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چکیده
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در  51ماار ساا  6002باا طعناامام مع ام م اوم
جایگزین ک یسیون حقوق بشر شد .ابتکار جدیدی کم شورا را از ک یسیون پیشاین مت اایز ما کااد
سازوکار بررس دوره ای جهان است .یک از وظاای م اده شاورا نتاار بار اجارای ا زاماا
حقوط در راستای ارتقا و ح ایت از حقوق بشر است .شورا بارای نیال بام ایان فادو وتانیت
پایبادی دو تفا بم حقوق بشر را مورد بازبیا طرار داده و تصا ی ات را اتااام ما ن ایاد .یکا از
دستورکارفای اصل شورا این است کم وتنیتفای کم در طو سا نیازماد توجام واوری فساتاد
را مورد ارزیاب طرار دفد .برگازاری نشساتفاای ویا ه باا موتاور ساوریم و فشادار نسابت بام
نقضفای حقوق بشری و حقوق بشردوستانم نیز از اصل ترین اطدما شورا بین ساا های  6055تاا
 6052بود .در این راستا شورا از آغاز بحران سوریم و ناآرام فای ایان کشاور نسابت بام ارتکاا
جاایا بینا لل شامل جاایت ملیم بشاریت و جاایات جاگا فشادار داد .در ایان میاان امام
نگران م یق شورا صدور طعنااممفا در نشستفای وی ه و تاسیس ک یسیون تحقیاق بارای ااباا
ارتکا جاایا بینا لل نقش شورا را در برانگیاتن حساسیت باینا للا نسابت بام ساوریم و
توط این جاایا پررنگ کرد .مموه بر این رویکرد شورا در طبا تحوال جاگ داخلا ساوریم
ارزیاب شده و نقاط طو و تن شورا نسبت بم جاایا باینا للا نشاان داده شاد .روی ایان
معا نم توصیف -تحلیل بودکم بم شکل کتاباانمای انعا شد .اتاوم بار ایان بررسا طعناامامفاا
گزاریفا و اسااد حقوط بر اسا تحلیل متا صور گروت .ف چاین مااابم مهاو و مارتبا باا
موتور ج مآوری و تعزیم و تحلیل شد .شورا با وجاود دساتمباادی جاایاا باینا للا امام
مرتکبین و زو معازا آنفا در دیوان بینا لل کیفری نااطض اصال ارتکاا ایان جاایاا را
دو ت سوریم منرو کرده است و اشارهای بم حامیان تروریستفا و منارتان مسلح نکرده است.
 واژگان کلیدی :شورای حقوق بشر ،بحران سوریه ،جنایات بینالمللی ،جنایت علیه بشریت،
جنایات جنگی و کمیسیون تحقیق.

مقدمه
حقوق بشر و آزادیهای اساسی از مهمترین مسائل بینالمللیی دنیاسیک کیه بیر رفتیار دولیکهیا و
سازمانهای بینالمللی در نحوه اعمال سیاسکهای خویش تاثیری شگرف داشته اسیک .مسیهله حقیوق
بشر بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس منشور ملل متحد در سال  1491دیگر در مالکیک دولیکهیا و
درون مرزها نبود بلکه با تدوین و تصویب اسناد حقوق بشر به یک مسهله جهانی بدل شد .حقوق بشر در
بند سوم از ماده  1منشور ملل متحد به عنوان یکی از مقاصد سازمان ملل متحد مطرح شد .1بند سیوم
ماده  ،211بند دوم ماده  322و بند سوم ماده  962منشور ملل متحد به موضوع حقوق بشر و آزادیهای
1
اساسییی اختصییار دارد .منشییور در مییاده  26اظهییار میییدارد کییه " شییورای اصتصییادی و اجتمییاعی
کمیسیونهایی برای مسائل اصتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین کمیسیونهای دیگیری
که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس میکند" .بنابراین ،شیورای اصتصیادی و اجتمیاعی را بیه
عنوان نهادی برای توسعه و ترویج حقوق بشر در نظر میگیرد و متعاصب آن کمیسییون حقیوق بشیر در
سال  1492و طبق صطعنامه شورای اصتصادی و اجتماعی با  16عضو تشکیل میشود .اولین خروجی این
کمیسیون ارائه صطعنامهای به مجمع عمومی در تاریخ  11دسامبر  1496بود که با تصویب آن اعالمییه
جهانی حقوق بشر 2تدوین شد .این اعالمیه سند اصلی و جهانی برای حقوق بشر اسک و بعد از آن هیم
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 6و میثاق بینالمللی حقوق اصتصادی ،اجتماعی و فرهنگیی 6در
دسامبر  1422توسط مجمع عمومی به تصویب رسید .این دو میثاق به همراه اعالمیه جهانی حقوق بشر
به عنوان منشور بینالمللی حقوق بشر 4شناخته میشوند و در زمره اسناد پایهای حقوق بشر صیرار میی-
گیرند .کمیسیون حقوق بشر پس از  21سال فعالیک در زمینه ترویج و ارتقای حقوق بشر در سال 2112
منحل شد .پس از کمیسیون شورای حقوق بشر ،سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی در  11میار
 .1حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اصتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوسیتی اسیک
و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ،زبان و یا مذهب.
 .2احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد ،جنس و زبان یا مذهب.
 .3شورای اصتصادی و اجتماعی میتواند به منظور تشویق احترام واصعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیههایی بنماید.
 .9تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نیژاد ،جینس ،زبیان ییا میذهب و تشیویق
شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند.
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سال  2112با صطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد .با تصویب این صطعنامه روند شکلگیری
شورای حقوق بشر با انتخاب  96عضو اولیه آن در ماه می  2112آغاز و بیا انحیالل رسیمی کمیسییون
فعالیک رسمی شورا در چارچوب ساختار جدید شروع شد.
در ساختار جدید یو.پی.آر یک سیازوکار کیامال ابتکیاری اسیک کیه شیورا را از کمیسییون صبیل
متمایز میکند و همچنین یک سازوکار نظارتی فراگیر اسک که به بررسی و ارزیابی وضیعیک حقیوق
بشر کشورها در ساختار شورای حقوق بشر گنجانده شده اسک .یکی از وظایف اصلی شورا نظیار بیر
اجرای کامل الزاما حقوق بشری دولکها و تعهدا ناشی از کنفرانسها و اجال های سازمان ملیل
در ارتباط با ارتقا و حمایک از حقوق بشر اسک .همچنیین ،شیورا اجیرای تعهیدا و الزامیا حقیوق
بشری دولکها را بر اسا اطالعا واصعی مورد بازبینی صرار مییدهید .در ایین راسیتا ،بیا توجیه بیه
هشدار شورا نسبک به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایا بینالمللی شامل جناییک علییه بشیریک و
جنایک جنگی در جنگ داخلی سوریه و همچنین اعالم نگرانی و صدور صطعنامههیا در نشسیکهیای
ویژه امکان بارز بودن نقش شورا در اجرای الزاما حقیوق بشیری توسیط کشیورهای نقیضکننیده
(کشور سوریه) وجود دارد .با توجه به اینکیه یکیی از دسیتورکارهای 1اصیلی شیورا ایین اسیک کیه
وضعیکهایی که در طول سال نیازمند توجه فوری هستند را مورد ارزیابی صرار دهد ،بحران سیوریه و
هشدار نسبک به نقضهای حقوق بشری و بشردوستانه هم از اصلیترین اصدما شیورا بیین سیالهای
 2111تا  2116یعنی شروع و اوج بحران بوده اسک.
بحران و جنگ داخلی سوریه یک مخاصمه مسلحانه میداوم و چندجانبیه اسیک کیه بیین دولیک
سوریه تحک رهبری بشار اسد ،همراه با متحدان داخلی و خارجی و نیروهای مخالف دولک سیوریه بیا
یکدیگر بود .ناآرامیها در سوریه در پی اتفاصا مربوط به بهار عربی 2در ژانویه  2111با تظیاهرا بیر
ضد بشار اسد و درگیری معترضین با نیروهای دولتی آغاز شد .در ماه میار دامنیه شیور هیا بیه
دمشق 3و حلب 9نیز کشیده شد .درگیری بازیگران مختلف در این جنیگ داخلیی ،بحیران را بسییار
پیچیدهتر کرد .نیروهای دولک بشار و متحدان بینالمللی ،گروههیای شورشیی مخیالف شیامل ارتیش
آزاد سوریه ،1گروههای سلفی-جهادی شامل جبهه النصره ،2دولک اسیالمی عیراق و شیام (داعیش)،6
نیروهای دموکراتیک سوری متشکل از کردها و اعراب و همینطور کشورهای ایران ،ترکییه ،روسییه و
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آمریکا و گروههایی مانند حزباهلل لبنان از بازیگران اصلی این جنگ داخلی بودهانید (نجیا .)1341 ،
از آن جایی که شورا موضوع جنگ داخلی سوریه را به طور خار از طریق برگزاری نشسکهای وییژه
و گزار کمیسیون تحقیق در دستور کار خویش صرار داده اسک ،ضیروری اسیک کیه رویکیرد آن را
نسبک به ارتکاب جنایا بینالمللی مورد ارزیابی صرار داد.
الزم به ذکر اسک که جنایک جنگی ،جنایک علیه بشیریک و نسیلزداییی سیابقه خیلیی زییادی از
زمان جنگ جهانی دوم دارند؛ اما طبقهبندی اینها بیه عنیوان جناییا بیینالمللیی در اجیال 2111
سازمان ملل و هنگام تدوین دکترین مسهولیک حمایک صور گرفک .بیر ایین اسیا  ،حاکمییک ییک
مزیک نیسک بلکه یک مسهولیک اسک مسهولیک حمایک از اتباع خویش در برابیر جناییا بیینالمللیی
شامل جنایک علیه بشریک ،جنایک جنگی و نسلزدایی .بنابراین ،هدف عمیده پیژوهش حاضیر بررسیی
مفاد نشسکهای ویژه شورا و گزار های کمیسیون تحقیق در خصور جنایا بیینالمللیی در سیوریه
اسک .در این مقاله ابتدا به تعریف جنایا بینالمللی میپردازیم و بعد با شرح مختصیر مکیانیزم شیورا،
مفاد نشسکهای ویژه و صطعنامههای مربوطه ،گزار کمیسیون حقیقک یاب مورد ارزیابی دصییق صیرار
می گیرد .سپس ،به تواناییهای شورا در ایجاد حساسیک بینالمللی در زمینیه ارتکیاب ایین جناییا در
جنگ داخلی سوریه پرداخته خواهد شد .فرضیه این پژوهش بر این مبنا اسک که شیورای حقیوق بشیر
در ایجاد حساسیک بینالمللی نسبک به جنایا بینالمللی در سوریه نقیش میرثری ایفیا نمیوده امیا بیه
خاطر چارچوب سیاسی و ماهیک بینالدولی در تعریف دصیق این جنایا و اتخاذ یک رویکرد بیطرفانیه
ناتوان بوده اسک .در این راستا ،نوشتار حاضر در پی پاسخ بیه ایین پرسیش اسیک کیه عملکیرد شیورای
حقوق بشر در زمینه جنایا بینالمللی در بحران سوریه از سال  2111تا  2116چگونه بوده اسک؟
 -1ادبیات پژوهش
درباره شورای حقوق بشر بهترین منابع سند تاسیس شورای حقوق بشر و سند نهادسیازی شیورای
حقوق بشراسک .در این دو سند به دصک سازوکار و ساختار شورا و نحوه انتخاب اعضا و دیگیر تصیمیما
تدوین شده اسک .همچنین وظایف ،اصول و اهداف شورا در ایین دو سیند تیدوین یافتیه اسیک .دربیاره
جنایک علیه بشریک و جنایک جنگی هم که اصلیترین سند اساسینامه دییوان بیینالمللیی کیفیری ییا
همان اساسنامه رم اسک.
هیچ پژوهشی دصیقا به موضوع رویکردهای شورای حقیوق بشیر در صبیال بحیران سیوریه نپرداختیه
اسک .مطالعا انجامگرفته درباره بحران سوریه بیشتر ناظر بر امکیان مداخلیه بشردوسیتانه 1ییا اجیرای
. Humanitarian Intervention
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دکترین مسهولیک حمایک 1توسط شورای امنیک در سوریه اسک .بعضی از مطالعیا انجیام شیده هیم
ناظر بر شناسایی گروههای مسلح مخالف دولک سوریه و جایگاه آنها در حقوق بیینالملیل بیوده اسیک.
درباره شورای حقوق بشر هم پژوهشها بیشتر حول محور ارزیابی شیورا نسیبک بیه نقیضهیای حقیوق
بشری بوده اسک .به طور کلی ،منابعی که درباره شورای حقوق بشیر و جناییا بیینالمللیی در سیوریه
وجود دارند به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول مربوط به ساختار و نحیوه عملکیرد شیورای حقیوق
بشر و نشسکها و صطعنامههای شورا میباشد .این منابع بیشتر بر نحوه سازوکار شورا و امکیان موفقییک
آن نسبک به کمیسیون متمرکز بودهاند .در زیر به اختصار به این منابع اشاره میکنیم
کتاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که توسط دفتر مطالعا سیاسی و بینالمللیی
وزار امور خارجه از مجموعه "کتاب سبز" چاپ شده اسک ،در چهار بخش به معرفیی سیاختار
و ارکان شورای حقوق بشر میپردازد .این مجموعه که توسط کارشناسان اداره حقوق بشیر وزار
امور خارجه و به کوشش محسن امید زمانی تدوین یافته اسیک ،در بخیش اول بیه صراردادهیای
بینالمللی حقوق بشر در گذشته و تأسیس کمیسیون حقوق بشر ،نقاط ضعف و انحالل آن مییپیردازد.
مهمترین ضعفهای کمیسیون عبارتند از محدود بودن حوزه بررسیی وضیعیک حقیوق بشیر کشیورها،
فقدان ضوابط مشخص برای عضویک کشورها و برخورد دوگانه با وضعیک حقوق بشر بخیاطر نفیوذ
صدر های بزرگ .بخش دوم به تأسیس شورای حقوق بشر ،اهداف و جایگاه آن اختصیار دارد .در
بخش سوم ساختار اجرایی شورا ،رویههای ویژه ،کمیته مشورتی ،دستور کار شورا و نحوه برگیزاری
نشسکها را بررسی میکند .در بخش پایانی نیز به مقایسه کمیسیون و شورا میپیردازد و عملکیرد
شورا و ظرفیکهای موجود در آن را ارزیابی میکند.
امیدزمانی( )1342در پایاننامهای با عنوان نقش حمایتی و ارتقایی شورای حقوق بشر با
تاکید بر نقش نشستهای ویژه و بررسی دورهای وضعیت حقوق بشرر کشرورها بیه اهمییک
نشسکهای ویژه به عنوان ابتکار جدید شورا میپردازد و معتقد اسک که این نشسکهیا تیاثیرا فیوری
در روند متوصف ساختن نقضهای حقوق بشری دارند.
ایشتر زیسکنز )2119( 2در پایاننامهای با عنوان هشت سالِ شورای حقوق بشر :یک پیرروزی
یا یک شکست؟ به ارزیابی عملکرد شورا از زمان تاسیس در سال  2112تا سیال  2119مییپیردازد و
ابتکار یو.پی.آر را مهمترین جنبه کارکردی و رو به رشد شورا میداند .او معتقد اسک که شیورا بایید سیه

. Responsibility to protect
. Esther Theyskens
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نقصان عمده کمیسیون یعنی سیاسیکاری ،1گزینشگری 2و سیاسیکهیای دوگانیه 3را برطیرف کیرده
باشد که بواسطه یو.پی.آر از این نظر تا حد زیادی موفق عمل کرده اسیک ،امیا متاسیفانه سیاسییکیاری
هنوز هم در شورا وجود دارد و تجلی آن هنگام برگزاری نشسکهای ویژه اسک.
دسته دیگر منابع مربوط به پژوهشهایی اسک که حول محور اجرای دکترین مسیهولیک حماییک
در سوریه و تعریف جنایا بینالمللی میباشند .در زیر به اصلیترین منابع اشاره میکنیم
غالمعلیپور( )1349در رسالهای با عنوان بررسی مبانی حقوقی امکان مداخلره بشردوسرتانه
و توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر سوریه با اشیاره بیه بحیران-
های بینالمللی و نقضهای گسترده حقوق بشر شامل جنایک علیه بشیریک و جناییک جنگیی ،ناکیافی
بودن دکترین مداخله بشردوستانه را مورد بحث صرار میدهد و اظهار میدارد که همیین نقیص مداخلیه
بشردوستانه در دفاع از اتباع دولکها ،جامعه بینالمللی را به سیمک دکتیرین مسیهولیک حماییک سیوق
داد .این رساله با بررسی مباحث نظری مربوط به دکترین مسیهولیک حماییک و صطعنامیههیای شیورای
امنیک و مواضع دولکها و سازمانهای بینالمللی و همینطور مواضع کلی شورای حقوق بشیر راجیع بیه
سوریه در نهایک به این نتیجه میرسدکه راهحل بحیران ،سیاسیی و بوسییله میذاکره اسیک و مداخلیه
نظامی از جنس مسهولیک حمایک تنها باید با مجوز شورای امنیک باشد.
کریستنسن و هنسین )2116( 9در رسیالهای بیا عنیوان سرازوکار بررسری دورهای جهرانی و
پیشگیری از جنایات بینالمللی ،پتانسیل ادغام دکترین مسروولیت حمایرت در سرازو کرار
یو.پی.آر به ارزیابی این نکته کلیدی میپردازند که ادغیام مسیهولیک حماییک در ابتکیار ییو.پی.آر ییک
پتانسیل مهم برای کمک به جلوگیری از جنایا بینالمللی اسک .آنهیا بیا بررسیی دورههیای گیزار
یو.پی.آر به این نکته مهم اشاره میکنند کیه مشیارکک کشیورها در فرآینید بررسیی دورهای جهیانی و
پذیر توصیهها یک پیش شرط الزم برای ادغیام دکتیرین آر.تیو.پی در ییو.پی.آر اسیک .در پاییان آنهیا
نتیجه میگیرند کیه ییو.پی.آر دارای پتانسییل مهمیی بیرای حماییک از تیال هیای سیاختاری جهیک
جلوگیری از وصوع جنایا بینالمللی اسک؛ با این حال ،یو.پی.آر محیدود بیه حماییکهیای مسیتقیم بیه
منظور جلوگیری از وصوع جنایا اسک.
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در دستهبندی دیگر به پژوهشهایی برمیخوریم که بیشتر حول محور دکترین مسیهولیک حماییک
و امکان اجرای این دکترین در سوریه بوده اسک .در ادامه به این منابع اشاره خواهیم کرد .اشاره بیه ایین
نکته ضروری اسک که در هیچ یک از این پژوهشها ما شاهد بررسی رویکرد شورای حقوق بشیر نسیبک
به جنایا بینالمللی در بحران سوریه نبودهایم.
دزکی و کفا نیری ( )1343در مقاله" جهیانیشیدن حقیوق بشیر اصیل عیدم مداخلیه و بحیران
سوریه" به جهانیشدن حقوق بشر و تبدیل صواعد آن به صواعد آمره میپردازند .آنهیا عنیوان مییکننید
که جهانی شدن حقوق بشر زمینه مداخلی نظامی در امور داخلیی کشیورها تحیک دکتیرین" مداخلیه
بشردوستانه" یا " مسهولیک حمایک" را فراهم کرده اسک .بدین ترتیب ،نتیجه میگیرند بحران سیوریه
که در آن نقض حقوق بشر اتفاق افتاده اسک نباید به بهانیه میداخال بشردوسیتانه حاکمییک کشیور را
نقض کرد و این نقضها هم ناشی از جهانی شدن حقوق بشر نمیباشد.
زمانی و زمانیان ( )1341در مقاله "جایگاه دکترین مسهولیک حمایک در بحران سوریه" بیه بررسیی
بحران سوریه و نقضهای حقوق بشری آن میپردازند .با توجه به وصوع بحران و نقض گسیترده حقیوق
بشر توسط نیروهای دولتی و مخالفان مسلح و ضعف کشور سوریه درکنتیرل بحیران و حماییک از اتبیاع
خویش ،شورای امنیک به دلیل تعارض آرای اعضای دائم از اعمال مسهولیک خویش در صبال شیهروندان
سوری ناتوان بوده اسک .آنها نتیجه میگیرند که دکترین مسهولیک حمایک در مرحله حقوق نیرم 1و بیه
صور یک هنجار باصی مانده اسک و هنوز تا صاعدهمند شیدن ایین دکتیرین بیدون توجیه بیه موصعییک
سیاسی کشور موردنظر فاصله بسیاری هسک.
اِسمال )2119( 2در مقاله "بررسی طرح مسهولیک حمایک در پرتو مخاصمه سوریه" بیه ایین نکتیه
میپردازد که اجرای طرح مسهولیک حمایک از محکومیک زبانی تا دخالک مستقیم به سطح نقیضهیای
حقوق بشردوستانه و وصوع جنایا بینالمللی بستگی دارد .این دکترین پیش از ایین در لیبیی و سیاحل
عاج اجرا شده اسک اما در مورد کشور سوریه این دکترین دارای نقص اسک .اگرچه اعضای جامعه بیین-
المللی انتقادا متفاوتی نسبک به این طرح دارند اما مسهولیک حمایک بییش از هرچییزی تحیک تیاثیر
واصعیکهای سیاسی و اتحادهای استراتژیک 3صرار داد که به شورای امنیک نفوذ کرده اسک.
ویلیامز ،وربویز و آلبریک 9در مقاله "پیشگیری از جنایا بیینالمللیی مسیهولیک حماییک و
بحران سوریه" به بررسی جنایا بینالمللی در سوریه و اجرای مسهولیک حمایک میپردازند.
1
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اگر دولتی در جلوگیری از وصوع جنایا بینالمللی نیاتوان بیود جامعیه بیینالمللیی در گیام
نخسک باید آن دولک را تشویق به اجرای تعهدا خویش کند .آنطور که بحیران سیوریه ییادآور
نقضهای گسترده حقوق بشری در بوسنی و روآندا اسک که هنوز هم به دلیل سسیک عنصیری
شورای امنیک ادامه دارد .نگارندگان در این مقاله پیشنهاد مییکننید در هنگیام وصیوع جناییا
بینالمللی ،باید دکترین مسهولیک حمایک به یک سازمان منطقهای یا ائتالفی که صیدر انجیام
عملیا نظامی محدود را دارد اجازه دهد تا از مردم در برابر جنایا محافظک کنند.
در بررسی منابع مربوطه مشاهده میشود که هیچ پژوهشی منحصرا به "رویکرد و عملکیرد شیورای
حقوق بشر نسبک به ارتکاب جنایا بیینالمللیی در بحیران سیوریه" نپرداختیه اسیک و از ایین منظیر
پژوهش موردنظر یک نوآوری میباشد.
 -2شورای حقوق بشر و جنایات بینالمللی
شورای حقوق بشر و ارکان آن شکلگیری شورای حقوق بشر بیه عنیوان یکیی از ارکیان
اصلی نظام ملل متحد در ارتقا و حمایک از حقوق بشر جامع و کامل بوده اسک .شیورای حقیوق
بشر وظیفه در دستور کار صرار دادن وضعیکهای نقض حقوق بشر بینالملل و ارائیه توصییه بیه
آن ها را دارد .شورا این توانایی را دارد تا درباره تمامی مسائل موضوعیِ حقوق بشر بحث و تبادل
نظر نماید و وضعیکهایی را که در طول سال نیازمند توجه فوری هستند را میورد ارزییابی صیرار
دهد .شورای حقوق بشر با صطعنامه  21/211مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ پیانزده
ژوئن  2112تاسیس شد .اولین نشسک شورا هم از  14تا  31ژوئین  2112برگیزار گشیک .ییک
سال بعد در تاریخ  16ژوئن  2112شورا صطعنامه ( 1/1سند نهادسازی شورای حقیوق بشیر )1را
تصویب کرد تا راهنمای کاری شورا باشد .این صطعنامه همچنین رویهها و سیازوکارهای شیورا را
هم تاسیس کرد که شامل موارد زیر اسک
الف) بررسی دورهای و جهانی سازوکار نظارتی فراگیر که به ارزیابی وضیعیک حقیوق بشیری
کشورهای عضو سازمان ملل متحد میپردازد.
ب) کمیته مشورتی این کمیته که به عنوان اتاق فکر شورا عمل میکند .از  16کارشینا
مستقل تشکیل شده اسک که به ارائه نظرا کارشناسی و توصیه در خصور مسائل
اصلی 2میپردازد.
. Institution-building Package
. Thematic Issues
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ج) رویه شکایا شورای حقوق بشر این سازوکار ،مراودا و مکاتبا افراد و سیازمانهیایی
که صربانی نقض فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسی شدهاند را با توجه به شواهد صابل اتکیا و
اطمینیییان کامیییل از چنیییین نقیییضهیییایی میییورد ارزییییابی و بررسیییی صیییرار میییی دهییید
).)A/RES/60/251,2006
د) رویههای ویژه رویههای ویژه که توسط کمیسیون سابق حقوق بشر تأسیس شیده شیامل
عهدهداران مأموریک از جمله گزارشگران ویژه ،نمایندگان ویژه ،کارشناسان مستقل و گروههیای
کاری اسک .نقش اصلی آنها نظار  ،ارزییابی ،توصییه و ارائیه گیزار هیای عمیومی راجیع بیه
وضعیک های حقوق بشری در کشورها و مناطق خار(گزار کشوری) یا پدیده غالب نقضهای
حقوق بشری (گزار های موضوعی) میباشد.
نشسکهای اصلی شورا شامل حداصل سه نشسک اصلی در سال و به مد ده هفتیه برگیزار میی-
شود .عالوه بر این،از دستور کارهای شورا میتوان بیه ارتقیا و حماییک از تمیامی حقیوق بشیر ماننید
حقوق اصتصادی-اجتماعی و فرهنگی ،حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق ملکها،گروههیا و افیراد خیار و
همینطور وضعیکهای حقوق بشری که نیازمند توجه شورا هستند اشاره کرد .شورا بیر اسیا ایین
دستور کار به وضعیک سوریه پرداخته اسک ) .)A/RES/60/251,2006با توجه به دسیتورکار شیماره
چهار شورا ،نقش دصیق این نهاد در رابطه با جنایا بینالمللی مشخص میشیود .بیدین صیور کیه
شورا باید وضعیکهای نقض حقوق بشری که نیازمند توجه فوری هستند را بررسی نماید.
جنایات بینالمللی :در اجال

جهانی سازمان ملل متحد در سال  ،2111سران حکومکهیا و

دولکهای مختلف جهان مسهولیک همه دولکها را در صبال حمایک از اتباع خود در برابر چهیار جناییک
پذیرفتند .چهار جنایتی که به آنها "جنایا بینالمللی" 1گفتیه مییشیود .ایین چهیار جناییک شیامل
نسلزدایی (ژنوسید) ،جنایک جنگی ،جنایک علیه بشریک و پاکسازی صومی مییباشید .پاکسیازی صیومی
یک جنایک مستقل تحک حقوق بینالملل نیسک اما اعمال پاکسازی صومی میتواند باعیث شیکلگییری
سه جرم دیگر شود(  .)World Summit, 2005سه جنایک اول به طور گسترده در اسناد صانونی بیین-
المللی تعریف شدهاند و همین طور در اساسنامههای صانونیِ دادگاههای مختلف مورد بررسیی و مطالعیه
صرار گرفتهاند ( .)Scheffer, 2007صطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به نام «نتیجیه اجیال جهیانی
 »2111که در  12سپتامبر  2111به تصویب رسید در مواد  136تا  191به شرح جنایا بینالمللیی و

. Atrocity Crimes
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مسهولیک حمایک میپردازد و وظیفه اصلی همه دولکهیا را حماییک از میردم در برابیر جناییا بیین-
المللی میداند .در ادامه به طور خالصه این چهار جنایک را تعریف میکنیم
الف) نسلزدایی :پایه و اسا

صانونی برای جنایک نسلزدایی در دادگیاه  1491نیورنبرگ و دیگیر

تعقیبا صانونی بعد از جنگ جهانی دوم پایهریزی شد و بعد از آن منجر بیه شیکلگییری «کنوانسییون
پیشگیری و مجازا نسلزدایی  »1496گشک .نسلزدایی چیه در زمیان جنیگ و چیه در زمیان صیلح
جنایک محسوب میشود .برای شکلگیری نسلزدایی حتما باید یک نیک یا صصید ثابیکشیده از طیرف
مرتکبان برای نابودی فیزیکی یک گروه ملی ،صومی ،نژادی یا مذهبی در کار باشد .نسلزداییی همچنیین
میتواند تنها علیه صسمتی از یک گروه مادامی که آن صسمک صابل شناسایی و مهم اسک ،ارتکیاب یافتیه
باشد (.)Global center for RTOP, 2018
ب) جنایت جنگی جنایا جنگی اولین بار در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  1 1494تدوین و بیه
صور صانونی درآمد .البته تال های اولیه صدر های بزرگ برای پیشیگیری از جنیگ در کنوانسییون-
های الهه  1644و  1416تجلی یافته بود و رویهمرفته این تال ها در پایان منجر بیه تیدوین صیوانین و
عرف جنگی شد .از زمان کنوانسیون  1644الهه تیاکنون جامعیه بیینالمللیی در تقوییک ایین دییدگاه
کوشیده اسک که این صوانین به منظورکاهش نقضهای فاحش حقوق بشر در طول جنگ تنظییم شیده
و در واصع نقض صوانین جنگی موجب مسهولیک کیفری فردی و جمعی 2میشود (.)Wills, 2004
ج) جنایت علیه بشریت مفهوم جنایک علیه بشریک بیش از نیم صرن در حقوق بینالملیل عرفیی
وجود داشته اسک .امروزه جنایک علیه بشریک بخشی از صاعده آمره بینالمللی اسیک و بنیابراین صیوانین
ابطالناپذیر حقوق بینالملل را شکل میدهد ( .(Orekelashvili, 2006بیرخالف نسیلزداییی ،جناییک
علیه بشریک به برهانِ (دلیل) صصد و نیک 3برای تشخیص گروه نژادی ،صومی یا میذهبی نییازی نیدارد،
اما مهمترین معیار برای احراز جنایک علیه بشریک تال ها برای حمله گسیترده و سیسیتماتیک 9بیرای
هدف صرار دادن یک جمعیک غیرنظامی اسک که باعث شکلگیری خشونک مییشیودBellamy and ( .
.)and Reike, 2010
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د) پاکسازی نژادی (قومی) :اصطالح «پاکسازی نژادی» اهمیک صانونی مشخصی ندارد .بیا
این حال ،رویههای متفاو باعث شکلگیری عمل پاکسیازی نیژادی مییشیوند .اعمیالی ماننید
نابودی منازل ،مزارع یا چاهها ،خشونک جنسی گسترده ییا کشیتارها ،جناییا جنگیی ،جناییک
علیه بشیریک و حتیی نسیلزداییی در شیرایط خیار مییتواننید مصیداق نقیضهیای فیاحش
کنوانسیونهای ژنو باشند .نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه کیه هیمتیراز روییه پاکسیازی
نژادی هستند شامل اخراج و انتقال اجباری میشود ( .)Rome Statute, 1998آشکار اسک کیه
مسهولیک دولکها در حمایک از مردم خود در برابر نسلزدایی ،جناییا جنگیی ،جناییک علییه
بشریک و پاکسازی صومی در حقوق بینالملل عرفی نهفته اسک که صاعده آمره را شکل مییدهید
( .)Bellamy and Reike, 2010پاکسازی نژادی هنوز به عنوان یک جنایک مستقل بینالمللیی
تحک حقوق بینالملل شناسایی نشده اسک.
نسبت شورای حقوق بشر با جنایات بینالمللی مجمیع عمیومی بیرای نتیجیه اجیال
جهانی  2111در صطعنامه  21/1در مواد  116تیا  121آن بیه تأسییس شیورای حقیوق بشیر و
وظایف و الزاما شورا در رابطه با وضعیکهای حقوق بشری اشاره میکند .در ماده  116اظهیار
میدارد دولکها طبق تعهد به تقویک سیستم حقوق بشری سازمان ملیل تصیمیم بیه تأسییس
شورای حقوق میگیرند .در ماده  116شورا را مسیهول ارتقیای احتیرام بیه حماییک از تمیامی
حقوق بشر و آزادیهای اساسی میداند .یعنی شورا باید برای همه بدون تفاو صائل شدن و بیه
یک شیوه عادالنه و برابر از حقوق بشر حمایک کند .در میاده  114هیم وظیفیه بعیدی شیورا را
مشخص میکند که باید وضعیکهای حقوق بشیری شیامل نقیضهیای سیسیتماتیک و فیاحش
حقوق بشر را مورد بررسی دصیق صرار دهد و نسبک به ایین نقیضهیا بیه ارائیه توصییه بپیردازد
).(A/RES/60/1, 2005
از سویی دیگر ،شورا باید هماهنگی مرثر و یکدسک کردن موضیوعا را در طیول سیاختار
سازمان ملل را ارتقا بخشد .بدین صور که با برگزاری نشسکهیای وییژه بیرای بررسیی سیریع
موضوع اصدام کند و توصیههای الزم را اعمال نماید تا اجماع جهانی علییه کشیور نقیضکننیده
صور گیرد.
در این جا نکته مهم این اسک کیه مسیهولیک وییژه شیورا میورد بحیث و بررسیی صیرار دادن
نقضهای حقوق بشری یعنی نقضهای سیستماتیک و فاحش میباشد .شورا از آغاز شکلگییری
بحران سوریه در راستای دستورکار خود پیرامون بررسی نقضهای گسترده حقوق بشر و حقیوق
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بشردوستانه اصدام به برگزاری نشسکهای ویژه و صدور صطعنامه کرده اسک .شورای حقوق بشیر
با توجه به فلسفه شکلگیری آن میتواند کمک شایانی به پیشیگیری از ارتکیاب جناییا بیین-
المللی نماید .رویههای ویژه این نهاد مانند عهدهداران ماموریکها،گزارشگران ویژه و موضیوعی و
دیگر کمیتههای تخصصی میتوانند پاسخگویی دولکها را در زمینه پایبندی به حقوق بینالملل
بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه ارتقا بدهند .شورا با اعزام گزارشگران ویژه امکان رصد دصیق
نقضهای حقوق بشری را در همه کشورهای جهان داراسک .از این روسیک کیه ایین نهیاد مهیم
حقوق بشری در رابطه با بحرانها و جنگهای داخلی در خط مقدم هشیدار جهیانی نسیبک بیه
ارتکاب این نفضها و ارائه توصیه به همه طرفهای درگیر صرار دارد .همچنین شورا با توجیه بیه
جایگاه خود توانایی ایجاد حساسیک بینالمللی نسبک به ارتکیاب جناییا بیینالمللیی را دارد و
میتواند درخواسک کند که شورای امنیک یا دیوان بینالملل کیفری پرونده را بررسی کنند.
 -3مفاد نشستهای ویژه شورا راجع به جنایات بینالمللی در سوریه
در این مبحث به بررسی مفاد نشسکهای ویژه 1شورای حقوق بشر دربیاره وضیعیک حقیوق بشیری
در بحران سوریه پرداخته میشود .بدین طریق نشسکهای ویژه شانزدهم ،هفدهم ،هجیدهم ،نیوزدهم و
بیسک و پنجم که درباره سوریه بوده اسک را مورد ارزیابی صرار میدهیم .شیورا در شیانزدهمین نشسیک
ویژه خود در تاریخ  24آوریل  2111صطعنامهای راجع به وضعیک فعلی حقوق بشیر در سیوریه را
به تصویب رساند .در آغاز شورا بیا اظهیار تاسیف عمییق نسیبک بیه کشیتهشیدن صیدها نفیر از
غیرنظامیان سوری در تظاهرا سیاسی نگرانی جدی خود را نسبک به کشیتارهای خودسیرانه،2
بازداشکهیا و شیکنجه شیرکک کننیدگان در راهپیمیایی توسیط مقامیا شیورا اعیالم مییدارد
( .)A/HRC/RES/S-16, 2011در بند هفتم صطعنامیه نشسیک شیانزدهم ازکمیسیاریای عیالی
میخواهد که فورا یک هیأ  3را به سوریه اعزام کنید تیا دربیاره همیه نقیضهیای حقیوق بشیر
بینالملل تحقیق کنند و ارتکاب این نقضها را راستی آزمایی نماید در این نشسیک وییژه شیورا
می خواهد که با برگزاری این نشسک صدای صربانیان سوری باشد اما در عین حال شیخص بشیار
اسد ،نظامیان سوری و دیگر مسهوالن عالیرتبه این کشور را محکوم به ارتکاب جنایا جنگی و
جنایک علیه بشریک میکند و درخواسک محاکمه شخص اول سوریه را میدهد .این اصدام شیورا
به نظر نمیرسد هیچ کمکی به جلوگیری از ارتکاب جنایا کند و چه بسا افراطییگیری را هیم
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تشدید کند .شورا از مجمع عمومی سازمان ملل میخواهد که به کمک اتباع سوری و بیا صیدور
یک صطعنامه ،اعالمیه کشور سوریه مبنی بر احترام به حقیوق بشیر را محکیوم کنید .1شیورا در
اینجا به اصداما سوریه در راستای احترام به حقوق بشر کامال بدبین اسک.
در نشسک هفدهم نقش شورای حقوق بشر در ایجاد حساسیک بینالمللی در زمینیه ارتکیاب
جنایک بینالمللی زمانی پررنگتر میشود که تصمیم به اعزام کمیسیون مسیتقل تحقییق میی-
گیرد .اصدامی که شورا طبق بند سیزدهم و با توجه به وخییم بیودن اوضیاع سیوریه تصیمیم بیه
اجرای آن گرفک .یک هیأ حقیقکیاب توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب شد تا دربیاره
جرایم ارتکاب یافته در سوریه از تاریخ مار  2111به طور کامیل تحقییق کنیدA/HRC/S- .
) .)17,2011همچنین ،یک بیانیه در نشسک ویژه هفدهم توسط خیوان منیدز 2گزارشیگر وییژه
شکنجه و دیگر رفتارها و مجازا های بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز 3از طرف همیه عهیده-
9
داران ماموریکها به درخواسک کمیته هماهنگی رویههای ویژه صرائک شد ( A/HRC/Special
 .)Procedure,2011ابتکار تازه این گزار ثبک دصیق حمال علیه تأسیسا درمانی اسک کیه
مصداق بارز جنایک جنگی می باشد .اگرچه گزار مشخص نکرده که عامالن ایین جناییک چیه
کسانی بودهاند اما انتقادا را متوجه دولک سوریه میکنید بیدین صیور کیه ایین دولیک بایید
پاسخگوی نقضها باشد .باید عنوان داشک که در اینجا عمال نقش گزارشگران وییژه و موضیوعی
هم پررنگ میشود و آنها هم به ارتکاب یک جنایک بینالمللیی اشیاره مییکننید و دسیک بیه
اصداماتی برای اهمیک توجه به این نقضها میزنند .همان گونه که ذکر شد حمله بیه تأسیسیا
غیرنظامی شامل بیمارستانها و دیگر مراکیز درمیانی ییا آموزشیی در حکیم جناییا جنگیی و
ناپدیدسازی اجباری هم جزو جنایک علیه بشریک بوده اسک .شورا در بندهیای پاییانی صطعنامیه
نشسک هجدهم به صراحک از ارتکاب نقضهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه خبر میدهد.
نقض مداوم سیستماتیک ،گسترده و فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسیی شیامل میوارد زییر
میباشد اعدامهای خودسرانه ،1کشتار و آزار و اذیک تظاهرا کننیدگان ،میدافعان حقیوق بشیر و
روزنامه نگیاران ،حیبس خودسیرانه ،2ناپدیدسیازی اجبیاری ،شیکنجه و سیوارفتار نسیبک بیه کودکیان
( .)A/HRCC/RES/S-18/1,2011از تصمیما مهم در صطعنامه نشسک هجدهم بند سییزدهم میی-
 .1نماینده سوریه در تاریخ یکم مار

 2111در اعالمیهای با شماره  A/65/784از احترام این کشور به حقوق بشر سخن گفک.
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باشد که در آن شورا گزارشگر ویژه 1برای بررسی وضعیک حقوق بشر در کشیور سیوریه را تعییین میی-
کند .در بررسی صطعنامه این نشسک و همینطیور دیگیر اسیناد حقیوق بشیری ابتکیارا  ،تیال هیا و
اصداما اتحادیه عرب 2نسبک به بررسی تمامی جنبههای وضعیک بحران سیوریه جالیب توجیه اسیک و
شورا هم از ابتکار عمل این اتحادیه استقبال میکند .اصداما اتخاذی اتحادیه به منظور تضیمین اجیرای
برنامه اصدامِ 3دوم دسامبر  2111شامل تال برای پایاندادن به همه نقضهای حقوق بشری و تمیامی
اشکال خشونک بوده اسک ( .)A/HRCC/RES/S-18/1,2011شیورا در ایین صطعنامیه هیم از ارتکیاب
صطعی این جنایا اطمینان ندارد و فقط احتماالتی را مطرح میکند .عالوه بر ایین در نشسیک نیوزدهم
هم صطعنامهای با موضوع «وخیمشدن وضعیک حقوق بشر در سوریه و کشتارهای اخیر در الحوله »9بیه
تصویب رسید .در این صطعنامه شورا کشتارها را در نتیجه نقضهای پیوسیته حقیوق بشیری در سیوریه
میداند و اینکه دولک این کشور عمال از پایان دادن به خشونکها ناکام بیوده اسیک و بیاز هیم از دولیک
سوریه درخواسک میکند به خشونکهیا پاییان دهید ،بیه سیازوکارهای حقیوق بشیری اجیازه تکمییل
ماموریییک خییویش را صییادر کنیید و مسییهولیک خییویش را در صبییال مییردم خییود بییه انجییام برسییاند
( .(A/HRC/RES/S-19/1,2012شورای حقوق بشر در این مرحله از بحران صرفا به توصیههیای صبلیی
اکتفا نکرده و از راهکارهای عملی در راستای پایان دادن به جناییا بیینالمللیی اسیتفاده کیرده اسیک.
بدین طریق در بند هفتم بر ضرور تعقیبا صضایی شفاف ،مسیتقل ،بیینالمللیی و فیوری نسیبک بیه
نقضهای حقوق بشری تاکید میکند و راهکارهای عملیاتی را پیشنهاد میینمایید .شیورا اجیرای کامیل
ک سازمان ملیل و اتحادییه عیرب (کیوفی عنیان) را ارائیه دهید.
پیشنهاد شش مرحله ای نماینده مشتر ِ
پیشنهادی مفید که میتوانسک دامنه ارتکاب جنایا را محدود سازد اما هیچگیاه میورد توجیه طیرفین
مخاصمه و دولک سوریه صرار نگرفک.
در آخرین نشسک ویژه مربوط به سوریه هم یک صطعنامیه بیه تصیویب رسیید .بیا بررسیی ایین
صطعنامه بیشتر متوجه تأثیر شورا از گزار نماینده ویژه سازمان ملل در امور سیوریه مییشیویم .بیدین
لحاظ که شورا در ابتدا با توجه به گزار دریافتی به تلفیا غیرنظامییان در اثیر تشیدید خشیونکهیا و
بمبارانهای هوایی کورکورانه اشاره کرده اسک .سپس بیانیه فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملیل در امیور
سوریه 1در  21سپتامبر  2112را مدنظر صرار داده که در حلب فجیعترین جناییا بیینالمللیی ر داده
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اسک و نیازمند یک اصدام جهانی میباشید .در گیزار اسیتفان دی میسیتورا آمیده بیود کیه وضیعیک
وخامک اوضاع در شرق حلب به باالترین حد خشونک رسیده و شرق حلب در محاصره کامیل صیرار دارد
و اشاره مستقیمی به جنایا بینالمللی نکرده بود .اما شورا به دصک تمامی نقیضهیا را برشیمرده اسیک.
این نقضها شامل موارد زیر اسک حمله به مدار  ،تسهیال و پرسنل درمانی ،از میان برداشیتن اصیالم
دارویی از کاروانهای بشردوستانه ،1نابودسازی عامدانیه ذخیایر آب ،اسیتفاده کورکورانیه از سیالحهیایی
مانند توپ ،2بمبهای خوشهای و بشکهای ،3بمباران به وسییله خمپیاره ،9ناپدییدسیازیهیای اجبیاری،
خشییونک جنسییی و جنسیییتی 1و همییین طییور نقییضهییای جییدی و سوااسییتفاده از کودکییان (
) .)A/HRC/RES/S-25/ 2016به نظر میرسد که در این نشسک شورا به این نتیجیه منطقیی رسییده
اسک که سهم عمدهای از ارتکاب جنایا متعلق به گروههای تروریستی میباشد .بنیابراین ،اذعیان میی-
دارد که اکثریک حمال علیه غیرنظامیان و زیرساخکهای غیرنظامی که بخشی از آن مصیداق جناییک
جنگی و بخشی جنایک علیه بشریک میباشند را گروههای معارض مرتکیب شیدهانید و در ادامیه آن بیا
صاطعیک اعمال وحشیانه گروه تروریستی داعش و جبهه النصره را محکوم مینماید .همان طور که میی-
دانیم شورای امنیک طبق صطعنامههای  1464 ، 1226و  2231داعش ،النصیره و القاعیده را در زمیره
گروههای ترویستی صرار داده اسک .از این رو ،شورای حقوق بشر یک رویکرد منطقی را در ایین نشسیک
دنبال میکند.
ارزیابی عملکرد شورا در نشستهای ویژه :اولین نشسک ویژه به درخواسک آمریکا بیوده اسیک.
در نشسک ویژه شانزدهم دیدهبان سازمان ملل که بیانیه خود را صرائیک مییکنید هیدف اصیلی خیود را
ممانعک از عضویک سوریه در شورای حقوق بشر اعالم میکند ،چرا که دولک سوریه در ارتقاا و حماییک
از حقوق بشر به عنوان شروط اساسی عضویک ناکام بوده اسیک.در بیانییه سیازمان عفیو بیینالملیل بیه
دستور رئیس جمهور سوریه مبنی بر تشکیل کمیته مستقل برای حقیقکییابی جناییا ارتکیابی اشیاره
میکند .این سازمان غیردولتی نه تنها از اصداما اصالحی بشار مبنی بر آزادی تمیام زنیدانیان تظیاهرا
سراسری استقبال نمیکند بلکه نسبک به این اصداما اصالحی بیه دییده تردیید میینگیرد .در نشسیک
هفدهم و هجدهم نیز آمریکا و عربستان جزو امضا کنندگان برای برگیزاری نشسیک بیا موضیوع سیوریه
بوده و صابل توجهتر اینکه عربستان و آمریکا به صطعنامه تصویبی رأی مثبک و چیین و روسییه هیم رأی
1

. Humanitarian Convoy
. Tunnel Bombs
2
. Artillery
3
. Cluster bombs and barrel bombs
4
. Shelling by Mortar
5
. Sexual and Gender-based Violence
1
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منفی دادند .همین یارگیری سیاسی در تصویب صطعنامه نشان از سیاسی بیودن شیورا دارد .در نشسیک
نوزدهم نیز صطر ،عربستان و آمریکا به صطعنامه نشسک رأی مثبیک و چیین ،روسییه و کوبیا رأی منفیی
دادهاند .این شیوه رأیگیری نشاندهنده جبههگیری سیاسی این کشورها و تعقیب منافع خویش اسیک
و نه تال برای کاهش تشدید بحران .نشسک  21شورا اختصار به موضوع حلب داشیک کیه بیاز هیم
چین و روسیه به صطعنامه آن رأی منفی و عربستان ،فرانسه ،انگلیس و امارا رأی مثبک دادهاند .بیدین
طریق ما شاهد یک جبههگیری کلی بر ضد دولک سوریه بودیم .افزون بر این ،در صطعنامیه نشسیک 21
شورا به جای جمهوری عربی سوریه واژه رژیم اسد و حامیانش را به کار میبرد و این فکر را القا میکنید
که دولک سوریه در اسا خود هم دولتی سرکوبگر اسک .البته بیه جیز در نشسیک آخیر شیورا دربیاره
سوریه که به طور مستقیم اعمال جنایککارانه گروههای تروریستی را محکوم میکند ما هیچگیاه شیاهد
صاطعیک شورا نبودیم .به طور کلی مهمترین جنایا بینالمللیی کیه در صطعنامیه نشسیکهیای وییژه و
گزار سازمانهای غیردولتی در این نشسکها ارائیه شیده عبارتنید از بازداشیک و حیبس خودسیرانه،
شکنجه و سوارفتار ،صتل ،ناپدیدسازی اجباری و حمال علییه غیرنظامییان بیوده اسیک .آنطیور کیه از
بررسی اسناد مختلف این نشسکها شامل صطعنامه خروجی نشسیک ،بیانییه سیازمانهیای غیردولتیی و
دیگر اسناد برآمده ،شورای حقوق بشر با برگزاری این نشسکها توانسک اجمیاعی جهیانی علییه ارتکیاب
جنایا بینالمللی در سوریه به وجود بیاورد اما متأسفانه این اجماع تبدیل بیه هجمیه حیداکثری علییه
دولک سوریه شد .ایجاد حساسیک بینالمللی و هشدار جهانی از طریق صدور صطعنامههیای متعیدد صید
البته توجها جهانی را جلب خواهد کرد ،اما اصداما شورا نتوانسک به کاهش بحران کمک کند.
 -4عملکرد شورا در گزارشهای کمیسیون نسبت به جنایات بینالمللی در سوریه
کمیسیون مستقل و بیینالمللیی تحقییق در جمهیوری عربیی سیوریه 1در  22او  2111توسیط
شورای حقوق بشر طبق صطعنامه  16/1در نشسک وییژه هفیدهم تصیویب شید و میأمور بررسیی تمیام
نقضهای حقوق بشر بینالملل از ماه مار  2111در سوریه شد .از زمان آغاز کار خود تیا پاییان سیال
 2116کمیسیون بیش از  16گزار را تهیه کرده اسک .کمیسیون در گزار های اول تا پینجم خیود
نقضهای حقوق بشردوستانه بینالملل و حقوق بشر بینالملل مربوط به جنایا بینالمللی را بیه شیرح
زیر دستهبنیدی مییکنید  .1اعیدام صیحرایی(فوری) .2 2بازداشیک خودسیرانه .3 3ناپدیدسیازیهیای
1

. The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
. Summary Execution
3
. Arbitrary Arrest
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اجباری .3 1شکنجه شامل خشونک جنسی 2و دیگر اشکال سوارفتار و همینطیور نقیضهیای حقیوق
کودکان  .9توسل بیش از حد به زور و اعدامهای خارج از صالحیک صضایی( 3غیررسمی)  .1جابیهجیایی
و محدودیک رفک و آمد .2 9نقضهای حقوق اصتصیادی و اجتمیاعی  .6معافییک از مجیازا  .6 1حیبس
6
2
خودسرانه و نقضهای حق داشتن دادگاه منصفانه  .4نقیض حیق آزادی رفیک و آمید ( A/HRC/S-
 .)17/2/Add.1,2011طبق این گزار ها جنایک علییه بشیریک در منیاطق مختلفیی در سیوریه طیی
دوره بازرسی ر داده که اثبا ارتکاب این جنایک حاصل مصاحبه بیا صربانییان بییرون از خیاک سیوریه
بوده اسک .اینگونه موضع صریح نمیتواند بیطرفی شورای حقوق بشر را اثبیا کنید .نکتیه دیگیر اینکیه
ناتوانی دولک سوریه در گفتگوی مشترک و اعطای دسترسی کمیسیون به کشور بیرغم درخواسیکهیای
متعدد باعث بدبینی و عدم انفعال هرچه بیشتر شورا و جامعه بینالمللی شد .در نقد دیگر ایین گیزار -
ها باید گفک که ممنوعیک جنایک علیه بشریک به عنوان یک صاعده آمره و یا یک صانون غیرصابیل انکیار و
صطعی 6برای اعضای جامعه بینالمللی الزمالرعایه اسک .اما کمیسیون در گزار خود بیا اشیاره بیه ایین
صاعده آمره به طور تلویحی تخطی دولک سوریه را از این صانون برجسته میکند .همچنیین بیه میاده 26
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری یعنیی مسیهولیک کیفیری فیردی 4اشیاره مییکنید و اینکیه سیوریه
اساسنامه دیوان را امضاا کرده ولی به آن نپیوسته اسک .کمیسیون تاکیید مییکنید کیه ایین نپیوسیتن
باعث عدم مجازا مسهولین سوری شده اسک و در حالی که نپیوستن سوریه باعث معافییک از مجیازا
مسهولین سوری نمیشود و حتی دولک سوریه کمیتهای را هم برای شناسایی میرتکبین جناییا بیین-
المللی تأسیس کرده بود.
دولک سوریه در راستای پاسخ به جامعه بیناالمللی اجرای اصالحا سیاسی و صانونی خود را شیروع
میکند .اصدامی که شورا در گزار کمیسیون آن را نادیده گرفته اسک؛ در حالی که بیرای پیشیگیری از
ارتکاب جنایا بینالمللی ضروری بود .البته شورا بیا دو اصیدام توانسیک حساسییکهیای بیینالمللیی را
نسبک به سوریه برانگییزد .ایین دو اصیدام شیامل تعییین گزارشیگر وییژه بیرای سیوریه و درخواسیک از
کمیساریای عالی حقوق بشر که به صور دورهای از وضعیک سوریه گزارشیی تهییه کنید .اگرچیه ایین
1

. Enforced Disappearances
. Torture including sexual violence
3
. Excessive use of Force and Extrajudicial Executions
4
. Displacement and Restriction of Movement
5
. Impunity
6
. Arbitrary detention and violations of the right to a fair trial
7
. Violations of the right to freedom of movement.
8
. Jus cogens or peremptory rule
9
. Individual criminal responsibility
2
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گزار نارساییهایی هم داشک اما به دولک سوریه در برطرف کردن ناتوانی سیازمانی از طرییق تقوییک
استقالل صضایی و اصالح بخش امنیتی به وسیله همکاری دوجانبه و چندجانبیه کمیک کیرد؛ ایین
خود گامی مهم در راستای پیشگیری از جنایا بینالمللی بود .بیا توجیه بیه مفیاد نامیهای کیه از
طرف دولک سوریه خطاب به شورای حقوق بشر نگاشته شد میتوان ادعا نمود که هجمیهای همیه
جانبه علیه دولک سوریه شکل گرفته بود که بخاطر تضاد منافع ابرصدر هایی مثل اییاال متحیده
بحران ادامه مییافک .از آنجا معلوم بود که در تمامی صطعنامههای آتیی شیورا تنهیا دولیک سیوریه
محکوم میگردد و متهم ردیف اول شناخته میشود و به اعتقاد دولک سوریه ایین بخشیی از ییک
برنامه از پیش طراحی شده بوده اسک.
کمیسیون در گزار های دیگر خود ادعا میکند که بنا بر شواهد مستدل از نوامبر  2111نیروهیای
سوری مرتکب نقضهای گسترده ،سازمانیافته و فاحش حقوق بشر شدهاند .نکتیه جالیب ایین گیزار
آنجاسک که عنوان میکند اگرچه نیروهای مخالف دولک هم مرتکب سوااستفاده از حقوق بشر شیدهانید
امیییا از لحیییاظ انیییدازه و سیییازمانییییافتگی صابیییل مقایسیییه بیییا جناییییا نیروهیییای دولتیییی
نیسک) .(A/HRC/19/69,2012در نقد این گزار میتوان ادعا نمود که مسهولیک مربوط بیه جناییک
علیه بشریک و نقض های جدی حقیوق بشیر کیه شیورا دولیک سیوریه و نیروهیای امنیتیی را مسیهول
شناسایی کرده ،تنها متوجه نیروهای امنیتی و دولتی نیسک ،بلکه عالوه بیر تروریسیکهیا و گیروههیای
معارض ،مسهولیک دولکها و جامعه بینالمللی ،مسهولیک نیروهیای مسیلح مخیالف شیامل گیروههیای
ارتش آزادی بخش سوریه 1هم باید مورد توجه صرار گیرد؛ نکتهای که شیورا از آن بیه کلیی غافیل بیوده
اسک .صابل ذکر اینکه در بحث جنایا بینالمللی ذیل اساسنامه رم عالوه بر مسهولیک کیفیری فیردی،
به مسهولیک فرماندهی و مسهولیک مافوق 2مربوط به افسران نظامی دولک هم مییتیوان اسیتناد نمیود.
این مسهولیک بدین گونه اسک که نظامیان ردههای باال با علیم بیه وخامیک اوضیاع و داشیتن صیدر از
اتخاذ اصداما الزم و معقول برای جلوگیری از ارتکاب جنایا ناتوان باشیند و بیه افیراد زیردسیک خیود
هیچ دستوری برای کنترل اوضاع ندهند .از این روی ،آنان طبق نیص صیریح اساسینامه رم محکیوم بیه
ارتکاب جنایا بینالمللی هستند .با این وجیود ،نمییتیوان مسیهولیک را بیه صیور یکجانبیه متوجیه
مقاما سوری کرد .به این دلیل که دولک سوریه هنوز به اساسینامه دییوان کیفیری نپیوسیته اسیک تیا
بدین وسیله بتوان مرتکبین را طبق اساسنامه مورد تعقیب صرار داد.

. Free Syrian Army
. Command and Superior Responsibility.

1
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از منظر شورا و کمیسیون تمامی نقضهای ارتکابیافته به سیاسک حکیومتی 1مربیوط بیوده اسیک.
دامنه گسترده ،پیچیدگی و سیستم نظامی-امنیتیِ منسجم عملیا که در اسیتانهیای مختلیف اتفیاق
افتاد نشان داد که دخالک دولک در باالترین سطح نظامی و امنیتی بیوده اسیک .بیه نظیر مییرسید کیه
کشتار توسط شعبیها حتمی میباشد اما نباید سهم دیگر گروهها را هم نادیده گرفیک .دالییل محکمیی
برای این که جنایا جنگی شامل صتل ،اعدام غیررسمی و شکنجه توسط نیروهای مسیلح ضید دولتیی
اتفاق افتاده اسیک وجیود دارد .(A/HRC/23/58,2013) .ایین گونیه صضیاو کیردن توسیط شیورا و
کمیسیون اصال منطقی و طبق موازین حقوق بینالملل نمیباشید .آنطیور کیه مشیخص اسیک هیر دو
گروه مرتکب جنایا بینالمللی به ویژه نقض حقوق کودکان شدهاند .کمیسیون از تیال هیای صیور
گرفته برای پایبندی بیه اسیتانداردهای بیینالمللیی توسیط نیروهیای دولتیی و ضیددولتی بیه منظیور
جلوگیری از ارتکاب جنایا بینالمللی اظهار بی اطالعی میکند .اگرچه نداشیتن دسترسیی بیه کشیور
مانع از اجرای ماموریک کمیسیون در سوریه شده اسک اما خود کمیسیون به طور تلویحی به این نکتیه
اشاره میکند که تحقیقاتش کامل نیستند چرا که دسترسی مستقیم به کشور ندارد .میتوان ادعیا نمیود
که عدم دسترسی به مقاما دولتی و نیروهای نظامی و امنیتی و از همه مهمتر اینکه مصیاحبه انفیرادی
با شاهدان و صربانیان در داخل کشور باعث شده که کمیسیون نتواند رویکردی جیامع و مسیتدل نسیبک
به این جنایا داشته باشد.
کمیسیون بر این نکته تاکید دارد که تنها راه حل بحران سیوریه ییک راه حیل سیاسیی بیر اسیا
2
چییارچوب اعالمیییه نهییاییِ گییروه اصییدام بییرای سییوریه در  31ژوئیین  2112میییباشیید ( Geneva
 .)communiqué,A/66/865-S/2012/522در اینجا و در راستای عمل به برنامه اصدام ژنو ،پاسیخگویی
برای همه طرفها که مرتکب جنایک شدهاند ضروری اسک و برای تحقق عیدالک بایید همیه مسیهولیک
خویش را در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللیی انجیام دهنید .همچنیین ،بیرای جلیوگیری از ارتکیاب
جنایا بینالمللی و مقابله با معافیک از مجازا  3ارجاع این وضعیک به سطوح منطقیهای و بیینالمللیی
ضروری مینماید.
در گزار دیگر کمیسیون شورا به طور صریح اعالم میکند که دالیل محکمیی بیرای اینکیه عامیل
شیمیایی به عنوان سالح استفاده شیده اسیک وجیود دارد ،اگرچیه سیسیتمهیای تحوییل آن و هوییک
مرتکبین صابل شناسیایی نیسیک) .) A/HRC/24/46, 2013آنطیور کیه مشیخص بیود جناییک علییه
1

. State Policy
. Action Group
3
. Impunity
2
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بشریک و جنایک جنگی به طور حتم ر داده اسک ،هرچند درباره استفاده از سالح شیمیایی نمییتیوان
مرتکبین خاصی را شناسایی کرد .جامعه بینالمللی و در رأ آن ایاال متحیده در همیان آغیاز دولیک
سوریه و شخص بشار اسد را متهم به استفاده از سالح شیمیایی کردند .اما در اینجا شیورا و کمیسییون
تحک تأثیر فضای سیاسی صرار نگرفته و گروههای تروریستی و حامیان آنها را محکوم کردند .یکیی دیگیر
از نقدهایی که میتوان به کمیسیون و شورا وارد کرد این اسک کیه بیازیگران خیارجی کیه بیه حماییک
مالی و لجستیک طرفهای مخاصمه میپردازند تعهداتی ذیل حقیوق بیینالملیل دارنید .شیورا بایید در
اولین اصداما خویش در ارائه گزار به این مسهله مهم اشاره میکرد .زیرا اگر دولیکهیا اجیازه انتقیال
سالح را بدهند خطر استفاده از آنها در ارتکاب جنایک علیه بشریک یا جنایک جنگیی وجیود دارد و ایین
خطر در کشور سوریه با توجه به اسناد مختلف وجود داشته اسک .نکتهای که رئیس شیورای امنییک در
بیانیهای در دوم اکتبر  2113به آن اشاره کرده اسک  .در این راستا ،پنج عضیو دائیم شیورای امنییک در
اتخاذ اصدامی برای جلوگیری از نقضهایی که تهدیدی علیه صلح و امنیک بینالمللی اسک ناکیام بودنید.
این انفعال ،فضای کافی برای گستر بازیگران در سوریه را فراهم کرد .بازیگرانی که هرکدام بیه دنبیال
منافع خود بودند و به افراطگرایی و افزایش خشونک کمک میکردند (.)S/PRST15/2013
در گزار های نهم و هشتم بر جنایا داعش و النصره تاکید شیده اسیک .اگیر چیه ایین دو گیروه
مرتکب شدیدترین جنایا بینالمللی شدهاند؛ اما کمیسیون هشیدار داد نیاتوانی جامعیه بیینالمللیی و
ادامه وضعیک فعلی افراطگرایی و تروریسم را بیشتر از پیش گستر میدهد .بیا توجیه بیه یافتیههیای
کمیسیون تاکنون ضروری بود که دیگر جامعه بیینالمللیی و در رأ آن اعضیای دائیم شیورای امنییک
اصدامی عملی انجام دهند و میرتکبین را مجیازا کننید ) .)A/HRC/28/69,2015بیا ارزییابی ایین دو
گزار می توان به نکا صابل توجهی دسک یافیک .از آنجیایی کیه وضیعیک خطرنیاک میردم سیوریه
بخاطر نبود یک راهحل سیاسی رو به وخامک هرچه بیشتر میگذاشک کمیسیون بر نیاز فیوری بیه ییک
اصدام منسجم و پایدار بینالمللی برای پیداکردن یک راه حل سیاسی بیرای بحیران تأکیید مییکیرد؛ در
حالی که راه حل سیاسی برای این بحران محکوم به شکسیک بیود .خیود شیورا اذعیان کیرده کیه بیرای
پیشگیری از ارتکاب جنایا بینالمللی باید دولکهای خاصی از حماییک تروریسیکهیا دسیک بردارنید.
بنابراین در این راستا خود شورای حقوق بشر باید در وهله اول در گزار خویش این دولکهیای حیامی
را محکوم میکرد نه اینکه انتقادا خود را متوجه دولک سوریه کند.
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در گزار سیزدهم جنایا داعش علیه ایزدیها 1بررسی میشیود .مهیمتیرین نکتیه گیزار ایین
اسک که داعش مرتکب جنایک نسلزدایی شده اسک.گروه تروریسیتی داعیش مرتکیب جناییک نسیل-
زدایی ،جنایک علیه بشریک و جنایا جنگی بر ضد ایزدیها شد .داعش به دنبیال نیابودی اییزدیهیا از
طرق کشتارها ،2بردگی جنسی ،3به بردگی گرفتن ،9شکنجه و دیگر رفتارهیای پسیک ( انتقیال اجبیاری
که باعث صدمه شدید جسمی و روحی شده 1و همینطور تحمیل شرایط زندگی بیه طیوری کیه باعیث
مرگ تدریجی شود ) 2بوده اسک) .) A/HRC/32/CRP.2,2016تأکید اصیلی در اینجیا و بیا توجیه بیا
جنایک نسلزدایی بر تعهدا دولکها ذیل کنوانسیون شکنجه اسک .درباره آخیرین گیزار کمیسییون
که در شورای حقوق بشر در سی و نهمبن نشسک سیاالنه در سیپتامبر  2116صرائیک شید هیم نکیاتی
درخور توجه وجود دارد .میدانیم که در زمان ارائه این گزار طرفهای جنگی در اسیتانهیای حلیب،
شمال حُمس ،ریفِ دمشق ،درعا و اِدلب در حیال مبیارزه شیدید بودنید .ایین جنیگ تمیام عییار باعیث
جابجایی و آوارگی بیش از یک میلیون سوری شامل زنان و کودکان شده بود .بررسی اسیناد کمیسییون
نشان میدهد که نیروهای دولتی و تروریسکها هیچ اهتمامی به حقوق بشردوستانه بینالملیل نداشیته-
اند و حمال کورکورانه و عامدانهای 6را علیه غیرنظامیان ترتیب دادهاند( .)A/HRC/39/65,2018
نقد و بررسی شورا در گزارش کمیسیون تحقیق :بییش از هشیک سیال ،کمیسییون در اکثیر
گزار ها به صور بیطرفانه و مستقل در حال سیندیک دادن بیه نقیضهیای جیدی حقیوق بشیری و
حقوق بشردوستانه بود .اگرچه بسیاری از گزار های کمیسیون بیه دلییل منیافع متضیاد دولیکهیا در
شورای حقوق بشر سیاسی و جانبدارانه بود اما در بعضیموارد هم کمیسییون توانسیک بیطرفیی خیود را
حفظ کند.کمیسیون در گزار های پایانی دیگر به حوادث سیاسی و تحیوال مییدانی اشیاره نکیرده و
نقضها همان نقضهای صبلی و جنایا همان جنایا صبلی اسیک .کمیسییون در گیزار هیای پاییانی
خود درباره رژیمهای حقوصی که صابلیک اعمال داشتهانید 6ذکیر مییکنید کیه صابلییک اجیرای 4حقیوق
بشردوستانه بینالملل ( )IHLجایگزین تعهدا ذیل حقوق بشر بینالملیل ( )IHRLنمییگیردد؛ بلکیه
درعوض هر دو رژیم صدر اجرایی داشته و مکمل و تقویککننده یکدیگر به شیمار مییآینید .بنیابراین،
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هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر به طور مداوم اِعمال میشوند و دولکهای عضیو ایین رژییمهیا
مجبور به اجرای تعهدا آن هستند .اما کمیسیون صابلیک اجرای حقوق بشردوستانه بیینالملیل ()IHL
را تحک اصل صانون خار 1در نظر میگیرد .کمیسیون طبق برآورد خود معتقد اسک که دولیک سیوریه
اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را نقض کرده اسک.کمیسیون برغم اینکه سیعی کیرده بیا ییک
رو شناسی حقوصی به اثبا جنایا بپردازد اما در عمل به سیاسیکاری متهم اسیک .شیورای حقیوق
بشر با سعی فراوان مبنی بر بیطرف نشان دادن خود در نشیان دادن مسیهولیک طیرفهیای جنگیی در
نتیجهگیریهای نهایی و پیشنهادا و توصیههای خویش دچیار خطیا شیده اسیک .حیال ایین خطاهیا
ممکن اسک سهوی و یا عامدانه انجام شده باشند .اشکال اصلی به جهیکگییری شیورا آن اسیک کیه در
گزار خود آن طور که باید و شاید به تأثیر گروههای مخالف و مسلح ،الیزام سیپردن آنهیا نیزد دادگیاه
ویژه کیفری اشارهای نکرده اما پیوسته از محاکمه بشار اسد و مقاما اصلی دولک سیوریه سیخن گفتیه
اسک .همچنین ،صدر های منطقهای و جهانی را که با فرو انواح سیالحهیای جنگیی بیه طیرفهیای
جنگی باعث وخیمتر شدن اوضاع حقوق بشری شدهاند ،محکوم نکرده یا به نقش مستقیم آنهیا اشیارهای
ننموده اسک .درباره سیاسک دولک سوریه نسبک به اصداما شورا هیم بایید گرفیک کیه شیورا از طرییق
کمیسیون نامههای زیادی را به نماینده دائم سوریه نگاشته و البتیه پاسیخهیای زییادی را هیم از طیرف
دولک سوریه دریافک نموده اسک؛ اما کمیسیون هیر سیندی کیه از دولیک سیوریه دریافیک کیرده را در
گزار خود نادیده گرفک و آنها را ادعاهایی 2اثبا نشده در نظر مییگییرد .سیوریه نییز گیزار هیای
کمیسیون را فاصد اعتبار میخواند و حتی مصاحبه با صربانیان و بازماندگان آنها که در رسانههیا مینعکس
شده بود را غیرواصعی میداند.
نتیجه گیری
عالوه بر توفیق کمیسیون در ایجاد اجماع بر ضد ارتکاب جنایا بینالمللی ،شورا شاهد ییک صیف-
بندی سیاسی در ساختار خود بوده که بر عملکرد تاثیر داشیته اسیک .در سیال  2111بحیران هنیوز
وارد مرحله جدی و کشتارها و نقض حقوق بشر نشده و همین طیور هنیوز تروریسیکهیای مسیلح هیم
ظهور نکردهاند .با این وجود ،دولک سوریه به کمیسیون هشدار میدهد که نارضیایتیهیا در ایین کشیور
صرار اسک تبدیل به بهانهای برای فشارهای بینالمللی به رهبری آمریکا برای تبیدیل سیوریه بیه منطقیه
نفوذ شود .این تال ها شامل تحریم اصتصادی و سیاسی سوریه توسط اتحادیه اروپیا در راسیتای منیافع
. Lex specialis
. Allegations
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آمریکا بوده اسک.آنگونه که در تصویب صطعنامههای شورا دییدیم همیواره کشیورهای غربیی بیه همیراه
بعضی کشورهای منطقه مانند عربستان و امارا که با سیاسکهای آمریکیا همراهیی دارنید چگونیه بیه
تمام صطعنامههای ضد سوریه رای مثبک دادند و یا درخواسک برگزاری نشسک ویژه بیا موضیوع سیوریه
میکردند .از سویی دیگر ،کشورهایی مثل چین و روسیه که با منافع آمریکیا و غیرب ضیدیک دارنید بیه
صطعنامهها رای منفی میدادند .البته ذکر این نکته ضروری اسک که مقاله بیه دنبیال زییر سیرال بیردن
فلسفه شورای حقوق بشر برای حمایک و ارتقای حقوق بشر نیسک و شورا صطعا با برگزاری نشسیکهیای
ویژه و ارسال هیأ حقیقکیاب حساسیک بینالمللی را با توجه به رسالک خود برانگیخته اسیک .مسیأله
مهمی که در رویکرد شورا نسبک به جنایا بینالمللی در سوریه و پاسخ دولک ایین کشیور بایید بیه آن
توجه کرد مواضع سوریه نسبک به حقیقکیابی کمیسیون و نحوه گزار دهی آن اسیک .همانگونیه کیه
در پاسخ نماینده سوریه در سازمان ملل به گزار کمیسیون هنگام ارائه دومین گیزار مشیاهده میی
شود دولک سوریه از اسا سیاسک شورا را گزینشی و سیاسی میداند .بیر ایین اسیا  ،دولیک سیوریه
تأکیید کیرد کیه تحقیقیا کمیسییون حتیی اصییول حرفیهای تحقییق را هیم رعاییک نکیرده و صییرفا
دستورالعمل بعضی کشورهای خار برای دخالک در امور داخلی سوریه بیه بهانیه نقیض حقیوق بشیر و
حمایک از اتباع سوری بوده اسک .نکته صابل توجه این اسک که شورا اطالعیا خیود را صیرفا ادعاهیایی
اثبا نشده مینامد در حالی که هنگام گزار جناییا بیینالمللیی و ییا نقیض حقیوق بشیر از عبیار
"نقضهای ادعایی" استفاده میکند .اشاره به این نکته ضروری اسک که شورای حقیوق بشیر و در رأ
آن کمیسیون تحقیق در مقام یک دادگاه کیفری برای اثبا جرم و جنایک نیستند و هدف اصیلی شیورا
ایجاد اجماع جهانی برای جلوگیری از ارتکاب جنایا بینالمللی و نقضهیای حقیوق بشیر بیوده اسیک.
بنابراین ،نمیتوان از شورای حقوق بشر انتظارا بیشتری داشک.
نقد دیگری که به شورای حقوق بشر و کمیسیون وارد اسک این اسک که بیا وجیود ایینکیه دولیک
سوریه در درگیری با معترضین و تروریسکهای مسلح بیش از  211نیروی نظیامی و امنیتیی خیود را از
دسک داده اسک اما کمیسیون در گزار های خویش نیامی از آنهیا نبیرده و دولیک سیوریه را مقصیر و
متهم اصلی اتفاصا معرفی کرده اسک .فرامو نباید کرد که در رسانههای دنیا یک هجمیه همیهجانبیه
علیه سوریه به خاطر نقض حقوق بشر ترتیب داده شد و شورا هم تحک تیاثیر ایین جیو رسیانهای بیرای
محکومیک دولک سوریه بوده اسک؛ چرا که کمیسیون در بعضی گزار هیا نیامی از افیرادی کیه کشیته
شدهاند آورده در حالی که بنا بر اعالم دولک سوریه معلوم میشود که ایین افیراد زنیده هسیتند .چگونیه
کمیسیون ارتکاب جنایک علیه بشریک را تأیید میکند در حالی که سادهترین صواعید حرفیهای و عینیی
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تحقیق در جمع آوری اسناد را رعایک نکرده اسک؟ صابل ذکر اینکه کمیسیون تمامی آنچه تحیک عنیوان
نقضهای حقوق بشری 1در سوریه دریافک کرده اسک را ادعا 2نامییده و ایین ادعاهیا را هیم از روزنامیه-
نگاران و نمایندگان سازمانهای غیردولتی دریافک کرده اسک .نباید فرامو کرد که هیچ کیدام ییک از
این ادعاها در حکم اسناد یا شواهد متقن برای اثبا جنایک نبوده اسک .کمیسیون بیه صیور عامدانیه
در استفاده از اطالعا بدون در نظر گرفتن اعتبار و منبع آن گزینشی عمل کیرده اسیک .بیدین طرییق
کمیسیون مرتکب نقض آشکار اصول اساسی بیطرفی ،عینییک و اصیول حرفیهای 3منیدرج در هرگونیه
تحقیقاتی شده اسک .از سویی دیگر ،دولیک سیوریه خطیاب بیه کمیسییون مییگویید کیه هیچگیاه از
گفتگوی ملی استقبال نکرده اسک .در حالی که کمیسیون در بسییاری از گیزار هیای خیود پیشینهاد
گفتگوی ملی را با دعو از نمایندگان دولک و مخالفان به ژنو مطرح میکند اما دولیک سیوریه پاسیخی
به این پیشنهاد نمیدهد .اینجا نمیتوان به کمیسیون خرده گرفک که چیرا پیشینهاد گفتگیو را مطیرح
نکرده اسک بلکه ایراد اصلی به دولک سوریه وارد اسک .ناگفته نماند که خود کمیسیون و شورای حقیوق
بشر اذعان میکنند که تا زمانی که دولک سوریه اجازه دسترسیی مسیتقیم بیه کشیور را بیه کمیسییون
ندهد امکان انجام تحقیقا مستقل و بیطرفانه وجود ندارد .میدانیم استدالل اصلی دولیک سیوریه ایین
بود که تا زمانی که پیشفرض کمیسیون و شورا در گزار ها و صطعنامیههیا محکومییک شیدید دولیک
سوریه اسک ،به هیچ عنوان نمیتوان از کمیسیون انتظار بیطرفی داشک .اگرچه کمیسیون و شیورا بارهیا
سعی کردهاند بیطرفی خود را حفظ کنند .شورا از طریق ارسال هیهک حقیقکییاب بیه سیوریه و صیدور
صطعنامه در نشسکهای ویژه در ایجاد حساسیک بینالمللی در زمینه ارتکاب جنایا بینالمللیی نقشیی
مرثر ایفا کرده اسک اما بیشتر دولک سوریه را به عنوان دولک نقیضکننیده حقیوق بشیر و میتهم اصیلی
نقضهای حقوق بشری معرفی نموده ولی نقش تضاد منیافع بیازیگران و کمیکهیای تسیلیحاتی دیگیر
کشورها و مجازا آنها را پررنگ نکرده اسک .بنابراین ،به خیاطر ماهییک سیاسیی و بیینالیدولی ییک
صفبندی و دوصطبی شدن را میبینیم که همین مانع میشود یک تعریف دصیق از جنایا بیینالمللیی
داشته باشیم .میتوان ادعا نمود که شورای حقوق بشر توانایی زیادی در زمینیه بیرانگیختن حساسییک
بینالمللی دارد اما اگر رویکرد بیطرفی و عدم سیاسیکاری خود را کنار بگذارد مییتیوان شیاهد شیکل-
گیری شورایی مقتدر با رویکردی متعادل و بیطرف به عنوان عالیترین نهاد در زمینه حقوق بشر بود.
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