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Charter, this duty is the responsibility of the Council as an inherent and 

primary obligation. However, the actions of that council based on the 

change of conditions and circumstances and the transformation of 

threats from gross and widespread violations of human rights to global 

warming and climate change and disease epidemics have caused the 

Security Council to operate beyond international hostilities. Therefore, 

after recognizing a situation as a threat to peace and security, it issues a 

resolution based on the seventh chapter. Among the council's actions in 

order to resolve peace violations and return the situation to the previous 

state, the establishment of adhoc courts and mixed judicial courts are 

notable. In this article, with a descriptive method the actions of the 

Security Council were analyzed. It was concluded that the Security 

Council as a permanent institution and a comprehensive pillar in the 

United Nations, in dealing with the new threats has made resolutions 

and established courts that are beyond its political state and has entered 

into a quasi-legal institution. 
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 93این وظیفه طبق ماده . المللی بر عهده شورای امنیت است حفظ صلح و امنیت بین 
بر . عنوان تعهدی ذاتی و نخستین بر عهده آن شورا است منشور سازمان ملل متحد به

اما اقدامات . شود اساس منشور، شورای امنیت رکن سیاسی سازمان ملل متحد محسوب می
اساس تغییر شرایط و اوصاع و احوال و دگرگونی تهدیدها از نقض فاحش و  آن شورا بر

گیری بیماری در  گسترده حقوق بشر تا گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی و همه
المللی  سطح جهانی موجب شده است شورای امنیت فراتر از ورود به عرصه مخاصمات بین

عنوان تهدید علیه صلح و امنیت به  یت بهبدین جهت پس از تشخیص یک وضع. عمل کند
از جمله اقدامات شورا در راستای . نماید صدور قطعنامه بر اساس فصل هفتم اقدام می

های موردی و  برطرف کردن نقض صلح و برگرداندن وضعیت به حال سابق، تأسیس دادگاه
ه با روش در این مقال. های قضایی ملی و مختلط بوده است یا کمک به تشکیل دادگاه

توصیفی به تحلیل اقدامات شورای امنیت پرداخته شد که زمینه ورود آن شورا در بستر 
با توجه به پژوهش صورت گرفته چنین نتیجه گرفته شد که شورای امنیت . قضایی است

عنوان نهادی دایمی و رکن فراگیر در سازمان ملل متحد که مورد توجه و اقبال جهانی  به
ها و  اقدام به وضع قطعنامه ،تهدیدها که به شکل دگرگون شده است است در برخورد با

هایی پرداخته که فراتر از حالت سیاسی و رکن مورد اشاره آن است و وارد تأسیس دادگاه
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 مقدمه
دوم، سازمان  یجنگ جهان یو در پ یالدیم 014۱در سال 

آن حفظ صلح و  لیکه هدف از تشک دیگرد لیملل متحد تشک
در . از جنگ و نزاع در جهان بود یریو جلوگ یالملل نیامنیت ب
 یاصل فةیاز چهار وظ یکیمنشور ملل متحد،  کیمادة 

 انیب یالملل نیامنیت ب جادیسازمان ملل، حفاظت از صلح و ا
منشور به عهدة شورای  24مهم طبق مادة  نیکه ا د،یگرد

 کنندگان  بیتصو. استسازمان ملل متحد قرار گرفته  امنیت
جامعة ملل در  یمتن منشور ملل متحد با توجه به علل ناتوان

استقرار صلح و  ریخط فةیبار وظ نیمقابله با آفت جنگ، ا
که در آن فاتحان جنگ  دندواگذار کر ییامنیت را به شورا

از  نیو چ( و فرانسه یشورو س،یانگل کا،یآمر)دوم  یجهان
 .دخاص برخوردار بودن یازیامت

از ارکان سازمان ملل  یکیسازمان ملل متحد  تیامن یشورا
را به  یالملل نیو صلح ب تیاز امن یپاسدار فةیاست که وظ

براساس منشور سازمان ملل متحد، قلمرو قدرت . عهده دارد
 بیپاسدار صلح، تصو یروهایشامل اعزام ن تیامن یشورا
 ینظام یرویاستفاده از ن هاجاز یو اعطا یالملل نیب یها میتحر

 .متخاصم است یکشورها هیعل

 های خاص شورای امنیت سازمان ملل متحدویژگی - -3
سازمان ملل  که تنها مربوط به شورای امنیت ییها یژگیو

 یمتناسب معرف یعنوان مرجع نهاد را به نیمتحد هستند و ا
انتساب به سازمان ملل متحد که . 3: عبارتند از کنند یم

در آن را  تیعضو ایدن یبه اتفاق کشورها بیقر تیاکثر
 ند؛ینما یم تیبعآن ت یو چارچوب حقوق نیو از قوان اند رفتهیپذ
 ت،یامن یشورا تیو مشروع تیبر مقبول یاجماع جهان. 7

مختلف  یداشتن ابزارها. 9آن؛  یها و قطعنامه ماتیتصم
 رمجموعةیکه شامل سه ز تیحما تیمسؤول یهمانند نظر

داشتن . 0است؛ و  یواکنش و بازساز ،یریشگیپ تیمسؤول
 یفریک وانیاز جمله د گرید یالملل نیتعامل با مراجع ب

ارتباط با دادستان و صالحیت ارجاع  قیاز طر یالملل نیب
 .نهاد نیبد یفریپروندة ک

 تیامن یشورا یها صورت قطعنامه شورا به نیا ماتیتصم
 ع،یوس یاراتیبا اخت تیامن یشورا ب،یترت نیبد. شود یاعالم م

 یانتظام یمشترک شد و در مقام رکن تینظام امن یمجر
 ،یزارنج یعال) دیدر جهان گرد تیمسؤول استقرار نظم و امن

061۱ :041). 

و  فیدار انجام وظا  سازمان ملل متحد عهده تیامن یشورا
 اراتیو اخت فیوظا نیاز جمله ا. است یاراتیاخت یالبته دارا

. 7 ؛یالملل نیب تیحفظ صلح و امن هیمسؤول اول. 3: عبارتند از
وفصل اختالفات   حل زیآم مسالمت یها روش ةیتوص

 فیوظاانجام  یکه برا یتأسیس ارکان فرع. 9 ؛یالملل نیب
اعادة  ایحفظ  یبرا هیتوسل به قوه قهر. 0 داند؛ یخود الزم م

 میتنظ. ۱؛ (24۱: 061۱ ،یگدلیب ییایض)صلح در صورت لزوم 
استفاده از  یهدفمند یبرا یبرنامه جهت تأسیس نظام

 لیو تحل هیتجز ق،یتحق. 1و نظارت بر آن؛  ینظام حاتیتسل
اعضاء  یاخوانفر. 3تنش شود؛  شیکه باعث افزا یتیهر وضع

که با  ییابزارها ریو سا یاقتصاد یها میاعمال تحر یبرا
توقف هر  ای یریندارند در جهت جلوگ یتوسل به زور ارتباط

نظام  یریکارگ هب. 9شورا؛  ماتیکردن تصم ینوع تجاوز و عمل
 ک؛یدر صورت ضرورت در مناطق استراتژ یالملل نیب مومتیق
تجاوزکارانه و ارائة  اماقد ایبه صلح  دیوجود تهد نییتع. 3

دعوت . 30 رد؛یصورت گ دیبا یچه اقدام نکهیدربارة ا هیتوص
 یکه برا یاز اقدامات موقت یرویپ یمربوط برا یها از طرف

مطلوب به نظر  ای یاز وخامت اوضاع ضرور یریشگیپ
و  تیامن یمشترک شورا اراتیو اخت فیوظا. 33 رسد؛ یم

 وانیاز د یدرخواست نظر مشورت.37 ؛یمجمع عموم
ارائة . 39 ؛یلة حقوقأدربارة هر مس یدادگستر یالملل نیب

انتصاب  یسازمان ملل متحد برا یبه مجمع عموم هیتوص
 یالملل نیب وانیسازمان ملل متحد و انتخاب قضات د رکلیدب

به مجمع  هیتوص. 30 ؛یبه اتفاق مجمع عموم یدادگستر
. 30سازمان ملل؛  دیجد یاعضا رشیدر خصوص پذ یعموم
 قیتعل ای ازاتیدر مورد سلب امت یبه مجمع عموم هیتوص

واقع شده  خیکه مورد توب یکشور تّیعضو یایحقوق و مزا
. 31و حقوق؛  ازیامت نیمجدد ا یبه برقرار هیاست و توص 

طور دائم  که به  یاخراج عضو یبرا یبه مجمع عموم هیتوص
 فصلنقش بر اساس  یفایا.33و  کند؛ یم یچیاز منشور سرپ

. یالملل نیاختالفات ب زیآم وفصل مسالمت منشور و حل 1
از آن انتظار  سکویسانفرانس  در کنفرانس  آنچه  با شورای امنیت
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از   موسع یریبا تفس  فاصله  نیفاصله گرفته است؛ ا  رفت یم
 .است  آمده دیپد  ارگان  نیخود ا  شورا توسط  صالحیت

های ویژه و  شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایجاد دادگاه
المللی در تحقق  موردی و ارتباط آن با دیوان کیفری بین

در این . کند کیفرمانی، نقش مهمی ایفا می عدالت کیفری و بی
را به  3یفریعدالت ک یحقوق یها فرهنگرابطه باید گفت 

 فیم تعربرخورد با متهمان به ارتکاب جر یها مجموع روش
 کیدر چارچوب  یآنها وقت انیها و مجر روش نیا. اند کرده

که از کشف  شوند یم یندیبه فرا لیتبد رندیگ ینظام قرار م
 یو تیمحکوم ایمتهم آغاز و به برائت  بیجرم و تعق

از مراحل به  یا مجموعه قیاز طر یفریعدالت ک .انجامند یم
مجازات،  نییمحاکمه، تع ب،یاتهام، تعق: دیآ یاجراء درم

که آنها  ییو نهادها ندهایفرا نیا. و مجازات یدنظرخواهیتجد
 دهینام یفریدر مجموع نظام عدالت ک کنند  یرا اجراء م

که  ینیقوان طتوس یفریچارچوب عدالت ک. شوند  یم
 کنند  یوضع م میاز جرا کیهر  یرا برا ییها مجازات

قواعد و  ارات،یدر مورد اخت نیو همچن گردد  یمشخص م
 :Evans, 2008)است  یو نهاد ندیهر فرا یبرا ها یدادرس

39). 

 اتیاست که بر محور جنا یمفهوم یالملل نیب یفریعدالت ک
اصول،  یو اجرا نییدرصدد تع یو عرف یقرارداد یالملل نیب

وارد بر  یها انیاست که هدف آنها جبران ز یقواعد و مقررات
مرتکبان  یفریک یمبارزه با ب ،یالملل نیب اتیجنا دگاندیبزه

 تیو در نها یفریعدالت ک یاجرا ،یاعمال در جامعة جهان نیا
 نیا هگستر. است یدر جوامع بشر تیصلح و امن یبرقرار

و هم شامل اقدامات  یمفهوم هم شامل اقدامات مراجع داخل
 .شود یسازمان ملل م تیامن یشوار رینظ یالملل نیمراجع ب

 های تأسیسی شورای امنیت دادگاهوجاهت حقوقی  -7
 ل،اّو یپس از جنگ جهان ژهیو سدة نوزدهم و به انیدر پا
 میمرتکبان جرا یفردهیک یعزم خود را برا یالملل  نیب هجامع

شدن  یالملل  نیروند ب ر،یاخ یها  آغاز کرد و در دهه یالملل  نیب
 ،یرمحمدصادقیم)است  افتهی یشتریشتاب ب یفریحقوق ک

 نتاكنو لمللابین قحقودر  یكیفر جعامر تأسیس .(33: 3933
                                                           
1- Criminal Justice. 

 یفریک جعامراز  ؛ستا پذیرفته رتصو مختلفی یهاهشیو به
 كه توكیوو  گمبررنو نظامی یها  هگاداد یعنی« اول نسل»

 جعامر تا شدند دیجادوم ا جهانی جنگدول فاتح  توسط
 لمللیابین یكیفر یها  هگاداد یعنی« دوم نسل» یفریک

 یراشو یقطعنامهها طریقاز  كه اندو روا سابق یویوگسال
 همچنینبر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و  منیتا
 قالبدر  لتهادو فقاتو توسط كه لمللیابین یكیفر انیود

 یفریک قحقو هرا در عرص دخو یتدموجو، 3339اساسنامة رم 
 .(30: 3937 ،یقوام آباد یرمضان) ندداد ننشا یالملل  نیب

در مواد مربوط در  صراحتًا یالملل نیب یفریدادگاه ک لیتشک
از  یکیاست، اما گفته شده است که  امدهیفصل هفتم منشور ن

صلح به  یدر جهت برقرار تواند یم که شورای امنیت یاقدامات
در . است یالملل نیب یفریدادگاه ک لیآن متوسل شود تشک

 دیهرگونه تهدوجود  شورای امنیت»: منشور آمده است 93مادة 
خواهد  ییها هیعمل تجاوز را احراز و توص ایصلح، نقض صلح  هیعل

حفظ صلح و امنیت  یخواهد گرفت که برا میتصم ایکرد 
مبادرت  دیبا 07و  03بر طبق مواد  یبه چه اقدامات یالملل نیب

، نهاد مزبور را از 61استفاده از واژه هرگونه در ماده » .«شود
های معطوف به  فراتر از مفاهیم و برداشتای  اختیارات گسترده

 «المللی سنتی برخوردار ساخته است جنگ و صلح در حقوق بین
 (90: 3939انصاریان، )

 دیآ یدادگاه به حساب م یقانون یهم که مبنا 03در مادة 
 یاجرا یکه برا ردیبگ میتصم تواند یم شورای امنیت

که متضمن  یالزم است به چه اقدامات شیخو ماتیتصم
 تواند یمسلح نباشد، دست بزند، همچنان که م یرویاستعمال ن

اقدامات مبادرت  لیقب نیملل متحد بخواهد که به ا یاز اعضا
 ایتمام  ناقدامات ممکن است شامل متوّقف ساخت نیا. ورزند
 ،ییهوا ،ییایآهن، در  و ارتباطات راه یاز روابط اقتصاد یقسمت
ارتباط و قطع روابط  لیوسا ریو سا ییویراد ،یتلگراف ،یپست

 وانیبه تأسیس د یا اشاره چیماده ه نیدر ا. باشد یاسیس
 یلیخاص نشده است، اما با توجه به تمث یالملل نیب یفریک

تأسیس دادگاه  یبرااز اختیار  بودن موارد، شورای امنیت
 یبرا تواند یکه م یاز اقدامات یکیعنوان  خاص به یالملل  نیب

 .است رخورداراتخاذ کند ب یالملل نیو امنیت بحفظ صلح 
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با  زین یزمان تیاز نظر صالح یالملل  نیب یفریک وانید
 هاساسنام 33 ۀماد 3بر اساس بند  رایز. مواجه است تیمحدود

به  یدگیرس تیصالح وانید نیا ،یالملل  نیب یفریک وانید
االجراء شدن اساسنامه ارتکاب   را که قبل از الزم یاتیجنا

 یکه حت کند  یز مقرر میماده ن نیبند دوم هم. ندارد اند،  افتهی
اساسنامه به آن  یهاالجراء شدن اول  پس از الزم یاگر دولت

در قلمرو آن دولت  یارتکاب اتیجنا هباشد، دادگاه دربار وستهیپ
االجراء   که پس از الزم یتوسط اتباع آن، تنها در صورت ای

باشند،  افتهیشدن اساسنامه نسبت به آن دولت ارتکاب 
هم بر اصل عطف به ماسبق  70 ۀماد 3بند . دارد تّیصالح

بنابراین تشکیل  .است دهینشده مقررات اساسنامه تأکید ورز
 . کند های ویژه شورای امنیت اهمیت پیدا می دادگاه

 یالملل نیب ینهادها گریکارشناسان و د ونیسیکه کم یزمان
را مطرح کردند، دو  یالملل نیدادگاه ب کیموضوع تأسیس 

دسته از  کی: حقوقدانان مطرح شد یباره از سو نیدر ا دگاهید
نورنبرگ  یدادگاه نظام لیحقوقدانان با استناد به نحوة تشک

از  دیبا بقسا یوگسالویتأسیس دادگاه  یمعتقد بودند برا
با اشاره  گرید یا در مقابل، عّده. معاهده اقدام کرد کی قیطر

فرماندة  جانبة  کی میکه با تصم ویدادگاه توک لیبه نحوة تشک
کنندة ژاپن شکل گرفت، اعتقاد داشتند   اشغال یروهایکّل ن
 یالملل نیاز طرف جامعة ب یندگیبه نما تواند یم تیامن یشورا

به تأسیس دادگاه منشور مبادرت  هفتمو با استناد به فصل 
آن  لیاقدام نه تنها سرعت عمل در تشک نیا تیکند و مز

و آراء دادگاه است  تیها در قبول صالح بلکه الزام دولت
 .(61۱: 0666ممتاز، )

دانست که  یهر نوع دادگاه توان  یدادگاه مختلط را م
 یاست، حّت یالملل  نیو ب یخلاز عناصر دا یبیترک هدربردارند

از جمله سازمان ملل متحد نقش  یالملل  نیب یها  اگر سازمان
 نیطبق ا ن،یبنابرا. در تأسیس آن نداشته باشند یچندان

دادگاه مختلط شناخته  کیعنوان  به زیدادگاه عراق ن فیتعر
  (Higonnet, 2007, 6). دخواهد ش

آخر اعتقاد داشته و معتقد بود  دگاهیسازمان ملل به د رکلیدب
 ریگ بر معاهده وقت یمبتن یالملل نیدادگاه ب کی جادیکه ا

متخاصم از  یها که اساسًا دولت رود یآن م میاست و ب

او به شورای . استنکاف کنند یا معاهده نیدر چن تیعضو
 یبرا فتمفصل ه اراتیکرد شورا بر اساس اخت هیتوص امنیت

خود  یالملل نیالزم جهت اعادة صلح و امنیت ب ریاتخاذ تداب
همواره  ل،یدل نیبه هم. دهد لیرا تشک یالملل نیدادگاه ب

 لیها، به دل دادگاه نیدر تأسیس ا صالحیت شورای امنیت
 ،یقانون اراتیو خروج شورای امنیتاز اخت یفقدان روال قانون

 .گرفته است مورد نقد قرار 

 خیدر تار 3330قطعنامة  بیتصوبا  شورای امنیتهمچنین 
 وانیبه دادستان د یبیل تیارجاع وضع و 7033 هیفور 73
مادة « ب»موجود در بند  اریبر اساس اخت یالملل نیب یفریک

 .عمل نمود وانیاساسنامة د 39

مختلط  یها  تأسیس دادگاه لیدال نیتر  مهم ،یالملل  نیبعد ب از
 یالملل  نیب یفریک وانید یتیصالح یها  تیمحدود: عبارتند از

 لیجهت تشک تیامن یشورا دیاز د عموضو ازحرا معدو 
 .ژهیو یالملل  نیب یفریدادگاه ک

 تیاصل صالح ،یفریک یها  تیانواع صالح انیاساسنامه، از م
در صورت )فعال  تیبر تابع یمبتن تیو اصل صالح ینیسرزم

و اصل ( وانیدادستان د ایدولت عضو  یارجاع از سو
 رفتهیرا پذ( تیامن یدر صورت ارجاع شورا) یجهان تیصالح
 ریکشور غ کیدر  یمواجهه با بحران جار دررو،  نیاز ا. است

 تواند یاست که مطابق اساسنامه م تیامن یعضو تنها شورا
 میآن را نسبت به جرا تیصالح وان،یبه د تیبا ارجاع وضع

 زیعضو ن ریدولت غ ینیسرزم یدر قلمرو افتهی  ارتکاب
 .گسترش دهد

 

نهادی سیاسی با دیوان ارتباط شورای امنیت درجایگاه  -9
 المللی در نقش سازمانی قضایی کیفری بین

 نیرتریمنحصر است به خط یالملل نیب یفریک وانید تیصالح
به  وانید. یالملل  نیمجموعة جامعة ب یمورد نگران میجرا

دارد،  یدگیرس تیصالح یمیموجب اساسنامه نسبت به جرا
 هیعل تیجنا یعنیدو مورد خاص آن  یبر رو شتریکه ما ب

در آن متمرکز  تیامن یو نقش شورا یجنگ تیو جنا تیبشر
: شده است انیب تیبشر هیعل تیجنا فیدر تعر. بود میاهخو
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اساسنامه است که در  3مادة  3از اعمال مقرر در بند  کیهر
 تیجمع کی هیعل افتهی سازمان ایگسترده  یا قالب حمله

حملة . ابندی  یو با علم به آن حمله ارتکاب م یرنظامیغ
 هر هیکه عل شود  یم یشامل رفتار افتهی گسترده و سازمان

 ایدولت  کی استیس شبردیپ ای بیدر تعق یرنظامیغ تیجمع
از زمان  تیبشر هیعل اتیجنا. ردیگ یسازمان انجام م کی

اما زمان تبلور مشخص آن  اند،   شناخته شده یعهدنامة ورسا
 هیعل میالبته تاکنون جرا. در اساسنامة دادگاه نورنبرگ بود

با . است امدهیسند چندجانبه به طور مشخص ن کیدر  تیبشر
 یفریک یها دادگاه یها  مواد آن در اساسنامه یبرخ ن،یوجود ا

به  ) شود  یم دهیسابق و رواندا د یوگسالوی یبرا یالملل  نیب
در  ن،یهمچن(. مذکور یها اساسنامه 0و  9در مواد  بیترت

مقرر  تیبشر هیعل تیجنا رالئونیس یاختصاص وانیاساسنامة د
 هیعل تیجنا ریبه هر حال، اجزاء متغ(. 7مادة )شده است 

 یحقوق یالملل  نیقبل از وضع اساسنامه در تحوالت ب تیبشر
سه عامل وقوع . شکل گرفته است یو حقوق قرارداد یعرف

 یافتگی  سازمان ای یگستردگ ،ینظام ریغ تیجمع هیحمله عل
مهم و  تیبشر هیعل اتیتحقق جنا یو علم به حمله براحمله 
در زمان  توانند یهم م تیبشر هیعل اتیجنا. هستند یضرور

. وندندیمخاصمة مسلحانه به وقوع بپ کیصلح و هم در زمان 
. باشد یالملل  نیربیغ ای یالملل  نیب تواند یمخاصمه م نیا

 یردولتیغ ایو  یدولت یروهایتوسط ن تواند  یم ن،یهمچن
 (. یالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د) ابدیارتکاب 

نقش  تیامن یدر دو نقطه به شورا یفریک وانیاساسنامة د
به  تیوضع کیحق ارجاع  یاعطا یکی. داده است یممتاز

 تیشرط صالح یدولت چیه تیاست بدون آنکه رضا وانید
 .اساسنامه آمده است 31است که در مادة  یباشد و دوم مقررات

بخواهد  وانیحق دارد از د تیامن یماده شوار نیبه موجب ا
و  دیماه معّلق نما 37را به مدت  یامر بیتعق ای قیحقکه ت

 دیماه دوباره تجد 37 یپس از انقضا تواند یدرخواست م نیا
 یحق وتو تیامن یاساسنامه به شورا ب،یترت نیبد. گردد

را اعطاء نموده است  وانید تیموقت در اعمال صالح
 .(64: 0616 ،یرضو عتیشر)

 از بیش بار این و دیگر بار های موردی، دادگاه این دستاوردهای

 فراهم را دائمی کیفری شکل گیری دادگاه موجبات پیش،
برای  های الزم صالحیت با دائمی دادگاهی تولد. ساخت می

 در ملل جامعه آل ایده همان یعنی المللی، بین عدالت برقراری

 .(039: 3000لکورج، همکاران، )بود  تحقق شرف

 9در مادة  یجنگ تیدر خصوص جنا وانید اساسنامةهمچنین 
 ات،یجنا ریبرخالف سا. اتخاذ نموده است یمتفاوت افتیره
 یها هیاند و رو شناخته شده الملل نیدر حقوق ب یجنگ اتیجنا

 کی. در خصوص آنها وجود دارند یفراوان یو مّل یالملل  نیب
رفته  ها هیرو نیاساسنامه فراتر از ا زانیتا چه م نکهیا پرسش

 9در مادة  یجنگ اتیمورد از جنا 0 یطور کل است؟ به
 یعرف شةیر یاز آنها دارا یاساسنامه ذکر شده است که برخ

اساسنامه . هستند   یبر اصول قرارداد یمبتن یبوده و برخ
و  یالملل  نیدر قالب مخاصمة مسلحانه برا  یجنگ اتیجنا

شده است  یاساسنامه سع رد. عنوان نموده است یالملل نیربیغ
 دهیگنجان یجنگ اتیعنوان جنا به یاتیکه آن دسته از جنا

وجود  یدیبودن آنها شک و ترد یشوند که در مورد عرف
چهارگانة  یها ونیدر قالب کنوانس یارتکاب تیدرج جنا. ندارد
را به دنبال نداشت و موارد عمدة نقض حقوق  یبحث چیژنو ه

چهارگانه ژنو  یها ونیمخاصمات مسلحانه در قالب کنوانس
 نیکه ا شرط  شیپ نیا. قرار گرفت وانیتحت صالحیت د

 یدر ابعاد گسترده انجام شده باشند، تفاوت اصل اتیجنا
از  یکی. است  چهارگانه یها ونیکنوانس باتیاساسنامه با ترت

 یذکرشده برا میعناصر جرا یجنگ اتیدر جنا زیآم  ابهام نکات
از  کیاست عناصر هر  ازین گری، به عبارت د هر کدام است

 .گردد نییتع میجرا

که صالحیت  یسازمان ملل متحد در موارد شورای امنیت
 وانیاز عملکرد و اهداف د تیبه حما یا ندهیطور فزا داشته به

 7000 یها دوبار در سال. پرداخته است یالملل نیب یفریک
شورا پرونده را به  نیا( یبیل ةیقض) 7033و ( دارفور ةیقض)
الزم  یقانون بیو تعق قاتیتحق اواگذار کرده است ت وانید

 وانیبه د ی، ارجاعات متعدد7037در سال . ردیصورت پذ
 یروهای، شورا به ن7039در مارس . توسط شورا صورت گرفت

کنگو مجوز داد  کیدموکرات یحافظ صلح مستقر در جمهور
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که حکم  یافراد یریکشور در دستگ نیکه با دولت ا
 ندینما یصادر شده همکار وانیشان توسط د  بازداشت

 یهمکار کیدهندة  نشان نهایا. (01: 0614، جعفری)
توافق کامل  انگریدو نهاد است که ب نیا انیم دوارکنندهیام
شورا از  تیحال، حما نیبا ا. اهداف و منافع هر دو است انیم
ست که شورا تا ا بدان معنا نیا. بوده است یاساسًا لفظ وانید

 یدر مورد نحوة همکار یجمبه حال دستورالعمل منس
که حکم بازداشت  یافراد یریدستگ وان،یها با د دولت

 یها تیتوسعة ظرف یبرا ازیصادر شده و منابع مورد ن شانیبرا
 .نکرده است نیتدو وانید

 مصادیق نقش آفرینی شورای امنیت در تحقق عدالت -0
به موجب فصل هفتم منشور  تواند یم شورای امنیت اصواًل

 ب،یترت نیبد. ارجاع کند وانیرا به د یتیملل متحد وضع
 یوگسالوی یبرا یالملل نیب یفریمانند دو دادگاه ک وانید

 هیعل دیکه تهد یتیدر خصوص وضع بیسابق و رواندا به تعق
 خواهد رود یبه شمار م الملل نیعدالت، صلح و امنیت ب

حّق رجوع شورای . (26: 0616 ،یرضو عتیشر)پرداخت 
است که بر اساس منشور ملل متحد  یاراتیاز اخت یناش امنیت

 جهینهاد محول شده و نه به موجب معاهدة رم، در نت نیبه ا
. اساسنامه اعمال شود رعضویغ یها دولت هیممکن است عل

به موجب  اگر وانیبا د یها به همکار تعهد دولت ن،یبنابرا
از منشور ملل متحد،  یمقررات اساسنامه خواسته شود، ناش

خاص خواهد  یفریک یها با دادگاه یهمانند تعهد به همکار
فصل هفتم  یدر اجرا را شورای امنیت یا اگر قطعنامه. بود

 قیدرخواست کند تا تحق وانیدر و از دمنشور ملل متحد صا
هرچه باشد،  وانیرجوع به د ارکوساز د،یرا معّلق نما یبیتعق ای
درخواست  خیبه مدت دوازده ما از تار یبیتعق ای قیتحق چیه

 نیا طیبا همان شرا تواند یم شورای امنیت. شروع نخواهد شد
 .(61: 0616 ،یرضو عتیشر)کند  دیدرخواست را تجد

 یلیبه دال ت،یکشور محل ارتکاب جنا ییدستگاه قضاهرگاه 
 ایشده باشد و  یو ناتوان یدچار فروپاش ،یریمثل جنگ و درگ

و مجازات مرتکبان  بیتعق یبرا یقدرت، امکانات و توان مال
 کی یمختلط با همکار یفریدادگاه ک لیرا نداشته باشد، تشک

 ییژه در مواردو ملل متحد، به ماناز جمله ساز ،یالملل  نینهاد ب
 اتیبه جنا یدگیرس تیصالح یالملل  نیب یفریک وانیکه د

 یکیفر از بی یریجلوگ یبرا یحل مناسب  مذکور را ندارد، راه
 :Benzing,& Bergsmo, 2004) خواهد بود تکارانیجنا

بارز  یها  و کوزوو نمونه یشرق موریت رالئون،یس تیوضع (412
 ،یریدستگ ب،یدر تعق یمل ییدستگاه قضا یو ناتوان یفروپاش

 یبه عّلت جنگ داخل تکارانیمجازات جنا یمحاکمه و اجرا
 .هستند

 :عبارتند از یاز بعد داخل یداخل یها دادگاه نیتأسیس ا لیدال
مؤثر  یدگیرس یبرا یداخل یینظام قضا لیعدم تما ای یناتوان

ها در  سران دولت تیمصون ،یالملل نیب میو منصفانه به جرا
در صورت  یاسیاختالفات و تنش س شیافزا ،یمل یها دادگاه

 یبرا یقانون عو وجود موان یداخل ییمداخلة نظام قضا
و از نظر  یمل یها توسط دادگاه یالملل نیب اتیبه جنا یدگیرس

و  یالملل نیب یفریک وانید یصالحیت تیمحدود ،یالملل نیب
 یفریدادگاه ک کیتأسیس  یبرا تیامن یشورا لیعدم تما

 ،یرمحمدصادقیم)و رواندا  یوگسالویمانند  ژهیو یالملل نیب
0616 :621). 

 شورای امنیت و نقش آفرینی در یوگسالوی سابق -0-3
دادگاه  لیسازمان ملل متحد در تشک تیامن یشورا

از همان زمان آغاز . قابل توجه داشت یریتأث یوگسالوی
 10بالغ بر  تیامن یسابق، شورا یوگسالویجنگ در قلمرو 

 39در  یگریدر قطعنامة د تیامن یشورا. قطعنامه صادر کرد
 ةیکل یاز سو یحقوق انسان تیخواهان رعا 3337اوت 
را  ینژاد یپاکساز تیامن یشورا. شد ریدرگ یها طرف

 یالملل نیب یها کشورها و سازمان رکل،یمحکوم و از دب
 یوگسالویدر قلمرو خواست تا در خصوص نقض حقوق بشر 

  .سابق به شورا گزارش دهند
جا ختم نشد و  نیبه هم یوگسالویدر خصوص  تیامن یشورا
نقض گستردة  هحقوق بشر دربار ونیسیگزارش کم یهبا ارا

 ونیسیو گزارش مشابه کم یحقوق بشردوستانه در بوسن
 هیفور 77ملل در قطعنامة  تسازمانیامن یکارشناسان، شورا

 یالملل نیب هجانبة حقوق بشردوستان  نقض فاحش و همه 3339
 میدانست و تصم یالملل نیب تیصلح و امن هیعل یدیرا تهد

 کی یوگسالویدر  یجنگ تکارانیمحاکمة جنا یگرفت برا
 .(20۲: 0610 ان،یذاکر)تأسیس شود  یالملل نیدادگاه ب
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 0116سال   می 2۱سازمان ملل متحد در  تیامن یشورا
فصل هفتم منشور ملل  لیذ ۲26با صدور قطعنامة  ،یالدیم

 یبرا یالملل نیب یفریبه تأسیس دادگاه ک میمتحد، تصم
که مرتکب  یافراد بیگرفت تا نسبت به تعق یوگسالوی

 ینیحقوق بشردوستانه در قلمرو سرزم دیشد یها نقض
شده بودند  یالدیم 0110سال  یابتدا زسابق ا یوگسالوی

به  یدگیرس یبرا یالملل نیمحکمة ب نینخست نیا. اقدام کند
 یمحاکم نظام لیبعد از تشک یالملل نیب میمرتکبان جرا

 .(2۲: 0611 ن،یذاکرحس)بود  وینورمبرگ و توک یالملل نیب

 رواندا و سابق یوگسالوی المللی دادگاه بین بار نخستین برای

 خشونت جنسی طریق از تواند می زدایی نسل كه دادند نشان

 این بر امنیت شورای 0۲21 قطعنامه همچنین .شود انجام

 نسل زدایی  مادی عنصر تواند جنسی می خشونت كه مفهوم

در این قطعنامه به داعش که . است كرده تأكید دهد تشكیل را
ها و معابد ایزدی را در سنجار نابود کرد و به صراحت  زیارتگاه

بیان کرده بودند که ایزدیان یا باید کشته شوند یا به دین 
 . (2۲: 0611خالقی و برزگر، )اسالم درآبند اشاره شده بود 

 نقش شورای امنیت در رواندا با تشکیل دادگاه ویژه  -0-7
مردم در رواندا باعث  یو پناهندگ یخانمان یکشتارها و ب موج

مذکور را در دستور کارخود قرار  تیوضع شد شورای امنیت
با اشاره  3330ژوئن  9مورخ  370شورا ابتدا در قطعنامة . دهد

و  یکش  به کشتار گستردة هزاران انسان در رواندا آن را نسل
اما تنها . دانست زاتقابل مجا یجرم یالملل نیطبق حقوق ب

 یروهاین لةیگسترش اقدامات بشردوستانه به وس بر ضرورت
 شورای امنیت. پاسدار صلح در رابطه با آوارگان اشاره کرد

 یاجازه داد برا عضوی ها طبق فصل هفتم منشور، به دولت
به  .استفاده کنند یضرور لیاقدامات بشردوستانه از همة وسا

فرانسه وارد رواندا شده و  یظامن یروهایقطعنامه، ن نیدنبال ا
را به نام  یاتّیکشور عمل یمناطق امن در جنوب غرب جادیبا ا
 جادیبا ا توانستندی فرانسو یروهاین. آغاز کردند «روزهیف»

 یها را تحت پوشش کمک ییمناطق امن، آوارگان رواندا
ژوئن  79سرانجام، در . قرار دهند یالملل نیبشردوستانة ب

سازمان ملل متحد،  شورای امنیت قطعنامةبر اساس  3330
با  یسرباز فرانسو 7000داده شد،  یبه آن رأ  می 33که در 

و به رغم  ریو از سمت کشور زئ روزهیف ینظام اتّیعمل
در  قا،یآفر ةیو سازمان اتحاد رواندای هنیمخالفت جبهة م

نقض حقوق  شورای امنیت ن،یهمچن. رواندا مستقر شدند
همواره مورد توجه قرار داده و  نیسرزم نیر اد ابشردوستانه ر

مقررات حقوق بشردوستانه کرده و  تیرا دعوت به رعا نیطرف
 .شده است ادآوریمتخّلفان را  یفرد یفریک تیمسؤول

 3330  می 33موّرخ  339در قطعنامة شمارة  ل،یدل نیبه هم 
خواست در مورد نقض حقوق  رکلیاز دب شورای امنیت
. در رواندا به شورا گزارش دهد یالملل نیبشردوستانة ب

 390شورا با صدور قطعنامة  3330 هیژوئ کمیدر  ن،یهمچن
 رکلیدر رواندا از دب یکش از تداوم نسل یضمن ابراز نگران

جهت « خبرگان ونیسیکم» کی لیخواست نسبت به تشک
با ارائة گزارش . اقدام کند نهیزم نیالزم در ا یها ارائة گزارش

 سرانجام شورای امنیت ،یارتکاب اتیجنا دییو تأ ونیسیمک نیا
 میتصم 3330نوامبر  9مورخ  300به موجب قطعنامة شمارة 

 یمثبت ینیآفر  مهم نقش نیبه تأسیس دادگاه گرفت و در ا
 .وفصل مشکل رواندا داشت  جهت حل

 یمثبت شورا یرواندا که با اثرگذار یالملل نیب یفریدادگاه ک
 هیخود عل تیسازمان ملل تأسیس شد، در دو دهه فعال تیامن
به  یپرونده منته 10صادر نمود، که  فرخواستیمتهم ک 10

 نیا یباوجود دستاوردها. دیو صدور مجازات گرد تیمحکوم
و « یجمع ینابودساز»خصوص در توسعة حقوق  دادگاه به

دادگاه  ،یجمع یبه نابودساز کیعطف توجه به جرم تحر
 ینشیگز. است دهیبه خود د زیرا ن یقادات پرشماررواندا انت

 ها یتوتس میدادگاه که به جرا نیبودن عدالت برخواسته از ا
انتقادات است  نینپرداخته از جملة ا دنیپس از به قدرت رس

 .(3930 ران،یا یالملل نیب یفریمرکز حقوق ک)

و  یوگسالوی یها نقش در دادگاه یفایپس از ا شورای امنیت
 نیا دیکه با وجود نکات مثبت و مف یانتقادات لیدل رواندا، به

 یمشابه برا یها دادگاه جادیها وجود داشت، در ا دادگاه
عدالت و نظم  ،که امنیت یالملل نیب کسانی یها تیوضع

رو شد  هروب دیبا ترد کردند یرا دچار خدشه م یالملل نیب یفریک
از  یدر برخ یوجود مخاصمات داخل لیسرانجام به دل نکهیتا ا

و درخواست مکرر آنها از سازمان ملل  فیضع یکشورها
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باز هم شورای  ،یفریک یها تأسیس مجدد دادگاه یمتحد برا
 یبار برا نیا یپرداخت ول فهیوظ یفایسازمان ملل به ا امنیت

 یبه جا ،یالملل نیو امنیت ب حمبارزه با به خطر افتادن صل
 یها از دادگاه یدینسل جد ،یالملل نیب تأسیس دادگاه صرفًا

برپا شدند که  دهید کشور بزه یمساع کیبا تشر یفریک
. بودند یالملل نیو ب یاز عناصر مل یمختلط بیترک رندةیدربرگ

 ای3مختلط  یها محاکم که به دادگاه نیا بیترت نیبد
نسل  یفریعنوان مراجع ک معروف هستند، به شده  یالملل نیب

پا به عرصة ظهور  یفریک یمقابله با ب یسوم در راستا
 .گذاشتند

ها و متغیرهایی تاثیرگذار در تغییر بعد سیاسی  مؤلفه -0
 شورای امنیت به شبه حقوقی

در این قسمت اقداماتی که از سوی شورای امنیت صورت 
ای از تمایل آن شورا به  تواند نشانه گرفته است که می

یا حداقل ورود به آن عرصه باشد را مورد قانونگذاری و 
مواردی که با توجه به گوناگونی و . دهیم بررسی قرار می

المللی از حوزه صرفًا  افزایش تهدید علیه صلح و امنیت بین
نظامی به سایر موارد همچون بهداشت و درمان، دزدی 

ها و تغییرات  دریایی، تحوالت مربوط به جانشینی دولت
 . دتاها را شاهد هستیمسیاسی همچون کو

توجه بیشتر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  -۱-0
 المللی بین

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به  نیادیقواعد بن امروزه
و  افتهیالشمول و قواعد آمره دست  عام یتعهدات عرف گاهیجا

 رند،یگ یقرار م یالملل نیقواعد ب یاز آنجا که در نقطة مرکز
 د،یو نقض شد افتهی یالملل نیب یبا نظم عموم یمحکم وندیپ

را به  یالملل نیآنها امنیت و عدالت ب افتةی سازمان ایگسترده و 
 یالملل نیب یاقدام نهادها نةیرو زم نیمخاطره انداخته و از ا

در . سازد یسازمان ملل متحد را فراهم م مانند شورای امنیت
به  شورای امنیت هژیو امروزه سازمان ملل متحد و به جه،ینت

نقض فاحش و گستردة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 
صلح، عدالت و  هیعل یدیواکنش نشان داده و آن را تهد

 یها اساس، قطعنامه نیبر هم. دانند یم یالملل نیامنیت ب

                                                           
1- Hybrid Courts. 

سازمان ملل  و شورای امنیت یمجمع عموم یاز سو یمتعّدد
 ضیتبع استیمتحد صادر شده است که در آنها اعمال س

امنیت و  دکنندةیتهد رهیو غ تیبشر هیعل تیجنا ،ینژاد
مثال،  یبرا. دانسته شده است یالملل نیب یفریعدالت ک

کنگو  ةیدر قض 3313مصوب  313در قطعنامة  شورای امنیت
شد، با  بیسابق تصو یممتنع فرانسه و شورو یکه با دو رأ

حقوق بشر و  کیستماتینقض س ،یو ابراز نگران قیتأّسف عم
حکومت قانون در کنگو را  یو نبود عموم یاساس یها یآزاد

 . (062: 0614 ،ی و میرعباسیرعباسیم) تمالحظه کرده اس

صلح و امنیت  دکنندةیگفت عوامل تهد توان یواقع، م در
و  افتهی رییتغ یو مکان یزمان اتیبا توجه به مقتض یالملل نیب

 ،یاشغال نظام ،یمانند تجاوز نظام یدر کنار عوامل سنت
مانند نقض گسترده،  یعوامل... به حملة مسّلحانه و دیتهد

بشردوستانه  وقحقوق بشر و حق دیفاحش و شد افته،ی سازمان
از افراد  یاریتعداد بس انةیو وحش رحمانه  یکه منجر به کشتار ب

و  دهیبه آنها گرد دیشد یو روح یصدمات جسمان رادیا ایبشر 
 جادیرا ا ها یو پناهندگ ها یآوارگ ها، یخانمان  یاز ب یجمو
مانند  یالملل نیب میجرا یارتکاب گسترده و مکّرر برخ کند، یم

 وعی، ش...قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و ،ییایدر یدزد
سل، وبا،  ا،یماالر دز،یو کشنده مانند ا یمسر یها یماریب

 ستیز طیو گسترده مح دیشد بیتخر ای ی، آلودگ...طاعون و
 یالملل نیصلح و امنیت ب دکنندةیاز عوامل نوتهد یهمگ... و

که ورود  ینحو به شوند، یمحسوب م یالملل نیدر جامعة ب
اقدامات  قیخواه از طر نهیزم نیرا در ا شورای امنیت

 کنند یم ستهیبا ییاقدامات اجرا قیو خواه از طر یا هیتوص
با شدت گرفتن  ن،یبر ا افزون. (016: 0612 پور، یقل)

شدن  لیدر مخاصمات مسّلحانه و تبد یجنس یها خشونت
 بیو تخر فیدر جهت تضع یجنگ لیزنان به ابزارها و وسا

 یسازمان ملل متحد ضرور مقابل، شورای امنیت طرف ةیروح
شوم و منفور  دةیپد نیخاص به ا یویژه نگاه است که به دهید

 نیها و طرف کند تا قواعد حقوق بشردوستانه را بر دولت
در  ینموده و نقش فّعال لیتحم یو داخل یالملل نیمخاصمات ب

 تیمسؤول نکهیضمن ا. حقوق داشته باشد نیکردن ا ییاجرا
قواعد، در  نیآمران و عامالن نقض ا ان،یحام ان،یبان یفریک

مورد  یکان در موارد متعددزنان و کود ان،یرنظامیرابطه با غ
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و  7000مصوب  3930قطعنامة . اشارة شورا قرار گرفته است
مصوب  3093و  7009مصوب  3010و  7003مصوب  3933
 .قابل اشاره هستند نهیزم نیدر ا 7000

 نکهیتر است ا تحّوالت از همه قابل توّجه نیا انیآنچه در جر
به  ژهیحقوق بشر و توّجه و شةیو با گسترش اند جیبه تدر

شدن مخاصمات مسّلحانة  ریفراگ یحقوق بشردوستانه در پ
ها  از ارزش یفریک تیضرورت حما ،یالملل نیربیو غ یالملل نیب

 یاساس لبشر و اصو نیادیو حقوق بن یبشر یو هنجارها
 انیدر واقع، جهان. حقوق بشردوستانه احساس شده است

حقوق راه  نیمبارزه با نقض ا ،یفریکه بدون ابزار ک اند افتهیدر
در  یالملل نیاست که نظام ب ینخواهد برد و ضرور ییبه جا

مجّهز گردد تا  یفریک یبه هنجارها و نهادها دیسدة جد
تکرار و استمرار  تکاب،از ار یریشگیدر پ یبتواند به طور مؤّثر

به بعد،  ستمیاگر از اواسط سدة ب. موّفق شود اتیجنا نیا
و  یالملل نیب یها حقوق بشر در کانون توّجه مجامع و سازمان

اعتقاد در عرصة  نیرفته ا  قرار گرفته است، رفته یردولتیغ
به مقابله  یفریبا ابزار ک دیشکل گرفته است که با یالملل نیب

 یالملل نیبشر و حقوق بشردوستانه ب حقوقبا نقض فاحش 
و  ها وانید لیقالب تشکدر  جیکه به تدر یپرداخت، امر

 لیو با تشک دهیآغاز گرد 3330از دهة  یالملل نیب یها دادگاه
. است دهیگرد تیتثب 3339در سال  یالملل نیب یفریک وانید

 اتیجنا یو کانون اصل هیما بر همگان مسّلم است که درون
حقوق بشر و حقوق بشردوستانة  یقواعد اساس ْیالملل نیب
 اتیسخن از جنا ،قواعد نباشند نیهستند و تا ا یالملل نیب
 یکیکه گفته شده است  ینحو به ست،ا معنا  یب زین یالملل نیب

تالش  ستمیدر اواخر سدة ب وانیتأسیس د یاز علل اصل
کردن حقوق بشر و بشردوستانه بود  نهیدر نهاد یگستردة جهان

 الملل نیحقوق بشر و حقوق ب ییگو. (4۲6: 0614 ،یجعفر)
فرهنگ  تیتثب گر،ید یبه عبارت. اند سّکه کی یدو رو یفریک

 ییبه نوبة خود فرهنگ پاسخگو یحقوق بشر در جوامع بشر
 نیرا از ب یفریک یفرهنگ ب جیدنبال داشته است و به تدر را به

خواهد  همظهور فرهنگ صلح فرا یرا برا نةیخواهد برد و زم
بر  شیعدالت و آرامش و آسا قت،یآن حق ةیساخت، که در سا

و  ها شرفتیپ نیهمة ا. فرما خواهد شد حکم یتیپهنة گ
عدالت  یحوزة اجرا در تیامن یورود شورا نةیتحّوالت زم

 نیرا هموار ساخته است و اگر اقدامات ا یالملل نیب یفریک
 نتظارا ینداشت، حّت یاسیو رنگ س ینشینهاد حالت گز

 زین یرادیبود و با ا یاز اقدامات فعل شتریبه مراتب ب انیجهان
 .(303: 3937 پور، یقل) شد یرو نم روبه

سرکوب مردم  199در قطعنامة  3393در سال  ن،یهمچن
عراق محکوم کرد و  یها از بخش یاریرا در بس یرنظامیغ
در منطقه  یالملل نیامنیت ب دکنندةیآن را تهد یامدهایپ

. وجود دارد زیدر حقوق بشردوستانه ن تّیوضع نیهم. دانست
 شورای امنیت یاز سو صادره یها قطعنامه دها،یبا وجود ترد

در مورد صالحیت  دیبر ترد یخط بطالن یدر بحران بوسن
به  دیشا. اند دهیحقوق بشردوستانه کش نةیدر زم شورای امنیت

 فیوظا یدر زمان جنگ دارا جرأت بتوان گفت شورای امنیت
و خاموش کردن  دنیبخش انیپا یکیت که اس یدوچندان

 یها جنگ از طرق مخلتف از جمله روش یها شعله
مقّررات مربوط به مخاصمات  لیتحم یگریو د کیپلماتید

همان  نهایا. در جنگ است ریدرگ یمسّلحانه به کشورها
هرچند با تعّلل در بحران  هستند که شورای امنیت یاقدامات
صلح  یها شورا از طرح نیا ،سو کیاز . انجام داد یبوسن
کرد و از  تیحما اصماتمخ نیدادن به ا انیپا یشده برا  ارائه
و اجراء قواعد  رشیرا به پذ یبوسن یها صرب گرید یسو

 (011: 06۲6 ،یطبس یتوّکل)بشردوستانه مکّلف کرد 

های جدید و تشخیص تهدید امنیت به  ورود به عرصه -0-7
 مانند برخورد با ویروس ابوال

های  ترین نمونه های ایدز و ابوال از جمله برجسته بیماری
های  گیری بودند که تبدیل به بحران های همه بیماری

سال  2066قطعنامه  شورای امنیت در. بهداشتی جهانی شدند
منشور  61مطابق با ماده  را ، شیوع ویروس ابوال2104

نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت  سازمان ملل متحد
المللی به حساب آورد، بلکه عامل تضعیف کننده ثبات  بین

های مدنی،  ثر از بیماری دانست و بروز ناآرامیأکشورهای مت
منیتی تر شدن فضای سیاسی و ا های اجتماعی و وخیم تنش

شورای » .های آن بیماری برشمرد کشورهای مذکور را از پیامد
، شیوع 7030سپتامبر  39در  7333امنیت با صدور قطعنامة 

ویروس ابوال در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت 
المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به  بین

https://undocs.org/en/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/en/S/RES/2177(2014)
https://legal.un.org/repertory/art39.shtml
https://legal.un.org/repertory/art39.shtml
https://legal.un.org/repertory/art39.shtml
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این رکن سازمان . جغرافیایی اعالم کرد هحفظ صلح در این پهن
منشور اقدام  70 هترین مسؤولیت خود طبق ماد ملل با تکیه بر مهم

تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح . به صدور قطعنامه کرد
های مختلفی  پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه

، رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند که احتمال آن می
رسد تا جایی که عملکرد شورای  به نظر می. پذیر کرده است توجیه

های اعالمی منطبق با چارچوب اصول و  امنیت در صدور قطعنامه
شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت  اهداف تعریف

منبعی  همنزل های آن به ها باشد، امکان استناد به قطعنامه دولت
لسانی و نقی ). «شود عام تسهیل می الملل معتبر در حقوق بین

  (3009: 3931زاده، 

های درمان و تندرستی در مورد  شورای امنیت به حوزه
تشخیص . گیری آن نیز ورود کرد ویروس کرونا و همه

المللی، شورای  عنوان بحرانی بین هگیری ویروس کرونا ب همه
 آن داشت تا با ورود به موضوع، نقش امنیت سازمان ملل را بر

المللی  کلیدی خود را که همانا حفاظت از صلح و امنیت بین
، دبیر آنتونیو گوترش. ایفا کند 2۱62قطعنامه  است، با تصویب

داده  هشدار کل سازمان ملل متحد در اینباره به شورای امنیت
های  گیری ویروس کرونا، از قابلیت تشدید ناآرامی بود که همه

اجتماعی و خشونت برخوردار است که به نوبه خود امکان 
پیکار با آن را محدود و در عین حال مانع از حل و فصل 

در واقع، . شود ای و ملی می المللی، منطقه های بین نزاع
مثابه نبرد یک نسل برای بقا  را بهگیری ویروس کرونا  همه

در . کند باید نامید که آرامش و امنیت جهان را تهدید می
های فراوان، در تاریخ  نهایت شورای امنیت پس از گمانه زنی

ای  تصمیم خود مبنی بر تصویب قطعنامه 2121ژوییه  0
منظور حمایت از درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای  هب

پذیر،  در مناطق جنگ زده و آسیب بس جهانیبرقراری آتش 
در این . را اعالم نمود 01 -جهت مبارزه با ویروس کووید

قطعنامه که به اتفاق آرا به تصویب رسید، شورای امنیت 
بس عمومی و فوری در تمام  درخواست توقف و آتش

های  های مخاصمه را صادر کرد و به شکلی از تالش وضعیت
حد و نمایندگان ویژه وی در این دبیرکل سازمان ملل مت

 .راستا حمایت نمود

به اتفاق آراء و با  2121 یجوال 0 خیدر تار تیامن یشورا
خود که حفظ صلح و  فهیوظ نیتر یو اصل نیاستناد بر اول

در چارچوب منشور سازمان ملل است،  یالملل بین تیامن
بر آتش بس و ترک مخاصمه بشردوستانه  یای مبن قطعنامه

به  ایدر سراسر دن یریدر مناطق درگ یروز متوال 11 یبرا
کرونا و به منظور امکان انتقال مطمئن،  روسیو وعیش لیلد
خدمات مربوط   هیهای بشردوستانه، ته مانع و مداوم کمک یب

طرف مطابق با اصول بشردوستانه،  یب گرانیباز لهیبوس
 یهای پزشک حال انجام کمک نیو استقالل و در ع یطرف یب

 .کرد بیالملل را تصو مطابق با قواعد حقوق بین

اجازه ورود به دریای سرزمینی یک دولت دیگر برای  -0-9
 مبارزه با دزدی دریایی 

ها  ظهور مجدد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی
پس از یک دوره رکود در سواحل سومالی و خلیج عدن، 

دی، حیات عنوان تهدیدی جدی علیه ایمنی دریانور به
دریانوردان، خدمه و مسافرین، اقتصاد داخلی کشورها و به تبع 

های  آن تجارت جهانی، محیط زیست دریایی و ایمنی کشتی
دزدی دریایی از سال . رود ساحلی و غیرساحلی به شمار می

باری که بر صنایع  تاکنون عالوه بر اثرات زیان 7001
میلیارد دالر بر  39گردشگری در جهان داشته ساالنه بالغ بر 

بر این  .های مربوط به تجارت دریایی افزوده است هزینه
اساس، مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل 

های جامعه  ترین چالش سومالی و خلیج عدن، به یکی از مهم
. المللی در دهه اول قرن بیست و یکم تبدیل شده است بین

دار حفظ صلح و امنیت  که عهدهشورای امنیت سازمان ملل متحد »
المللی بوده متعاقب فعالیت گسترده و مجدد دزدان دریایی در  بین
ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن  المللی به های مهم بین آبراه

المللی را با تهدید جدی مواجه کرده اقدام به  که صلح و امنیت بین
وسه  بیست) تصدور تعداد زیادی قطعنامه در این راستا نموده اس

آور حقوق  های شورای امنیت جزء منابع الزام قطعنامه(. قطعنامه
ها همانند  الملل محسوب شده و کشورها مکلف به رعایت آن بین

ها رادارند،  ها که عضویت آن دیگر تعهدات مندرج در کنوانسیون
 .(933: 3000کاظمی و حیدری، ) «دباشن می

عنوان مسؤول  امنیت بهای، شورای  در محور اقدامات مقابله
های متعددی در  المللی قطعنامه اولیه حفظ صلح و امنیت بین

https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067632
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های  مورد وضعیت سومالی صادر نموده، از جمله قطعنامه
 7009یعنی در واقع در سال .3930،3931،3999،3900،3901

بیشترین قطعنامه شورا به این موضوع اختصاص داشت که 
شورا بر اساس فصل . دده اهمیت باالی موضوع را نشان می

هفتم منشور و پیرو درخواست رئیس جمهور سومالی مبنی بر 
المللی برای مبارزه با دزدی دریایی قطعنامه  کمک جامعه بین

این قطعنامه که به اتفاق آراء توسط  .را تصویب نمود 3903
کشورها را  ،کشور عضو شورا به تصویب رسید 30تمامی 

دزدی دریایی و مسلحانه در دارد که جهت سرکوب  مجاز می
همچنین در این  .دریا، تمامی اقدامات الزم را به عمل آورند

قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی 
هستند خواسته شده مشارکت فعاالنه داشته و ناو یا هواپیما به 

شایان ذکر است که تمهیدات مندرج در  .منطقه اعزام کنند
در ادامه تمامی  .عنامه مختص سومالی بوده استاین قط

اند که به منظور  المللی تشویق شده های بین کشورها و سازمان
هماهنگی فعالیت هایشان در مبارزه با دزدی دریایی هرچه 

 .اندازی نمایند راه المللی همکاری بین سازوکارتر یک  سریع

عی را های شورای امنیت راهکارهای متنو طورکلی قطعنامه به
در عرصه مقابله مؤثر با دزدی دریایی پیشنهاد داده که در 

مدت توانسته است بر روند گسترش دزدی دریایی  کوتاه
تأثیرگذار بوده و با همکاری کشورهای مختلف امنیت را در 

 .المللی برقرار سازد های بین برخی از آبراه

المللی و  همکاری شورای امنیت و دیوان کیفری بین -0-0
 ض مصونیت مسؤوالن جنایتکارنق

توان تحول در کارکرد شورای امنیت از  هایی که می از مؤلفه
سیاسی به شبه حقوقی دانست، اقدام در یک فرایند درجهت 
زدودن مصونیت دولتمردان از اقدامات و اتهامات کیفری 

 زیو ن الملل نینظام حقوق ب یفعل شیگرا. المللی است بین
 شتریب انتیجانبة ارکان سازمان ملل در جهت ص  همه کردیرو

 یعرف یا قاعده یریگ لو حقوق بشر به سمت شک تیاز بشر
ها به هنگام ارتکاب  سران دولت یفریک تیمصون یدر نف

با وجود . باشد یدر حال توسعه و تحول م یالملل نیب اتیجنا
لغو  یعرف هقاعد یریگ  از شکل توان  یکه م یدر حال ن،یا
 یفریک یها  ها در نزد دادگاه  سران دولت یفریک تیصونم

صحبت کرد،  یالملل  نیب میجرا کاببه هنگام ارت یالملل بین
در حال حاضر تا  یمل یها  در خصوص دادگاه یصحبت نیچن

اصل  ،یمل یها  در دادگاه .درس  یم   نظر   به زیآم  اغراق یحدود
 ناست که سرا نیا یعموم الملل  نیشده در حقوق ب  اعمال
 ییها  دادگاه نیمطلق در برابر چن تّیها از مصون  دولت

 (.Cassese, 2008: 321) برخوردارند

 ییای، دادگاه اسپان3333در مارس  زیکاسترو ن دلیف یهدر قض
 یبررس یبرا تشیخود، ضمن اعالم عدم صالح یدر رأ

 سیرئ یکه و کند  یکاسترو، تأکید م دلیبه ف یانتساب اتیجنا
 تیرو از مصون نیدر حال خدمت دولت کوبا محسوب و از ا

 یکردیرو نیچن. (71: 3993 ،یسبحان) برخوردار است یفریک
توسط دادگاه  مباوه،یز ورجمه سیرابرت موگابه، رئ یهدر قض

 ،یعبدالله)اتخاذ شد  7000در سال  کننده  یدگیرس ییکایآمر
آنها،  یفرمانیک  یمقابله با ب یکارها از راه یکی .(300: 3993

و  ارهایاز مع ،یاست که در کنار عناصر مّل ییها  تأسیس دادگاه
مانند دادگاه مختلط  ارند؛برخورد یالملل  نیب یها  مؤلفه

جمهور  سیرئ لور،یکه ضمن محکوم نمودن چارلز ت رالئونیس
که از  ییها  ها را در برابر دادگاه  سران دولت تّیمصون ا،یبریل

 .برخوردارند، رد کرد یالملل  نیب صیخصا

درواقع باید گفت شورای امنیت درخصوص نحوه عمل 
مردان یک کشور نیز حساس است و این امکان را دارد  دولت

مند حقوق بشر در حین به  که درصورت نقض گسترده و نظام
قدرت گرفتن یا در زمان حکمرانی، وضعیت پیش گفته را 

شورای . مللی قلمداد نمایدال نقض و تهدید صلح و امنیت بین
در حالی کودتای  درمورد هائیتی، 903امنیت در قطعنامه 

جمهور  نظامیان این کشور و ممانعت از اعمال حاکمیت رئیس
را محکوم کرد که تا پیش از ( ژان برتراند آریستید)این کشور 

گرفتن قدرت در  دست آن کودتا، یکی از طرق مرسوم به
 . رفت ار میشم المللی به جامعه بین

جایی که دولتمردان و  البته این اقدام مثبت است از آن
توانند به بهانه امور داخلی و  دانند که نمی مسؤوالن می

ها را  حاکمیت ملی، هر اقدامی انجام دهند و حقوق انسان
شورای امنیت نیز باید در همه جا بدون تبعیض و .  نقض کنند
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قوق بشر به رصد و امور سیاسی و بنابر اصول و قواعد ح
 . محکومیت نقض حقوق بشر اقدام کنند

 گونه هیچ ها دولت سران اساسنامه، 73 ماده موجب به

 مصونیت و ندارند المللی کیفری بین دیوان برابر در مصونیتی

. رود می بین از المللی بین جنایت ارتکاب با دولت رئیس
 مقامات چند علیه بازداشت حکم صدور (01: 3933اختری، )

 معمر ساحل عاج، سابق جمهور رییس باگبو جمله از دولتی

 ارتکاب اتهام به کنیا جمهور رییس کنیاتا و لیبی حاکم قذافی

 المللی بین کیفری دیوان در آنها تعقیب المللی و بین جرایم

 مصونیت که عدم را دیوان اساسنامة بنیادین اصول از یکی

 توان می همچنین .رساند ظهور منصة به است ها دولت سران

 به سودان جمهور رئیس البشیر عمر بازداشت صدور حکم به

 جوالی در جنگی و جنایات بشریت علیه جنایت ارتکاب اتهام

به  7009 جوالی در وی علیه دوم، بازداشت حکم و 7003
 33 ماده 9 بند طبق آن پی در که کرد اشاره کشی نسل اتهام

 که متحد ملل دول همه و عضو از دول دیوان روم، اساسنامه

 در را جمهور سودان رئیس نمود، تقاضا نیستند دیوان عضو

 تحویل و نمایند بازداشت شود یافت آنها قلمرو در که صورتی

 به اما نیست، دیوان عضو سودان دولت اگرچه .دهند دیوان

 از عضو غیر یک دولت وضعیت ارجاع با دیوان مقامات اعتقاد

 و شود می سلب آن مقامات مصونیت امنیت، شورای سوی

 خود سوی از نه بازداشت، قرار اجرای در بایست ها می دولت

 دول .کنند عمل شورای امنیت و دیوان از نمایندگی به بلکه

 ملل منشور مقررات موجب به اساسنامه، عضو غیر و عضو

 در و هستند شورای تصمیمات اجرای رعایت به متحد موظف

 اجرای اولویت)متحد  منشور ملل309 معاهده ارتباط این

 .است استناد مورد( منشور از ناشی تهدات

 شورای امنیت و تأسیس نهادهای قضایی  -0-0
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد، 

. های خود در پیش گرفته است ای متفاوت در فعالیت رویه
لمللی، ا شورا با ارائه تفسیری موسع از صلح و امنیت بین

ای گسترش داده  مالحظه طور قابل به محدوده فعالیت خود را
 . و حتی در مواردی اقدام به نوعی قانونگذاری کرده است

 كه تقاضا این با3093 و 3077 نامه قطع دو از 3 بند اساس بر

 كه شود ایجاد موقعیتی اگر رم، اساسنامه از 31ماده  با مطابق

 دولت ازیك فعلی یا سابق پرسنل یا رسمی مشمول مقامات

 مربوط فعلی ترك یا فعل جمله از شود، رم اساسنامه عضو غیر

 ماه 37 برای ملل، سازمان یافته یا استقرار مجاز عملیات به

امنیت شورای  اینكه مگر گیرد؛ نمی صورت تحقیقی یا تعقیب
این امر دخالت آشگار یک رکن . تصمیم دیگری اتخاذ نماید

که باید ( دیوان)در یک رکن قضایی ( شورای امنیت)سیاسی 
 (. 393: 3939سلیمی، )شود  مستقل باشد قلمداد می

عنوان قانونگذار جهانی در برخی موضوعات که حتی  شورا به
المللی مدون شده است، تعهداتی فراتر  در قالب معاهدات بین

عنوان مثال،  به (91: 3930ی و بذار، موسو). ایجاد کرده است
ترتیب، تعهداتی فراتر از  هب 30007و  33933 های قطعنامه

 المللی برای نظارت بر تأمین مالی تروریسم کنوانسیون بین
( 3319) ای های هسته معاهده منع گسترش سالحو ( 3333)

 . اند ایجاد کرده

دادگاه مختلط توسط سازمان ملل  هجانب  کی تأسیسامکان 
که بنابر اختیار و تشخیص شورای امنیت سازمان ملل  متحد

متحد است ازجمله موارد دخالت و حضور شورای امنیت 
 . عنوان یک رکن سیاسی در امور قضایی است به

دولت  با ۀمعاهدتواند در قالب  همچنین شورای امنیت می
بادرت ورزد همچون به تأسیس دادگاه م تیمحل ارتکاب جنا

که از این جهت  کامبوج، لبنان رالئون،یسهای  دادگاه تأسیس
همچنین شورای امنیت به طریق دیگری نیز . تشکیل گردید

شود و  ثر و راهگشا واقع میؤدر تشکیل و ایجاد نهاد قضایی م
 کیو  تیدولت محل ارتکاب جنا انیم همعاهد آن انعقاد
به مانند از سازمان ملل  ریغ یا  منطقه ای یالملل  نیسازمان ب

همچنین شورای امنیت این امکان را . است دادگاه سنگال
و انعقاد  تیجنابدون درخواست دولت محل ارتکاب دارد تا 
 موریت یها  دادگاهمانند  به جهت تشکیل دادگاه ویژه   معاهده

 . اقدام کند و کوزوو یشرق

 

                                                           
1- SC Res. 1373, 28 September 2001. 
2 -SC Res. 1540, 28 April 2004. 
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 گیری نتیجه
 شده ایجاد پایدار صلح ایجاد منظور به نیز متحد ملل منشور

. آمد خواهد وجود به عدالت سایة در تنها پایدار صلح و است
 را عدالت خود وظایف به عمل در باید امنیت شورای بنابراین،

 به صورت این در غیر .كند عمل آن به و گرفته نظر در

 نیز منشور و نكرده، عمل منشور طبق خود وظایف و تعهدات

 آن مقررات به توان نمی كه است كشورهابین  ای معاهده

 .نمود عمل گزینشی صورت به

منتسب به  نکهیا لیسازمان ملل متحد، به دل تیامن یشورا
آن مورد  یها و قطعنامه ماتیسازمان ملل متحد است، تصم

 نیو به هم ردیگ یقرار م یالملل نیقبول همگان در عرصة ب
 نیبرخوردار اس، که به هم ییاز اقتدار و موضع باال لیدل

 یفریک یها ورود به معضالت و بحران ییواسطه توانا
اقتدار و موضع  نیا گر،ید یاز سو. کند یم دایرا پ یالملل نیب

که  ییحل مشکالت همراه است با ابزارها یقدرتمند برا
از  تواند یدارد و با توسل به آنها م اریدر اخت تیامن یشورا

تا اقدام  یوارد شده و حت یاقتصاد میو تحر یریشگیمرحلة پ
 شیپ یالملل نیب یفریک وانیارجاع پرونده به د ایو  ینظام
در تمام  تیامن یاست که امروزه شورا لیدل نیبه هم. رود

 ه،یسور ،یبیرواندا، ل ،یوگسالوی یها پرونده رینظ یمسائل
در موضوعات  گرید یاز کشورها یاریسودان و بس ن،یفلسط

 سم،یترور ،یکش  نسل ت،یبشر هیعل تیجنا ،یجنگ تیجنا
که  یقیمصاد ریانقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و س

 .نقش داشته است کند یم دیرا تهد یالملل نیو عدالت ب تیامن

و  یمختلط از دو بعد داخل یها تأسیس دادگاه لیدال
 یلیتوان به دال می ،یاز منظر داخل. قابل بحث است یالملل نیب

 یدگیرس یبرا یداخل یینظام قضا لیعدم تما ای یمثل ناتوان
ها  سران دولت تیمصون ،یالملل نیب میمؤثر و منصفانه به جرا

صورت  در یاسیاختالفات و تنش س شیافزا ،یدر محاکم مل
 یبرا یو وجود موانع قانون یداخل یینظام قضا همداخل

. ره کرداشا یتوسط محاکم مل یالملل نیب اتیبه جنا یدگیرس
 یفریک وانید یتیصالح یها تیمحدود زین یالملل نیاز منظر ب

 کیتأسیس  یبرا تیامن یشورا لیو عدم تما یالملل نیب

 لیدال نیرت از مهم یاختصاص یالملل نیب یفریدادگاه ک
 .شوند یتأسیس محاکم مختلط محسوب م

هاایی کاه    شورای امنیت سازمان ملل متحد با ورود به عرصه
هاای فاراروی جامعاه بشاری      تغییر تهدیدها و چالشناشی از 

هاای ویاژه بارای     هست و صدور قطعنامه و تشاکیل دادگااه  
مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر در عمل وارد حوزه حقوقی 
شده است که این اقدام هرچناد بایاد باا احتیااط و براسااس      

المللی باشد، اماا باا   اصول کلی حقوق و آرا ورویه قضایی بین
نتیجه مثبت اقدامات شورا در حاوزه هاایی همچاون     توجه به

دزدی دریایی، برگشت رییس جمهور قانونی هاییتی و مقابلاه  
 ابوال و کرونا و مقابله با تغییارات اقلیمای،   گیر با ویروس همه

 . ز اثر مهم و فوری برخوردار باشدتواند ا می

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

توسط  انفرادیصورت  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان
 .انجام گرفته است نویسنده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی. الف

عملکرد دادگاه کیفری » .(3933)اختری، نایب علی  -
: 33، دوفصلنامه گفتمان حقوقی .«ی از ابتدا تا اکنونالملل بین
01-13. 

های تحمیلی بر تحریم تأثیر .(3939)انصاریان، مجتبی  -
سسه مؤ: تهران. ایران از منظر دکترین امنیت انسانی

 . تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
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حقوق بشر و حقوق (. 3999) یعل ،یطبس یتوکل -
انتشارات  :زیتبر .الملل نیحقوق ب عهبشردوستانه در پرتو توس

 .ینب اسی

و  یالملل نیب یفریک وانید(. 3930) دونیفر ،یجعفر -
 .زانینشر م :تهران .یفریحقوق ک یساز یجهان

خشونت جنسی » .(3930)خالقی، علی و برزگر، محمدرضا  -
ی دادگاه تأکید بر رأعلیه زنان ایزدی به مثابه نسل زدایی با 

ی جزا و جرم های حقوق مجله پژوهش .«ی روانداالملل بین
 .00-79: 31( 1)، شناسی

 یبررس»(. 3933) یمهد ،یخانیو آقاعل یمهد ان،یذاکر -
و  ها تیسابق، فعال یوگسالوی یفریک یالملل نیدادگاه ب

 .790-733: 73 ،یخارج استیس یهنشر .«دستاوردها

تأملی بر مصونیت کیفری »(. 3993)سبحانی، مهین  -
پژوهشنامه  .«المللی  بین مقامات عالی رتبه دولتی در جرایم

 .03-70: (7)1، حقوقی

ارتباط شورای امنیت و دیوان » .(3939)سلیمی، صادق  -
فصلنامه  .«7030کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری  الملل بین

 . 703-393: 09، پژوهش حقوق عمومی

 یفریحقوق ک(. 3939)محمدجواد  ،یرضو عتیشر -
 .نشر جنگل :تهرانچاپ دوم، . یالملل نیب

 الملل نیحقوق ب(. 3930)محمدرضا  ،یگدلیب ییایض -
 .نشر گنج دانش :تهرانچاپ بیست و ششم،  .یعموم

سازمان ملل  تیامن یشورا»(. 3930)رضا  ،یزارنج یعال -
 یهنشر .«جهان یمتحد و نحوة اقدام آن در برابر کشورها

 .313-303: (7)9، حقوق و فقه ،یاسیمطالعات علوم س

مصونیت کیفری سران دولت » (.3993)عبداللهی، محسن  -
از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمر : الملل  در حقوق بین

: (0)1، الملل و تطبیقی  سالنامه ایرانی حقوق بین .«البشیر
303-331. 

 یدر اجرا نقش شورای امنیت(. 3937)غالمرضا  پور،  یقل -
 :علی آقایی، تبریزبه راهنمایی دکتر  .یالملل نیب یفریعدالت ک

 .زیدانشگاه تبر

مقابله با دزدی » .(3000)حیدری، سجاد  کاظمی، سجاد و -
های دریایی سواحل سومالی و خلیج عدن در پرتو قطعنامه

ثر اما محدود، تحقیقات ؤشورای امنیت؛ راهکارهایی م
 .933 -933: 30  .«حقوقی

رد عملک» .(3931)نقی زاده، یلدا  لسان، حسام الدین و -
شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابوال رویکردی نوین در 

-3003: 03، فصلنامه حقوق عمومی .«حوزه سالمت عمومی
3079. 

 .(3000)قربانی، علی  لکورج، علی منصور؛ عباسی، اصغر و -
فصلنامه  .«یالملل بینی در اسناد الملل بینی مجرمان کیفر بی»

 .090-039: 09، المللی های سیاسی و بینپژوهش

 همحاکم یفریک یالملل نیب وانید(. 3933) دیممتاز، جمش -
 نیحقوق بشردوستانه در سرزم هتخلفات عمد نیمتهم

نشر دفتر مطالعات  :تهرانچاپ سوم،  .سابق یوگسالوی
 .یالملل نیو ب یاسیس

نظارت قضایی » .(3930)بذار، وحید  موسوی، فضل اهلل و -
مجله  .«امنیت سازمان ملل متحدی بر شورای الملل بینمحاکم 

 .309-91: 00 ،المللیحقوقی بین

نظام (. 3930)فرناز  دهیس ،یرعباسیباقر و م دیس ،یرعباسیم -
نشر  :جلد دوم، تهران .از حقوق بشر تیو حما یابیارز یجهان

 .جنگل

و  لیدال»(. 3933) یعل ،یو رحتم نیحس ،یرمحمدصادقیم -
مختلط  یفریک یها دادگاه تأسیس یحقوق یمبان

پژوهش  یهنشر .«یالملل نیو ب یاز منظر داخل( شده  یالملل نیب)
 .97-31: 70 ،یفریحقوق ک

ارتباط و »(. 3933)میرمحمدصادقی، حسین و علی رحمتی  -
با دیوان کیفری ( شده المللی بین)های مختلط  همزیستی دادگاه
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، های حقوق کیفری آموزه امهفصلن .«المللی و محاکم ملی بین
30 :971- 901. 
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