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 چکيده
تروریسم،  معضالتی نظیر .کشندالمللی حاکم بر جهان امروز را موضوعاتی مختلف به چالش میعدالت و امنیّت بین

های های خشن دولتنقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریّت، جنایات جنگی، سرکوب

ادة وضعیّت کنند که نیازمند اعکامه و غیره همگی تأثیری بسزا در نقض عدالت و امنیّت کیفری جهانی ایفاء میخود

المللی نظیر شورای امنیّت سازمان ملل متّحد که از یک سو و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین

االجراء است و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله شان الزمتوانند مورد اجماع جهانی باشند نظریّات و مصوّباتمی

لی المللی را دارند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیکنندة امنیّت و عدالت کیفری بینبا موضوعات نقض

طور ظرفیّت تهیّه شده است، دریافتیم که شورای امنیّت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریّة مسئولیّت حمایت و همین

المللی و نیز حقّ توسّل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل، های خاص به دیوان کیفری بینارجاع پرونده

ده المللی وارد عمل شکه مورد اجماع کشورهای جهان است، علیه مظاهر تهدیدکنندة عدالت و امنیّت کیفری بین

 رواندا، یوگسالوی و نظایر آن قابل مشاهده است.های است، که مصادیق آن در مجموع در پرونده
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 1399 مستانز، وسومسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

 مقدّمه

سازمان ملل متّحد را در خصوص  8در این پژوهش تالش خواهیم داشت تا نقش شورای امنیّت

کنند المللی را به طور کالن نقض میامنیّت کیفری بینمقابله با مصادیقی که عدالت، نظم و 

ارزیابی و مطالعه کنیم. سؤال اصلی این خواهد بود که شورای امنیّت برای ایجاد و تحقّق امنیّت، 

رض توان چنین فالمللی چه نقشی را ایفاء خواهد کرد؟ در پاسخ مینظم و عدالت کیفری بین

 تواند یک راهکار مطلوب واصلی، می ةاسطة چهار شاخصکرد که توسّل به شورای امنیّت به و

 لی باشد. الملکنندة عدالت و نظم و امنیّت بینالمللی برای برخورد با مظاهر نقضمتناسب بین

نوان و این نهاد را به ع هستندحد هایی که تنها مربوط به شورای امنیّت سازمان ملل متّویژگی

انتساب به سازمان ملل متّحد که اکثریّت قریب به  .8رتند از: ند عبانکمرجعی متناسب معرّفی می

اند و از قوانین و چهارچوب حقوقی آن تبعیّت اتّفاق کشورهای دنیا عضویّت در آن را پذیرفته

آن؛  هایاجماع جهانی بر مقبولیّت و مشروعیّت شورای امنیّت، تصمیمات و قطعنامه .3نمایند؛ می

مانند نظریّة مسئولیّت حمایت که شامل سه زیرمجموعة مسئولیّت  . داشتن ابزارهای مختلف2

المللی دیگر از جمله دیوان . داشتن تعامل با مراجع بین4پیشگیری، واکنش و بازسازی است؛ و 

 المللی از طریق ارتباط با دادستان و صالحیّت ارجاع پروندة کیفری بدین نهاد.کیفری بین

د در حوق، فرضیة این است که شورای امنیّت سازمان ملل متّهای فبنابراین به دلیل ویژگی

اند به نحو تواند میالمللی را هدف قرار دادهبرخورد با موضوعاتی که عدالت و امنیّت کیفری بین

 احسن ایفای نقش کرده و مؤثّر واقع شود.
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 لیالملبین کیفری عدالت و امنیّت ایجاد در متّحد ملل سازمان امنیّت شورای تأثیر 

 . آشنايی با شورای امنيّت و وظايف آن1

است که وظیفة پاسداری از امنیّت سازمان ملل ی از ارکان یک شورای امنیّت سازمان ملل متّحد

ت یّقدرت شورای امن قلمرو، حدملل متّمنشور سازمان ساس االمللی را به عهده دارد. بر و صلح بین

نیروی ز استفاده ا ةالمللی و اعطای اجازهای بین، تصویب تحریمنیروهای پاسدار صلح شامل اعزام

 تنیّشورای ام هایقطعنامهاین شورا به صورت  ماتعلیه کشورهای متخاصم است. تصمی نظامی

رک شد و ت مشتیع، مجری نظام امنیّت با اختیاراتی وسشورای امنیّ ،بدین ترتیب 8شود.اعالم می

 (.846: 8261 ت در جهان گردید )عالی زارنجی،در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیّ

و  اتمت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیشورای امنیّ

نگلیسی( ترتیب الفبای انوبتی است )بهت دارند. ریاست شورای امنیّ وتو حقّ های شوراگیرییأر

دار حد عهدهت سازمان ملل متّشورای امنیّ (.884: 8262 )اردبیلی، استت آن یک ماه و طول مدّ

مسئول  .8 :ه دارای اختیاراتی است. از جمله این وظایف و اختیارات عبارتند ازانجام وظایف و البتّ

وفصل اختالفات آمیز حلهای مسالمتروش ةوصیت .3المللی؛ ت بینحفظ صلح و امنیّ ةلیّاوّ

 ةل به قوّتوسّ .4داند؛ سیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود الزم میأت .2المللی؛ بین

تنظیم برنامه  .1(؛ 341: 8261 صلح در صورت لزوم )ضیایی بیگدلی، ةه برای حفظ یا اعادقهریّ

تحقیق،  .9تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛ جهت تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از 

 فراخوانی اعضاء برای اعمال .7تی که باعث افزایش تنش شود؛ تجزیه و تحلیل هر وضعیّ

                                                      

متّحد تشکیل گردید که هدف از تشکیل آن حفظ صلح و  میالدی و در پی جنگ جهانی دوّم، سازمان ملل 8641در سال  .8

المللی و جلوگیری از جنگ و نزاع در جهان بود. در مادّة یک منشور ملل متّحد، یکی از چهار وظیفة اصلی سازمان امنیّت بین

شورای امنیّت سازمان منشور به عهدة  34المللی بیان گردید، که این مهم طبق مادّة ملل، حفاظت از صلح و ایجاد امنیّت بین

کنندگان متن منشور ملل متّحد با توجّه به علل ناتوانی جامعة ملل در مقابله با آفت جنگ، ملل متّحد قرار گرفته است. تصویب

این بار وظیفة خطیر استقرار صلح و امنیّت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی دوّم )آمریکا، انگلیس، 

 و فرانسه( و چین از امتیازی خاص برخوردار بودند. شوروی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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یری یا د در جهت جلوگنارتباطی ندار ل به زورتوسّ و سایر ابزارهایی که با های اقتصادیتحریم

 در المللینظام قیمومت بین گیریبکار .1شورا؛  ماتف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیتوقّ

تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و  .6صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛ 

های مربوط برای دعوت از طرف .89اینکه چه اقدامی باید صورت گیرد؛  ةتوصیه دربار ةارائ

رسد؛ ا مطلوب به نظر میتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یپیروی از اقدامات موقّ

 .درخواست نظر مشورتی از83ت و مجمع عمومی؛ وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیّ .88

مجمع عمومی سازمان  توصیه به ةارائ .82حقوقی؛  ةهر مسئل ةدربار المللی دادگستریدیوان بین

ادگستری المللی دینو انتخاب قضات دیوان ب حدسازمان ملل متّ دبیرکلّ برای انتصاب حدملل متّ

سازمان  توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید .84فاق مجمع عمومی؛ به اتّ

 تتوصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات یا تعلیق حقوق و مزایای عضویّ .81ملل؛ 

توصیه  .89د این امتیاز و حقوق؛ برقراری مجدّ به است و توصیه کشوری که مورد توبیخ واقع شده

.ایفای نقش 87 و کند؛طور دائم از منشور سرپیچی می به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به

 .المللیآمیز اختالفات بینوفصل مسالمتمنشور و حل 9بر اساس فصل 

 المللی و نسبت آنها. مفهوم امنيّت و عدالت کيفری بين2

همان به ارتکاب های برخورد با متّرا به مجموع روش 8عدالت کیفری های حقوقیْفرهنگ

گیرند ها و مجریان آنها وقتی در چارچوب یک نظام قرار میاند. این روشجرم تعریف کرده

وی  تهم آغاز و به برائت یا محکومیّشوند که از کشف جرم و تعقیب متّتبدیل به فرایندی می

 ءای از مراحل به اجراعدالت کیفری از طریق مجموعه(. 836: 8216 د )مظفری،نانجاممی

هام، تعقیب، محاکمه، تعیین مجازات، تجدیدنظرخواهی و مجازات. این فرایندها و آید: اتّدرمی

                                                      
1. Criminal Justice. 
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 لیالملبین کیفری عدالت و امنیّت ایجاد در متّحد ملل سازمان امنیّت شورای تأثیر 

شوند. چارچوب کنند در مجموع نظام عدالت کیفری نامیده میمی ءنهادهایی که آنها را اجرا

ص شخّد منکنوضع مییک از جرایم  هایی را برای هرط قوانینی که مجازاتعدالت کیفری توسّ

 ها برای هر فرایند و نهادیاست در مورد اختیارات، قواعد و دادرسی همچنینگردد و می

(66 2001: Mclaughlin, .)المللی مفهومی است که بر محور جنایات عدالت کیفری بین

نها آ راتی است که هدفالمللی قراردادی و عرفی درصدد تعیین و اجرای اصول، قواعد و مقرّبین

ن اعمال کیفری مرتکبان ایالمللی، مبارزه با بیهای وارد بر بزهدیدگان جنایات بینجبران زیان

ت در جوامع بشری جهانی، اجرای عدالت کیفری و در نهایت برقراری صلح و امنیّ ةدر جامع

 لیالملاین مفهوم هم شامل اقدامات مراجع داخلی و هم شامل اقدامات مراجع بین ةاست. گستر

 شود.ت سازمان ملل مینظیر شواری امنیّ

 المللی. لزوم ارتباط ميان شورای امنيّت و عدالت کيفری بين3

ی در ق بخشیدن به مفهوم عدالت کیفرت و تحقّالمللی شورای امنیّآنچه ارتباط میان نهاد بین

 یک مرجع سازد این است که جهان امروزی نیازمندضروری میرا ی المللی و فراملّوسعت بین

هایی که عدالت یا نظم در حقوق داخلی و یا ها است تا در زمینهالمللی مورد قبول دولتبین

در برخی موارد موضوع نقض عدالت و نظم خود  .وارد عمل شود شدهالمللی کشورها نقض بین

تواند المللی ببین ةنیازمند نهادی هستیم که در عرص از این روی و بومی هستند، های محلّدولت

ابزار مقابله را داشته باشد  دوّم،ها باشد و مورد اجماع جهانی دولت نخست،که  ،وارد عمل شود

آن درآمده  تفاق کشورها به عضویّت قریب به اتّکه اکثریّ ،حدو با انتساب خود به سازمان ملل متّ

 ماید.وفصل نلت ایجادشده را حت از شرایط حاکم بر آن اذعان دارند، بتواند وضعیّو به تبعیّ
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 المللیآفرينی شورای امنيّت و تأثير آن در ايجاد عدالت کيفری بين. مصاديق نقش4

ت سازمان ملل در آن نقش آفرینی در این قسمت با بررسی موارد شاخصی که شورای امنیّ

ی هانوفصل مشکالت و معضالت جالمللی در حلحضور و بروز این نهاد بین آثاربه بررسی  ،کرده

ر ت تا کنون دبدیهی است شورای امنیّ .پردازیمالمللی میعلیه نظم و عدالت کیفری بین

 ةثبات و اعاد تالمللی توانسته است به بحران ورود کرده و وضعیّهای مختلف کیفری بینپرونده

لمللی انالمللی نظیر دیوان کیفری بیق سازد و یا در تعامل با سایر نهادهای کیفری بیننظم را محقّ

های وندهها در یوگسالوی سابق، رواندا، لیبی و پرتالیّبخشی از این فعّ .آفرینی نمایدتوانسته نقش

ایت از طریق ت حممسئولیّ ةق بخشیدن به نظریّی تحقّت و حتّجنایت جنگی، جنایت علیه بشریّ

 .ل به اقدام نظامی قابل بحث استی توسّپیشگیری و یا حتّ

 المللی يوگسالوی سابقين. دادگاه کيفری ب4-1

ل مورد ئاترین مسالمللی از مهمت با دادگاه کیفری بینشورای امنیّ ةچگونگی رابط ةلئمس

ت یّاختیاراتی که در حفظ صلح و امن ةت به پشتواندیوان بوده است. شورای امنیّ ةبحث اساسنام

ی یعنی دادگاه المللکیفری بینسیس دو دادگاه أالمللی به موجب منشور به عهده دارد اقدام به تبین

ه توانسته است نسبت بیوگسالوی و دادگاه رواندا نموده است. بدین لحاظ شورای مزبور نمی

تفاوت باشد. به شود بیبینی میالمللی پیشها و اختیاراتی که برای دیوان کیفری بینتصالحیّ

قل از شورای المللی بتواند مستندیوان کیفری بی اگرآمریکا  ةحدنظر کشورهایی نظیر ایاالت متّ

ور ملل رات منشالمللی و خصوصاً جرم تجاوز بپردازد، مقرّبین ت به رسیدگی به جرایم مهمّامنیّ

تصمیمات  بایست ازالمللی مید شد. در این دیدگاه دیوان کیفری بیننحد نادیده گرفته خواهمتّ

کشورهای  با وجود این،ارد عمل شود. بعد از شورا و ةت نموده و در مرحلت تبعیّشورای امنیّ

ام اند. حاصل این اختالفات سرانجکید داشتهأت همواره تزیادی بر استقالل دیوان از شورای امنیّ
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ای ت نقش ممتازی بدهد. یکی اعطدیوان کیفری در دو نقطه به شورای امنیّ ةاین بود که اساسنام

اشد و ت بت هیچ دولتی شرط صالحیّت به دیوان است بدون آنکه رضایارجاع یک وضعیّ حقّ

ت حق ه شواری امنیّاساسنامه آمده است. به موجب این مادّ 89 ةراتی است که در مادّم مقرّدوّ

ق نماید و این درخواست ماه معلّ 83ت مدّبه دارد از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را 

 حقّ تاساسنامه به شورای امنیّ ،ن ترتیبتجدید گردد. بدی دوبارهماه  83تواند پس از انقضای می

 (.24: 8262 نموده است )شریعت رضوی، ءت دیوان را اعطات در اعمال صالحیّوتوی موقّ

از  .اشتد ی قابل توجّهثیرأحد در تشکیل دادگاه یوگسالوی تت سازمان ملل متّشورای امنیّ

قطعنامه صادر کرد.  99غ بر ت بالهمان زمان آغاز جنگ در قلمرو یوگسالوی سابق، شورای امنیّ

نسبت  یت جاری را تهدیدتداوم وضعیّ 8668سپتامبر  31ت در نخستین قطعنامه در شواری امنیّ

. شدبرای تحریم یوگسالوی  48 ةو خواهان اعمال مادّ کرد المللی قلمدادت بینبه صلح و امنیّ

ایت حقوق انسانی از خواهان رع 8663اوت  82دیگری در  ةت در قطعنامهمچنین شورای امنیّ

ت پاکسازی نژادی را محکوم و از دبیرکل، کشورها شورای امنیّ .های درگیر شدطرف ةیّسوی کلّ

تا در خصوص نقض حقوق بشر در قلمرو یوگسالوی سابق به  خواستالمللی های بینو سازمان

ار افکار شها و انعکاس جنایات ارتکابی در بوسنی و فشورا گزارش دهند. با گسترش درگیری

و از  کرد جدیدی صادر ةقطعنام 8663اکتبر  9ت در المللی، شورای امنیّعمومی و مجامع بین

 یسازمان خواست تا یک کمیسیون از کارشناسان تشکیل دهد و به بررسی نقض جدّ دبیرکلّ

المللی از جمله به نقض فاحش کنوانسیون ژنو در قلمرو یوگسالوی سابق حقوق بشردوستانه بین

ر طول زنان به ویژه زنان مسلمان د ةیافتبه دنبال بازداشت گسترده و هتک حرمت سازمان .پردازدب

تجاوز به زنان را محکوم کرد و خواهان  8663ت در سال جنگ بوسنی و هرزگووین، شورای امنیّ

ت در منیّاا اقدامات شورای امّ .های زنان شدها به ویژه بازداشتگاهبازداشتگاه ةیّتعطیلی سریع کلّ

نقض  ارةدربگزارش کمیسیون حقوق بشر  ةئابا ار و جا ختم نشد خصوص یوگسالوی به همین
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 تحقوق بشردوستانه در بوسنی و گزارش مشابه کمیسیون کارشناسان، شورای امنیّ ةگسترد

را  المللیبین ةحقوق بشردوستان ةجانبنقض فاحش و همه 8662فوریه  33 ةسازمان ملل در قطعنام

کاران جنگی ایتنج ةالمللی دانست و تصمیم گرفت برای محاکمت بیندیدی علیه صلح و امنیّته

  (.381: 8268 سیس شود )ذاکریان،أالمللی تدر یوگسالوی یک دادگاه بین

یوان تی را به دحد وضعیّتواند به موجب فصل هفتم منشور ملل متّت میاصوالً شورای امنیّ

ق و رواندا المللی برای یوگسالوی سابن مانند دو دادگاه کیفری بیندیوا ،ترتیب بدینارجاع کند. 

رود مار میالملل به شت بینتی که تهدید علیه عدالت، صلح و امنیّبه تعقیب در خصوص وضعیّ

ت ناشی از اختیاراتی است رجوع شورای امنیّ حقّ (.37: 8262)شریعت رضوی،  خواهد پرداخت

 در نتیجه ممکن ،رم ةل شده و نه به موجب معاهده این نهاد محوّحد بکه بر اساس منشور ملل متّ

ان ها به همکاری با دیود دولتهای غیرعضو اساسنامه اعمال شود. بنابراین، تعهّاست علیه دولت

کاری د به همهمانند تعهّ ،حدناشی از منشور ملل متّ ،رات اساسنامه خواسته شوداگر به موجب مقرّ

ت در اجرای فصل هفتم ای را شورای امنیّخاص خواهد بود. اگر قطعنامههای کیفری با دادگاه

ازکار ق نماید، ستا تحقیق یا تعقیبی را معلّ کندحد صادر و از دیوان درخواست منشور ملل متّ

ت دوازده ما از تاریخ درخواست شروع رجوع به دیوان هرچه باشد، هیچ تحقیق یا تعقیبی به مدّ

)شریعت  تواند با همان شرایط این درخواست را تجدید کندت مینخواهد شد. شورای امنیّ

 (.29: 8262 رضوی،

سازمان ملل و پادشاه هلند در الهه،  مراسمی با حضور دبیرکلّ درمیالدی،  3987در دسامبر 

ورای المللی برای یوگسالوی سابق رسماً اعالم شد. شت و تعطیلی دادگاه کیفری بینموریّأپایان م

ذیل فصل هفتم  137 ةمیالدی، با صدور قطعنام 8662می سال  31حد در زمان ملل متّت ساامنیّ

تا نسبت  المللی برای یوگسالوی گرفتسیس دادگاه کیفری بینأحد، تصمیم به تمنشور ملل متّ

 های شدید حقوق بشردوستانه در قلمروی سرزمینی یوگسالویبه تعقیب افرادی که مرتکب نقض
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ی المللی برابین ةبودند اقدام کند. این نخستین محکم شدهمیالدی  8668 سابق از ابتدای سال

ورمبرگ و توکیو المللی نالمللی بعد از تشکیل محاکم نظامی بینرسیدگی به مرتکبان جرایم بین

 (.31: 8269 بود )ذاکرحسین،

نچه در آ ت مانندالمللی موقّهای بینهت در تشکیل دادگاباید گفت شورای امنیّاز این رو، 

للی برای رسیدگی المفاق افتاد نقش داشت. گفتنی است دادگاه کیفری بینرواندا یا یوگسالوی اتّ

ت ایجاد شورای امنیّ 137و  191های به جنایات ارتکابی در یوگسالوی سابق متعاقب قطعنامه

الوی وگست در ایجاد این دادگاه آن بود که جنایات ارتکابی در یگردید. استناد شورای امنیّ

م منشور ت به استناد فصل هفتشورای امنیّو  المللی را به مخاطره انداختهت بینسابق، صلح و امنیّ

 .رده استکالمللی ت بینسیس این دادگاه در جهت تحکیم صلح و امنیّأحد، مبادرت به تملل متّ

ا امده است، امّیمربوط در فصل هفتم منشور ن المللی صراحتاً در موادّتشکیل دادگاه کیفری بین

 تواند در جهت برقراری صلح به آنت میگفته شده است که یکی از اقداماتی که شورای امنیّ

ت شورای امنیّ»منشور آمده است:  26 ةالمللی است. در مادّل شود تشکیل دادگاه کیفری بینمتوسّ

د یا خواهد کر هاییوجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه

و  48 المللی به چه اقداماتی بر طبق موادّت بینتصمیم خواهد گرفت که برای حفظ صلح و امنیّ

آید گفته شده است: هم که مبنای قانونی دادگاه به حساب می 48 ةدر مادّ «.باید مبادرت شود 43

ه ست به چتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش الزم ات میشورای امنیّ»

ای ملل تواند از اعضح نباشد، دست بزند، همچنان که مین استعمال نیروی مسلّاقداماتی که متضمّ

 فحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقّمتّ

تلگرافی،  ی،آهن، دریایی، هوایی، پستساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه

سیس أای به ته هیچ اشارهدر این مادّ«. رادیویی و سایر وسایل ارتباط و قطع روابط سیاسی باشد

ت ورای امنیّدست ش ،ه به تمثیلی بودن مواردا با توجّالمللی خاص نشده است، امّدیوان کیفری بین
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صلح و  واند برای حفظتالمللی خاص به عنوان یکی از اقداماتی که میسیس دادگاه بینأبرای ت

 (.374: 8264 خاذ کند باز است )پوربافرانی،المللی اتّت بینامنیّ

برای  تالمللی یوگسالوی سابق بر اساس اختیارات شورای امنیّدادگاه کیفری بین ،به هر حال

های نسبتاً تیّقالمللی ارتکابی در یوگسالوی سابق تشکیل گردید و موفّرسیدگی به جرایم بین

 .را هم برای محاکمه و مجازات جنایتکاران کسب کرده است خوبی

 1المللی رواندا. دادگاه کيفری بين4-2

سیس أت سازمان ملل تگذاری شورای امنیّاثره به المللی رواندا با توجّدادگاه کیفری بین

ا ر توجود ندارد که تصمیمات شورای امنیّ ایه به اینکه مکانیسم حقوقی رسمیبا توجّ .گردید

م در منشور را اعال مقرّراختیارات و وظایف  ،تو احتمال خروج از صالحیّ کندبررسی و قضاوت 

با  .تالمللی رواندا کار آسانی نیسسیس دادگاه بینأت تصمیم شورا در تنماید، ارزیابی مشروعیّ

 سیس این دادگاه با استناد به اختیارات ضمنیأت تنظران، مشروعیّتردید برخی صاحب وجود

 دشت سازمان ملل سبب ط شورای امنیّاستقرار این دادگاه توسّ .است شدهیید أت تشورای امنیّ

: 8214 المللی ایجاد شود )طباطبایی،ت کیفری بینحقوق و عدالت و امنیّ ةالزم برای توسع ةزمین

92.) 

 ت وضعیّتخانمانی و پناهندگی مردم در رواندا باعث شد شورای امنیّموج کشتارها و بی

با اشاره  8664ژوئن  1مورّخ  631خود قرار دهد. شورا ابتدا در قطعنامة  مذکور را در دستور کار

قابل  المللی جرمیو طبق حقوق بین کشینسلهزاران انسان در رواندا آن را  ةبه کشتار گسترد

                                                      
شورای امنیّت در اجرای اختیارات ناشی از  8664نوامبر  1مورّخ  611المللی رواندا بر اساس قطعنامة دادگاه کیفری بین .8

کشی، جنایات لیّت رسیدگی به جرایم نسالمللی کیفری نیز صالحفصل هفتم منشور ملل متّحد تأسیس گردید. این دادگاه بین

یافته در سرزمین رواندا و در سرزمین کشورهای همسایة رواندا توسّط اتباع رواندا را به علیه بشریّت و جنایت جنگی ارتکاب

 اند.ارتکاب یافته 8664دسامبر  28تا  8664عهده دارد، که در فاصلة یکم ژانویه 
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صلح  رنیروهای پاسدا ةگسترش اقدامات بشردوستانه به وسیل بر ضرورت تنهاا مجازات دانست. امّ

عضو اجازه  هایدر رابطه با آوارگان اشاره کرد. شورای امنیّت طبق فصل هفتم منشور، به دولت

به دنبال این قطعنامه، نیروهای  داد برای اقدامات بشردوستانه از همة وسایل ضروری استفاده کنند.

م اتی را به نانظامی فرانسه وارد رواندا شده و با ایجاد مناطق امن در جنوب غربی کشور عملیّ

توانستند با ایجاد مناطق امن، آوارگان رواندایی را تحت  آغاز کردند. نیروهای فرانسوی« فیروزه»

 ةبر اساس قطعنام 8664ژوئن  32در  ،المللی قرار دهند. سرانجامبین ةهای بشردوستانپوشش کمک

سرباز فرانسوی با  3199می به آن رأی داده شد،  87که در  ،ت سازمان ملل متّحدشورای امنیّ

رواندا و سازمان  عملیّات نظامی فیروزه و از سمت کشور زئیر و به رغم مخالفت جبهة میهنی

شورای امنیّت نقض حقوق بشردوستانه را در  ،در رواندا مستقر شدند. همچنین ،آفریقا ةحادیّاتّ

ه رات حقوق بشردوستانه قرار داده و طرفین را دعوت به رعایت مقرّاین سرزمین همواره مورد توجّ

 ةشمار ة. به همین دلیل، در قطعنامشده استن را یادآور ات کیفری فردی متخلّفکرده و مسئولیّ

 ةشورای امنیّت از دبیرکل خواست در مورد نقض حقوق بشردوستان 8664می  87خ مورّ 681

 ةبا صدور قطعنام شورا 8664ژوئیّه  یکمدر  ،المللی در رواندا به شورا گزارش دهد. همچنینبین

در رواندا از دبیرکل خواست نسبت به تشکیل یک  کشیضمن ابراز نگرانی از تداوم نسل 621

های الزم در این زمینه اقدام کند. با ارائة گزارش این جهت ارائة گزارش« کمیسیون خبرگان»

مورّخ  611 ةکمیسیون و تأیید جنایات ارتکابی، سرانجام شورای امنیّت به موجب قطعنامة شمار

وفصل آفرینی مثبتی جهت حلگرفت و در این مهم نقش دادگاهسیس أتصمیم به ت 8664نوامبر  1

 .داشتمشکل رواندا 

، شدسیس أت سازمان ملل تگذاری مثبت شورای امنیّاثرالمللی رواندا که با دادگاه کیفری بین

ت پرونده منتهی به محکومیّ 98که  ،هم کیفرخواست صادر نمودمتّ 68ت خود علیه الیّدو دهه فعّ در

حقوق  ةو صدور مجازات گردید. علی رغم دستاوردهای این دادگاه به خصوص در توسع
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ه به جرم تحریک به نابودسازی جمعی، دادگاه رواندا انتقادات و عطف توجّ« نابودسازی جمعی»

رایم دادگاه که به جنیز به خود دیده است. گزینشی بودن عدالت برخواسته از این  را پرشماری

ری )مرکز حقوق کیف استانتقادات  ة اینجملها پس از به قدرت رسیدن نپرداخته از توتسی

  .(8264المللی ایران، بین

 نآتا آخرین گام برای خاتمه یافتن عمر  کردی را صادر أآخرین ر 3981این دادگاه در سال 

ابد  تجدید نظر دادگاه، مجازات حبس ةی، شعبأت برداشته شود. در این رالیّسال فعّ 38از  پس

 ةسال زندان تقلیل داد. شعب 47را به  8664سال « نابودسازی جمعی»امور زنان رواندا در زمان  وزیر

علیه اشاره نمود. ت زمان طوالنی فرایند دادرسی محکومٌی خود به مدّأتجدیدنظر در توجیه ر

ا تالمللی رواندا در حبس بود میالدی در زندان دادگاه کیفری بین 8667ساله از سال  96هم متّ

 .(8264 ایران، المللیبین کیفری حقوق مرکز) میالدی محکوم شد 3988آنکه سرانجام در سال 

 المللی توسّط شورای امنيّتهای بين. نقدهای وارده به تأسيس دادگاه4-3

ت نقدی که به شورای امنیّ ،المللیهای بینسیس دادگاهأت در تدر خصوص نقش شورای امنیّ

های ویژه اصوالً در سیس دادگاهأهای این نهاد است، زیرا تتعدول از صالحیّ بودهوارد 

و از آن انتظار سانفرانسیسک در کنفرانس آنچه ت بارسد شورای امنیّبه نظر می .نیست آنت صالحیّ

 ارگان خود این طشورا توسّ تاز صالحیّ عموسّ یتفسیر با فاصله این ؛فاصله گرفته است رفتمی

پایبند  ایو قاعده اصل هیچ به تامنیّ رایگویا شو است که انجامیده تیوضعیّ و به پدید آمده

و قدر  شورا است ةاراد تی تابعمحدودیّ از هرگونه فارغ صلح حفظ ةاحراز وظیف ةو نحو نیست

 شورا نیز تابع ةاراد شورا، در عمل در این بزرگ هایقدرت تموقعیّ به با توجّه آنکه مسلّم

به بیان دیگر باید گفت در هیچ کجای منشور (. 316: 8269 الح رضایی،خواهد بود )ص رهاییمتغیّ

ون از این رو، زمانی که کمیسی .سازمان ملل چنین اختیاری برای شورا در نظر گرفته نشده است
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ردند، المللی را مطرح کسیس یک دادگاه بینأالمللی موضوع تکارشناسان و دیگر نهادهای بین

 ةیک دسته از حقوقدانان با استناد به نحو :سوی حقوقدانان مطرح شد باره از در این دیدگاهدو 

ز طریق سیس دادگاه یوگسالوی سابق باید اأتشکیل دادگاه نظامی نورنبرگ معتقد بودند برای ت

صمیم تشکیل دادگاه توکیو که با ت ةای دیگر با اشاره به نحوهعدّ ،در مقابل .یک معاهده اقدام کرد

 تژاپن شکل گرفت، اعتقاد داشتند شورای امنیّ کنندةنیروهای اشغال کلّ ةفرماند ةجانبیک

سیس أالمللی و با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تبین ةتواند به نمایندگی از طرف جامعمی

ول ها در قبت این اقدام نه تنها سرعت عمل در تشکیل آن بلکه الزام دولتدادگاه کند و مزیّ

  (.261: 8277 )ممتاز، استدادگاه  ءات و آرصالحیّ

المللی سازمان ملل به دیدگاه آخر اعتقاد داشته و معتقد بود که ایجاد یک دادگاه بین دبیرکلّ

در  تهای متخاصم از عضویّاساساً دولت که رودگیر است و بیم آن میمبتنی بر معاهده وقت

ل صیه کرد شورا بر اساس اختیارات فصت تواو به شورای امنیّ .ای استنکاف کنندچنین معاهده

تشکیل  را لیالملدادگاه بین خودالمللی ت بینصلح و امنیّ ةخاذ تدابیر الزم جهت اعادهفتم برای اتّ

ال ها، به دلیل فقدان روسیس این دادگاهأت در تت شورای امنیّبه همین دلیل، همواره صالحیّ .دهد

 .گرفته استقانونی، مورد نقد قرار  ت از اختیاراتقانونی و خروج شورای امنیّ

 . نقش شورای امنيّت در رسيدگی به بحران ليبی4-4

حکومت لیبی که تاب تحمّل کوچکترین اعتراضی را نداشته و در  3988و  3989در سال 

ر گرفت، در اثر ترس از تکرابرابر اندک مخالفت سیاسی، سیاست سرکوب را در پیش می

کشورهای عربی و اسالمی و گسترش اعتراضات مردمی، با حوادث تونس و مصر و سایر 

اهانه و خوطلبانه، آزادیمند به مقابله با این اقدامات اصالحسازماندهی حمالتی گسترده و نظام

جویانه پرداخت. با وجود سرکوب شدید و گسترده از سوی نیروهای حکومتی، عدالت
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ی سرهنگ تط نیروهای امنیّمردم غیرنظامی توسّ ةرحمانهای لیبی شاهد کشتار خونین و بیخیابان

 انداخت زندان به را خود مخالفان از نفر هزار 99999 حدود 3988 سال در که نحوی به ،ودب قذّافی

ت اَعمال ارتکابی به نحوی بود که ت، میزان، نوع، وسعت و ماهیّ. شدّ(886: 8268 عالیی،)

ا و نهادهای هسازمان ملل متّحد و سران کشورها، سازمان واکنش تند و سریع مقاماتی نظیر دبیرکلّ

بال حد را به دنت سازمان ملل متّامنیّالمللی مثل شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای بین

همه  بار ازگرفته به این اقدامات غیرانسانی و خشونتهای صورتداشت. آنچه در میان واکنش

ت و ارجاع از سوی شورای امنیّ 3988فوریه  37در تاریخ  8679تر بود تصویب قطعنامة مهم

 82 ةمادّ« ب»اختیار موجود در بند  المللی بر اساسکیفری بین دیوانت لیبی به دادستان وضعیّ

 بود. دیوان ةاساسنام

ه مردم موفّق شدند کنترل بسیاری از شهرهای مهم لیبی از لیّبا شروع حوادث لیبی، در روزهای اوّ

با  نیروهای قذّافی در مقابل،جمله بنغازی، مصراته، اجدابیّه، زاویه و سِرت را به دست گیرند. 

های سنگین از قبیل تانک، توپخانه و هواپیماهای و حتّی با سالحهای گرم استفاده از سالح

: 8216 )طباطبایی، شدندون را هدف قرار داده و هزاران نفر کشته و زخمی جنگی، مواضع انقالبیّ

ها در لیبی و پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهرهای تحت کنترل مبارزان درگیری ةبا ادام(. 819

های شورای همکاری خلیج فارس و برخی دولت ،(7299 ةقطعنامة شمارعرب ) ةحادیّلیبی، اتّ

حد به منظور حمایت از مردم غیرنظامی و ایجاد ی سازمان ملل متّدیگر خواستار اقدامات جدّ

هواپیماهای نظامی به مردم لیبی شدند.  ةپرواز لیبی جهت جلوگیری از حمل ةممنوع ةمنطق

ه المللی خواست هرچبین ةمصطفی عبدالجلیل از جامعی انتقالی، رئیس شورای ملّ ،همچنین

تر برای حمایت از شهروندان لیبیایی وارد عمل شود. وی با اشاره به بمباران مناطق بنغازی، سریع

وارد عمل  شهروندان کشیالمللی و جهانیان آزاده خواست تا برای ممانعت از نسلبین ةاز جامع

ت شورای امنیّ 8672فشرده، قطعنامة  هایپس از رایزنی ،. سرانجام(817: 8216 طباطبایی،) شوند
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 آمریکا، انگلیس، فرانسه، ةحدبا ده رأی مثبت ایاالت متّ 3988مارس  87به تاریخ  9461در نشست 

پرتغال، لبنان، کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، نیجریه، آفریقای جنوبی و گابن و پنج رأی ممتنع چین، 

صلح و  وضعیّت لیبی ةعنامه با احراز اینکه ادامروسیّه، هند، برزیل و آلمان به تصویب رسید. قط

خاذ کرد. ا اتّدی رکند، بر اساس فصل هفتم منشور تصمیمات متعدّالمللی را تهدید میت بینامنیّ

پروازی و تحریم هوایی لیبی  ةممنوع ةمنطق ایجاد 8،اقدام نظامی برای حمایت از غیرنظامیان

در این قطعنامه، تحریم تسلیحاتی، انسداد  ،ن. همچنیندتصمیمات اصلی شورای امنیّت بود

تصویب  8679 ةت سفر برخی از مقامات لیبی به خارج از کشور که در قطعنامها و ممنوعیّدارایی

ازمان ملل س کی مون، دبیرکلّشده بود مورد تأکید قرار گرفت. در پی تصویب این قطعنامه، بان

برای حمایت از  را تمامی اقدامات ضروری تصویب این قطعنامه و تجویز توسّل به ،متّحد

غیرنظامیان لیبی اقدام تاریخی شورای امنیّت دانست و اعالم کرد این اقدام پاسخ مثبت به 

ت خود در حمایت از مردم در برابر ولیّئشورای امنیّت در ایفای مس المللی ازبین ةدرخواست جامع

ای از مارس نشست چندجانبه 86ه، یعنی . دو روز بعد از تصویب قطعناماستشان خشونت دولت

عرب، آفریقا و وزیر امور خارجه آمریکا برای نمایش  ةاروپا، جامع ةحادیّو مقامات اتّ ءرؤسا

های الزم برای اجرای قطعنامه در پاریس المللی و گفتگو در خصوص هماهنگیاتّحاد جامعة بین

خود از جامعة  3988مارس  86 ةبیانیشورای ملّی انتقالی لیبی در  ،برگزار گردید. همچنین

. ها را به اجراء بگذارندالمللی درخواست کرد که برای حمایت از مردم لیبی این قطعنامهبین

راز لیبی بر ف را همزمان با نشست پاریس، هواپیماهای جنگی فرانسه اوّلین مأموریّت جنگی خود

                                                      
شود که کلّیّة اقدامات الزم به کشورهای عضو )...( اجازه داده می»مقرّر کرده است:  8672 قطعنامة 4در این خصوص بند  .8

، برای حمایت از غیرنظامیان و مناطق مسکونی غیرنظامی از جمله شهر بنغازی که زیر حملة 8679قطعنامة  2را با رعایت بند 

به عمل آورند، مشروط بر اینکه هیچ بخشی از سرزمین  نظامی یا در معرض تهدید حملة نظامی در جماهیر عربی لیبی هستند

 «.لیبی به هیچ شکل به اشغال نیروی خارجی در نیاید
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موشک، اهداف  889و انگلیس با شلیک آغاز کردند. ساعاتی بعد پنتاگون اعالم کرد که آمریکا 

 .(811: 8216 طباطبایی،) اندهوایی در لیبی را مورد هدف قرار دادهدّ ض نظامی از جمله دفاع

طور  ت داشته بهحد در مواردی که صالحیّت سازمان ملل متّدر نهایت باید گفت شورای امنیّ

ر در االمللی پرداخته است. دوبای به حمایت از عملکرد و اهداف دیوان کیفری بینفزاینده

)قضیة لیبی( این شورا پرونده را به دیوان واگذار کرده  3988)قضیة دارفور( و  3991های سال

دی به دیوان ارجاعات متعدّ ،3983سال در است تا تحقیقات و تعقیب قانونی الزم صورت پذیرد. 

، شورا به نیروهای حافظ صلح مستقر در جمهوری 3982. در مارس صورت گرفتط شورا توسّ

شان ز داد که با دولت این کشور در دستگیری افرادی که حکم بازداشتمجوّ وکراتیک کنگودم

یک همکاری  ةدهنداینها نشان(. 88: 8263 ط دیوان صادر شده همکاری نمایند )جناب زاده،توسّ

. با تاسامیدوارکننده میان این دو نهاد است که بیانگر توافق کامل میان اهداف و منافع هر دو 

حمایت شورا از دیوان اساساً لفظی بوده است. این بدان معناست که شورا تا به حال  ،ن حالای

ها با دیوان، دستگیری افرادی که حکم دستورالعمل منسجمی در مورد نحوة همکاری دولت

 ه است.های دیوان تدوین نکردتبازداشت برایشان صادر شده و منابع مورد نیاز برای توسعة ظرفیّ

 های مختلطش شورای امنيّت در دادگاه. نق4-۵

ا بهای یوگسالوی و رواندا، به دلیل انتقاداتی که ت پس از ایفای نقش در دادگاهشورای امنیّ

های مشابه برای ها وجود داشت، در ایجاد دادگاهنکات مثبت و مفید این دادگاه وجود

ه المللی را دچار خدشبین، عدالت و نظم کیفری امنیّتالمللی که های یکسان بینتوضعیّ

تا اینکه سرانجام به دلیل وجود مخاصمات داخلی در برخی از  شدبا تردید روبرو  ندکردمی

ای هد دادگاهسیس مجدّأحد برای تر آنها از سازمان ملل متّکشورهای ضعیف و درخواست مکرّ

ارزه با به بار برای مبت سازمان ملل به ایفای وظیفه پرداخت ولی این کیفری، باز هم شورای امنیّ
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دیدی از المللی، نسل جسیس دادگاه صرفاً بینأالمللی، به جای تت بینخطر افتادن صلح و امنیّ

رکیب مختلطی ت ةکه دربرگیرند ندهای کیفری با تشریک مساعی کشور بزهدیده برپا شددادگاه

یا  8های مختلطاهبدین ترتیب این محاکم که به دادگ .المللی بودندی و بیناز عناصر ملّ

کیفری م در راستای مقابله با بیمعروف هستند، به عنوان مراجع کیفری نسل سوّ 3شدهالمللیبین

 ظهور گذاشتند. ةپا به عرص

های داخلی از بعد داخلی عبارتند از ناتوانی یا عدم تمایل نظام سیس این دادگاهأدالیل ت

ها در لتت سران دوالمللی، مصونیّجرایم بین ر و منصفانه بهثّؤقضایی داخلی برای رسیدگی م

د نظام قضایی داخلی و وجو ةی، افزایش اختالفات و تنش سیاسی در صورت مداخلهای ملّدادگاه

المللی، ی و از نظر بینهای ملّط دادگاهالمللی توسّموانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین

یس یک سأو عدم تمایل شورای امنیت برای ت المللیتی دیوان کیفری بینت صالحیّمحدودیّ

 (.239: 8267دصادقی، المللی ویژه مانند یوگسالوی و رواندا )میرمحمّدادگاه کیفری بین

 . نقش شورای امنيّت در تحقّق نظريّة مسئوليّت حمايت4-۶

 ت یک دولت به معنای، حاکمیّنخست :ت حمایت مبتنی بر دو اصل استمسئولیّ ةنظریّ

 ةل بر عهداوّ ةحمایت از اتباع یک دولت در درج ةلیّت اوّآن دولت است و مسئولیّت مسئولیّ

جنگ داخلی، شورش، سرکوب  ةم، هنگامی که مردم یک کشور در نتیجهمان دولت است و دوّ

تواند جلوی این خواهد یا نمیبرند و دولت نمیی رنج میهای جدّیا کوتاهی دولت از آسیب

ت حمایت نها را رفع کند، اصل عدم مداخله جای خود را به مسئولیّها را بگیرد یا آآسیب

 ت اصلیت حمایت سه مسئولیّمسئولیّ ةدر بطن نظریّ(. Evans, 2008: 39) دهدالمللی میبین

                                                      
1. Hybrid Courts.  

2. Internationalized courts. 
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 2.ت بازسازیو مسئولیّ 3ت واکنشمسئولیّ 8،ت پیشگیریمسئولیّ :گنجانده شده است که عبارتند از

ک ی ت واکنش نیست و هرحل ممکن در قالب مسئولیّنوان تنها راهنظامی به ع ةدر واقع، مداخل

شوند. به عبارت ص اعمال میزمانی و با اهدافی مشخّ های خاصّت در برههاز این سه مسئولیّ

 (.23: 8263 زاده،)جناب استت خاص حمایت شامل سه مسئولیّت دیگر، مسئولیّ

ند شامل اقداماتی نتواها میمستقیم بحران هایاقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سبب

ا تعلیق ها یدادن یا انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی در قالب تحریم نظیر در انزوای سیاسی قرار

بشر باشد. باید  حقوق ةکنندالمللی یا اعالم نام کشور به عنوان نقضهای بینت در سازمانعضویّ

ت بر ت پیشگیری، قرار گرفتن بنای این مسئولیّم مسئولیّهای مهتظرفیّ خاطر نشان کرد یکی از

وفصل حد است که در آن برای جلوگیری از مخاصمات و حلفصل ششم منشور ملل متّ

وفصل قضایی و داوری در آن هایی نظیر مذاکره، تحقیق، مصالحه و حلحلآمیز آنها راهمسالمت

اتیک و دیپلم و ها، فشار سیاسیشامل تحریمت بینی شده است. اصوالً این نوع از مسئولیّپیش

 دیگر تدابیر قهری است. 

ر، ثّؤری مق یک پیشگی، برای تحقّ«هات دولتالمللی مداخله و حاکمیّکمیسیون بین»گزارش 

داند. قبل از هر چیز باید از شکنندگی اوضاع و خطرات یابی به سه شرط را ضروری میدست

اید م، بشود. دوّگفته می« اعالم خطر»اشد که اصطالحاً به آن همراه با آن آگاهی وجود داشته ب

مشی اقداماتی که قادر به تغییر اوضاع هستند وجود داشته باشد، که درک صحیحی از خط

و  ، همانند همیشه باید خواستدر نهایتگذارد. می« ابزار پیشگیرانهجعبه»کمیسیون نام آن را 

یاد  «سیاسی ةاراد»داشته باشد، که از این موضوع با عنوان بکارگیری این اقدامات وجود  ةاراد

 .(21: 8261 پور،آرش و اصل نژادعلی) شودمی

                                                      
1. Responsibility to Prevent. 

2. Responsibility to react.  

3. Responsibility to rebuild. 
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شگیری از ت پیاقدامات پیشگیرانه با ناکامی مواجه شدند، اجرای مسئولیّ ةیّپس از آنکه کلّ

ت واکنش خود در دو دهد. مسئولیّت واکنش میالمللی جای خود را به مسئولیّبین ةسوی جامع

 حقوق ةف نقض شدید و گسترداجرایی متفاوت جهت کنترل و توقّمرحله و در دو سری اقدامات 

اقد د که فنت واکنش، اقداماتی باید انجام شول، اجرای مسئولیّاوّ ةگیرد. در وهلبشر صورت می

 مجموعهبایست نظامی، می ةوصف نظامی هستند، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزین

ی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور ی، حقوقی و حتّتاقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیّ

 (:26: 8262 زاده،بشر و بشردوستانه کنند )حبیب ف جنایات علیه حقوقمزبور را مجبور به توقّ

 هایهای نظامی، تحریمها و آموزشتحریم ابزارهای نظامی و قطعات آن، پایان دادن به همکاری

های دیپلماتیک، ت نمایندگیهای پروازی، محدودیّتمنوعیّمالی علیه اموال خارجی، ایجاد م

های سازمان ت درت مسافرت رهبران خاص و اعضای خانوادهاشان، تعلیق عضویّمحدودیّ

ای، تعلیق مبادالت المللی و منطقههای بیندرخواست پذیرش در سازمان ای، ردّالمللی و منطقهبین

 فرهنگی و ورزشی.

ر ت واکنش، به ناچار دل مسئولیّاوّ ةقدامات کمتر قهری در مرحلدر صورت شکست ا ،سپس

ت موضوع کفای مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیرنظامی برای حلّ

ند و امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات، نکنمی

ا ت رچنان گسترده و شدید است که وجدان بشریّ ترسد و این وضعیّشدیداً محتمل به نظر می

المللی در موارد استثنایی بین ةحمایت از سوی جامع تدهد، اجرای مسئولیّثیر قرار میأتحت ت

ز برای اعمال معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد. رکن مسئول برای صدور مجوّ

درست است که  (.337: 8269 )قریشی، حد استت ملل متّت واکنش نظامی شورای امنیّمسئولیّ

تی مطلوب این است که از مالحظات امنیّ -ت به عنوان یک نهاد سیاسیدر مورد شورای امنیّ

 تت حقوقی نظام امنیّساختار و ماهیّ ةهایش بیگانه نباشد، لیک دربارگیریاخالقی در تصمیم
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معیار عدالت در مفهوم اخالقی عی نبوده و نیست که الزاماً منطبق بر کس مدّ جمعی موجود هیچ

حد حفظ وضع موجود یا ت جمعی مندرج در منشور ملل متّآن است، چراکه مفروض نظام امنیّ

هر  اند. درهای برتر در مورد کمّ و کیف آن به توافق رسیدهت صلحی است که قدرتوضعیّ

 و با الهام از حقّ دی را بر طبق فصل هفتم منشورهای متعدّت قطعنامهگرچه شورای امنیّاصورت، 

بود که به  3999ب سال مصوّ 8974 ةفقط در قطعنام 8،مداخالت بشردوستانه تصویب کرده است

یژه وه شورا به دلیل وجود ساختار منشور، ب اگر .حمایت استناد کرد تمسئولیّ ةصراحت به نظریّ

اس اس عمومی بر وتو برای پنج عضو دائم آن، در انجام وظایفش ناکام بماند، مجمع وجود حقّ

های سازمان ،تواند نشستی ویژه و اضطراری را تشکیل دهد. همچنینمی 3«حاد برای صلحاتّ» ةرویّ

 شروطمت ورود به چنین مسائلی را خواهند داشت، ای نیز مطابق فصل هشتم منشور، صالحیّمنطقه

ت مسئولیّ»تنی است ز از شورا اقدام نموده باشند. همچنین گفبه اینکه قبالً برای گرفتن مجوّ

د که شوکند هنگامی مطرح میها را ایجاب میبه شرایطی که نیاز به حمایت از انسان« واکنش

ع د، وقوع جنایات فجینشوها آغاز مید، درگیرینشواقدامات پیشگیرانه با شکست مواجه می

وجود قدمی تواند در اصالح وضع مخواهد یا نمیشود و دولت هدف نیز نمیانسانی محتمل می

روی خود ندارد، چراکه غفلت و  ای جز واکنش پیشجهانی گزینه ةبردارد. در این هنگام جامع

کوتاهی مساوی است با تکرار فجایعی که در رواندا و یوگسالوی سابق و بسیاری از نقاط دیگر 

 رخ داد. 

ا عمال اقدامات بت اقدامات کمتر قهرآمیز، پیش از ات واکنش، اولویّدر مسئولیّ ةلیّاصل اوّ

ای سخت و کنندهبیشتر است. قبل از هرگونه واکنش، اوضاع باید به میزان قانع ةاجبار و مداخل

                                                      
های متعدّد ( دربارة بحران سومالی و قطعنامه8663) 764( در مورد عراق، 8668) 911های ان به قطعنامهتوبه عنوان مثال می. 8

 در بحران بالکان اشاره کرد.

2. Uniting for Peace. 
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ه برای اقدامات غیرنظامی، مرزهای واکنش نسبت به اقدامات نظامی بحرانی شده باشد که البتّ

ه معنای نیاز انه بصرف شکست اقدامات پیشگیر . از این رو،تر در نظر گرفته شودتواند عقبمی

های به اقدام نظامی نیست. در بخش اقدامات غیرنظامی نیز تمرکز کمیسیون بر روی تحریم

ته است تأکید بر ها برجستحریم ةمثبتی که در رابطه با مسئل ةسیاسی، اقتصادی و نظامی است. نکت

، رنظامیان نشوده افراد غیرهدف، مانند غیها به نحوی است که زیانی متوجّسازماندهی تحریم

د ت چندانی برای آن قائل نبوده و نیستنیّها در عمل اهمّکنندگان این تحریمموضوعی که تحمیل

 (.338: 8263 )قادری،

نظامی، به تحریم تسلیحات و تجهیزات نظامی در زمان بروز مخاصمه به عنوان ابزار  ةدر حوز

امی های نظه است. پایان دادن به همکاریالمللی اشاره شدبین ةت و جامعی برای شورای امنیّمهمّ

ها به رعایت هنجارهای های آموزش نظامی راهکاری دیگر برای متقاعد کردن دولتو برنامه

های خارجی کشور، ند دارایینتواها میاقتصادی، تحریم ةشود. در حوزفی میالمللی معرّبین

د. در نرهبران خاصی را شامل شو های شخصیجریان آشوبگر یا سازمان تروریستی و یا دارایی

رای ت بسیاسی و دیپلماتیک نیز پیشنهاد کمیسیون عبارت است از: ایجاد محدودیّ ةحوز

علیق د و سفر برای سران کشورها، تت تردّنمایندگان دیپلماتیک مانند اخراج کارمندان یا محدودیّ

منجر به  تواندسیاسی می ةوجهبر تخریب  افزونالمللی که های بینت و یا اخراج از ارگانعضویّ

  .هات در هیئتدرخواست عضویّ ردّ همچنین است ی و مالی شود وهای فنّقطع همکاری

به همین  .گرددالمللی محسوب میدخالت نظامی معموالً از موضوعات چالشی حقوق بین

سایر ا ت بنظامی شورای امنیّ ةبحث مداخل ،ت حمایتبدیهی است که در خصوص مسئولیّ ،دلیل

ه ئاهای مختلفی در این خصوص ارهکه نظریّ استمباحث متفاوت باشد و اصوالً به همین دلیل هم 

که آن  ،بحرانی گردیده است نظامی محدود و محصور به موارد خاصّ ةشده و در نهایت مداخل

ر آنچه المللی نظیگردد. اسناد بینهم در صورت شکست و ناکامی راهکارهای دیگر پیشنهاد می
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ک ت را یر شده است اقدام نظامی شورای امنیّت و مداخله مقرّالمللی حاکمیّدر کمیسیون بین

امی اینکه بتوان از اقدام نظ ؛شودکه در موارد استثنایی اعمال می انداقدام محدود و محصور دانسته

 برداری کرد نیازمند این است که لزوم آن توجیه شده و شکست راهکارهای دیگر نیزبهره

بروز مواردی نظیر وجود علل مشروع  . از این رو، باید بدین موارد توجّه داشت:ص شده باشدمشخّ

موجود، ابزار متناسب و  حلّت صالح، اقدام به مداخله به عنوان آخرین راهیا عادالنه، قصد و نیّ

 ع و مضارّهای مناسب، توازن منافت تهدید، اهداف و انگیزهیّدورنمای معقول اقدام نظامی، جدّ

ای حضور نظامی شور ةکنندتوجیه عواملد به عنوان نتوانشده میهای بیانمالک ل به زور.توسّ

ت اها و کشورهای بیشتری برای عملیّشود که قدرتها سبب میوجود این مالک ؛دنت باشامنیّ

یشتری ت بلیّتواند مقبونظامی و لزوم آن اعالم آمادگی نمایند و به همین واسطه این تصمیم می

 در سطح جهان پیدا کند.

مبنای منشور  مادّهصراحتاً اقدام نظامی را بیان نموده است. این  8در فصل هفتم منشور 43 مادّة

ایی این بند به نحو دقیقی اجر برای ورود به اقدام نظامی است، هرچند برخی اعتقاد دارند که مفادّ

وعی متروک اند که به نواد و بندهای فصل هفتم دانستهبه سایر م ءکااست و دلیل آن را نیز اتّ نشده

دفاع  ةرات فصل هفتم به همراه مسئلمجموعه مقرّ ،به هر حال(. 839: 8277 اند )سورل،شده

ای مربوط به رات فصل هشتم در رابطه با قراردادهای منطقهو همین طور مقرّ 183 ةمشروع در مادّ

                                                      

 ناکافی خواهند بود یا ثابت شود که ناکافی هستند، 48اگر شورای امنیّت در نظر بگیرد که معیارهای منظورشده در مادّة . 1

ممکن است چنین اقدامی را با نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی انجام دهد، چراکه ممکن است برای حفظ و یا احیای صلح و 

ی ها از طریق نیروهاهای قدرت، محاصره و دیگر عملیّاتالمللی ضروری باشد. چنین اقدامی ممکن است نمایشامنیّت بین

 ملل را شامل شود. هوایی، دریایی و یا زمینی اعضای سازمان

عضو  ای نظامی علیه یکهیچ چیز در منشور کنونی نباید به حقّ ذاتی افراد یا حقّ جمعی دفاع از خود در صورتی که حمله .3

رده المللی را اتّخاذ کسازمان ملل رخ دهد، صدمه بزند تا اینکه شورای امنیّت معیارهای الزم برای حفظ صلح و امنیّت بین

برداری از این حقّ دفاع از خود باید فوراً به شورای امنیّت گزارش شود و ی اتّخاذشده به وسیلة اعضا در بهرهباشد. معیارها
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دار برای مواجهه با تمام انواع تهدیدات علیه تحیّحفظ صلح، همه نشان از وجود یک مرجع صال

تر ر، مناسبمرجعی را بهت صلح دارد. با تمام تفاسیر فوق و با علم به معضالت پیش رو، کمیسیونْ

کند. در ادامه نظامی پیدا نمی ةت برای تنفیذ و رهبری مداخلتی بیشتر از شورای امنیّو با صالحیّ

رای اقدام داند که هر طرحی بت را این میباطی از نقش شورای امنیّچنین استن ةنیز کمیسیون نتیج

 ت ارائه و موافقت شورا در این زمینه کسب شود.نظامی باید به شورای امنیّ ةبه مداخل

های تولیّالمللی بدانیم و مسئت و عدالت کیفری بینت را مسئول ایجاد امنیّاینکه شورای امنیّ

در برخی  تالمللی تحمیل کنیم و از سوی دیگر نیز شورای امنیّاد بینناشی از آن را نیز به این نه

ت خود دچار مشکل و چالش شود، به نوعی از موارد برای اعمال قدرت خود و انجام مسئولیّ

باید پذیرفت که در برخی از  از این رو، .ت محسوب خواهد شداقتدار شورای امنیّ ةتهدیدکنند

 چنانکهردد، گ ءآسیب نبیند، اختیار اقدام نظامی نیز به این شورا اعطاموارد برای اینکه این اقتدار 

ها شاهد ه نیز بارتر توجیه شده و در عمل و رویّت نیز پیشدر همین راستا اقدام نظامی شورای امنیّ

ت و ت ایجاد امنیّگیرد این است که ما هم مسئولیّا بحثی که در اینجا شکل میایم. امّآن بوده

ایم و هم اقدام نظامی الزم در این ل کردهت محوّالمللی را به شورای امنیّری بینعدالت کیف

مللی الت بینحد با موارد نقض عدالت و امنیّت سازمان ملل متّاگر شورای امنیّ ،خصوص را. حال

 تا اقدام نظامی نکرد تکلیف چه خواهد بود؟ در اینجا باید گفت در راستای مسئولیّمواجه بود، امّ

ف به اقدام خواهد بود و اگر شرایط اقدام نظامی وجود داشته باشد ت مکلّایت، شورای امنیّحم

آنها  ةد که از جملنف به اقدام است، ضمن اینکه راهکارهای دیگری نیز وجود داراین شورا مکلّ

 ت است. د و عدم اقدام شورای امنیّالمللی در صورت تمرّهای بینتاستفاده از سایر ظرفیّ

                                                      
نباید به هیچ وجه بر اختیار و مسئولیّت شورای امنیّت تحت منشور کنونی برای اتّخاذ چنین عملی که آن را در راستای حفظ و 

 گیرد، در هر زمانی تأثیر گذارد.نظر میالمللی ضروری در احیای صلح و امنیّت بین



 

 

 

 

01 

  

 1399 مستانز، وسومسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

دام ت حمایت در ابعاد پیشگیری و اقمسئولیّ ةشود که نظریّ اقدام نظامی زمانی ایجاد میاصوالً

دالیل  هها ناکارآمد جلوه کرده باشد، به همین دلیل و البتّتها و محدودیّغیرنظامی مانند تحریم

ن اهایی که بحران در آنها شکل گرفته است، اقدام نظامی به عنودیگر نظیر عدم همکاری دولت

 نظامی ةت از اقدام خود برای مداخلاگر شورای امنیّ از این رو، .شودحل پیشنهاد میآخرین راه

 ل نمود، هرچند بیم سوءاستفاده از آن بسیارتوان این امکان را به نهادهای دیگر محوّمی زندسر باز 

 باال است.

ت بازسازی ئولیّت مست پیشگیری و واکنش، باید گفدر پایان و پس از بحث و بررسی مسئولیّ

المللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد بین ةها از سوی جامعمساعدت ةیّنیز شامل انجام کلّ

به عبارت  .تی استنظامی، از نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیّ ةمداخله، خصوصاً پس از مداخل

اند و چه ن وجود داشتهشود تا مشکالت مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحرادیگر، تالش می

 (.34: 8261 ت واکنش به وجود آمده باشند، رفع شوند )اسدزاده،آنکه پس از انجام مسئولیّ

 برندشده رنج میحقوق کسانی که از گرسنگی یا تجاوز سازماندهیاز  این دیدگاه جدیدْ

ر این د المللی برای پاسخگوییهای بینها و سازمانکید بر تکلیف دولتأو ت حمایت کرد

به جای اینکه به دنبال یک مستمسک قانونی برای  . از این رو،ت قرار دادخصوص را در اولویّ

 کند کهت حمایت تصریح میه و اصل مسئولیّها به مداخله باشد، نظریّمجاز شمردن دولت

ختیار ادر حالی که  .د، اقدامی انجام نشودنافتفاق میآور است زمانی که این حوادث ناگوار اتّشرم

ل یا عدم ا در صورت عدم تمایامّ ،ت سپرده شدت حمایت به شورای امنیّگرفتن مسئولیّ بکار ةلیّاوّ

لت به ت دوالمللی مداخله و حاکمیّتوانایی شورا برای اقدام، این امکان از سوی کمیسیون بین

مردم مورد مین حمایت از أای یا ائتالف کشورهای راغب داده شده تا به تهای منطقهسازمان

سامبر گزارش خود در د ةت دولت با ارائالمللی مداخله و حاکمیّتهدید اقدام کنند. کمیسیون بین

 هبر اساس این نظریّ .بشردوستانه نمود ةت حمایت را جایگزین مداخل، عبارت مسئولی3988ّ
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ی اها از آن برخوردار هستند و شامل تکلیفی است برت بیش از یک حق است که دولتحاکمیّ

توان گفت می ،به عبارت دیگر (.89: 8261 حمایت از شهروندان خود و اموال آنها )نیکنام،

، آن گونه که در گزارش کمیسیون نیز «ت حمایتمسئولیّ»مین و آخرین مرحله از دکترین سوّ

 «ازسازیت بمسئولیّ»سازی، با عنوان صلح ةدات بعد از مداخله یا مرحلتعهّ ةاشاره شده است، مرحل

ی محدود به واکنش و پیشگیر« ت حمایتمسئولیّ»کند که . گزارش کمیسیون اشاره میاست

 بازسازی هم خواهد بود.  ةتر و شامل مرحلشود بلکه چتر حمایتی آن گستردهنمی

 المللی در جنايت عليه بشريّت. نقش شورای امنيّت و ديوان کيفری بين4-۷

 ةمجموع ینگراناست به خطیرترین جرایم مورد المللی منحصر ت دیوان کیفری بینصالحیّ

ه ما ک ،ت رسیدگی دارددیوان به موجب اساسنامه نسبت به جرایمی صالحیّ .المللیبین ةجامع

ت یّت و جنایت جنگی و نقش شورای امنآن یعنی جنایت علیه بشریّ بیشتر بر روی دو مورد خاصّ

 قرّرمت بیان شده است: هریک از اعمال ریّدر آن متمرکز خواهیم بود. در تعریف جنایت علیه بش

 تیافته علیه یک جمعیّای گسترده یا سازماناساسنامه است که در قالب حمله 7 ةمادّ 8در بند 

یافته شامل رفتاری گسترده و سازمان ةیابند. حملغیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می

یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان ت غیرنظامی در تعقیب شود که علیه هر جمعیّمی

ا زمان تبلور امّاند، ورسای شناخته شده ةت از زمان عهدنامعلیه بشریّ جنایاتگیرد. انجام می

سند  ت در یکه تاکنون جرایم علیه بشریّدادگاه نورنبرگ بود. البتّ ةص آن در اساسناممشخّ

های های دادگاهآن در اساسنامه برخی موادّ ،ص نیامده است. با وجود اینچندجانبه به طور مشخّ

 1و  2 به ترتیب در موادّشود )المللی برای یوگسالوی سابق و رواندا دیده میکیفری بین

 مقرّر تدیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریّ ةدر اساسنام ،همچنین .های مذکور(امهناساس

الت اساسنامه در تحوّ وضعت قبل از ر جنایت علیه بشریّاجزاء متغیّ ،به هر حال .(3 ةاست )مادّ شده
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 تسه عامل وقوع حمله علیه جمعیّ المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است.بین

ت ه بشریّق جنایات علییافتگی حمله و علم به حمله برای تحقّغیر نظامی، گستردگی یا سازمان

توانند در زمان صلح و هم در زمان یک ت هم مییّعلیه بشر جنایات .هستندمهم و ضروری 

 .المللی باشدالمللی یا غیربینتواند بینحانه به وقوع بپیوندند. این مخاصمه میمسلّ ةمخاصم

 یفریک دیوان اساسنامه) ط نیروهای دولتی و یا غیردولتی ارتکاب یابدتواند توسّمی همچنین،

 .(المللیبین

 جنگی المللی در جنايت. نقش شورای امنيّت و ديوان کيفری بين4-۸

خاذ نموده است. بر رهیافت متفاوتی اتّ 1 ةمادّ دیوان در خصوص جنایت جنگی در ةاساسنام

المللی و های بینهاند و رویّالملل شناخته شدهخالف سایر جنایات، جنایات جنگی در حقوق بین

ز این اد. یک سئوال اینکه تا چه میزان اساسنامه فراتر نی فراوانی در خصوص آنها وجود دارملّ

اساسنامه ذکر شده است که  1 ةمورد از جنایات جنگی در مادّ 1ی به طور کلّ ها رفته است؟هرویّ

. اساسنامه جنایات هستندعرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی  ةبرخی از آنها دارای ریش

است. در اساسنامه المللی عنوان نموده المللی و غیربینحانه بینمسلّ ةجنگی را در قالب مخاصم

سعی شده است که آن دسته از جنایاتی به عنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد 

های عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیون

ر حانه دمسلّ مخاصماتنقض حقوق  ةژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمد ةچهارگان

ه این شرط کت دیوان قرار گرفت. این پیشهای چهارگانه ژنو تحت صالحیّقالب کنوانسیون

های د، تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیوننجنایات در ابعاد گسترده انجام شده باش

دام ک ذکرشده برای هر جرایم آمیز در جنایات جنگی عناصر. یکی از نکات ابهاماستچهارگانه 

 تعیین گردد. جرایم، به عبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از تاس
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 . نقش شورای امنيّت در واکنش به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه4-۹

الشمول و دات عرفی عامامروزه قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جایگاه تعهّ

وند گیرند، پیالمللی قرار میقواعد بین مرکزی ةقواعد آمره دست یافته و از آنجا که در نقط

ت و نها امنیّآ ةیافتالمللی یافته و نقض شدید، گسترده و یا سازمانمحکمی با نظم عمومی بین

ی المللی مانند شورااقدام نهادهای بین ةالمللی را به مخاطره انداخته و از این رو زمینعدالت بین

حد و به ویژه شورای امروزه سازمان ملل متّ ،در نتیجه ازد.سحد را فراهم میت سازمان ملل متّامنیّ

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه واکنش نشان داده و آن را  ةت به نقض فاحش و گستردامنیّ

دی از دّهای متعدانند. بر همین اساس، قطعنامهالمللی میت بینتهدیدی علیه صلح، عدالت و امنیّ

حد صادر شده است که در آنها اعمال سیاست زمان ملل متّت ساسوی مجمع عمومی و شورای امنیّ

المللی دانسته ت و عدالت کیفری بینامنیّ ةت و غیره تهدیدکنندتبعیض نژادی، جنایت علیه بشریّ

ی أکنگو که با دو ر ةدر قضی 8698ب مصوّ 898 ةت در قطعنامشورای امنیّ برای مثال،شده است. 

یک ف عمیق و ابراز نگرانی، نقض سیستماتسّأشد، با تممتنع فرانسه و شوروی سابق تصویب 

ت اس کردههای اساسی و نبود عمومی حکومت قانون در کنگو را مالحظه حقوق بشر و آزادی

سرکوب مردم غیرنظامی را  911 ةدر قطعنام 8618در سال  ،همچنین (.873: 8264 )میرعباسی،

ی در المللت بینامنیّ ةن را تهدیدکنندو پیامدهای آ کرد های عراق محکوماز بخش بسیاریدر 

های امهتردیدها، قطعن با وجود .ت در حقوق بشردوستانه نیز وجود داردمنطقه دانست. همین وضعیّ

ورای ت شت در بحران بوسنی خط بطالنی بر تردید در مورد صالحیّصادره از سوی شورای امنیّ

در زمان  تت بتوان گفت شورای امنیّأه جراند. شاید بحقوق بشردوستانه کشیده ةت در زمینامنیّ

 های جنگکه یکی پایان بخشیدن و خاموش کردن شعله استجنگ دارای وظایف دوچندانی 

رات مربوط به مخاصمات های دیپلماتیک و دیگری تحمیل مقرّف از جمله روشتاز طرق مخل

هرچند  ته شورای امنیّک هستندهمان اقداماتی  ها. ایناستحانه به کشورهای درگیر در جنگ مسلّ
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ان شده برای پایهای صلح ارائهل در بحران بوسنی انجام داد. از یک سو این شورا از طرحبا تعلّ

 ءهای بوسنی را به پذیرش و اجراو از سوی دیگر صرب کرد دادن به این مخاصمات حمایت

 (.896: 8212 لی طبسی،ف کرد )توکّقواعد بشردوستانه مکلّ

ات زمانی تضیّه به مقالمللی با توجّصلح و امنیّت بین ةان گفت عوامل تهدیدکنندتومی ،در واقع

 ةو مکانی تغییر یافته و در کنار عوامل سنّتی مانند تجاوز نظامی، اشغال نظامی، تهدید به حمل

یافته، فاحش و شدید حقوق بشر و حقوق مانند نقض گسترده، سازمان یحانه و ... عواملمسلّ

دمات تعداد بسیاری از افراد بشر یا ایراد ص ةو وحشیان رحمانهبیکه منجر به کشتار بشردوستانه 

 ها راها و پناهندگیها، آوارگیخانمانیجسمانی و روحی شدید به آنها گردیده و موجی از بی

المللی مانند دزدی دریایی، قاچاق کند، ارتکاب گسترده و مکرّر برخی جرایم بینایجاد می

های مسری و کشنده مانند ایدز، ماالریا، سل، وبا، طاعون قاچاق انسان و ...، شیوع بیماریاسلحه، 

 ةو ...، آلودگی یا تخریب شدید و گسترده محیط زیست و ... همگی از عوامل نو تهدیدکنند

 یّتبه نحوی که ورود شورای امن ،شوندالمللی محسوب میبین ةالمللی در جامعصلح و امنیّت بین

کنند می بایستهای و خواه از طریق اقدامات اجرایی در این زمینه خواه از طریق اقدامات توصیه را

های جنسی در مخاصمات مسلّحانه بر این، با شدّت گرفتن خشونت افزون (.892: 8263 پور،)قلی

ابل، طرف مق ةو تبدیل شدن زنان به ابزارها و وسایل جنگی در جهت تضعیف و تخریب روحیّ

فور شوم و من ةحد ضروری دیده است که نگاهی خاص به این پدیدت سازمان ملل متّای امنیّشور

میل المللی و داخلی تحها و طرفین مخاصمات بینکند تا قواعد حقوق بشردوستانه را بر دولت

فری بانیان، ت کیولیّئنموده و نقش فعّالی در اجرایی کردن این حقوق داشته باشد. ضمن اینکه مس

ان، آمران و عامالن نقض این قواعد، به ویژه در رابطه با غیرنظامیان، زنان و کودکان در حامی

ب مصوّ 8276و  3999ب مصوّ 8284 ةشورا قرار گرفته است. قطعنام ةدی مورد اشارموارد متعدّ

 در این زمینه قابل اشاره هستند. 3994ب مصوّ 8126و  3992ب مصوّ 8499و  3998
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واکنش به نقض حقوق بشر و حقوق  ةت در حوزبی اقدامات شورای امنیّدر مجموع، در ارزیا

اساسی  لتوان گفت چند تحوّالمللی مینظم و عدالت کیفری بین ةبشردوستانه در راستای اعاد

های نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پدیدار تدر عملکرد این نهاد در مواجهه با وضعیّ

الت انفعال و سکوت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق . نخست، موضع شورا از حاندشده

برابر این  ر درثّؤال و واکنش مبشردوستانه و پذیرش داخلی بودن نقض حقوق بشر به حالت فعّ

قض کند، بلکه نتخلّفات تبدیل شده و شورا نه تنها این موارد را جزو امور داخلی محسوب نمی

ود را صالح المللی دانسته و خت بینیدی علیه صلح و امنیّآنها را تهد ةیافتشدید، گسترده و سازمان

سازی، دعوت به م، ماهیّت اقدامات شورا از حالت محکومداند. دوّبه مداخله و واکنش مثبت می

یس های تحقیق، تأسرعایت، ابراز نگرانی و تأسّف خارج شده و شورا با تشکیل کمیسیون

های کمک ةسازی زمینپاسدار صلح، فراهم های کیفری اختصاصی، اعزام نیروهایدیوان

بشردوستانه و حتّی صدور مجوّز صریح یا ضمنی توسّل به زور، از اقدامات بر اساس فصل ششم 

 ةانحم، دامنه اقدامات شورا به مخاصمات مسلّبه اقدامات بر مبنای فصل هفتم روی آورده است. سوّ

. اندخلی نیز در دستور کار این نهاد قرار گرفتهالمللی محدود نمانده و مخاصمات مسلّحانة دابین

هایی را که در آن مخاصمات مسلّحانه آن است که شورا وضعیّت ةدهندت نشانشورای امنیّ ةرویّ

ی به طور المللبین ةالمللی روی داده و در جریان آن حقوق بشردوستانالمللی و غیربیناعم از بین

آن فقط  هایی که دره نقض گردیده است، بیشتر از وضعیّتیافتفاحش، شدید، وسیع و سازمان

المللی دانسته صلح و امنیّت و عدالت کیفری بین ةالمللی نقض گردیده، تهدیدکنندحقوق بشر بین

است و در مواردی که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور همزمان صورت گرفته 

  تر گردیده است.کیفی گسترده اقدامات شورا هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ

 ةتر است اینکه به تدریج و با گسترش اندیشهالت از همه قابل توجّا آنچه در جریان این تحوّامّ

المللی بین ةه ویژه به حقوق بشردوستانه در پی فراگیر شدن مخاصمات مسلّحانحقوق بشر و توجّ
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رهای بشری و حقوق بنیادین بشر و ها و هنجاالمللی، ضرورت حمایت کیفری از ارزشو غیربین

ابزار  اند که بدوناست. در واقع، جهانیان دریافته شدهاصول اساسی حقوق بشردوستانه احساس 

المللی در کیفری، مبارزه با نقض این حقوق راه به جایی نخواهد برد و ضروری است که نظام بین

از  ثّری در پیشگیریؤم طوراند به ز گردد تا بتوجدید به هنجارها و نهادهای کیفری مجهّ سدة

بشر در  بیستم به بعد، حقوق سدة. اگر از اواسط شودق ارتکاب، تکرار و استمرار این جنایات موفّ

این اعتقاد در  رفتهالمللی و غیردولتی قرار گرفته است، رفتههای بینکانون توجّه مجامع و سازمان

وق بشر و ابزار کیفری به مقابله با نقض فاحش حقکه باید با  است المللی شکل گرفتهبین ةعرص

های ها و دادگاهالمللی پرداخت، امری که به تدریج در قالب تشکیل دیوانحقوق بشردوستانه بین

تثبیت  8661المللی در سال کیفری بین دیوانآغاز گردیده و با تشکیل  8669المللی از دهة بین

اعد اساسی قو المللیْو کانون اصلی جنایات بین هونمایگردیده است. بر همگان مسلّم است که در

المللی نو تا این قواعد نباشند سخن از جنایات بی هستندالمللی بین ةحقوق بشر و حقوق بشردوستان

 دةسسیس دیوان در اواخر أبه نحوی که گفته شده است یکی از علل اصلی ت ،معناستنیز بی

 (.412: 8264 ه کردن حقوق بشر و بشردوستانه بود )جعفری،جهانی در نهادین ةبیستم تالش گسترد

بیت فرهنگ اند. به عبارتی دیگر، تثالملل کیفری دو روی یک سکّهگویی حقوق بشر و حقوق بین

خود فرهنگ پاسخگویی را به دنبال داشته است و به تدریج  ةحقوق بشر در جوامع بشری به نوب

 ،را برای ظهور فرهنگ صلح فراهم خواهد ساخت ةو زمینکیفری را از بین خواهد برد فرهنگ بی

ن فرما خواهد شد. همة ایگیتی حکم ةآن حقیقت، عدالت و آرامش و آسایش بر پهن ةکه در سای

ی را المللاجرای عدالت کیفری بین ةورود شورای امنیّت در حوز ةالت زمینها و تحوّپیشرفت

الت گزینشی و رنگ سیاسی نداشت، حتّی انتظار هموار ساخته است و اگر اقدامات این نهاد ح

: 8263 پور،قلی) شدجهانیان به مراتب بیشتر از اقدامات فعلی بود و با ایرادی نیز رو به رو نمی

897). 
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انتقادهای وارد بر عملکرد شورای امنيّت در حوزة امنيّت و عدالت کيفری . ۵

 المللیبين

 .کندنه را طلب میت، کمک بشردوستات یک جمعیّت خطرناک عدالت، نظم و امنیّوضعیّ

ت حد و شورای امنیّسازمان ملل متّ ةهای ذیربط، مداخلا در صورت فقدان یک توافق بین طرفامّ

وارد سازد. نظامیان جز در مسیاسی به طور دیپلماتیک ضروری می حلّرا برای پیدا کردن یک راه

روند  تت شورای امنیّظرفیّ ا گاهی در استفاده ازالعاده و نادر نباید بکار گرفته شوند. امّفوق

 یانماین روند در پی آن است تا همگرایی  ،در واقع .آید که قابل نقد استمعکوسی به وجود می

عملگرایی را ایجاب  گری را طبیعی جلوه دهد. این همگراییْمالحظات بشردوستانه و نظامی

که  و در افغانستان استنظامی در بوسنی، در کوزوو، در سومالی  ةبدون تردید در صحن .کندمی

به عنوان  .(Kouchner, 2007: 28) اندبشردوستان و نظامیان همکاری و هماهنگی را تجربه کرده

از این د. شویک مثال دیگر در تهاجم به عراق، مالحظات بشردوستانه تبدیل به یک سالح می

، ات نظامیل عملیّکند که این کشور به دنبایس جمهور آمریکا اعالم میئر 3992در سال  رو،

 ،ا به شرطی که صدام حسین برکنار شود. به عبارت دیگرآورد، امّکمک غذایی هم به عمل می

رسانی گاهی به عنوان کمک ماتنماید. در عمل، اقدابقای مردم را مشروط به سقوط رژیم می

رنظامی ت غیجمعیّط العات توسّاطّ ةد و منوط به ارائنگیریک ابزار معامله مورد استفاده قرار می

ای که قبالً در افغانستان تجربه گردید. ارتش آمریکا هم در کویت شیوه ،دنشوعلیه حکومت می

سربازان  طکه مسئول هماهنگی توزیع غذا توسّ کرده استات بشردوستانه مستقر یک مرکز عملیّ

عمل  یکا بهیید فرماندهی آمرأهای غیردولتی مورد تط سازماناین هماهنگی توسّ ،است. سپس

و  شده یل قدرت اشغالگر تلقّن حقوق بشردوستانه به عنوان عوامل مکمّعامال ،آید. در نتیجهمی

 3994ها در ها و قتلها، ربایششوند. تعرضالعمل میه جهت عکسیک هدف بالقوّتبدیل به 

تش موریّأخ مرالمللی صلیب سبین ةآورد و کمیتدوستانه را از عراق به بار رخروج عوامل حقوق بش
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 مین نماید )عباسی،تأص ندارد تا حمایت از آن را مشخّ ی، در حالی که آرمکردرا تنها دنبال 

8263 :816.)  

شود و سربازان حافظ صلح اقدامات بشردوستانه را به دست عمومی می التقاطیْ ةاین رویّ

گردد که د مشاهده مینو ةحد از اواسط دههای سازمان ملل متّتالیّفعّ ةگیرند. با مالحظمی

های ل به زور نظامی در چارچوب کمکشود. توسّات بشردوستانه بیش از پیش نظامی میعملیّ

ربی های غدر همین راستا و به موازات دخالت ارتش .شودبشردوستانه هم از این تمرکز ناشی می

ت وریّمأهوم محد مفات حفظ صلح سازمان ملل متّرسانی بشردوستانه، بخش عملیّدر امر کمک

ورزد به طور سیستماتیک بر نظامی مبادرت می ةدهد. قدرتی که به مداخلهمگرا را تعمیم می

ردوستانه های بشدر مقایسه با انگیزه از این رو،نماید. حسب اهداف سیاسی و استراتژیکی عمل می

  (.816: 8263 شود )عباسی،گری هدایت میگر و بر اساس معیارهای این محاسبههمواره محاسبه

پس از  .رسدت است که قابل نقد به نظر میت شورای امنیّسیاسی از ظرفیّ ةانتقاد دیگر سوءاستفاد

لب ل بشردوستانه جئهات به مسام خلیج فارس دگرباره توجّپایان جنگ سرد، در طول جنگ دوّ

عنوان های بزرگ اروپایی سعی نمودند که تحت حده و قدرتایاالت متّ ،شد. در طول جنگ

اقع در ا در وبر رژیم سیاسی عراق تحمیل نمایند، امّ را هاییتمداخله به نفع حقوق بشر محدودیّ

ود ها نهفته بی این دولتهای غربی بر علیه بغداد، منافع ملّقدرت یپس مواضع حقوق بشر

 طتوسّ امید که ةات اعاددر عملیّ .له در سومالی نیز وجود داشتئهمین مس(. 813: 8263 )عباسی،

جهت خاتمه دادن به گرسنگی  8663آمریکا تحت لوای پرچم سازمان ملل در  ایاالت متّحدة

دم های پزشکی مرو مراقبت کنند مینأتا تغذیه را ت شدندسرباز بسیج  27999سازمان یافت، 

های خلع سالح گروه ةسیاسی در زمین ةا هیچگونه برنامق بخشند، امّزده سومالی را تحقّبحران

در اجالس هاوانا در  77سران گروه  ةدولت و بازسازی اقتصاد مطرح نشد. اعالمیّ ةح، اعادسلّم

بشردوستانه  ةبه اصطالح مداخل حقّ»نمایند: مداخله را بدین شکل نفی می حقّ 3999سال 
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مک المللی عمومی ندارد. کی حقوق بینهیچگونه بنیان حقوقی در منشور سازمان و در اصول کلّ

 ت ارضی و استقالل سیاسی دولتت، تمامیّانه باید در چارچوب رعایت محض حاکمیّبشردوست

 ضمن اینکه همچون اکثر مداخالت بشردوستانه،«. ذیربط و با تصویب آنها بر عهده گرفته شود

 دط نیروهای ناتو همراه شد و آشکار حقوق بشردوستانه توسّمداخله کوزوو نیز با نقض متعدّ

(Bannelier, 2004: 145). 

ها است. ت حمایت، خطر تحکیم نابرابری دولتناشی از مسئولیّ ةنخستین خطر مداخل ،بنابراین

حاکم در  هایت نداشتن اصل برابری دولتبشردوستانه گویای واقعیّ ةمختلف مداخل هاتتوجی

به  هت حمایت را نباید بر اساس این اصل بلکه با توجّعمل است. در حقیقت دکترین مسئولیّ

های گری که قدرتت و نقش موازنهست قدرت باید تفسیر نمود. تصمیمات شورای امنیّسیا

حمایت  تسازد که مداخله تحت عنوان مسئولیّت را محرز میکنند این واقعیّبزرگ در آن ایفا می

 ها یا در مناطقی اعمال شود که منافعی برای آنها دربر ندارد.تواند در سرزمین یکی از قدرتنمی

ت نیز ت حمایمسئولیّ ةنظریّ ةالمللی به واسطت در نظم و عدالت بینورد دخالت شورای امنیّدر م

ای د از پارهت، نبایکید بر ضرورت وجود ارتباط بین دیوان و شورای امنیّأباید گفت که ضمن ت

رگان های ارتباط ااحتمال سوءاستفاده از فرصتبا محتمل از این ناحیه چشم پوشید.  اتتهدید

رین اختیارات ه به دکتبه ویژه با توجّ ،المللیالمللی با نهاد عدالت کیفری بینت بینح و امنیّصل

آسیب دیدن عدالت کیفری و به تبع آن متزلزل شدن نظم و صلح  ةت، دغدغنامحدود شورای امنیّ

  (.84: 8269 کند )حکمت آرا،ی خودنمایی میالمللی به شکل جدّبین

ت باید گفت که این شورا در جریان شورای امنیّ ةگر برای نقد رویّهای دیبه عنوان نمونه

این  ةعلی رغم هم .آغاز گشت هیچ واکنشی نشان نداده است 3988الت بحرین که از فوریه تحوّ

تحت  المللیت بینحفظ صلح و امنیّ مسئولحد به عنوان ت سازمان ملل متّل، شورای امنیّئمسا

هیچگونه  الت بحرینربی از جمله آمریکا، تاکنون در قبال تحوّهای غثیر منافع سیاسی قدرتأت
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ملل جهان  ةهم ةرفتار از چنین ارگانی که باید به عنوان نمایند این، که است واکنشی نشان نداده

(. 872: 8262 ،زادهموسیبرانگیز است )لمّأو به طور یکسان در رابطه با آنها عمل کند بسیار ت

عدالت  ت ویمن و فلسطین نیز وجود دارد که در آنها نظم، امنیّ ةپروندت در خصوص همین وضعیّ

تان ت حقوق بشر در عربسوضعیّ .المللی نقض گردیده و صلح تهدید شده استکیفری بین

در واقع از اینجاست که اعمال استانداردهای دوگانه در رفتار  .سعودی نیز مثال دیگری است

ثیر خود را بر عملکرد نهاد أهای بزرگ تع سیاسی قدرتشود و منافت آشکار میشورای امنیّ

 گذارد.المللی میت بینی حفظ صلح، عدالت و امنیّمتولّ

ش کیدی که بر نقأه به مطالب مطروحه و تدر پایان با توجّ ،رغم نقدهای موجود ه علیالبتّ

دالت کیفری ق عحقّباید بیان نماییم که ت ،ت و عدالت کیفری داشتیمت در ایجاد امنیّشورای امنیّ

های حد با برخی موانع و چالشت سازمان ملل متّآفرینی شورای امنیّالمللی با نقشبین ةدر عرص

های اقتصادی و نظامی بزرگ دنیا از ت حمایت قدرتاست، از جمله وضعیّ مواجهعمده نیز 

ای مرتکب هت جغرافیایی، نظامی و مالی خود دولتطور موقعیّ های جنایتکار و همیندولت

 گذارند.ثروت و فساد می ةالمللی به واسطثیری که در نهادهای بینأجنایت و ت

 نتيجه

میمات حد است، تصبه دلیل اینکه منتسب به سازمان ملل متّ ،حدت سازمان ملل متّشورای امنیّ

دار تگیرد و به همین دلیل از اقالمللی قرار میبین ةهای آن مورد قبول همگان در عرصو قطعنامه

کیفری  هایکه به همین واسطه توانایی ورود به معضالت و بحران ،و موضع باالیی برخوردار است

 همراهت مشکال این اقتدار و موضع قدرتمند برای حلّ ،از سوی دیگر کند.المللی را پیدا میبین

یشگیری پ ةز مرحلتواند ال به آنها میت در اختیار دارد و با توسّاست با ابزارهایی که شورای امنیّ

المللی ی تا اقدام نظامی و یا ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینو تحریم اقتصادی وارد شده و حتّ
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های ت در تمام مسائلی نظیر پروندهپیش رود. به همین دلیل است که امروزه شورای امنیّ

وضوعات در م یوگسالوی، رواندا، لیبی، سوریه، فلسطین، سودان و بسیاری از کشورهای دیگر

انه کشی، تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستت، نسلجنایت جنگی، جنایت علیه بشریّ

ین توانایی همداشته است. کند نقش المللی را تهدید میت و عدالت بینو سایر مصادیقی که امنیّ

در  ین امرا ؛گیردهای بزرگ قرار میقدرت ةمورد سوءاستفاد هت، گاو قدرت مطلق شورای امنیّ

ری ت کیفق عدالت و امنیّحد برای ایجاد و تحقّت سازمان ملل متّت شورای امنیّکنار نقاط قوّ

رایط هی و یا برخورد دوگانه با شتوجّکه شامل بی ،دهدالمللی، نقاط ضعف آن را تشکیل میبین

بحرین  ،نظیر عربستان ،های بزرگ ارتباط مطلوب دارندمشابه در کشورهایی است که با قدرت

ه که های گذشتت برخالف دههاین موضوع سبب شده است که عملکرد شورای امنیّ .و اسرائیل

خاب رسد با انتبه نظر می ؛ها و تردیدهایی روبرو شودگرفت امروزه با چالشمورد اجماع قرار می

خود را  شرایط دوبارهتواند های بزرگ میات قدرتثیرپذیری از منویّأطرفانه و عدم تموضع بی

 .کند ءاحیا
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 ( 8212توکلّی طبسی، علی). المللحقوق بشر و حقوق بشردوستانه در پرتو توسعة حقوق بین ،

 تشارات یاس نبی.تبریز، ان

 ( 8264جعفری، فریدون). شر ، تهران، نسازی حقوق کیفریالمللی و جهانیدیوان کیفری بین

 میزان.

 ّتهران، نشر جنگل.المللیحقوق کیفری بین .(8262دجواد )شریعت رضوی، محم ، 

 ّتهران، نشر گنج دانش.الملل عمومیحقوق بین .(8261درضا )ضیایی بیگدلی، محم ، 

 نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق  .(8264ی، سیّد باقر و میرعبّاسی، سیّده فرناز )میرعبّاس

 م، تهران، نشر جنگل.، جلد دوّبشر

 ( 8277ممتاز، جمشید). حقوق  ةفات عمدهمین تخلّمتّ ةالمللی کیفری محاکمدیوان بین

 المللی.ینو ب، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی بشردوستانه در سرزمین یوگسالوی سابق

 ت برای ظهور طرحی نو دکترین مسئولیّ» .(8261اهلل )منش، هیبتاسدزاده، مهران و نژندی

 .6 ة، شمارپژوهش ملل ةنشری ،«حمایت

 ت حمایت ت مسئولیّبررسی مشروعیّ» .(8262د حسین )دمحمّل و میرلوحی، سیّزاده، توکّحبیب

 .هفتم ةشمار، مطالعات حقوق بشر اسالمی ةنشری، «در اسالم

 ّایگاه پ، «المللی در سالی که گذشتنظام عدالت کیفری بین» .(8269دهادی )ذاکرحسین، محم

 .اینترنتی دیپلماسی ایرانی
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 لیالملبین کیفری عدالت و امنیّت ایجاد در متّحد ملل سازمان امنیّت شورای تأثیر 

 ( 8268ذاکریان، مهدی و آقاعلیخانی، مهدی). «المللی کیفری یوگسالوی بررسی دادگاه بین

 .88 ة، شمارسیاست خارجی ةنشری، «ها و دستاوردهاتالیّسابق، فعّ

 ( 8269رضایی، صالح و قریشی، فردین). «حد در عمل ت ملل متّت شورای امنیّصالحیّ ةتوسع

 .4 ة، شمارفقه و حقوق اسالمی ةنشری، («3988 -8641)

 ( 8277سورل، مارک). «ّابراهیم بیک  ة، ترجم«المللیهای بینبحران حد و حلّسازمان ملل مت

 .84 ة، شمارمفید ةنام ةنشریزاده، 

 شورای امنیّت و مداخلة نظامی در لیبی: حمایت از غیرنظامیان و » .(8216بایی، سیّداحمد )طباط

 .89، سال هفتم، شمارة حقوق خصوصی ةنشری، «ایجاد منطقة ممنوعة پروازی

 ّحقوق ةنشری، «المللی رواندادادگاه کیفری بین» .(8214داحمد و میری، حمید )طباطبایی، سی 

 .21-99ص ص ،6 شماره خصوصی،

 اقدام آن در برابر  ةحد و نحوت سازمان ملل متّشورای امنیّ» .(8261نجی، رضا )عالی زار

 .3 ة، شمارمطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه ةنشری، «کشورهای جهان

 ّگیری تا کاربرد ت حمایت: از روند شکلدکترین مسئولیّ» .(8263اسی سرمدی، مهدی )عب

 .مسوّ ةشمارم، دوّ ة، دورسیاست جهانی ةنشری، «ابزاری آن

 ،نشریه ،«قذافی نظام فروپاشی در ملل سازمان امنیت شورای نقش» ،(8268) حسین عالیی 

 .882-826 ص ،92 شماره راهبرد،

 حمایت مسئولیت دکترین اجرای ارزیابی» .(8261) علیرضا پور،آرش و محمد اصل، نژادعلی 

 .37-13 ص ،4 شماره اسالم، جهان سیاسی هایپژوهش نشریه ،«یمن بحران در

 ّت حمایت و تالش برای دکترین مسئولیّ» .(8263نیا، ناصر )د هادی و قرباندمحمّقادری، سی

 .87 ة، شمارروابط خارجی ةنشری، «مقابله با فجایع انسانی
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 1399 مستانز، وسومسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

 ( 8269قریشی، فردین). «فقه و  ةنشری، «حد در عملت ملل متّت شورای امنیّصالحیّ ةتوسع

 .چهارم ة، شمارحقوق اسالمی

 ت درشورای امنیّ ةای رفتارهای دوگانبررسی مقایسه» .(8262زاده، رضا و رنجبر، رضا )موسی 

 .27 ة، سال یازدهم، شمارمطالعات انقالب اسالمی ةنشری، «الت اخیر لیبی و بحرینقبال تحوّ

 ّهای سیس دادگاهأدالیل و مبانی حقوقی ت» .(8267دصادقی، حسین و رحتمی، علی )میرمحم

، کیفری پژوهش حقوق ةنشری، «المللیشده( از منظر داخلی و بینالمللیختلط )بینکیفری م

 .31 ةشمار

 ( 8261نیکنام ابرکوه، بهناز). «ّت حمایت، ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ دکترین مسئولی

 .مسوّ ة، شمارسیاست خارجی ةفصلنام، «عادالنه

 سازمان  تالمللی با شورای امنیّکیفری بین ارتباط دادستان دیوان .(8269، راضیه )حکمت آرا

 کارشناسی ارشد، دانشگاه قم. ةنام، پایانملل متحد

 ةنام، پایانالمللیت در اجرای عدالت کیفری بیننقش شورای امنیّ . (8263پور، غالمرضا )قلی 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
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