بدون عضويت يک دولت در اساسنامه ديوان، بتواند وضعیت مربوط به آن را به 

تعبیه امکان چنین  ،ديوان ارجاع دهد. چنین ارجاعی البته مبتنی بر اساسنامه ديوان است. در واقع
المللی کیفری خاص، های بینای امنیت به تشکیل دادگاهنیازکردن شورارجاعی از ضرورت بی

  660گیرد.ت میأيوگسالوی سابق و رواندا اتفاق افتاد، نش مورد درکه  چنانآن
لحاظ عضويت و رضايت  ست و ازابخشی از اساسنامه  ،شدهاصالحات انجام که آنجا ازحال 

همچنین بدان لحاظ که اساس ارجاع  االجرا بوده و برای برخی نیست، وها برای برخی الزمدولت
ها پذيری ارجاع وضعیتها در اساسنامه نیست، امکانمبتنی بر رضايت و عضويت دولت ،شورای امنیت

  نمايد.دولتی که عضو اساسنامه و اصالحات نیست مبرهن می مورد دربر مبنای اصالحات، 
 

 885صالحیت دیوان اِعمال امکان. 2
المللی تحت صالحیت ديوان بین جرايمکه وقوع  گاهآن 661،رمسنامه اسا 69و  62بر اساس مواد 

 صورتی تا حدود زيادی محتمل است، در يام شده کشوری مسلّ 663در قلمرو ذاتی يا تبعی 667کیفری
تبعی يکی  يادر قلمرو ذاتی  يامرتکب شده های عضو اساسنامه يکی از اتباعِ دولترا  جرايمکه اين 

 
112. State referral  

113. Propio motu 

 .690، ص همان ؛طهماسبی. 884

اساسنامه است. يعنی قلمرو اصلی و تبعی دول عضو  69و  62های مواد مالک ،صالحیت ديوان اِعمالمنظور از امکان  .885

اساسنامه، ارتکاب جرم توسط اتباع اين کشورها، يا ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به ديوان يا پذيرفتن صالحیت ديوان 
 موجب اعالمیه خاص.به

 ها رسید.به امضای دولت رمدر  6333المللی کیفری که در اساسنامه ديوان بین .880

 زدايی، جنايت علیه بشريت، جنايت جنگی و جنايت تجاوز.اند از: نسلعبارت جرايماساسنامه ديوان، اين  1موجب ماده به .887

 اساسنامه ديوان.  62ماده  2های يک دولت است. بند )الف(منظور از قلمرو تبعی، هواپیماها و کشتی. 881
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در غیر اين صورت، يعنی  663اشد، ديوان صالحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت.داده ب ها رخاز آن
صالحیت ديوان بر آن،  اِعمالعضو ارتکاب يافته است، تنها راه که جرم در قلمرو کشور غیرهنگامی

ای بر اساس فصل هفتم ارجاع مسئله از طرف شورای امنیت به ديوان است که در قالب قطعنامه
ی بايد از طرف جرايماين بدان معناست که وقوع چنان  621صورت خواهد گرفت. منشور ملل متحد

اين شیوه  626المللی تشخیص داده شود.آمیزی برای صلح و امنیت بینشورای امنیت، عامل مخاطره
  622لیبی و دارفور )سودان( سابقه دارد. مورد درارجاع به ديوان، 

مبنی بر استفاده نسبتاً گسترده از  629داز اعالم گزارش هیئت بازرسی سازمان ملل متح پس
کل سازمان ملل اعالم کرد که در سوريه جنايات دبیر ،بان کی مونسالح شیمیايی در سوريه، 

 620داده است. همچنین وی وقوع جنايات علیه بشريت را نیز در سوريه محرز دانست. جنگی رخ
المللی کیفری نیست، تنها راه عضو اساسنامه ديوان بین ،اما با توجه به اينکه دولت سوريه

آمده از طريق قطعنامه شورای امنیت است که رسیدگی ديوان به اين مسئله، ارجاع وضعیت پیش
های چین و خصوصاً روسیه از سوريه و احتمال زيادِ توسل اين دو عضو با توجه به حمايت دولت

ای از احتمال کمی مهرسد که صدور چنان قطعنادائم شورای امنیت به حق وتو، به نظر می
  621برخوردار است.

 
موجب اعالمیه خاص، صالحیت ديوان را پذيرفته باشند، ه بههايی کارتکابی در سرزمین دولت جرايمديوان همچنین به  .883

 اساسنامه. 62(2صالحیت خواهد کرد. ماده ) اِعمال

 اساسنامه ديوان. 69بند )ب( ماده . 826

121. Condorlli, Luigi and Villalpando, Santiago, “Referral and Deferral by the Security Council” in the 

Cassese, Antonio. The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary, Oxford 

University Press, 2002, p. 630. 

122. United Nations Security Council, Res. 1970, 2011; and Res. 1593, 2005. 

ستفاده از سالح شیمیايی در منظور بررسی ابه 2169مارس  26کل ملل متحد در دبیر ،بان کی مون رااين هیئت . 829

 .دکرسوريه تأسیس 

124. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45856#.U0_R7c5P1ki.  

هادی فرانسه برای ارجاع وضعیت سوريه به ديوان شورای امنیت، قطعنامه پیشن 2160مه  22روسیه و چین در نشست . 825

کل ياددآوری کرد که بیش از سه سال است که جانشین دبیر ،ان الیاسوني، در اين نشست .المللی کیفری را وتو کردندبین
ه است، بلکه به همه منطقه آسیب وارد کرد ،تنها شهروندان سوریجنگی که نهبه دادن شورا قادر نیست توافقی برای پايان

 حق بنیادين بر عدالت دارند و سازمان ملل متحد وظیفه دارد از آن دفاع کند. وی تأکید کرد در ،دهد. مردم سوريه ترتیب
 ،گیریسازمان مخدوش خواهد شد. نماينده فرانسه بعد از رأی اعتبار کلّ ،که شورا به توافقی دست پیدا نکند صورتی

توهینی به  ،نسانی دانست و نه خواسته سیاسی و اظهار داشت که عدم تصويب آننويس قطعنامه را خواست وجدان اپیش
انسانیت بوده است. اما نماينده روسیه اين قطعنامه را مانعی بر فرايند صلح توصیف کرد و با اظهار تعجب از نماينده فرانسه 

کرد که کمیته ملی تحقیق در کنار دستگاه  پرسید آيا اين روشی برای مداخله نظامی خواهد بود؟ نماينده سوريه نیز اعالم
مايل و قادر به محاکمه مرتکبین  ،لذا اين کشور. قضايی اين کشور به دنبال مواجهه قانونی با مرتکبین جنايات جنگی است

خواند و جويانه آمیز و مداخلهقطعنامه مورد بحث را سیاسی، تبعیض ،بشار جعفریالمللی است. جنايات مورد اهتمام جامعه بین
  ن.ک:زدن انتخابات رياست جمهوری سوريه توصیف کرد. آن را ابزاری برای برهم

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45856#.U0_R7c5P1ki
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المللی صلح و امنیت بین اما با فرض اينکه شورای امنیت، بحران سوريه و ادامه آن را مخلّ
المللی کیفری ارجاع دهد، مسئله آن است تشخیص دهد و موضوع را برای رسیدگی به ديوان بین

ه، پرونده استفاده از سالح شیمیايی سوري« وضعیت»جای ارجاع تواند بهکه آيا شورای امنیت می
تواند با ارجاع آيا شورای امنیت می ،ديگر عبارت توسط دولت سوريه را به ديوان ارجاع دهد؟ به

از رسیدگی معاف  ،که در سوريه در جريان استرا ای دولتی مخاصمهطرفه خود، طرف غیريک
« دولت»گیری سالح شیمیايی توسط کار، تنها بهرماساسنامه  69نموده و بر اساس ماده )ب(

 المللی کیفری ارجاع دهد؟سوريه را به ديوان بین
 در پاسخ به اين سؤال دو نظريه مطرح شده است:

 شورای امنیت ،ديدگاهمطابق اين  621نظران به اين پرسش مثبت است.گروهی از صاحب پاسخ
 ،«وضعیت»جای ارجاع يک واند بهتالمللی دارد میای که در حفظ صلح و امنیت بینوظیفهبر اساس 

سوری  مسلّحو مخالفان  627ترتیب دهد رماساسنامه  69طرفه را بر اساس ماده )ب(ارجاعِ يک
دهد، شده میاسخی که اين ديدگاه به پرسش مطرح. پکندمعارضِ با دولت را در ارجاع معاف 

دارد و نه ارجاع « وضعیت»به ارجاع يک  رماساسنامه  69رغم تصريحی است که ماده )ب(علی
اقتدار شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت  اِعمالاين نظريه معتقدند که طرفه. اما طرفداران يک
، بلکه رمالمللی کیفری، نه ناشی از اساسنامه المللی از طريق ارجاع موضوع به ديوان بینبین

ای ارات بسیار گستردهاختی ،ناشی از منشور ملل متحد است و شورای امنیت بر اساس فصل هفتم
المللی دارد و اگر میان منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان برای حفظ صلح و امنیت بین

جهت خاص، تعارضی وجود داشته باشد، منشور بر اين  عنوان معاهده، ازالمللی کیفری بهبین
  623م خواهد بود.خود، بر ديگر معاهدات معارض، مقدّ 619اساس ماده 

 المللیسد که اين استدالل از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست. ديوان بینربه نظر می

                                                                                                                                        
https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm. Accessed: 20 December 2017. 

  ن.ک: ،نويس قطعنامهاهده متن پیشبرای مش
http://thetypewriter.org/security-council-draft-resolution-on-syria-icc-full-text ./ Accessed: May 30, 2014. 

 ارجاع وضعیت سوريه به ديوان را وتو کردند. ن.ک: ،روسیه و چین برای چهارمین بار 2161مارس  1همچنین در 

http://www.thedailystar.net/un-attempt-to-refer-syria-to-icc-fails-25343 accessed March 22, 2017. 

و رئیس شعبه امريکايی کمیته ديوان  نیويورکدانشیار مرکز مسائل جهانی دانشگاه  ،جنیفر تراهان ،برای مثال .820

  ن.ک:چنین ديدگاهی دارد.  ،المللالمللی کیفری انجمن حقوق بینبین

http://opiniojuris.org/2013/01/14/fifty-seven-countries-call-for-referral-of-the-syria-situation-to-the-icc-

analysis-of-the-merits-of-the-referral-and-concerns-as-to-its-implementation, Accessed: September 30, 
2013.  

127. Yee, Lionel, “The international Cranial Court and the Security Council”, 1999, Articles 13(b) and 

16. In the S. Lee, Roy, The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute: Issues, 

Negotiations and Results, The Hague, Kluwer Law, p. 148. 

128. Ibid. 

https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm%20Accessed%2020%20December%202017
http://thetypewriter.org/security-council-draft-resolution-on-syria-icc-full-text%20/%20Accessed%20May%2030
http://www.thedailystar.net/un-attempt-to-refer-syria-to-icc-fails-25343
http://opiniojuris.org/2013/01/14/fifty-seven-countries-call-for-referral-of-the-syria-situation-to-the-icc-analysis-of-the-merits-of-the-referral-and-concerns-as-to-its-implementation
http://opiniojuris.org/2013/01/14/fifty-seven-countries-call-for-referral-of-the-syria-situation-to-the-icc-analysis-of-the-merits-of-the-referral-and-concerns-as-to-its-implementation
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رو اگر قرار باشد که ملل متحد. ازاين عضوقضايی است و نه  الدولی مستقلّنهاد بین ،کیفری
المللی کیفری(، صلح و امنیت را در جامعه شورای امنیت از طريق رسیدگی قضايی )در ديوان بین

، ، مسلماً عملکرد آنبودن خارج نمايدر کند و فرايند حفظ صلح را از شائبه سیاسیالمللی برقرابین
بخشی از آن  يادار قرار داده های سیاسی جهتتأثیر کنش کار قضايی را تحتسازوتواند خود نمی

نظر  المللی کیفری و اساسنامه آن در جهت نظم موردديوان بین ،از سوی ديگر 623.را نقض کند
بخشی از نظام ملل متحد  ،المللی کیفرینوعی نظام ديوان بینمتحد ايجاد شده و به منشور ملل

اقتداری بر ديوان ندارد  ،نقض نظام ملل متحد. بنابراين شورای امنیت ،رماست و نقض اساسنامه 
آيا شورای امنیت  ،برای مثال 691عمل کند. رمتواند فراتر از اساسنامه و در ارتباط با آن نمی

 6371در کامبوج در خالل دهه  696های سرخخمر ارتکابی جرايمند از ديوان بخواهد که به توامی
تواند به اساسنامه، ديوان نمی 66ماده  موجببهکه  چرا ،؟ مسلماً پاسخ منفی استکندرسیدگی 

 692اند، رسیدگی کند.االجراشدن اساسنامه به وقوع پیوستهی که قبل از الزمجرايم
رسد که چنین ارجاعی به نظر می 699اند،دانان اظهار داشتهديگر از حقوق طور که برخی همان

موجب به کند کهتصريح می رماساسنامه  69حقوقی و خالف عدالت است. مهم آنکه ماده )ب(غیر
رسد، يک يا چند مورد که به نظر میرا « وضعیتی»شورای امنیت،  ،فصل هفتم منشور ملل متحد

. حال دکنمیبه دادستان ارجاع  ،اساسنامه، در آن ارتکاب يافته است 1ه از جنايات مندرج در ماد
 رماساسنامه  69تحت ماده )ب(« وضعیت»عنوان ارجاع طرفه را بهتوان ارجاع يکآيا می

ت: يکی تفسیر اسبسته به شیوه تفسیر درباره اين ماده  ،پذيرفت؟ در اينجا پاسخ به اين سؤال
 کنندگان اساسنامه.و ديگری توجه به معنای مقصود تهیهاللفظی عبارت عینی يا تحت

 

 اللفظیتحت معنای. 8ـ2

طرفه جواز ارجاع يک 69در ماده )ب(« چند مورد از چنان جناياتی يايک »رسد عبارت به نظر می
دهد، يعنی ارجاعی که صرفاً استفاده دولت سوريه از سالح شیمیايی، توسط شورای امنیت را می

 ،ديگر بیان تحت صالحیت ديوان را منصرف از نحوه ارجاع، شامل شود. به جرايم وقوع يکی از
تحت صالحیت ديوان  جرايمتواند با عطف توجه به اينکه يک يا چند مورد از شورای امنیت می

رسد که اتفاق افتاده است، موضوع را به دو صورت، يعنی در قالب يک به نظر می يااتفاق افتاده 
آنکه با  ياشود، ارجاع دهد در آن تعیین مرتکب به تشخیص ديوان موکول میکه « وضعیت»
 

129. Ibid., p. 147. 

 .699، ص همان ؛طهماسبی. 896

131. Khmer Rouge 

132. See: William A. Schabas and Sharon Williams, in: Trifftrer, Otto. op. cit., p. 115. 

133. http://opiniojuris.org/2013/08/27/security-council-refer-assads-use-chemical-weapons. Accessed: 

September 30, 2013.  

http://opiniojuris.org/2013/08/27/security-council-refer-assads-use-chemical-weapons
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ا طرفه، در عمل، جرم را به يکی از طرفین درگیری منتسب نموده، طرف ديگر را مبرّارجاع يک
. مرکز ثقل اين شیوه تفسیری، توجه صرف به وقوع جرم است و بنا بر آن، شورای امنیت با کند

المللی دارد، در نحوه ارجاع موضوع ای که در حفظ صلح و امنیت بینهتوجه به صالحیت گسترد
  به ديوان از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.

 

 از طریق کشف مقصود نویسندگان اساسنامه تفسیر. 2ـ2

 690های مقرراتنويسبا سوابق پیشتا حدودی  69اللفظی ماده )ب(رسد که تفسیر تحتبه نظر می
اند که نويسندگان ، متفق69ماده )ب( مورد درباشد. بسیاری از آثار علمی اصلی  اساسنامه متعارض

را ی جرايماند که به شورای امنیت اجازه دهند تنها چنین منظوری نداشته ،رمنويس اساسنامه پیش
شارون و  ويلیام شیبث ،باره اين که توسط يک طرف مخاصمه ارتکاب يافته است ارجاع دهد. در

 نويسند: می رماز اساسنامه  691فسور تريفترروپرر کتاب تفسیر ماده به ماده دويلیامز 
مربوط  691ها، به وضعیترمدر حقیقت به همین دلیل است که مفهوم ارجاع در اساسنامه »

طرفه که گرفته شد تا از خطر ارجاع يک کاره ها. اين ادبیات به اين خاطر باست نه به قضیه
  697«.توانست به مخاطره اندازد جلوگیری شودا میمشروعیت سازمان )ديوان( ر

يک يا چند مورد از »نیز در همین کتاب، نگاه مشابهی درباره عبارت  آنتونیو مارچسی
 دارد: رم اساسنامه 60موضوع ماده  693ها،دولتدر ارجاع « جنايات
ها ات دولتکه هدف از شکايرا اين طرح پیشنهادی  ماتی،کنندگان در فرايند مقدّشرکت چهاگر»

، اين نگرانی ابراز شد که شکايات ندده بودکرخوبی درک خاص، به جرايمها باشد نه وضعیت بايد
ه است، مرتکب شدی که يک طرف مخاصمه در يک وضعیت جرايمها نبايد بتواند ارجاع را به دولت

ار داد، محدود کند. ها را مورد تحقیق يا پیگیری قرتوان آنیت کسانی را که میملّ يا... کندمحدود 
تحت  جرايمخاطر آزاد باشد تا از همه کسانی که ممکن است به بايددادستان  ،ديگر عبارت به

 693«.صالحیت ديوان در يک وضعیت، مسئولیت داشته باشند، تحقیق به عمل آورد
 کنندگان اساسنامهتفسیر مبتنی بر مقصود تهیهاللفظی و شود که میان تفسیر تحتمشاهده می

ترين رسد که مبرهنحل به نظر میچند راه ،اين تعارض برای حلّ ،تعارض وجود دارد. با اين اوصاف
که  صورتی در»دارد: کنوانسیون حقوق معاهدات است که مقرر می 96ماده  0تکیه بر بند  ،هاآن

 
134. Provision's draft history 

135. Trifftrer, op. cit. 

136. Situations 

137. http://opiniojuris.org/2013/08/27/security-council-refer-assads-use-chemical-weapons. Accessed: 

September 30, 2013.  

138. Proprio motu 

139. Ibid. 
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به  «.اند، بايد به يک عبارت معنای خاصی داده شودمشخص شود که طرفین چنان قصدی داشته
است،  اِعمالقابل  در اساسنامه ديوان« وضعیت»واژه  مورد در 96(0رسد که مالک ماده )نظر می

 601«مسئله»عمد، جايگزين واژه را به« وضعیت»واژه  ،رماساسنامه  نويسکه نويسندگان پیش چرا

دقیق با  طوربه« وضعیت»کردن واژه جايگزين ،های قبلی آمده بود. در واقعنويسکردند که در پیش
 طرفه را صورت دهند.ها نتوانند ارجاع يکدولت يااين اعتقاد صورت گرفت که شورای امنیت 

« اللفظیمعنای تحت کنندگان/مقصود تهیه»تعارض تفسیری  تواند به حلّای که میشیوه دومین
« يک يا چند مورد از چنان جناياتی...: »69بیان ماده )ب(گفته شود کمک کند، آن است که 

عنوان وضعیت تواند بهتواند به اين معنا باشد که حتی يک جرم هم میاست، يعنی هم می مبهم
خالی از اهمیت است؛ همچنین  ،بودنِ ارجاعطرفهدو يادر نظر گرفته شود، که در اين صورت يک 

هايی صالحیت دارد که حداقل شامل يک جرم تواند به اين معنا باشد که ديوان بر وضعیتمی
ارجاع داده شود. اگر ماده بودن است، بايد طرفهوضعیت، که حامل مفهوم دو ،باشند. در اين صورت

نويس قواعد را ق تهیه پیشجواز رجوع به سواب ،مبهم باشد، کنوانسیون حقوق معاهدات 69)ب(
طرفه را ارجاعِ ارجاع يک تواننمی کهکند میطور که گفته شد، اين سوابق روشن  دهد و همانمی
 دانست.« وضعیت»

ای را صورت دهد، عالوه بر آنکه طرفهچنان ارجاع يک ،که شورای امنیت صورتی حتی در
تصمیمات سیاسی و عدالت کیفری را به  606داندازمخاطره میمشروعیت ديوان نزد کشورها را به 

کند، پذيرش آن توسط دفتر دادستانی ديوان و شروع رسیدگی بر مبنای چنین ارجاعی آلوده می
موجب ماده که به چرا ،رسدنظر میناهماهنگ به  ،نیز با اساسنامه و اهداف اساسی ديوان

داشته باشد که شروع به تحقیق در که داليل مقتضی وجود  صورتی ، دررماساسنامه  19(6)ج()
تواند از شروع ، دادستان میديدگانبزهرغم اهمیت جرم و منافع راستای اجرای عدالت نیست، به

 دارد: اساسنامه مقرر می 63ماده  6به تحقیق خودداری کند. همچنین بند 
حیت عرضه شده است صال اوديوان بايد اطمینان حاصل کند که نسبت به موضوعی که به »

 «. تصمیم بگیرد 67بودن موضوعی بر اساس ماده پذيرشتواند رأساً نسبت به قابلدارد. ديوان می
 درستی به ديوان ارجاع داده نشده است، قابلای که وضعیت آن بهپرونده ،ديگر عبارت به

تسلیحات طرفة استفاده از رسد که عالوه بر آنکه ارجاع يکبنابراين به نظر می 602پذيرش نیست.
 

140. Matter 

دانان باال ها و حقوقالمللی کیفری میان برخی دولتمورد مشروعیت عملکرد ديوان بین های زيادی دراخیرا بحث .848

اند که آيا ديوان کیفری فقط مخصوص اين کشورهاست؟ و چرا ديوان به های آفريقايی مدعی شدهدولت ،گرفته است. در واقع
 کند. های قدرتمند اروپا و امريکا رسیدگی نمیکشور جرايم

در  ،گفته شد 2صفحه  یطور که در پاورق ها در ارجاع وضعیت سوريه به ديوان نیز مؤيد اين ادعاست. همانرويه دولت .842

مللی الکشور ديگر به شورای امنیت، ارجاع وضعیت سوريه به ديوان بین 17ای که به ابتکار دولت سوئیس با همراهی نامه
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که شورا  صورتی است، حتی در رمشیمیايی دولت سوريه توسط شورای امنیت، خالف اساسنامه 
  ای خودداری کند.چنان ارجاعی را صورت دهد، دفتر دادستانی ديوان بايد از پذيرش چنان پرونده

 

 نتیجه
 انهمسلّحهای رگیریاستفاده از سالح شیمیايی در دتوان نمیبه اسناد و اطالعات موجود،  توجهبا 

زدايی و جنايت علیه بشريت دانست. اما بر اساس اصالحات داخلی سوريه را مصداق جنايت نسل
ساسنامه ديوان با توجه به و نیز از طريق تفسیر ا کامپاالالمللی کیفری در اساسنامه ديوان بین

ات مورد اهتمام جامعه ترين جنايکیفرماندن مرتکبین مهمدادن به بیکه همانا پايان، هدف آن
 جنايت جنگیِ ،کارگیری تسلیحات شیمیايی در سوريهبه ،المللی است، به نظر نگارندگانبین

بوده و تحت صالحیت  رماساسنامه  3بند )ب( از بخش دوم ماده  63و  67های مصداق پاراگراف
 ذاتی ديوان قرار دارد. 

کارگیری تسلیحات شیمیايی در موضوع بهنیست، ارجاع  رمسوريه عضو اساسنامه  کهاز آنجا 
موجب مصوبه شورای امنیت و بر تنها به ،المللی کیفریمخاصمات داخلی اين کشور به ديوان بین

سوريه « وضعیت»ممکن خواهد بود و شورای امنیت وظیفه دارد  رماساسنامه  69اساس ماده )ب(
 ،که در غیر اين صورت چرا ،شیمیايی رارا به ديوان ارجاع دهد نه استفاده دولت سوريه از سالح 

رسیدگی قضايی ديوان را تحت تأثیر قضاوت سیاسی خود قرار داده و عملکردی  ،شورای امنیت
داده در خالف اساسنامه و عدالت کیفری خواهد داشت. شمار تلفات و گستردگی جنايات روی

یت مزبور به ديوان ارجاع شده وضع 2160دار کرده و اگر در سال وجدان انسانی را جريحه ،سوريه
رفت. اقدام مجمع نمی 2167ی و تکرار استفاده از تسلیحات شیمیايی تا شک بیم تجرّبی ،بود

ی المللبینو همراهی دول عضو ديوان  لیختن اشتاينبه پیشنهاد نماينده ـ  عمومی ملل متحد
در تحقیق و تعقیب افراد  ی برای همکاریالمللبینطرف و مستقل، بی کارسازوکیفری در ايجاد 

تحول  2166يافته در جمهوری عربی سوريه از مارس ی ارتکابالمللبینول شديدترين جرايم ئمس
بر باور به رسیدگی کیفری به وضعیت سوريه در آينده رقم  2161ارزشمندی بود که از پايان 

است که اسناد و طرف محکمه کیفری نیست بلکه چارچوب منصفانه و بی کار،سازواين  609د.رخو
                                                                                                                                        

فارغ از اين  ،قید شده است که اين ارجاع ،عیناً به کار رفته و عالوه بر آن (Situation)واژه وضعیت  ،کیفری خواسته شده است
 ک:.کدام طرف درگیری بوده است. ن ،ناقض حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه جرايمباشد که مرتکب 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29293.pdf. 

کنندگان از سالح شیمیايی کیفرماندن استفادهاز شورای امنیت خواست تا به بی 2161الملل در اوت همچنین سازمان عفو بین
 المللی کیفری ارجاع کنند. را به ديوان بیناين کشور « وضعیت»در سوريه پايان دهند و 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/syria-un-resolution-on-chemical-weapons-a-vital-step-

towards-justice/. 

143. http://www.icicl.org/details.asp?id=452. Accessed: December 24, 2017. 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29293.pdf
http://www.icicl.org/details.asp?id=452
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کند تا در آوری و پردازش میرا جمع 2166مدارک مختلف مربوط به وضعیت سوريه از مارس 
مورد استفاده قرار گیرد. اين  ،ا شودشرايطی که امکان رسیدگی کیفری به وضعیت سوريه مهیّ

د باي 601،ی خاصالمللبین يا 600المللی کیفری باشد يا محکمه ترکیبیچه ديوان بین ،محکمه
شده در پژوهش ی ارائههای کیفری را به محل اجرا بگذارد و بر اساس تحلیلالمللبینحقوق 
سالح، در  عنوانبهاستفاده از گازهای شیمیايی سارين، کلرين، آمونیاک و سولفور خردل  ،حاضر

چرا که با شناسايی  ،مخاصمات داخلی سوريه، توسط هرکدام از طرفین، جنايت جنگی خواهد بود
 ،ويژه صورتبهی المللبینطرف مخاصمه، قواعد حقوق بشردوستانه  عنوانبهرشیان سوريه شو

بر رفتارهای هر دو طرف  6377و پروتکل دوم الحاقی  6303های ژنو مشترک کنوانسیون 9ماده 
 حاکم خواهد بود. 

 

 
144. Hybrid Tribunal 

145. Ad hoc 
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