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کان مخاصمه  المللیآرفینی دیوان کیفری بین سنجی نقش یمن؛ ام
 

2قاضیانی ، محمد عاکفی1موسی عاکفی قاضیانی  
 

 چکیده

و بدخری مورای امنیت با مداخله مد  است.  المللمخاصمه یمن موجب نقض اصل عدم توسل به  ور در حقوق بین
پدسش مطدح مد  است که آیا دیروان کیفردی ها و قتل غیدنظامیان، این  صلح دوست، گستدش درگیدی های تدول
آفدینری  سرنجی نقرش بامرد؟ امکران آفدینی بدای پایان دادن به مخاصمه را دارا می المللی توان و صالحیت نقش بین

آفدینی دیوان، همران تجزیره و تحلیرل  سنجی نقش بامد. منظور ا  امکان دیوان موضوع و پدسش اصلی این مقاله می
بامد. ایرن نومرته برا می المللیهای بیناین نهاد بدای رسیدگی به جنایات مورد ادعای سا مان های اقسام صالحیت

و نیز عناصد جدم مطابق با اساسنامه دیوان، سعی دامته با تشخیص موارد ادعا مرد  نقرض  ها بدرسی انواع صالحیت
ان صرالحیت نردارد، مگرد آن کره اساسنامه، به سوال پیش گفته پاسخ دهد. فدضیه مورد تعقیب این است کره دیرو

مورای امنیت پدوند  را به دیوان ارجاع دهد. سید مقاله نشان می دهد که در صرورت ارجراع پدونرد  بره دیروان بره 
( اساسرنامه، علیره 6احتمال  یاد احدا  تحقق عناصد جدم، یعنی عنصد روانی و عنصد مادی جدایم مرذکور در مراد  )

المللری در برینالمللی به ارتکراب جنایرات های بینبدخی سا مان مات. هد چند گزاربامد نیدوهای ائتالل منتفی می
این مخاصمه امار  دارد، اما دولت ها نیز تمایلی به اعمال صالحیت جهانی نسبت بره دادرسری اتهامرات ندارنرد. در 

ه احتمراالً منتفری آفدینی این سا مان در مخاصرمه یمرن امردی دمروار، بلکرنهایت این نتیجه حاصل مد  که نقش
هرای معلول عدم تصویب اساسنامه رم توسط دولت آفدینی دیوان در این مخاصمه عمدتاًخواهد بود. عدم امکان نقش

 بامد.  مداخله کنند  در مخاصمه یمن می
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 مقدمه

بود که نیدوهای حوثی یمن در اعتداض به حکومت وقت یمن و به دسرت گردفتن قردرت چندی پیش     

انقالب نمودند و با محاصد  کاخ ریاست جمهوری این کشور و طدح معارهایی علیه ایاالت متحرد  آمدیکرا، 

صهیونیسم و دین یهود، رئیس جمهور وقت را که ا  طدیق انتخابات به مسند قدرت رسید  بود، مجبور بره 

استعفاء و متعاقباً فدار ا  این کشور به عدبستان سعودی نمودند. این اقدام انقالبیون حوثی، موجرب ائرتالل 

هرا مرد کره ها و در رمس آن پادماهی عدبستان سعودی بدای سردکوب ایرن خیرزش حروثیبدخی دولت

بره عنروان  -ل متحردهای مورای امنیت سا مان ملالمللی ال م، یعنی قطعنامهعلیدغم پشتوانه حقوقی بین

در حمایت ا  دولت منصور هادی، مورد حمایت مادی و معنروی  -مسئول اولیه حف  صلح و امنیت جهانی

های مسرلح در ایرن کشرور برا چندانی ا  سوی دول غدبی، قدار نگدفت. امدو ، بحدان یمن و مخاصمه گدو 

در آستانه پنجمین سال خرود قردار همسایه ممالی خود، عدبستان سعودی و ائتالل به رهبدی این کشور، 

در یمرن نره تنهرا کراهش  8دارد. پس ا  چندین سال تنش و درگیدی، ابعاد این مخاصمه مسلحانه داخلی

هرای حقروق هرای اخیرد و گرزارش. همچنین تجدبره سرال7تد مد  استو پیچید  تد نیافته، بلکه گستدد 

بامرد. حمرالت نیدوهرای ائرتالل بره مقرد انسانی میانگیز و بشددوستانه ا  اوضاع یمن، حاکی ا  وقایع غم

های یمن و موارد استفاد  ا  سپد انسانی، موجب افزایش تلفات و کشتار غیدنظامیان در جدیران ایرن حوثی

های صلح دوست بدای توقرف درگیردی و کشرتار در های بدخی دولتمخاصمه بود  است. همچنین تالش

و امکران  المللریله یمن، ا  حیث حقوق کیفدی بینما بدرسی مسئیمن، تاکنون نتیجه بخش نبود  است. ا

، معمایی است که اذهران حقروقی بدخری محققرین را بره خرود المللیطدح مکایات در دیوان کیفدی بین

مشیول ساخته است. چدا که امکان دادرسی به بدخی جنایات مورد ادعرا در جدیران ایرن مخاصرمه، نویرد 

بامد. در حقیقت موارد ادعای نقض حقوق بشددوستانه و مقدرات حاکم بد حمایرت تحقق نسبی عدالت می

                                                      
1- Internal Armed Conflict 

که جن  یمن، با آغا  حمالت نیدوهای ائتالل، ماهیت یک مخاصرمه مسرلحانه برین کننداگد چه بدخی ا  حقوقدانان ادعا می -7

های صادر مرد  ا  سروی مرورای به خود گدفته است؛ با بدرسی قطعنامه« Internationalized Armed Conflict»المللی مد  

دی را مشردوع تلقری نمرود  و آن را ( که ریاست جمهوری منصور ها7785) ( و7708های ) امنیت سا مان ملل، ا  جمله قطعنامه

المللی مد  بدای جنر  یمرن دمروار اسرت؛ چردا کره در جدیران یرک به رسمیت مناخته است، مناسایی وضعیت مخاصمه بین

های خارجی به درخواست دولت آن کشور، مجا  است و ماهیرت مخاصرمه داخلری را تیییرد نمریمخاصمه داخلی، مداخله دولت

 مسرلحانه مخاصرمات بشددوسرتانه بین الملل حقوق ،8715 امیدحسین، رنجبدیان، و جمشید رک: ممتا ، دهد. بدای اطالع بیشتد

 .  887-87میزان، صص. انتشارات تهدان، دوم، چاپ داخلی،
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له رسریدگی بره مسرئ پذید در جن ، باعث مد  است کههای آسیبا  حقوق غیدنظامیان، کودکان و گدو 

این ادعاها ا  طدیق دیوان بیش ا  پیش مطدح مود. امکان سنجی ایرن طردح، نیرا  بره مطالعره قروانین و 

هرای دخیرل و همچنین بدرسی کیفیت ارتباط دولت المللیندرج در اساسنامه دیوان کیفدی بینمقدرات م

به ایرن امرد حقروقی ها با دیوان، ا  حیث صالحیت رسیدگی این مدجع دارد. قضاوت راجع در این درگیدی

قروقی هرای عقیردتی و برا تمحرض در ابعراد حهای سیاسی و دلبسرتگیا  دستبدد گدایش البته باید فارغ

-در این مقاله سعی مد  است، ا  طدیق تحقیقرات کتابخانره المللی مورد بدرسی قدار گیدد؛ لذاکیفدی بین

 توصیفی و تحلیلی، ابعاد این مسأله مورد تبیین و تحلیل قدار گیدد.  هایای و روش

 آشنائی با یمن و تحوالت معاصر -1

بامرد. مسراحت ایرن تخت آن مرهد صرنعا مرییمن کشوری است در جنوب مبه جزید  عدبستان و پای   

، جمعیرت ایرن کشرور را 7070(. در سال 44، 8786کیلومتد مدبع است)فضائلی،  677.851کشور حدود 

worldometer,March 11)اندقدیب به سی میلیون نفد تخمین  د 
th
بیش ا  نیمی ا  جمعیرت ایرن (. 2020

. البتره بدخری بدآوردهرا نیرز (44، 8786)فضرائلی، دهندتشرکیل مریکشور را میعیان و مسلمانان  یدی 

refworld,August 10)کردد  اسرتدرصرد بیران  56جمعیت اهل سنت این کشرور را ترا 
th
پرس ا   .(2016

کردد و امرام یحیری ا  رهبردان  اعرالم اسرتقاللممال یمن  ،ل امپداتوری عثمانیالانح جن  جهانی اول و

. برا جانشین او مدبن یحیی  تدور مد و فد ندش احمد 8841ل در سا به حکومت رسید. اومیعیان  یدی 

، جمهروری عدبری یمرن تشرکیل دناصجمال عبد ال متأثد ا ارتش کودتا کدد و  8857مدو احمد در سال 

در یمرن  8857-8857 هرای ل بین ساعدبستان سعودی و مصد در منطقه، میان  مد. اما تحت تأثید رقابت

یمن جنوبی اعالم استقالل کدد و یمن به دو قسرمت مرمالی  8851سال  در تاًجن  داخلی درگدفت. نهای

، بره مدکزیرت یمرنخلرق و جمهوری دموکداتیک  ، به مدکزیت صنعاو جنوبی، یعنی جمهوری عدبی یمن

 ی عدبی یمرنرئیس جمهور 8871ا  سال  که ا... صالحعلی عبد. (46-44، 8786)فضائلی،تقسیم مد عدن

متحرد مردند، رئریس  جمهوری عدبی یمن و جمهروری دموکداتیرک خلرق یمرنکه  8880در سال  ،بود

جن  داخلی دیگدی برین نیدوهرای یمرن مرمالی و جنروبی  8884یمن مد. البته در سال کشور جمهور 

برا نگدی در قرانون اساسری را  او انجامید. عبداهلل صالح حکومت دوامدرگدفت که به پیدو ی یمن ممالی و 

دور  ریاسرت  ایندر رفداندوم به تصویب رسید و بنابد 7008که در فوریه سال  ،ر داددر دستور کار خود قدا

 ( افرزایش یافرت56اصرل )سال   مشگذاری به  ( و دور  مجلس قانون887اصل ال )جمهوری به هفت س

یمن نیز مراهد  ،به دنبال اعتداضات در بدخی کشورهای عدبی 7088در ژانویه سال  .(46، 8786)فضائلی، 
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صرالح پرس ا  سری سرال  هللای بود که نهایتاً منجد به استعفای رئیس جمهور علی عبردادات گستدد تظاه

برا میرانجیگدی  7088 سرالمری مرا  . در (67، 8787)پزمکی و بهدی خیاوی، حکومت بد این کشور مد

هرای ای میران دولرت و گردو توافقنامرهمورای همکاری خلیج و کمک و نظارت دبیدکرل سرا مان ملرل، 

. ایرن توافرق ا  حمایرت مرورای صالح ا  مصونیت قضایی، منعقد مد به مدط بدخورداری عبداهلل عارض،م

منتقرل  علری عبرداهلل صرالح، معاون ،به عبد ربه منصور هادی تقدر امنیت سا مان ملل نیز بدخوردار بود.

 فدآینرد باید مه،توافقنااین اساس  ل دهد. بدجدید را تشکی ا  محمد باسینداوا خواست تا دولت او نیزو  مد

بدگرزار  دوسراله موقرته دور یرک بدای جمهوری ریاست انتخابات بدگزاری با تحول، و اصالح آمیز مسالمت

 ،7087در انتخابرات فوریره  .گدفرتمری یند انتقال قدرت انجامآدف انجام بدای گفتگوها همچنین و مدمی

هرای مخرالف و گردو امرا  .رسریدریاست جمهوری  مقام میلیون رمی به دو قدیب به هادی با کسب منصور

 هرایطردل ظرن دخالرت و جرهغیدرقابتی بودن و مشخص برودن نتی ا ادعاهایی چونی انتخابات را بقالبان

 ای اعداب، منصرورعنوان نهاد میانجی منطقه به خلیج همکاری مورای مداخله لذا با. کددند تحدیم خارجی

نیرز  هرای ملریگوطی این مدت گفت تعیین مد. 7084تا  7087 لا  سا به عنوان ریاست جمهوری هادی

، مریعیان حروثی برا حملره بره هابدگزار گشت. با پایان این دور ، اعتداضاتی مکل گدفت. با افزایش ناآرامی

پایتخت، کاخ ریاست جمهوری را محاصد  کددند و در نتیجه منصور هادی استعفاء کدد و حتی مردتی نیرز 

 پس ا  آن برهبه عدن و ا  آنجا به عمان و  7086فوریه سال  86گدفت. پس ا  آن در در حصد خانگی قدار 

 بره هرادی منصور مهنا (.684، 8781جعفدی، )درخواست کمک کدد نسبت به این وقایع، عدبستان رفت و

خواهم مطرابق برا حرق دفراع  من ا  مما می» دامت که:خلیج بیان می همکاری مورای عضو کشور مش

 پشرتیبانی بره نسبت مشتدک، دفاع ەدمعاه و عدب یهمنشور ملل متحد و منشور اتحاد (68)  دمقدر در ما

 در آن مرددم و یمن ا  حمایت بدای نظامی، مداخله جمله ا  ضدوری اقدامات اتخاذ و امکال همه در فوری

 برا مقابله بدای یمن به کمک و جنوب مهدهای دیگد و عدن به آتی حمله ا  جلوگیدی حوثی، تجاو  مقابل

کنید. مددم یمن هدگز متحدان خود، که در این موقرع دمرواری  می عداق و مام اقداماسال دولت و القاعد 

ایستند را فداموش نخواهند کردد و اجرا   نخواهنرد داد کره توکلشران برد و وخامت اوضاع در کنارمان می

ا  متشرکل فری ائتال، 7086مرارس  ردبه دنبال این اسرتیاثه  (.S/2015/217)«خداوند متعال متزلزل گددد.

خرود را برا نرام عملیرات  هروایی تالحمر ،عدبستان سرعودیپادماهی بدخی کشورهای منطقه به رهبدی 

در این عملیات کره برا رضرایت دولرت یمرن انجرام مری .کدد آغا  نیدوهای حوثی علیه «8توفان قاطعیت»

                                                      
 الحزم عاصفه یهعمل - 8
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بحردین،  کویرت و قطرد، عدبری، ەمتحد امارات عدبستان، هواپیماهای نه تنها ،(S/Res/2216 (2015))گدفت

در  هرای نظرامی خرود راپایگرا سومالی هرم  البته و دامتندمدکت نیز مداکش، مصد، اردن و سودان  بلکه

 متحرد ملرل سا مان دبیدکل به خطاب سعودی، عدبستان رهبدی به ائتالل مهدر نا. داد اختیار ائتالل قدار

هرادی، رئریس جمهرور  درخواست منصور» به دلیل این تهاجم، پاسخملل،  سا مان امنیت مورای رئیس و

در بدابد تجاو  مبه نظامیان حوثی که هموار  ابرزار نیدوهرای  ،یمن، بدای حمایت ا  یمن و مددم آنقانونی 

(، (S/2015/217«دمخردوش کرددن امنیرت و ثبرات یمرن هسرتن به طور مداوم به دنبال اند و خارجی بود 

ادعا مد که گردو  حروثی مرورد حمایرت نیدوهرای  متحد ل به سا مان مللائتال اعضای همدر نا اظهار مد.

عنوان پایگراهی جهرت به  کشور این ا  استفاد  و یمن بد خود هژمونی عهبدای توس تالشدر  که ای منطقه

بلکره رو تهدید نه تنهرا متوجره امنیرت، ثبرات و حاکمیرت یمرن، ؛ ا اینبامد، میاندتأثیدگذاری بد منطقه

هرای هرا بره مومرک المللی است. عدبستان سعودی همچنین دسرتیابی حروثیمتوجه صلح و امنیت بین

، 8786نمود)فضرائلی، نظامی در مد های سعودی را در توجیه تهاجم بره یمرن مطردح  ربالستیک و استقدا

ادامره دارد و هرا (. امدو   پس ا  گذمت قدیب به پنج سال ا  آغا  مخاصمه یمن، کماکان درگیدی46-41

بسری کره جهت نیرل بره آترشالمللی ا  جمله سا مان ملل، های بینها و سا مانهای دولتدغم تالشعلی

سرال  جانبه اختالفات گددد، هنو  نتیجه مطلوبی حاصل نشد  است. در دسرامبدو فصل همه منجد به حل

نامره توافرقآتش بسی موسوم بره  ، توافق8در امور یمنملل متحد کل سا مان نیز نمایند  ویژ  دبید 7081

 86بد درگیدهای بندر حدید  بود، تدتیب داد؛ اما اکنون پس ا  گذمت قدیرب بره را که متمدکز  7استکهلم

 Congressional Research Service)مررا ، ایررن توافررق هنررو  برره طررور کامررل اجدائرری نشررد  اسررت

Report,September  2019,2.) 

 ابعاد حقوقی مخاصمه یمن -2

الملل یکی ا  موضوعات حقوقی اسرت کره حق مدوع به جن  و استفاد  ا  نیدوهای مسلح در روابط بین   

که چه کسانی ممکن است مبادرت به جن  کنند و در چره  هایی بدای آن وضع مد  است. اینمحدودیت

نظرام  مدائطی ممکن است نیدوی مسلح به کار رود، ا  موضوعات حقروق مخاصرمات اسرت. البتره در هرد

حقوقی، حق توسل به  ور محدود مد  است و هد کسی حق ندارد در هد مردائطی کره ال م بدانرد بره  ور 

است که درصدد تعدیرف ایرن اسرت کره در  7«حق بد جن »متوسل مود. مشدوعیت کاربدد  ور، موضوع 

                                                      
1- Martin Griffiths 
2- Stockholm Agreement 
3- Jus ad bellum 
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حرین  بره رفترار متخاصرمان در 8«حرق در جنر »چه مدائطی امکان به کارگیدی  ور وجود دارد. ولری 

 نظرامی لرهاصل منع توسل به  ور و حم(. 48-76، 8787مود)نواد  توپچی، مخاصمه مسلحانه مدبوط می

، 7منرع تهدیرد بره اسرتفاد  ا   ور در منشور سا مان ملرل، طور خاص طور عام و به الملل به در حقوق بین

 ەآمرد قواعرد ا استوار مد  و  المللی بدآنی است که نظم بینینتجاو  نظامی ا  اصول بنیادو  7توسل به  ور

الملل ممنوع اسرت. اصرل منرع  توسل به  ور در همه امکال آن در حقوق بین .رودممار می به 4المللیبین

نمایرد ترا ا  تجراو  و اسرتفاد  ا  نیردوی ها را موظف مری ایست که دولتتوسل به  ور به عنوان قاعد  آمد 

نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به  ور علیه دولت و کشور دیگرد پدهیرز نماینرد. منشرور سرا مان ملرل 

مراد   (4)امار  کدد  و در بنرد  6«گونه عمل تجاو  ساختن هد متوقف»خود به  (8)ماد   (8)متحد در بند 

المللری خرود ا  تهدیرد بره  ور یرا اسرتفاد  ا  آن علیره  کلیه اعضراء در روابرط بین»است:  نمود مقدر  (7)

تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هد کشوری یا ا  هد روش دیگدی کره برا مقاصرد ملرل متحرد مباینرت 

البتره دارای اسرتثنائات مهرم و غیدقابرل  ،اصل منرع توسرل بره  ور« .دامته بامد خودداری خواهند نمود

ا  جملره اسرتثنائاتی کره بردای اصرل  (.77/07/8784)اندیشرکد  راهبرددی تبیرین، بامدنکاری نیز مریا

، 1دستانه یا با دارنرد ، دفاع پیش7، جن  پیشگیدانه5، جن  عادالنهتوان نام بددممنوعیت توسل به  ور می

، مرال یرا اتبراع، ، مداخله نظرامی بردای حفر  جران88، مداخله بشددوستانه80، امنیت جمعی8دفاع ا  خود

مری 87مداخله نظامی بدای کمک به سدکوب مورمیان در کشور دیگرد و همچنرین اقردام تالفری جویانره

(. مخاصمه یمن همچون هد مخاصرمه دیگرد، قابرل بدرسری ا  ابعراد گونراگون 81-7، 8780)یاقوتی، بامد

ا  منظرد حقروق  تروانبره بعرد را مری 7086هرای یمرن ا  سرال بامد. به طور خاص درگیدیحقوقی می

هرا و برا یگدان غیددولتری و همچنرین حقروق المللی دولرتمخاصمات، حقوق بشددوستانه، مسئولیت بین

                                                      
1- Jus in bello 
2- Principle of Prohibition of the Threat or Use of Force 
3- Resorting to Force 
4- Jus Cogens 
5- the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace 
6- Just War 

7-Preventive War 

8  - Anticipatory or Pre-emptive Self-defense 

9- Self-defense 
10- Collective Security 
11- Humanitarian Intervention 
12- Reprisal 
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مورد مطالعه قدار داد. در حقیقت مدوع به حمله مسلحانه عدبسرتان و نیدوهرای ائرتالل  المللیکیفدی بین

 کره . بره ویرژ  ایرن8و بدرسی مود ارچوب استثنائات مذکور طدحهعلیه نیدوهای حوثی ممکن است در چ

تصردیح نمرود  اسرت:  7086 لیرآور 84مصروب  (7785)قطعنامه مرمار   در سا مان ملل تیامن یمورا

 مرنیدر  یاسریدر کمک به دور  گذار س جیخل یهمکار یمورا یهاخود ا  تالش تیحما تیامن یمورا»

ربره منصرور  عبرد تیبرد مشردوع ....کند یم تمجید رابطه نیآن در ا امالتتع نسبت به و دیتاک گدیرا بار د

عضرو  یهرا و کشرورها و درخواست خود را ا  همه طدل میکن یمجدد م دیتاک منی جمهور سیرئ یهاد

اسرتقالل و  ت،یروحردت، حاکم فیب تضرعبکره سر یگونه اقدام ممانعت ا  اتخاذ هد ی)سا مان ملل( بدا

 یبه با گشرت بره اجردا ا ی. بد نمیکن یدار مبشود، تک منی جمهور سیرئ تیو مشدوع منی یارض تیتمام

 دیرتاک ی جرامعمذاکدات مل دنیرس جهیآن و به نت ییاجدا سمیمکان یو اجدا جیخل یهمکار یابتکار مورا

 ،یاصرالح نظرام انتخابرات د،یرجد یقرانون اساسر کیر جرادیو ا میاقدامات تدس نیکه ا  جمله ا ،میکن یم

اجتنراب ا   یبردا یانتخابرات سداسرد نیو همچن اسیقانون اس یشنهادیدربار  طدح پ یپدسهمه یبدگزار

و  میکنر یم یادآوریخود را  7087 ( سال7887). قطعنامه ..است منیدر  یتیو امن یانسان طیوخامت مدا

و سوءاسرتفاد  ا   حاتیبه خراطد ارسرال و روانره مردن سرالح و تسرل منیدر  تیصلح و امن دیدربار  تهد

کره ادامره وخامرت  میمناسر یم تیموضوع را به رسم نیا .میکن یم یابدا  نگدان دایسبک، مد حاتیتسل

 یهراا  همره طردل... اسرت هیهمسرا یکشورها یو رو به گستدش بدا یجد یدیتهد منی یتیاوضاع امن

را اجدا کردد  و ا  اقردامات  7086( سال 7708)به طور کامل قطعنامه  میخواه یم هایحوث ژ یبه و یمنی

خبدگرزاری فرارس،  «).زنردیکننرد، بپده فیرا تضرع منیدر  یاسیدور  گذار س تواند یکه م شتدیب کجانبهی

75/08/8784.) 

و  ی گونراگونهرا ا  سروی دولرت ی سیاسری و نظرامیهرا حمایت تمامیرغم  به ن،جن  یمراجع به    

هرای ت، مریو النوع حمرادعاهایی در خصوص  هموار  انتقاداتی مطدح بود  است. ،المللیبینهای سا مان

با اصول و مقردرات حقروق  مطدح مد  است که مورد استفاد ، هایالحمد  و بدخی س کارگدفته جنگی به

 حروثی ،ارائه مرد  هایگزارش اساس بد(. البته 48، 8786)فضائلی، المللی سا گاری نداردبین نهبشددوستا

                                                      
رضایت دولت بره ارتکراب فعرلرری » دارد:( که مقدر می7008) ها المللی دولتنویس مسئولیت بین طدح پیش 70ا  جمله ماد   -8

مانع متخلفانه برودن آن فعرل نسربت برره دولرت  ،معین توسط دولتی دیگد تا حدی که آن فعل در مرحردود  رضایت مزبور بامد

 «.مود نخست می
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ملزم بره رعایرت  توانند سطح کافی ا  سا ماندهی عملیات نظامی را دارند و می نیز ها و نیدوهای هوادار آنها

 (.  57، 8785، و همکاران ورپ حسین)مناخته موند حقوق بشددوستانهاصول 

خرود تائیرد کردد  اسرت،  8815المللی دادگسرتدی نیرز در رمی سرال ال م به ذکد است که دیوان بین    

رعایت مود. یکری ا  قواعرد عدفری  باید در هد قسم، مخاصمه مسلحانهالملل بشددوستانه عدفی حقوق بین

الملرل بشددوسرتانه، کره مضرمون ال م الدعایه، عبارت است ا  تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین

 هرای درگیرد در اسرت و بره موجرب آن هرم طدل 8848های چهارگانه ژنو ( مشتدک کنوانسیون8ماد  )

هرای غیرد های تحت فدماندهی خود وظیفه دارنرد، و هرم بردای دولرتیا گدو  مخاصمه نسبت به امخاص

درگید در مخاصمه، تعهد به تالش بدای تحقق رعایت اصول حقوق بشددوستانه در جدیان مخاصمه، فردض 

های چهارگانره ژنرو نیرز (. عالو  بد این، عدبستان عضو کنوانسیون188، 8781انگامته مد  است)فضائلی، 

گیدی ائتالل به رهبردی عدبسرتان له یکی ا  دالئل مکلمسئ (. ماید همین686، 8781عفدی، ج)بامدمی

. علی ایحال نیدوهای ائتالل به عنوان عضو رسمی جامعره 8در حمایت ا  دولت منصور هادی بامدسعودی 

دات هرو تع لریالملنیمقردرات برموظف هسرتند ترا  7ها نیز به عنوان با یگدی غیددولتیالملل و حوثیبین

 سراتیدام تأسهران تیدر  مان جن  و ممنوع انیدنظامیدات مدتبط با رفتار با غهتع ژ یبه و ،مندرج در آن

 .7رعایت نمایندرا  یق اقتصادطو منا یمادنظیغ

 المللیمخاصمه یمن از منظر حقوق کیفری بین  -3

اسرت، اسرباب دلواپسری گزارمات و حوادثی که در جدیان مخاصرمات یمرن در دسرتدس قردار گدفتره    

المللی و به طور خاص اساسنامه رم و صرالحیت دیروان های حقوق کیفدی بیندانان، در  مینه جنبهحقوق

المللی در این رابطه را به وجود آورد  است. ال م به ذکد است کره قضراوت در مرورد گزارمرات کیفدی بین

ا  مسرائل  ، فرارغیرک ا  طردفین مخاصرمه یمرنبه، بره هرد   المللی و انتساب جنایات مدعینهادهای بین

                                                      
ممنوعیرت دخالرت در امرور »( مجمع عمومی سا مان ملل، XX()7878قطعنامه ممار  ) 7بند ا  جمله، ال م به ذکد است که  -8

بایرد ا  سرا ماندهی، هرا تمرامی دولرت»دارد: ، مقدر می8856دسامبد  78، «داخلی کشورها و حمایت ا  استقالل و حاکمیت آنها

و بدانگیختن اقدامات مسلحانه بداندا ی یا تدوریستی با هدل تییید حکومت یک دولرت دیگرد ا  را  خشرونت و  ، تحدیکمساعدت

 «خودداری کنند.همچنین مسامحه نسبت به این اقدامات، 
2- Non-State Actor 

 .8848انه ژنو، های چهارگ( مشتدک کنوانسیون7بدای اطالع بیشتد رک: ماد  ) -7
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در غیرد  بامرد واخالقی، ا  حیث حقوقی و قضائی، منحصد به تشخیص محاکم قضائی دارای صالحیت می

 .  8گونه اعتبار قطعی نخواهد دامت هیچ این صورت

دات و همچنین تعهرالمللی بدای آمنایی با وضعیت مخاصمه یمن، ا  حیث صالحیت دیوان کیفدی بین    

هرای حقوقی طدفین این مخاصمه راجع به مقدرات اساسنامه رم، باید کیفیت ارتباط و پیشینه تعامل دولت

المللری و های عدبی به طور فعال در تاسیس دیوان کیفدی بریندولت   عدبی با این نهاد را نیز تبیین نمود.

ل پیش مدکت دامرتند. امردو   ا  تصویب اساسنامه رم و مذاکدات مدبوط به آن ا  حدود بیست و پنج سا

کشور عدبی، تنها سه کشور عدبی یعنی اردن، جیبوتی و کومور عضو اساسنامه دیروان هسرتند بیست و دو 

های الجزائد، بحدین ، مصد، کویت، مداکش، عمان، سروریه، امرارات و یمرن، تنهرا امضراء کننردگان و دولت

 8881جدیان نگارش اساسنامه در کنفردانس رم سرال  بامند. تمامی بیست و دو کشور دراساسنامه رم می

عردب هایی ا  فلسطین، اتحادیه آفدیقا، سرا مان کنفردانس اسرالمی و اتحادیره کشرورهای به همدا  هیات

حضور دامتند. هفت کشوری که علیه اساسنامه رای دادند مامل اسردائیل، آمدیکرا و تعردادی کشرورهای 

ان و سومالی ا  جمله کشورهایی هستند که نره تنهرا اساسرنامه را . عدبستان سعودی، پاکستمد می عدبی 

اتحادیه کشورهای عدب، نمونه قانون عدبری  7006اند بلکه آن را امضاء نیز ننمودند. در سال تصویب نکدد 

هرای عردب بره عنروان المللی را تصویب نمود. تا ا  سروی دولرتجدائم تحت صالحیت دیوان کیفدی بین

های عدبی همچنان در حدکت به سرمت دولت مان مورد استفاد  قدار گیدد. وانین داخلیراهنمای اصالح ق

تعدیف جدم تجاو ، نقش موثدی ایفاء نمودند و بدخی ا  آنها حتی عدم درج ایرن جردم در اساسرنامه را بره 

هرای عدبری همچنرین اقرداماتی مان در دیوان مطدح کددند. بدخی دولرت عنوان دلیل اولیه عدم عضویت

گذاری در پیگدد جدائم جنایت علیه بشدیت، نسرل کشری و جردائم جنگری، پریش ا  پرذیدش جهت قانون

 Factsheet:The ICC and the Arab World, December)انردنظد قردار داد مرد صرالحیت دیروان را نیرز

31
st
2014.) 

 از منظر اساسنامه رم عملکرد طرفین درگیر در مخاصمه -3-1

، دیوان نسبت به چهار جردم صرالحیت رسریدگی المللیاساسنامه دیوان کیفدی بین( 6به موجب ماد  )   

 Rome)کشی، جدائم علیه بشدیت، جنایرات جنگری و جردم تجراو خواهد دامت، که عبارتند ا : جدم نسل

Statute of ICC,1998,Art.5 .)الملرل های سا مان عفو بینبنابد مستندات و مواهد موجود، به ویژ  گزارش

                                                      
 .8841( اعالمیه جهانی حقوق بشد، 88رک: ماد  ) -8
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المللی یعنی جدائم علیه بشردیت و جنایران جنگری در بان حقوق بشد، نقض حقوق بشددوستانه بینید و د

(. اتهامات علیه ائتالل به رهبدی عدبستان غالباً برا اسرتناد بره مراد  505، 8781یمن محد  است)جعفدی، 

( 7( و )5اد )( اساسنامه رم و با موضوع جنایات جنگی مطدح مد  است. همچنرین ادعاهرای نقرض مرو1)

سرویه برود  و کمترد در مرورد اساسنامه ا  سوی این ائتالل نیز مطدح مد  است. البته عمد  انتقادات یک

 ها بحث و بدرسی مد  است.جنایات احتمالی ا  سوی حوثی

 اساسنامه رم (8ادعای ارتکاب جنایات جنگی و نقض مقررات ماده ) -3-1-1

اساسنامه رم، ممنوعیت حمله یرا بمبراران مرهدها، روسرتاها، منراطق  (1پاراگدال پنجم بند )ب( ماد  )   

ای کره بامرد را مقردر هایی که بی دفاع بود  و اهدال نظامی نیسرتند برا هرد وسریلهمسکونی یا ساختمان

سراعته  74خواسرتار توقرف  7086آوریرل سرال  4دامته است. پیدو این مقدر ، صلیب سردخ جهرانی در 

ددن کمک رسانی به مددمی که  ید حمالت هروایی مردید قردار دارنرد مرد. ایرن ها بدای فعال کدرگیدی

-اند و اگرد فرورا کمرکگوید تعداد  یادی ا  مددم یمن در حمالت هوایی و  مینی مجدوح مد سا مان می

های درمانی به آنها ندسد جان خود را ا  دسرت خواهنرد داد. همچنرین طبرق گرزارش سرا مان ملرل در 

تاد درصد ا  جمعیت یمن نیا  به کمک دارد و بیش ا  یک میلیرون نفرد ا  مرددم آوار  ، هش7086جوالی 

هزار نفد  خمی ثبت مد  است)پزمرکی و  81اند و همچنین بیش ا  نفد کشته مد  7700و بیش ا   مد 

-انجام عمدی حملره»( ناظد به 1( ماد  )7(. همچنین پاراگدال چهارم بند )68-61، 8787بهدی خیاوی، 

ل غیدنظرامی که این حمله باعث تلفات جانی یا آسیب به غیدنظامیان یا خسارت به اهردا ی با علم به اینا

هرم رفتره، مدت و مدید به محیط  یست خواهد مد و آمرکارا فایرد  نظرامی روییا آسیب گستدد ، درا 

وانین و عردل حقروق است، کره ا  مروارد نقرض قر« آورد.هم پیوسته و مستقیم به بار میبیش ا  اندا  ، به

سرا مان بهدامرت  (.Rome Statute of ICC,1998,Art.8(b) (4))بامردالمللی مریمخاصمات مسلحانه بین

جهانی نیز به دفعات به بحدان انسانی و بهدامتی در یمن امار  دامته است. این سا مان در می مرا  سرال 

نیرز ایرن  7085زمکی نیا  دارند. در سال اعالم کدد که هشت و نیم میلیون نفد به نیا های فوری پ 7086

میلیرون  78اند و نفد کشته و سی هزار نفد مجدوح مد  5700، 7086سا مان اعالم کدد که ا  مارس سال 

هرایی هدایت عمدی حمالت بد ضرد سراختمان»های بشددوستانه دارند. اساسنامه دیوان، نفد نیا  به کمک

لمری یرا خیدیره اختصراص یافتره و حملره بره آثرار تراریخی، که بدای مقاصد مذهبی، آمو می، هندی، ع

« ها اهدال نظرامی نبامرند.که آن مکان ها مشدوط بد اینهای تجمع بیماران و  خمیها و مکانبیمارستان

 Rome Statute of)المللی دانسرته اسرترا نیز ا  موارد نقض قوانین و عدل حقوق مخاصمات مسلحانه بین
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ICC,1998,Art.8(b) (9)). عنروان روش جنگری، یرا ه تحمیل گدسنگی به غیدنظامیان ب» ،اساسنامه دیوان

هرای مان ضدوری است، ا  جمله جلروگیدی ا  رسریدن کمرک محدوم کددن آنها ا  موادی که بدای بقای

-را نیز ا  موارد نقض تعهدات حقوق مخاصمات مسلحانه مری« امدادی پیش بینی مد  در کنوانسیون ژنو.

 .(Rome Statute of ICC,1998,Art.8(b) (9))داند

هرزار  87اند و نزدیک بره نفد کشته مد  7100بیش ا   7086طبق گزارش سا مان ملل در ژوئن سال    

انرد و های خود مرد بیش ا  یک میلیون نفد آوار  مد  اند و بسیاری مجبور به تدک خانه اند و خمی مد 

هرای روسرای سرا مان 7087اضطداری قدار دارد. در نوامبد سال  وضعیت بهدامتی و مواد غذائی در مدائط

های بشددوستانه به ایرن کشرور قابرل بشددوستانه سا مان ملل خواستار پایان محاصد  یمن مدند تا کمک

، 7087المللی صلیب سدخ نیز در گزارمات جداگانره در سرال ارسال بامد. پزمکان بدون مد  و کمیته بین

 78انرد. در سوی نیدوهای ائتالل صحه گذامرتند و وضرعیت را بیردنج گرزارش نمرود بد محاصد  یمن ا  

ای برد لرزوم دستدسری رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، فدریکا موگدینی، در طری بیانیره 7087نوامبد 

نظامیان به کاالهای انسان دوستانه و تجاری که در اثد بستن حدیم هروایی و بنرادر یمرن توسرط فوری غید

( 1( مراد  )7بستان، مسدود مد ، تاکید کدد. ا  مقدرات بحث بدانگیز دیگد نیرز پراراگدال بیسرتم بنرد )عد

های جنگری کره دارای خاصریت ها و مواد و روشها، پدتابهسالح به کار بددن»گوید: اساسنامه است که می

تمییرز و تفکیرک اهردال و که ذاتراً بردون  مود یا آنآسیب رسانی بیش ا  حد یا موجب رنج غید ال م می

ها موضوع منع جامع برود  و که این سالح آن الملل منا عات مسلحانه هستند؛ مشدوط بدمیاید حقوق بین

( در ضمیمه الحاقی بره ایرن اساسرنامه 877( و )878ای مطابق مقدرات مدبوط در مواد )ا  طدیق اصالحیه

 Rome)گردددالمللری محسروب مریبریننقض عدل و مقدرات حقوق مخاصرمات مسرلحانه « درج موند.

Statute of ICC,1998,Art.8(b) (20).) ا   هرابه گزارش دیدبان حقروق بشرد در حمرالت علیره حروثی بنا

ای تاکیرد نمرود کره ای استفاد  مد  است. این سا مان با تجزیه و تحلیل تصاوید مراهوار های خومهبمب

ا ساختمان در چهار تا مش روستا اصابت نمرود  اسرت. همتدی د  500ها به  مین کشاور ی در این بمب

ها به دلیل نقض اصول عدم تفکیک، منع درد و رنرج بیهرود ، تناسرب و احتیراط در بکرارگیدی این سالح

-67، 8787المللی است)پزمکی و بهدی خیراوی، های ناقض حقوق بشددوستانه بینتسلیحات، جزء سالح

، 8 7001ای سرال ستان به کنوانسیون منع کراربدد تسرلیحات خومره(. البته ال م به ذکد است که عدب57

 بامد.نپیوسته است؛ لذا نقض تعهدی خاص در رابطه با این کنوانسیون، در این جا مطدح نمی

                                                      
1- Convention on Cluster Munitions, (CCM) 
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 اساسنامه رم (7ادعای ارتکاب جنایت علیه انسانیت و نقض مقررات ماده )  -3-1-2

اسرت. در همرین راسرتا، ادعرای  8ارتکاب جنایت علیه انسانیتا  ادعاهای دیگد راجع به مخاصمه یمن،     

، مرامل تحمیرل عمردی وضرعیت خاصری ا  7کن کددنریشه»نقض مقدرات اساسنامه رم که بیان نمود : 

 ندگی است که ا  جمله محدوم کددن ا  دستدسی به غذا و دارو بود  و به منظور منهردم کرددن بخرش ا  

مد  است. اوضاع رو بره وخامرت (. مطدح Rome Statute of ICC,Art.7(b) (2))«مودریزی میجامعه بدنامه

کارمناس سا مان ملل را  در آگوسرت سرال  7وضعیت غذایی و امنیتی مددم غیدنظامی در یمن، خانم الور

مجبور کدد تا ا  اصطالح جنایت جنگی استفاد  کند. ایشان ا  گدسنگی احتمالی مرهدوندان یمرن  7086

المللری و داخلری ممکرن اسرت د و اعالم کدد که گدسنگی عمدی در منا عات مسلحانه بینابدا  تاسف کد

توانرد جنایرت یک جنایت جنگی محسوب گددد و در صورت ممانعت عمدی ا  رسیدن غذا بره افرداد مری

 (.57، 8787) پزمکی و بهدی خیاوی، 4علیه بشدیت بامد

 ( اساسنامه6ماده )کشی و نقض مقررات ادعای ارتکاب جنایت نسل -3-1-3

مامل مجموعه اقدامات با هدل تخدیرب کامرل یرا جزئری  6رم، جنایت نسل کشی اساسنامهبه موجب     

بامد. اقداماتی چون کشتار اعضای گدو ، ایداد صدمه جسرمی یرا یک گدو  ملی، قومی، نژادی و مذهبی می

طرور کامرل یرا جزئری، گردو  را نرابود  ای بدای آنها که برهروانی به اعضای گدو ، ایجاد مدائط حساب مد 

سا د، ایجاد مدائطی بدای جلوگیدی ا  تولید مثل اعضای گدو  و همچنین انتقال اجبراری کودکران گردو  

منقول است که بدخی مسئولین در عدبستان، چرون  (.Rome Statute of ICC,1998,Art.6)به گدوهی دیگد

بره  عدبستان در خصوص جن  یمن و تایید حمله، امام و خطیب مسجدالحدام ،عبدالدحمن السدیسآقای 

 مران آن رسرید  کره یرک »: کره انرددانسرته و بیران دامرتهمیعه بودن مددم یمن  را انگیز  حمله ،یمن

(. امرا ال م 77/07/8784اندیشکد  راهبددی تبیرین، «).بدای بدخورد با تشیع آغا  گددد« بیداری اسالمی»

توانرد ت که اظهارات ایشان و مسئوالن دیگد، ولو مستقیماً منصوب پادما  عدبستان بامند، نمریبه ذکد اس

                                                      
1- Crimes Against Humanity 

2- Extermination 

3- Hilal Elver 
میلیرارد  70در یمرن، برا ار ش تقدیبری  هراییال م به ذکد است که دولت پادماهی عدبستان، در طول پنج سال گذمته، پدوژ  -4

های بشد دوستانه و ا  جمله مبار   برا فقرد و گدسرنگی اجدائری سراخته اسرت. بردای اطرالع بیشرتد رک: دالر، جهت ارائه کمک

«https://reliefweb.int/report/yemen/king-salman-relief-centre-supports-major-yemen-projects» 
5- Genocide 

https://reliefweb.int/report/yemen/king-salman-relief-centre-supports-major-yemen-projects
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چردا کره ایشران ا  حیرث  ،(707-708، 8787تجلی اراد  یک دولت محسوب گددد)حردادی و کدیمری، 

قانونی مقام مسئول حمالت، یا سیاستگذار بدای حمرالت نیسرتند و ایرن اظهرارات در حیطره مسرئولیت 

ا  طدفری جنایرات ادعرایی (. Rome Statute of ICC,1998,Art.28)قیم و موثد ایشان بیان نشد  استمست

ولریکن  .پذیدفتره گرددد جدم نسل کشری 8عنصد مادی عنوانممکن است به  منتسب به نیدوهای ائتالل،

نیت سروءو  7نیت عرامسروء ، مامل7( اساسنامه، الجدم باید عنصد روانی6بدای احدا  جنایات موضوع ماد  )

نیت عرام در سروءحتری اگرد  (.Rome Statute of ICC, 1998,Art.30)6به طور کامل احردا  گرددد 4خاص

نیت خاص این جنایرات سوء تحقق این جنایات، مفدوض انگامته مد  یا در محکمه صالحه به اثبات بدسد،

طدفین مخاصرمه، ضردورت کماکان موضوعی است که احدا  آن جهت انتساب اعمال ارتکابی به هد یک ا  

یرک نیت خاص در تخدیب کامرل یرا جزئری کشی منوط به وجود سوءدارد. مخصوصاً که تحقق جدم نسل

بامد که اثبات آن با استناد به معارها و ایدئولوژی معارضرین، بره گدو  ملی، قومی، نژادی و مذهبی نیز می

 .(77، 8786بیگلدی و رئیسی و جاللی، رسد)سادگی به اثبات می

 المللیابعاد صالحیت دیوان کیفری بین -3-2

و  (8بره موجرب مرواد )، 5ماهیت صالحیت تکمیلریالمللی به تصدیح اساسنامه، بدای دیوان کیفدی بین    

الحیت، بره تحقیرق یرا دولرت دارای صرمادامی کره ، در نظد گدفته مد  است. لذا باید توجه دامت، (87)

، رسیدگی بره موضروع را نرداردحق  این نهاد پددا د، میدادرسی دعاوی و جنایات موضوع اساسنامه دیوان 

-578، 8787)صرالحی،بپددا د مرکایات که دولت مذکور نخواهد یا نتواند بره تحقیرق یرا تعقیرب مگد این

المللری تدین جردائم برینتنها نسبت به مهم المللی صالحیت خود رادیوان کیفدی بین(. عالو  بد این، 577

-مردط  ای پیشمدبوط به مجموعه جامعه بشدی، اعمال خواهد کدد. بدای نیل به این هدل، اساسنامه پار 

بینری نمرود  های اعمال صالحیت دیوان را بره عنروان معیرار مشرخص بردای قبرول یرک پدونرد  پریش

دارد، اما ایرن صرالحیت تنهرا  بالقو  جهانی صالحیت دیوانچه  (. اگد76-74، 8711اقدی، ب است)مدیعت

 (87( مراد  )7با عضویت تمامی کشورها به طور کامل تحقق خواهد مرد. علری ایحرال، بره موجرب بنرد )

دیوان در  مانی که یک یا تعداد بیشرتدی ا  کشرورهای  یرد عضرو ایرن اساسرنامه برود  و یرا »اساسنامه، 

                                                      
1- Actus reus 
2- Mens rea 
3- General Intent 
4- Specific Intent 
5- actus reus non facit reum nisi mens sit rea 
6- Complementary Jurisdiction 
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 Cryer et)«پذیدش قردار داد  بامرند، حرق اعمرال صرالحیت دارد مورد 7صالحیت دادگا  را مطابق بند 

al.,2010,p.166.) اعمال صالحیت ا  سوی این نهاد منوط به احدا  سه مدط اساسی است؛ 

 1صالحیت شخصی -3-2-1

وظیفره تعقیرب کیفردی امرخاص را بره دلیرل ارتکراب جنایرات  یرواند( اساسرنامه، 8به موجب ماد  )   

در  ه و فدماندهان ائرتالل یرا نیدوهرای حروثیرتب المللی به عهد  دارد. بسیاری ا  اقدامات نظامیان عالی بین

قیرد مرد   یروانکه رسیدگی بره آن در صرالحیت د بامد،المللی  ا  مصادیق جدائم بین ممکن است یمن،

کند که دولت کشور محل ارتکراب یرا دولرت متبروع  تی صالحیت رسیدگی پیدا میدر صور این نهاد است.

امرا، در ایرن  (.Rome Statute of ICC,1998,Art.12(b) (1) (2))را پذیدفته بامند دیوان مجدمان، اساسنامه

بایرد توجره  انرد. المللی را نپذیدفته بین دیوان کیفدیمورد، نه دولت یمن و نه عدبستان سعودی، اساسنامه 

نمود که کشور اردن تنها عضو ائتالل است که اساسنامه رم را تصویب نمود  است. بنابداین دیروان نسربت 

به جدائم موضوع اساسنامه و جنایات اتباع اردن در حمالت علیه یمن صالحیت رسریدگی خواهرد دامرت. 

ق معاهدات اسرت و بره موجرب مراد  لذا تابع حقو است،المللی  عالو  بد این، اساسنامه رم یک معاهد  بین

ای را به مدط تنفیذ، قبولی یا تصرویب گا  دولتی معاهد  ، هد8858( کنوانسیون وین حقوق معاهدات 81)

کند باید خودداری کنرد. لرذا امضاء نمود  بامد، ا  اقداماتی که به هدل و منظور یک معاهد  لطمه وارد می

انرد، ساسنامه دیوان، که در جدیان این مخاصمات فعالیت دامرتههای امضاء کنند  اممکن است بدای دولت

دیوان قادر به اعمال صالحیت تکمیلی خود بامد. همچنین باید یادآوری نمود که بدخی نظامیان در یمرن، 

هرای بامرند کره دولرتاتباع کشورهای دیگد چون کلمبیا، پاناما، السالوادور، آفدیقای جنوبی و استدالیا مری

ا عضو اساسنامه رم هستند و بدین تدتیب، دیوان ممکرن اسرت تحقیقراتی راجرع بره جنایرات و متبوع آنه

Daily Sabah,November 27)های عضرو اساسرنامه را نیرز آغرا  کنردجدائم ارتکابی ا  سوی اتباع دولت
th
 

مره ( اساسنامه، دیروان هریچ صرالحیتی بردای محاک75البته باید توجه دامت که به موجب ماد  ) (.2017

 اند، ندارد.سال سن دامته 81افدادی که به هنگام ارتکاب احتمالی جدم کمتد ا  

 2صالحیت موضوعی -3-2-2

تواند به آن رسیدگی نماید. ایرن جردائم بره صالحیت موضوعی به نوع جدائمی امار  دارد که دیوان می    

کشی، جنایت علیه بشردیت، جنایرات جنگری و تجراو  ( اساسنامه، عبارتند ا : نسل6( ماد  )8موجب بند )

                                                      
1- Personal Jurisdiction 
2- Subject-matter Jurisdiction 



  

 

 

 

81 

توانند صرالحیت دادگرا   ها می ، دولته، طبق اساسنام(. همچنین65-66، 8711میدمحمد صادقی، )ارضی

 Rome)دنرها ارتکاب یافته اسرت، بپذید طور موردی دربار  جنایاتی که در قلمدو آن یا توسط اتباع آن  را به

Statute of ICC,1998,Art.12 (3)). دیروان کیفردی تواند چنین درخواستی ا   در این مورد دولت یمن می

، رسیدگی این دادگا  بره المللی دامته بامد و با ارسال اعالمیه رسمی به دفتد دادگا  کیفدی بین المللیبین

توانرد ا  طدیرق مرورای امنیرت  یمرن می خاصرمههمچنرین م انسانی در یمن را خواستار مود.جدائم ضد

 ،مرورا منروط بره ایرن اسرت کره البته ارجاع مرورای امنیرت دیوان ارجاع مود. دادستان ملل به سا مان

محسوب نماید. امرا برا توجره  و یا اقدام تجاو  نقض صلحتهدید علیه صلح، وضعیت موجود یمن را ا  موارد 

ی ا  سروی های ائتالل و مشدوع دانستن دولرت منصرور هراددوهای مورای امنیت ا  اقدامات نی حمایت هب

نماید، اما به هد حال مورای امنیرت منتفی می ارجاع قضیه به دیوان علیه نیدوهای ائتاللامکان  این مورا،

( ممکن است رسیدگی Trahan,2013,pp.424-426)بامدچه ا  نظد حقوقی ملزم به چنین اقدامی نمی اگد

المللری معارضرین رسیدگی به جدائم برینبه این جنایات را به همدا  مدارک و اسناد، بدای اعمال تحقیق و 

بامرد و به دیوان ارجاع نماید. ا  سوی دیگد دادستان دیوان نیز ملزم به رسیدگی به ایرن درخواسرت نمری

گیدی  دیرد  در ایرن خصروص تصرمیم برز عضرویت دولرت مجردم یرا له مسرئنظد ا   صردل باید مستقالً و

اساسنامه، دادستان دیروان ( 86( و )87مواد ) وجب مقدراتعالو  بد این، به م .(Trahan,2013,p.424)نماید

 المللی در یمن انجام دهد. تحقیقاتی دربار  وقوع جنایات بین 8به ابتکار خود تواند می

 2صالحیت زمانی -3-2-3

اساسنامه ارتکاب یافتره بامرد.  تنها نسبت به جدائمی است که پس ا  ال م االجداء مدن دیوانصالحیت    

اساسنامه عضو آن مود، دیروان فقرط نسربت بره جنایراتی اعمرال  دولتی پس ا  ال م االجداء مدناگد لذا 

کره  کند که پس ا  ال م االجداء مدن اساسنامه در مورد آن دولت ارتکاب یافته است. مگد آنصالحیت می

کردد  الحیت دیروان( را صرادر ( )مبنری برد پرذیدش اعمرال صر87( مراد  )7دولت، اعالمیه موضوع بند )

 این مقدر  مشکل دیگدی بدای اعمال صرالحیت دیروان در مخاصرمه (.68، 8711صادقی، بامد)میدمحمد

یمرن اساسرنامه را تصرویب  عدبسرتان و های دولت هدکدام ا  که حتی با فدض این کند؛ لذایمن ایجاد می

 ت محقرق مرد المللی درآیند، دیوان صالحیت رسریدگی بره جنایراکنند و به عضویت دیوان کیفدی بین

 مرود سربق نمری را نخواهد دامت و در حقیقت مقدرات اساسنامه عطف بره مرا پیش ا  تصویب اساسنامه

(Rome Statute of ICC,1998,Art.11.) 

                                                      
1- Proprio Motu 
2- Temporal Jurisdiction 
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 نتیجه گیری

المللری دارد، ا  جملره قضرایای مخاصمه یمن و مسائل پیدامون آن کره ماهیرت حقروقی کیفردی برین    

الملل در خصوص جوانب این قضریه نبایرد ماهیرت ن و علمای حقوق بینحقوقی است و قضاوت حقوقدانا

 المللریاعمال صالحیت دیروان کیفردی برینسیاسی و جانبدارانه به خود بگیدد. ابتدا باید توجه دامت که 

ماهیت تکمیلی دارد و بدین تدتیب تحقیق و دادرسی راجع به جنایات ارتکاب یافته مورد ادعا، اصروالً بایرد 

اعمرال  ا  سروی دیگردابتدا در محاکم داخلی یمن یا کشرورهای درگیرد در مخاصرمه یمرن آغرا  گرددد. 

مه، به جهت عردم صالحیت دیوان نسبت به مسئوالن، نظامیان و نیدوهای مددمی هد یک ا  طدفین مخاص

های مشارکت کنند  در مخاصمه یمن منتفی اسرت. تنهرا دولرت تصویب اساسنامه رم ا  سوی اغلب دولت

های درگیرد یرا صردفاً امضراء تالل است، اساسنامه رم را تصویب نمود  است و دیگد دولتکه عضو ائ اردن،

لرزوم رعایرت مقردرات حقروق بشددوسرتانه  ا  فرارغ . امابامندکنند  اساسنامه و یا به کلی با آن بیگانه می

نیت و عنصرد ه رم، احدا  سروءهای مخاصمه، بدای اثبات جنایات موضوع اساسنامعدفی ا  سوی همه طدل

هرای قرومی، روانی بدای ارتکاب جدم هم ضدورت دارد. در حقیقت آیا مدتکبین جنایات ادعرا مرد ، گردو 

-نظامیان در مخاصمه در نتیجه عمد یرا سرهلتلفات غیدآیا  اند؟مذهبی، نژادی و ملی خاصی را نشانه رفته

حقوق بشددوستانه، چون تفکیرک  انگاری عامالن حمالت بود  است؟ آیا مداقبت مقتضی و یا رعایت اصول

محقق مد  است؟ پاسخ به این سواالت نیا مند انجام تحقیقات مقردماتی اسرت  و تناسب در انجام حمالت

ط فعلی بحدانی در یمن، انجام چنین تحقیقاتی منطقاً غیدممکن یا حداقل دمروار که البته با توجه به مدائ

 نماید.می

اقدام دادستان دیوان به ابتکار خود نیز منوط به گدایشات سیاسی و جو حاکم بد دیوان و افکرار عمرومی     

دای اقردام بامرد. لرذا اراد  سیاسری ال م برای حراکم برد جهران مریدنیا است که دستخوش فضای رسانه

قابرل اعتنرائی  مالت ائتالل پشتوانه حقوقی بسریارکه ح بامد. خصوصاً ایندادستان نیز احتماالً منتفی می

بامد. لذا دادسرتان ممکرن ها را دارا میهای مورای امنیت سا مان ملل در محکومیت حوثیچون قطعنامه

بزند. همچنرین ارجراع پدونرد  است به تحقیق در خصوص جنایات منتسب به مخالفین دولت یمن دست 

امرا چنرین  پذید اسرت؛المللی ا  سوی مورای امنیت به دادستان دیوان نیز امکانرسیدگی به جنایات بین

گیردی کند و دیوان مستقالً باید در این خصوص تصرمیمنمی ارجاعی، دیوان را ملزم به رسیدگی به پدوند 

 جنایراتلذا احتمال ارجراع  بامد.که این البته مطابق اصل استقالل قضات و نهادهای قضائی نیز می ،نماید

 منتفریپس ا  مکست نسربی توافرق اسرتکهلم، کرامالً  منتسب به مخالفین دولت یمن، خصوصاً ادعایی و
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و  بردی عدبسرتاناقردامات ائرتالل بره رهچدا که مورای امنیت پیش ا  این نیز تلویحراً ا   ؛دومنمی تلقی

ایراالت هرای چرین، روسریه و دولت یمن حمایت نمود  است. ا  طدفی اعضای دائم مورا ا  جملره دولرت

اند و بدین تدتیب تقاضای ایفاء نقش دیروان ا  سروی خود اساسنامه دیوان را تصویب نکدد  ،آمدیکامتحد  

بسریار بعیرد  ،یافتره انعکراس مورا نیرزهای  اعضاء دائم که در قطعنامه پیشین هایاین مورا، علیه سیاست

 است.

 تیصرالح ایر یجهران تیبد اساس اصل صالح توانند یممتحدد  عضو سا مان ملل یکشورهابه هد حال    

، مرورد در ایرن  مرد  اسرت زیرن تیانسران هیو جدائم عل یرا که جدائم جنگ یالملل نیجدائم مهم ب ،یهمگان

 یدیرگیخواهران پ تواننرد یمرعضو سرا مان ملرل  یکشورها یقدار دهند. لذا تمام یو حقوق ییجزا گددیپ

توسرط  ایر یالملل نیب یمداجع حقوق یا  سو ،منیدر  های درگیدارتکاب یافته ا  سوی طدل یجدائم جنگ

 یالمللر نیها، نقرض مقردرات ب سدان دولت تیبدخالل مصون مگونه اقدا هد البته خود بامند. یمحاکم داخل

 اغلرب هرا دولت جرهینت و در آورد یآن دولرت را فرداهم مر یالمللر نیب تیوب مد  و موجبات مسئولمحس

 ندارند. در این مورد خود یدر محاکم مل یجهان تیاصل صالح یبه اجدا یلیتما
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