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 مقدمه 
مبللارز  بللا   چنللدی اسللت کلله آرمللان  

 نیل   کیفری در شورای امنیت سازمان مل  بی

ای که اين نهلاد   گونه هب راهمیت بس ايی يافته

سیاسی با استفاد  از اختیارات خود در قاللب  

فصللل  هفلللتم منشلللور و از طريلللق ايجلللاد 

جازات م های ويژ ر فراهم کردن شرايط  دادگا

هلای   داف و اولويلت جنايتکاران را يکی از اهل 

 -خود قرار داد  اسلت و ايلن در حلالی اسلت    

 اق  در يلک تعريلم مضلیق و متعلارف از    حد

شلد  بله   تدقق وظلايم واگذار که  -واژ  صلح

ر و شللورای امنیللت يعنللی مدافاللت از صلللح

و  41ر 39 مواد امنی با تکیه برپیشگیری از نا

حقیقی را کله در   مجازات اشخاص ال اماً ر42

الملللی   بینمور مرتکب جنايات يا مأمقاح آمر 

 در بر ندارد    رشوند می

توسط  المللی بیندادرسی کیفری  با آغاز

ها و آرمان مجازات امیدر (1)يک دادگا  جهانی

مجرمان و تالش برای برقراری نسبی علدالت  

ای که به  المللی به گونه بینکیفری در صدنه 

احتلراح  المللیر  بین یفریقول رئیس ديوان ک

حقللو  اصلل  باشللدر نلله اسللت نا   بلله برتللری

(www.Icc-cpi.int)تر شد ر تا حدودی پررنگ 

(Shabtai, 2007, pp.409-419)  

اساسلنامه   طبق مضمون و روح حاکم بر

در  شورای امنیت نیل  بايلد   گفتهر دادگا  پیش

و  تالقلی  از ايلن رو  تدقق عدالت سهیم باشد 

جهلانی بله معنلای    « صلح »پوشی مفهوح  هم

از طريللق همکللاری   «عللداالت»و  کالسللیک

اسی شلورای  کیفری و نهاد سی دادگا  جهانی

بنلابراين رابطله    پذير خواهد شد  امنیت امکان

که شورا  ای تنایم گرديد  گونه هاين دو نهاد ب

بتوانلد   العموح بله معنلای علاح    در مقاح مدعی

در  پروند  تعقیب کیفلری اشلخاص ملتهم را   

به ديوان ملذکور   1«وضعیت»لب ارجاع يک قا

 تدقق بخشد 

 رغم همه موان  و مشکالتر ترديد علی بی

کنندگان منشلور حفلن نالاح     مطلو  تدوين

بللدين ر وحللدت در عللین ک للرت بللود  اسللت

يلک   توضیح که اگرچله منشلور ملل  متدلد    

شلمولی   سری قواعد و تعهدات حقوقی جهلان 

ين را در قالب اصول و اهداف مل  متدد تلدو 

کرد  و سازمان ملل  را مسللول تدقلق آنهلا     

نهلاد سلازمان ملل  و     املا  رمعرفی کرد  است

رسیدن به اين  توس  به سازوکارهای آن برای

هللای  يلک را  از را  طريقیلت دارد )  هلا  هلدف 

متعدد ممکن است باشد( اما در منطق حاکم 

المل  اين مسللله   و نااح حقو  بین بر منشور

کارها و ا در قالب سازوه همکاری دولت از مان 

ای  منطقله  هایقبی  نهادهای ديگر از  سازمان

ديگر مجلام  اعلم از حقلوقیر سیاسلی و         و

                                      
1-Situation 
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دارد اين است که  آنچه اهمیت (2)نخواهد شد 

شد  در منشور بايد توسط  هنجارهای منعکس

هللای عضللو و حتللی در برخللی مللوارد   دولللت

زيلرا کله    رهای غیر عضو مراعات گلردد  دولت

ت مربوط ) به( و ناشی از اين هنجارهلا  تعهدا

کله   های ديگلر مندرج در سازوکار بر تعهدات

المللللی دوجانبلله و  در قالللب معاهللدات بللین 

برتلری خواهنلد    شلوندر  چندجانبه ظاهر ملی 

 (3)داشت 

بنابر اين رژيم حقوقی حاکم بر ارتباط و 

بللا المللللی  بللیننهادهللای قضللايی  همکللاری

سلس  ؤد محتی اگلر سلن  -سازمان مل  متدد 

 منعقلد  بلین   الملللی  بلین آنها يک عهدنامله  

 از اين منطلق تبعیلت   -های عضو باشد  دولت

  (Condorelli&Villaqando,2002) کنللد مللی

درک پیونللد نهللاد شللورای امنیللت و ديللوان  

نیسلت    موضلوع دشلواری   المللی بینکیفری 

اين اسلت کله در   ر م  داردآنچه که نیاز به تأ

جهلت بلودن    مر سلازش و هل  پرتو ايلن پیونلد  

دو مفهللوح مهللم و مقللدس يعنللی   )کللردن(

چگونله عمللی خواهلد    « علدالت » بلا  «صلح»

شد؟ در صورت داير بودن امر بر رجدان يکی 

دلی  ماهیت ويژ  مناسلبات   هبر ديگریر که ب

معمول و نلا آشلنايی هلم    الملللی املر نلا    بین

يلک را بايلد برتلری داد؟ آ لار و      نیستر کداح

نهللادی و  عواقللب ايللن رجدللان بللر ناللم   

 تشکیالتی چیست؟

در بلین الملللی   کیفلری   ال ديلوان اشتغ

دسلتور جللب    پروند  سودان و موضوع صدور

یس جمهور سودان توسط شلعبه مقلدماتی   رئ

هللای  تللابلويی اسللت کلله در آن چللالش  رآن

سیاسلی مربلوط بله برخلی از ايلن       -حقوقی

االت به نمايش در آمد  است  در اين مقال ؤس

ن ارزش اقدامات ديلوان  تبیی بر آنیم تا ضمن

دستاورد چند د   به عنوان المللی بین کیفری

در تالش بله برقلراری    المللی بینساله جامعه 

 رعدالت نسلبی در جهلان پلر آشلو  کنلونی     

آن را در پرتلو ايلن    مشکالت و موان  نهلادی 

بله   عمر حسن البشلیر  پروند  و موضوع جلب

طلور   هکله بل  را یس جمهلور سلودان   عنوان رئ

بله    ر هسلتندر متأ مالحاات سیاسی عمد  از

  تصوير بکشیم 

به دیـوان   ارجاع یک پروندهـ 1

به فصل هفت  المللی بین کیفری

شورا  تنها محمل حقوقی ،منشور

در مبــارزه بــا  در اقــداع عملــی

 کیفری  بی
ملوادی از منشلور کله نلاظر بله       منطو 

ر باشلند  تکالیم و اختیارات شورای امنیت می

شورای امنیلت بايلد    ندکها گويای اين واقعیت
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حللافن صلللح و امنیللت يللا بلله عبللارت ديگللر 

باشلد تلا    الملللی  بلین نگاهبان نالم عملومی   

در  الملللی  بلین نهادهای ديگر اعم از مللی يلا   

 هللای ديگللر از جمللله آرمللان پرتللو ايللن ناللم

هلای خلود    برقراری عدالت را سرلوحه فعالیت

قلرار دهنلد  بنلابر ايلن در منطلق حلاکم بللر       

ن مصللدت عملومی ايجلاد يلک     منشور اوللی 

بايد توجه اما  رباشد می مدیط دور از خشونت

از طريلق   داشت که آراملش و امنیلت واقعلی   

پلذير   جنايلات مهلم امکلان    تعقیب و مجازات

 ردر حیطه تکالیم شورا نیست است که ظاهراً

الزمه حیلات مبتنلی بلر علدالت      اما اين مهم

 بخش اسلتقرار ديلوان   عیتی که الهاحواق است 

 ,Luigi&Santiago) است بین المللی یفریک

2002, p.627)   

شلورای امنیلت    به همین دلی  است که

ر اشخاص المللی بینهای نهاد بسان بسیاری از

المل  به اين نتیجله   نو متخصصین حقو  بی

با تالش بلر خلاموش کلردن     رسید  که صرفاً

تلوان بله صللح واقعلی      های جنگ نملی  شعله

را اتخلا  کلرد تلا    دی بلکه بايد رويکلر  ررسید

های بروز جنگ از بین برود و اين مهلم   زمینه

تلالش بلرای اجلرای    مگر بلا   ريابد تدقق نمی

ست که شورای امنیت ديلری  رو عدالت  از اين

واسطه تمسک بله نالاح امنیلت     هنیست که ب

سلودای کملک بله     جمعی مندرج در منشلور 

 عدالت نی  در سر دارد  قرارتاس

منوعیت توسل   متعاقب گنجاندن اص  م

ها پذيرفتنلد   نامشروع به زور در منشورر دولت

تا شورای امنیت بلا برخلورداری از اب ارهلای    

ارگللان واقعللی  قهللری و ناللامی الزح بسللان 

زيرا که  رانجاح وظیفه نمايد المللی بینامنیتی 

 ردر طللول جنللگ جهللانی دوح و بعللد از آن  

نسبت به حفن صلح  المللی بیندغدغه جامعه 

های  پیشرفت  ف ونی يافت المللی ینبو امنیت 

در تولیلد  در زمینله صلناي  نالامی و    شگرفی

ود آملد و همله ايلن    وجل  ههای کشند  ب سالح

ای بللود کلله حفللن صلللح  تدللوالت بلله گونلله

ترين دغدغه جامعه جهلانی شلد و تملاح     مهم

 جمله احتراح به ساير قواعد های ديگر از هدف

 (4)عللدالتقللراری المللل  و بر حقللو  بللین 

الشعاع آن قرار گرفت  به اين ترتیلب در   تدت

کاری سلازو  عاقالنه اين بود کههای بعدی  گاح

کسی را بلا  »جای فلسفه  طراحی شود تامو ر 

 را بگیرد و در اجرای آن« 2کسی کاری نباشد

ملدت کله   اهداف بلند ای فراهم شود تا زمینه

ترين آنها تضمین و ارتقاء حقو   اساسی همانا

 تر میسر گردد و کرامت انسانی اس

المللللی  بللینبنللابر ايللن اگللر ايللن نهللاد  

گستری به اقداح عمللی   بخواهد در بار  عدالت

                                      
2- Laissez faire 
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راهی غیر از توس  به نااح امنیت  ردست يازد

 جمعی مندرج در فص  هفتم منشور نخواهلد 

داشت  سازو کار منشور در بار  امنیت جمعی 

 المللی بینبر اساس يک نوع قرارداد اجتماعی 

زيرا کله بله قلول آقلای      گرديد  است استوار 

ها بر  تعهد دولت بر طبق اين فرمولر دوپوئیر

پلذيرش اسلتقرار    در ازاء عدح توس  بله زورر 

امنیت برای همهر توسط همه و بر ضلد  »ايد  

بود  است  بلا   «(Dupuy, 1998, p.523) همه

 کله  کسی مدعی نبود  و نیسلت  هیچ حال اين

منطبق بلر   ماًساختار و ماهیت حقوقی آن ال ا

چلرا   ردر مفهوح اخالقی آن است معیار عدالت

حفلن   که مفروض هر نالاح امنیلت جمعلیر   

 يا وضلعیت صللدی اسلت کله     3وض  موجود

های برتر در ملورد کلم و کیلم آن بله      قدرت

 ,Kenneth&Thompson)انلد   رسلید   توافلق 

1965, p.291)   

 سیسلللتم امنیلللت جمعلللی  وانگهلللیر

رای ويژگللی دا ابتللدا بلله سللاکنر گفتلله پللیش

ايللد  همبسللتگی بللا اتکللا بلله  دفللاعی بللود  و

از  هار کلامالً  ولیت دولتجهانی مبتنی بر مسل

آل  ی اتداد سنتی ملهم از مفهوح ايلد  ها نااح

)يعنللی صلللدی کلله آيینلله  صلللح و امنیللت 

است  در  شد متماي   نمای عدالت باشد( تماح

هر کشوری برای امنیت خلود   چنین شرايطی

                                      
3- Statu que 

بايلد   می شد  و هر تجاوزی به ديگران وابسته

سرکو  و دفل    المللی بینتوسط همه جامعه 

 رشلورای امنیلت  در ايلن نالاح   شود  در واق  

هايی خواهلد بلود کله بايلد بله       نمايند  دولت

ياری دولت قربانی تجاوز بشتابند و ايلن نهلاد   

اقلداح   المللی بینبه نمايندگی از طرف جامعه 

 خواهد کرد   

قعیلت کله سلاخت    کید بر اين وابرای تأ

مبتنی بلر   حقیقی نااح امنیت جمعی منشور

 اصول و قواعد عدالت توزيعی نبلود  و عملدتاً  

در جستجوی برقراری وضعیت بدون جنگ و 

 بايلد  رنله جسلتجوی علدالت    رباشد می تهديد

 نیم:کرا يادآوری  های آن برخی از ويژگی

برگردانللی از اوضللاع   رايللن ناللاح  اوالً 

ر دور  بعد از جنلگ  سیاسی حاکم بر جهان د

زيرا که پنج قلدرت بل ر     ردوح جهانی است

را برای خلود   جايگا  دائمی در شورای امنیت

 24ی که مطابق ملاد   مدفوظ داشتند  شوراي

بايد متلولی اصللی صللح و امنیلت      می منشور

بود  و در انجاح وظائم مدولله بله    المللی بین

 بنابر اين در عم  نمايد  المللی بینناح جامعه 

در واقل    يک جمله بايد گفت که اين فرمولر

ر در بازتا  رئالیسم سیاسی آن زمان بود   انیاً

سیسللتم منشللور ايللن فقللط وقللوع مخاصللمه 

زآن با عنلاوين  منشور ا 39)در ماد   مسلدانه

 يلاد شلد  اسلت(    نقض صللح و عمل  تجلاوز   
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 نیست که موجب اشتغال شورا به يک پروند 

جلود يلک   بلکه بله مدلض اينکله و    رشود می

الملللی بله    و امنیت بینتهديد نسبت به صلح 

تشخیص اين ارگان مدرز شلد و خلود احلراز    

اين مسلله نی  در صلالحیت شوراسلتر ايلن    

تللا در قضللیه  کنللد نهللاد صللالحیت پیللدا مللی

حتی برای دف  خطر  ند وکآمد  مداخله پديد

به اقداماتی دست يازد که آ ار منفی احتمالی 

از منالر ملوازين   اين اقلدامات ممکلن اسلت    

چلرا کله     عدالت اخالقی قاب  توجیله نباشلد  

شللد  از تهديللد و  تفسللیر ارائلله ممکللن اسللت

می ان آن و اتخا  مراتب اقدامات عملی بلرای  

آمی  و غیلر   تبعیض برخورد با آن تهديد کامالً

هلر سلازوکار    ردر هر صورت اماعادالنه باشد  

نیل  ممکلن    هلايی  تمتکی بر نیروی قهری آف

لیل   اشته باشد و عاقالنه نیسلت بله د  است د

هلای موجلود    یاحتمال سوء استفاد  از نارساي

را   در المللی بینجامعه  راز اين پتانسی  قوی

 مبارز  با جنايات و جانیان بهر  نبرد  

بینی مقلررات   که هدف از پیش یاز آنجاي

تضلمین امنیلت جمعلی    ر فص  هفتم منشلور 

از ای  در چللارچو  آن مجموعلله لللذا راسللت

ی به شلورای امنیلت   يها و اختیارات اجرااب ار

حقوقی را اعتقاد بر نوين اعطا شد  و دکترين 

اين است که سیستم امنیت جمعی در بسلتر  

وسلتگی هلر   زمان ضمن پیشرفت به سوی پی

قابلیت اين را خواهلد داشلت کله     چه بیشترر

خودرا بلا مقتضلیات    رمین صلح واقعیبرای تأ

ن مرحلله از اقلدامات   زمان سازگار نمايد  اولی

شللورا در قالللب فصلل  هفللتم ايللن اسللت کلله 

و يک وضلعیتی را مالحاله    39براساس ماد  

مرحلله   ر  اگر شرايط ايجا  کنلد توصیم کند

 40بعدی اتخا  اقدامات موقتی بر طبق ملاد   

در ادامه شورا به اقلدامات قهلری    (5) باشد می

( و ناامی ) ماد  41اعم از غیر ناامی ) ماد  

 متوس  خواهد شد ( 42

بايلد بلر    شورا در آغاز ر39بر طبق ماد  

های عینی وجود تهديد بلر صللح   اساس معیار

جلاوزی را احلراز کنلد     يا نقض آن يا وقلوع ت 

حللله  هنللی يعنللی ارزيللابی  متعاقللب آن مر

هلر   حقوقی جهت يافتن پاسخ مناسلب بلرای  

شود   می گفته آغاز های پیش يک از سه مؤلفه

ايلن زمینله بلرای اعملال     اختیارات شلورا در  

 در فص  هفتم منشور بسیار قاب  توجه است 

و بلرای جللوگیری از    39راستای اعمال ماد  

شلورا از   ر40تشديد اوضاعر بلر اسلاس ملاد     

کند تا از اقدامات  می دعوت »طرفین اختالف 

« که بدين مناور اتخا  کرد  اسلت  « موقتی

تبعیت نمايند  همچنین شورا در قالب دستور 

ادر کنلد   بلس صل   تواند دستور آتش می موقت

 یری در ادامه پروند  البته اين اقداح موقتی تأ

 اشلت  تلر بعلدی نخواهلد د    و تصمیمات مهلم 
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تلر يعنلی    پايان اين مرحله آغاز مرحله جلدی 

توس  به اقدامات قهری و تدمی  تصمیماتی 

هلا   وقی به سانکسلیون است که در ادبیات حق

مرحلله و   ات در دو  اين اقلدام اند موسوح شد 

 بللا ماهیللت هللای متفللاوت بلله اجللرا گذاشللته

دسلته از   شود  تمامی ايلن مراحل  در دو   می

ی که شورای امنیت با آنها دست به يها پروند 

دو دسلته  گردنلد  آن   ملی  اجرا رگريبان است

ی کله موضلوع آنهلا    يهلا  انلد از پرونلد    عبارت

درگیری و نل اع مسللدانه دو يلا چنلد عضلو      

با يکديگر اسلت کله در آن    لمللیا بینجامعه 

دغدغه اصللی بلاز گردانلدن آراملش و تلرک      

ی که در آنها نقلض  يا قضاياي خصومت است و

 فللاحش حقللو  بشللر و بشردوسللتانه ارتکللا 

   (Combacau, 1974, p.94) يابد می

در طول حیلات شلورای امنیلت چله در     

ر دوران قب  از جنلگ سلرد و چله بعلد از آن    

اول وجود داشته کله   موارد متعددی از دسته

ر مجال پرداختن به آنها در اين مقلال نیسلت  

اما چند مورد از قضايايی را که دغدغه اصللی  

آن شلورای امنیلت   الملی و به تب   جامعه بین

نسلانی و  های حقلو  ا  اق در آنها تضمین حد

ملواردی    شويم می آوراجرای عدالت بود ر ياد

 که در آنها ممکن است هیچ نوع تهديد عینی

وجلود نداشلته    المللی بینبرای صلح و امنیت 

ناچلار   اما در هر حلال شلورای امنیلت    رباشد

هلای حقلوقی    تصمیمات خودرا در قاللب  بود 

بینی شد  بگنجاند تا برای آنها وجاهلت   پیش

 39حقوقی کسب کند و آن تمسک بله ملاد    

گونله   بايد توجه داشت همان باشد  می منشور

شلورای   دهلدر  ملی  که رويه ايلن نهلاد نشلان   

شللدت  امنیللت در احللراز تهديللد علیلله صلللح

دهلد   ملی  جرائم ارتکابی را ملورد توجله قلرار   

مللل ح نیسللت   امللا (74ص  ر1383 )زمللانیر

شللدت  اقللدامات اتخللا ی را تللابعی از درجلله

 الملللی  بلین آسیب وارد  بله صللح و امنیلت    

   اين شورا(Combacau, 1994, p.144) نمايد

قضلايای   در طول حیلات خلود بلرای برخلی    

تهديد کنند  صلح اقدامات شديدی را اتخلا   

گیلری  در بلا وجلود   گلاهی که  در حالی رکرد 

اقللدامات  اتخللا  تجللاوزر وقللوع مسلللدانه و

تری را سلر لوحله کلار خلود قلرار داد        ماليم

است  از اين منار در قضلیه سلودان و ماننلد    

عالو  بر اينکله خلود    آن بايد توجه داشت که

الله  را  اح الملللی  بینری اساسنامه ديوان کیف

بینی کلرد    يک وضعیت را به اين مرج  پیش

و در ايللن خصللوص مشللک  شللکلی پديللد    

موضلوع رعايلت    از حیث ماهیت نی  آيدر نمی

تناسلب اقلداح بللا درجله تهديللد قابل  بدللث     

بله يلک    زيرا که پروسه ارجاع پرونلد  ر نیست

اخم اقداماتی اسلت کله    ی صالحرمرج  قضاي

 چارچو  فص  هفتم اتخلا   درتواند  میشورا 
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عواقب قهلری اعملال فصل      سان کند و بدين 

 آن يعنی به اجرا گذاشتن هفتم در حالت اشدّ

 ضررهای ملادی و اقتصلادی   رمنشور 41ماد  

 شد  وارد قاب  توجهی به مردح کشور مجازات

ملاد    آيد و يا در بدترين حالت بلا اعملال   می

ر و توس  به زو منشور مراتبی از خشونت 42

های ناشلی از آن   آيد که آسیب می به اجرا در

 باشد  می شديدتر از مرحله قبلی نی 

بلله مراجلل   توسلل  شللورای امنیللت امللا

 الملللی  بلین ويژ  به ديلوان کیفلری    هی بقضاي

هلللدف  بلللرای مجلللازات مجلللرمین بلللا دو 

آموزی به ساير جنايتکاران و نی  تشفی  عبرت

  تمسک به فص ترين را  مدنی خاطر قربانیانر

هفلتم منشلور بلرای تضلمین حقلو  بشللر و      

 و در نهايت استقرار صلح واقعی حیات انسانی

های ويژ  بلرای   است که از منطق خلق ديوان

رسیدگی به جنايات ارتکلابی در چنلد نقطله    

دنیا از قبی  روندار بالکانر سیراللون و   الهلاح  

بللا ايللن حللال برخللی از     (6) گرفتلله اسللت 

صلرار دارنلد کله    حقوقدانان روی اين قضلیه ا 

 شورای امنیت در گاح اول بايد خود را نسلبت 

رسلد   می به شدت و حدت جرائمی که به نار

مقید نمايلد تلا بتوانلد ايلن      رارتکا  يافته اند

يافته خودرا توجیه کند که تهديدی بر صللح  

توسلط   ارجاع پروند  به ديوان داشته ووجود 

 بللود  اسللت موجلله شلورا بللرای دفلل  تهديلد  

 ( 82ص  ر1383 )زمانیر

ناگفته نماند که شلورای امنیلت حتلی     

قب  از پايان جنگ سرد در برخی از قضلايای  

مرتبط با حقو  بشلر بله منالور حراسلت از     

عدالت به فص  هفتم منشور توس  جسلته و  

از  ربه اقدامات قهری نی  دسلت يازيلد  اسلت   

جنلوبی   توان به قضلیه آفريقلای   می آن جمله

 سیاست آپارتايلد در  اشار  کرد  در برخورد با

مجمل    کشور هم شلورای امنیلت و هلم   اين 

عمومی سازمان مل  در حدود صالحیت خود 

خللوبی نشللان دادنللد  طللی  نسللبتا واکللنش 

 1953دسلللامبر  8مصلللو   721طعنامللله ق

بلرای تلأمین   »مجم  عمومی اعالح کلرد کله   

صلح پايدار فقط کافی نیسلت کله معاهلدات    

  جمعی برای مبلارز  بلا نقلض صللح و عمل     

    بلکه حفن صللح واقعلی    تجاوز منعقد شود

وابسته به رعايت تماح اصول و اهلداف اعلالح   

ويللژ  حقللو  بشللر و    شللد  در منشللور بلله  

  باشللد ملی « هلای سیاسلی بلرای همله     آزادی

ر خلود  191شورای امنیلت نیل  در قطعنامله    

آپارتايد را مخالم با اصلول و اهلداف   سیاست 

ه جهانی مندرج در منشور مل  متدد و اعالمی

 473حقو  بشر تلقلی کلرد  و در قطعنامله    

 سیاسللت تبعللیض: »اعللالح داشللت کلله خللود

نژادی جنايت علیه وجدان و کراملت انسلانی   
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شورا  های گیری گونه موض  اينرغم  است  علی

و مجم  عمومیر آنهم در عصر جنلگ سلردر   

حقوقدانان در بار  ارتباط نقض موازين بشری 

 الملللی  بلین نیلت  و عدالت با مسلله صلح و ام

يلک   برای توجیه مداخله شلورای امنیلت در  

ندارنلد  بخشلی از دکتلرين    اتفا  نار  قضیهر

(Bettati, 1995, p.622)   به درستی معتقدنلد

حقلو  بنیلادين    که نقض شلديد و گسلترد   

 الملللی  بلین انسان تهديدی بر صلح و امنیلت  

 ,Sucharitkul, 1984)دسللته ديگللر   اسللت

p.421) ممکن اسلت  » ند کههست بر اين باور

پرونللد  سللودان کلله در  )ماننللدای  در پرونللد 

امنیت  (مبدث بعدی توضیح داد  خواهد شد

بله جللد  و آراملش و کراملت انسلانی جمعلی     

آنکله خطلری متوجله     ر بلی باشد آسیب ديد 

بله آن معنلا کله در     المللی بینصلح و امنیت 

شلد    مشلهور اسلتر   الملللی  بینحوز  روابط 

الی اسللت کلله برخللی از  ايللن درحلل«  باشللد

 را عقیلللد  بلللر آن اسلللت کللله حقوقلللدانان

شللورای امنیللت  ( 265ر ص 1383پورچیللار)

توانللد وضللعیتی را بلله صللرف وجللود    نمللی»

کشیر جنايات جنگی يا جنايات بلر ضلد    نس 

بشريت به ديوان ارجاع دهد  شورا بايد قب  از 

هر چی  يک وضعیت عینلی را احلراز کنلد و    

نلد ارتکلا  يلک يلا     توا می بعد از آن است که

    «چند جنايت را در آن وضعیت لداظ نمايد

رسد  به نار می رکه اشار  کرديم همچنان

حفلن صللح و امنیلت    ر در عصر جنلگ سلرد  

بللدين ر بللود در اولويللت ظللاهری المللللی بللین

در  الملللی  بلین اقلداح   توضیح که اتخلا  يلک  

چارچو  اختیارات شورای امنیت فقط زمانی 

بلا   المللی بینامنیت  اقعاًوبود که  قاب  توجیه

يا با نقض حقو  بشر بله   يک درگیری ناامی

افتلاد  يلا بله جلد تهديلد شلد  باشلد        خطر 

(Macalister, 1985, p.71) امروز  هم شاهد  

موارد کله در آنهلا    آن هستیم که در برخی از

نقض حقو  بشر و به تب  آن به خطر افتلادن  

 صلح موجب ورود شورای امنیلت بله پرونلد    

که ممکلن اسلت    یياين نهاد تا آنجا رددگر یم

هلا و زنجیلر  عوامل      کند تا زمینله  می تالش

 مقدماتی خطر ) زائ  شدن صللح( را گوشل د  

کند تا اقدامات اتخا ی در قالب فصل  هفلتم   

باشد   موجهها و حقوقدانان  برای دولت منشور

 شلورا  است که به عنوان م ال به همین دلی 

در  1991سلال   در خود که 688در قطعنامه 

بار  سلرکو  کردهلای شلمال علرا  توسلط      

شلدن   رژيم وقت عرا  تصويب کلردر گسلی   

را کله  الملللی   بینهای وار آوارگان به مرز تود 

در جسللتجوی پناهگللاهی بودنللد تللا توسللط  

حمايللت شللوند   المللللی بللینهللای  سللازمان

(Frederick, 1996, p.246)    ر عامل  بالفصل

البته تبیین اين   کنند  صلح اعالح کردتهديد
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عوام  به هیچ وجله وظیفله قلانونی شلورای     

امنیت نیسلت و هملین املر هلم شلورا را در      

هللای يللک بللاح و دو هللوا در  اتخللا  سیاسللت

الیلد قلرار داد     های يکسلان مبسلوط   وضعیت

ص  داوری اين است  در هر حالر آنچه که حا

 رگفتله اسلت   های پلیش  شورا در بار  وضعیت

ه وقوع يلک تجلاوز و   چ  باشد مالک عم  می

چه حدوث يک تهديد بالقو   رنقض صلح باشد

تواند ناشی از احتمال  يا بالفع   اين تهديد می

وقوع يلک درگیلری نالامی باشلد يلا نقلض       

فاحش و گسلترد  حقلو  بشلر  بايلد توجله      

هلا ناشلی از    داشت که تملامی ايلن برداشلت   

است   المللی تفسیر سنتی از قواعد امنیت بین

نقلض حقلو  بشلر بله هلر       ردرندر تفسیر م

 رناقض و مخالم صللح اسلت   رمی ان که باشد

زيللرا حالللت صلللح فقللط بلله معنللی فقللدان   

 مخاصمه مسلدانه نیست 

از يلک سلو حقلو      در عصر حاضر کله  

و قاب  تلوجهی توسلعه يافتله و در    بشر به ند

ن د جهانیان ارزش پیدا کرد  و از سوی ديگر 

مشلهود    ر آن کلامالً ؤفقدان ضمانت اجرای م

جهانیان  اعتمادی عمومی رود تا بی می بود  و

 بله نالر   رنسبت به اين حلوز  را باعلث شلود   

مددود شدن شورای امنیت در حلقه  رسد می

قابل    الملللی  بینبرداشت کالسیک از امنیت 

 قبول نباشد 

خوشبختانه شورای امنیلت در عمل  و    

رويه دو دهه اخیلر خلود نشلان داد  کله بله      

را درک کرد  اسلت  للذا بله    خوبی اين خطر 

دسللته  رسللد پرونللد  سللودان از آن مللی ناللر

 الملللی  قلو  مجريله بلین   قضايايی کله در آن  

از طريلق بله    بیشتر در صدد بر آمد  است تلا 

المللی بلرای   بینياری طلبیدن ديوان کیفری 

ری را از بلین  کیف های بی اجرای عدالت زمینه

 های يک جنگی را خاموش ببرد تا اينکه شعله

کللرد  و امنیللت ظللاهری  فقللدان جنللگ  را 

های    گرچه خاموش کردن شعلهمستقر سازد

جنللگ و نلل اع مسلللدانه حرکللت بلله سللوی  

 برقراری صلح حقیقی است 

مطلـو  شـورای امنیـت در    ـ 2

ارجاع پرونده سودان : برقـراری  

 یا اجرای عدالت؟ و امنیت صلح
مجموعه مقررات  منطو  و مفهوحاگرچه 

منشور ملل  متدلد    جمله آنها از و المللی بین

نمايانلد کله نالاح حقلوقی      واقعیت را میاين 

المللی بلر پايله دوللت     حاکم بر مناسبات بین

مدوری شک  گرفته و توسعه يافته و طبیعتلا  

ها بر قراری نالم عملومی و    اولويت اول دولت

امنیت استر نه پرداختن به مفلاهیم ارزشلی   

د توجله  با اين حال بايل  .نایر عدالت و انصاف

اسللناد  همللان بسللیاری از کلله الفللاظ داشللت

بلا   منشلور ملل  متدلد    از جملله  الملللی  بین
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 ويلژ  بلا واژ    و اخالقلی و بله   مفاهیم ارزشلی 

 بیگانه نیستند  «عدالت»

« علدالت » منشور بله واژ   2ماد   3بند  

صللح و  »ن شلأ  را هلم   آن اشار  کرد  و ظاهراً

با اين   (7)تلقی نمود  است« المللی بینامنیت 

به معنلای   اگر اجرای عدالت توسط شورا حال

مبارز  با جرح يا پیشگیری از جرح در معنلای  

 الملللی  بلین مجازات يک مجرح  متعارف آن و

 ی صلالح عمل   گونه که يک مرجل  قضلاي   آن

د کله  ا علان کلر   بايلد  کنلدر تلقلی شلودر    می

موريتی مأ چنین شورای امنیت مطابق منشور

شلورای امنیلت در    دخاللت  (8) بر عهد  ندارد

ی مبارز  اين عرصه و ايجاد دادگاهای ويژ  برا

لکان و رواندار و سلاير  با بی کیفری در حوز  با

واسطه تفسیر موسلعی   هدر واق  ب نقاط جهان

از اختیارات خود  المللی بینکه اين نهاد  بود 

در چارچو  فص  هفتم منشور نمود  اسلت   

 ریزمللان)در حللالی کلله برخللی از حقوقللدانان 

را عقیللد  بللر ايللن اسللت کلله  (72ص ر1387

اجللرای عللدالت و پاسداشللت حقللو  بشللر و  

 الملللی  بلین نالم   های اساسلی اسلاس   آزادی

ای ديگر بر اين باورنلد کله ايلن دو     ر عد است

دلیل  ماهیلت    همعلادل هلم نبلود  و بل     ال اماً

المل  چه بسا گاهگلاهی متضلاد و    حقو  بین

 متباين هم ظاهر گردند 

گرو  اگر علدالت در معنلای    در نار اين

فلسللفی و واقعللی مللد ناللر باشللدر برخللی از  

اقدامات اين شورا برای برقراری صلح و امنیت 

ممکن است به قیملت قربلانی شلدن علدالت     

هرچنلللد (ر 129ص  ر1386)شلللريمرباشلللد 

در  ملی بايلد   معتقد باشیم که شورای امنیلت 

بلله حقللو    اعمللال اختیللارات خللود مقیللد  

از جملله   الملللی  بلین  هلای  المل  و علرف  بین

باشلد  در نالر اينلان      تناسب قاعد  حقلوقی 

حفلن   رالملل   نهدف اصلی مقررات حقو  بی

 اسلت   از هر طريقی المللی بینامنیت و  صلح

 اين را  )مشتم  بر انجاح فع  يا تلرک فعل (  

الت اجلرای علد   منجلر بله   تواند ال املاً  می هم

مدت چنلین   باشد و هم ممکن است در کوتا 

وللی اگللر    ردی در پللی نداشلته باشللد دسلتاو 

 اجرای عدالت موجب اخلتالل در هم يسلتی  

شلودر نله تنهلا اجلرا      المللی بینآمی   مسالمت

زيلرا در ايلن   ر بلکه نبايد اجرا شلود  رشود نمی

 را  آنالمللللی  بللینصللورت مصلللدت عمللومی 

ال ايلن اسلت کله    ؤکنلد  حلال سل    میاقتضا ن

 به چه معناست؟   المللی بینمصلدت عمومی 

تلوان   ملی  برخی نويسندگان معتقدند که

با کنار هم گلذاردن و جمل  کلردن منلاف  و     

 مصللدت جامعله   مصالح فردی در جامعه بله 

در   (Bentham, 1823, p.109) دسلت يافلت  

تلک   آيا حاص  جم  مصلالح تلک  اين صورت 
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که اک لر   را المللی بینهای عضو جامعه  دولت

مواقلل  بللا يکللديگر متبللاين و متضللاد اسللتر  

آيلا  نلاح نهلاد؟    الملللی  بلین توان مصلدت  می

در  -هلا  و نه مصلالح حکوملت  -مصالح بشريت

 ؟المللی اسلت  کلیت آن مصلدت عمومی بین

وانگهی چه نهادی بايد اين مصلدت عملومی  

را تشخیص دهد؟ شورای امنیت يا يک نهلاد  

 ديگر؟ المللی بین

در وضللعیت کنللونی سللاختار حقللوقی   

االت ؤبله ايلن سل   ارائه پاسخ قاط   المللی بین

که به موضوع  یتا آنجاي ولی رکار آسانی نیست

مطالعه اساسنامه ديلوان   با رشود می ما مربوط

آن و نیل    16ويژ  ملاد    هب بین المللی کیفری

 روح حاکم بر و منشور 103با عنايت به ماد  

يافلت کله   تلوان در  ملی  فص  هفتم آن کلیت

هلم بله تشلخیص     انديشلی آن  مصلدت ظاهراً

بی قیدوشلرط علدالت   اقامه امنیت بر  شورای

 ترجیح داد  شد  است  

دقللت  هدر پرونللد  سللودان نیلل  اگللر بلل  

در خواهیم يافلت   از يک طرف رمالحاه شود

شلورای امنیلت در    1593که صدور قطعنامه 

ت دارفور به ديوان با انشای مورد ارجاع وضعی

از تقلدح  کننلد  حکايلت   آمیل  و تدقیر  تدکم

 آمی  بر اجلرای  لمت)مصلدت( هم يستی مسا

املا از    (20ص  ر1387آزملايش )عدالت دارنلد  

طرف ديگر اوضاع و احوال مدیط بلر پرونلد    

هلا و   پروسله و انگیل    سودان و نی  ندو  آغاز 

شورای امنیت به اتخلا    کنند  عوام  تدريک

گويلای ايلن    اقداح در چارچو  فصل  هفلتم  

دغدغه اصللی شلورا در ايلن     واقعیت است که

هلايی اسلت    داری از حقلو  انسلان  قضیه پاس

هلای تدلت حمايلت     توسط يک دولت و گرو 

شلود    ملی  آن به طرز فجیعلی ضلاي  شلد  و   

هللای منللاب  مختلللم حللاکی از ايللن  گلل ارش

 12در بند  شورا را بر آن داشت تاواقعت تلخ 

 (2004سلپتامبر   18) 1564قطعنامه شمار  

از  رخود که در چارچو  فص  هفتم صادر شد

 بخواهللد تللا کمسللیون  سللازماندبیللر کلل   

تدقیق تشکی  دهد تلا تدقیقلات    المللی بین

الزح در اين زمینه بله عمل  آورد  و گل ارش    

اخبار واصله از مناب  گوناگون صلدت   دهد آيا

 در سودان جنايت ژنوسید رخ دارد و اينکه آيا

را  مرتکبللان آن اد  اسللت در صللورت ا بللاترد

 هاين کمیسیون پلنج نفلر  بل    مشخص نمايد 

رياست آقای کاسسه تشکی  گرديد و بعلد از  

چند بار بازديد از منطقله دارفلور و ديلدار بلا     

مقامات مدلی و مرک ی سلودان و شلهودر در   

گ ارش تسلیمی خود راج  بله نقلض حقلو     

در دارفور اعالح داشت  المللی بینبشردوستانه 

های مورد حمايت آن  که دولت سودان و گرو 

شکنجهر تجاوز  رعیجم های دسته مرتکب قت 

 اند  عنم و کوچ اجباری غیرناامیان شد به 
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 بلود گ ارش ايلن  اين م  در نکته قاب  تأ

 هلای  جريان قضايا و درگیری در شدکه اعالح 

زدايی ارتکا  پیدا نکلرد    نس  سودان جنايت

  متعاقب اين گ ارش کمسلیون توصلیه   است

ت فوراً اين وضلعیت را بله   کرد تا شورای امنی

 ارجللاع نمايللد بللین المللللی یفللریک ديللوان

(www.un.org/news)گونله بلود      در آغاز اين

بله ديلوان ارجلاع     «وضلعیت »که پروند  يک 

نه پروند  اتهاح يک شلخص حقیقلی     رگرديد

ط خاصی پیش آيد که ممکن است شراي البته

در آن جرائم افراد نی  بله تنهلايی تهديلد بلر     

کله   یتلقی گردد  به عنوان نمونه آنجلاي  صلح

ی ملی با تصمیم به علدح تعقیلب   يمراج  قضا

رئیس دولت يا يک سازمان مانون به ارتکا  

ر دادرسلی نلاقص   وجلود يلا   المللی بینجرائم 

 بلاتی جلدی در آن کشلور يلا در منطقله       بی

وجود آورد  باشندر و اعتقاد شورای  همربوطه ب

 امنیت اين باشد که تنهلا بلا مداخلله ديلوان    

د  صللح ممکلن بلود  و    المللی اعا بین کیفری

توانلد   ملی  شلودر  ملی  آن مرتفل   ضدهديد برت

 ر1383)زملانیر چنین اقدامی را اتخا  نمايلد  

 جريللان   بايللد متللذکر شللويم کلله در(77ص 

بررسی يک وضعیت در ديوان کیفری اعلم از  

اص  مسلولیت شخصی که  رالمللی بینملی يا 

امکلان   ی حقلو  ج اسلتر  يمبنلا  اصول وج 

افللراد و  اتهللاح بلله سللوی روی انگشللت شللانهن

گیلر در آن  در در کنار دولت اشخاص حقیقی

اينکله در   کملا  رآورد می وضعیت را نی  فراهم

شللد  مربللوط بلله  پرونللد  ) وضللعیت( ارجللاع

اشللخاص حقیقللی متعللددی از ايللن سللودانر 

جمللله مقامللات دولتللی و برخللی سللرکردگان 

که اند  رئیس دولت تر از همه شورشیان و مهم

   (9)ه اتهامات خود پاسخ گويند تا بناگ يرند 

از ه در پروند  سودان شواهد ديگری کل  

دغدغه شلورای امنیلت در بلار  حقلو  بشلر      

خطر افتادن صللح و  مسلله به حکايت دارد تا 

مقاوملت   به مفهوح مرسلوحر  المللی بینامنیت 

تالش تعداد قاب  تلوجهی از   اين نهاد در برابر

است که در  المللی بینهای  ها و سازمان دولت

اين واقعیت را به شورا القاء کنند کله   صددند

ارجللاع پرونللد  سللودان بلله ديللوان و    نفللس

ريیس اين دولت است که نلاقض يلا   مداکمه 

 الملللی  بینکنند  صلح و امنیت حداق  تهديد

نه آن حواد ی که در اين چند سلال در   راست

آن کشللور گذشللته اسللت  برخللی کشللورها و 

های  ربط به روش  ی ای و های منطقه سازمان

کنند تا شرايط اجرای ماد   می گوناگون تالش

اساسنامه ديوان دال بر تعلیق تعقیب عمر  16

البشلللیر را فلللراهم آورنلللد  تکلللاپوی آنهلللا  

است که در نالر   یت تلخعدهند  اين واق نشان

ملدت و   حلداق  در کوتلا   آنان فاجعه دارفلور  
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الملللی را بله    بلین مدت صللح و امنیلت    میان

للذا تلوجیهی بلرای ارجلاع      رانلدازد  نمی خطر

پروند  به ديوان آنهم در چارچو  فص  هفتم 

ی هلای بعلدی يلادآور    وجود ندارد  در قسمت

 که اين واقعیت تلخ زمانی معلوح خواهیم کرد

شللود کلله بللدانیم اقللدامات و عملکللرد    مللی

اتداديلله  مهللم هماننللد هللای نسللبتاً سللازمان

تعهلد   اتداديه عر  و جنبش علدح  یرافريقاي

هلای رهبلران    در جهت خواسته در اين قضیه

هللا و در ناللر ايللن نهاد سللودان بللود  اسللت 

 های مخالم تداوح رسیدگی بله پرونلد ر   دولت

برداشت سنتی از صلح کله در واقل  آراملش    

آمد  ر نه برهاست متکی بر هماهنگی حاکمیت

نمايان  از احتراح به قواعد و هنجارهای بشریر

در گسلتر  جهلانی    صللح  در نار آنلان   است

نله صللح در چلارديواری     رکند می معنی پیدا

يک کشور  چنین صلدی اگر به خطر افتد يلا  

شورای امنیت حق خواهد داشلت   رنقض شود

 ر دست به اقلدامات ملؤ   39کیه بر ماد  تا با ت

در اين پروند  آنچه که اتداديله آفريقلا    ب ند 

له صلح در سلودان  لمس  ورزد می بر آن اصرار

که به نار آنها بلیش از اجلرای علدالت    است 

اگللر چنللین صلللدی   رکیفللری اهمیللت دارد

هلای سیاسلی بله دسلت      بستانو واسطه بد  هب

تدصی  حاص  شد  و نیازی به مداخلله   رآمد

 ر1388)زملانیر نیسلت   الملللی  بلین نهادهای 

    (35ص

و مقاومت شورای امنیت در  اما عملکرد 

د که صلح ها نشان از اين دار برابر اين خواسته

حقیقی و علدالت در قلملرو يلک کشلور نیل       

پیدا  اهمیتالمللی  بینبرای اين نهاد سیاسی 

 نقلض حقلو  انسلانیر    ر حتی اگلر کرد  است

ای و به تبل  آن صللح و    منطقه صلح و امنیت

به خطلر     گستر  جهانی   المللی بینامنیت 

 رگونه که اشار  شد نینداخته باشد  البته همان

بلرای ورود بله چنلین     -کاغلذ بلرروی   -شورا

کله در آن   39قضايايی راهی ج  تفسیر ماد  

صدبت بله میلان    المللی بیناز صلح و امنیت 

حال بايلد ديلد جامعله    آمد ر نخواهد داشت  

المللی چه انداز  ظرفیلت تدمل  چنلین     بین

برداشتی از صلح و تمسلک بله فصل  هفلتم     

 را خواهد داشت  برای اجرای آن 

مبـارزه بـا   نع مشکالت و مواـ 3

کیفری از مجرای تفسیر فصل  بی

 هفت منشور
فقلط يکلی از   ر که گفتله شلد    طور همان

بله   الملللی  بین کیفری های اشتغال ديوان را 

از طلرف   به يک پرونلد ر ارجلاع آن  رسیدگی 

رو چنانچلله  از ايللن (10)شللورای امنیللت اسللت 

به اراد  شلورای   ارجاع پروند  به ديوان حدو اً



ر  
ما

ش
 و 

جا 
پن

تم
هش

 
● 

ل 
سا

تم
یس

ب
 

● 
هار

ب
 

13
90

 

  

 

257 

وجود دارد که ادامه  اين احتمالر امنیت باشد

 انديشلی  دتيا تعلیق رسیدگی نی  تاب  مصلل 

  رويه شورا حلاکی از آن اسلت   باشد اين نهاد

در  که در اجرای چنین تعلیقی ابا ندارد  ايلن 

و بلا   1422با تصويب قطعنامله   2002ژوئیه 

اساسلنامه ديلوان کیفلری     16استناد به ماد  

لیات حلافن  المللی مصونیت از تعقیب عم بین

هماننلد   .ما  تجوي  نمود 12صلح را به مدت 

همه مصوبات شورا در چارچو  فص  هفلتمر  

های خواهان تعلیلق تعقیلب در يلک     قطعنامه

پروند  نی  از مالحاات سیاسی متلأ ر اسلتر   

در هیلت قاضلی   بايد ابتداشورا . نه از عدالت

وضللعیتی را  39ظللاهر شللد  و مطللابق مللاد  

سللپس بللر اسللاس  رنللدتوصللیم کو ارزيللابی 

داوری خود اقدامات مقتضلی در آن ملورد را   

بلله اعتقللاد برخللی از   گرچللهاتخللا  نمايللد  

در  رآنلداظ سیاسی بودن  هب شورا حقوقدانان

 راين داوری مقید به ملوازين حقلوقی نیسلت   

بنابر اين نبايلد انتالار داشلت کله خروجلی      

منطبللق بللر   عملکللرد آن همللوار  و ال امللاً  

باشللد  دبیللر کلل  سللابق  معیارهللای عللدالت 

سازمان مل ر پطروس غالی در گل ارش خلود   

اين واقعیت تللخ   رارائه داد 1992که به سال 

 و دهلد  ملی را به طور صريح مورد اشار  قلرار  

   شورای امنیلت منلاف  اعضلاء را     »گويد:  می

دهلد نله اجلرای     ملی  مبنای عم  خلود قلرار  

عدالت را و ما بايلد درک کنلیم کله شلورای     

 «ک نهلللاد سیاسلللی اسلللت    امنیلللت يللل 

(Ghali,1992,para 2)  

 رسد اين برداشلت از علدالتر   می به نار

ملل  متدلد بلر     يعنی اجابت منويات اعضلای 

کله شلايد بله مسلامده      اساس اص  برابلریر 

يلاد   المللی بین -بتوان از آن با عدالت سیاسی

اعم از مللی   -با عدالت در مفهوح کیفری رکرد

آن تقاص از مجلرح  که هدف از  -المللی بینو 

تفاوت اساسی داشته  و زدودن آ ار جرح استر

 باشد   

ه در نار بسیاری از رهبلران سیاسلی کل   

کیفلری را   سطح ارزش عدالت و مبارز  با بلی 

 تقلی  داد  و در سلايه مصلالح سیاسلی قلرار    

انتالار عملد  از طلرح دعلوی در      دهنلدر  می

کیفری نقش بازدارندگی آن  المللی بینديوان 

وقم جنايات و تقويت امکلان مصلالده   برای ت

به عنوان م لال پرونلد      طرفین اختالف است

اوگاندا به عنوان يکی از چهار پرونلد  مفتلوح   

توسلط   الملللی  بلین در مدضر ديوان کیفلری  

املا اينلک ايلن     رطلرح شلد    خود اين دوللت 

داملله رسللیدگی را نلله تنهللا مفیللد   دولللت ا

را بلرای سلازش و توقلم     بلکله آن  ردانلد  نمی

 درگیری بین طلرفین مضلر دانسلته و رسلماً    

کند تا رسیدگی متوقم گلردد  چلرا    می تقاضا

که از قلرار معللوح متعاقلب طلرح دعلوی در      
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کیفریر در آن کشور دوللت   المللی بینديوان 

با مخالفین به مذاکر  نشسته و بله تفاهملاتی   

لذا در نار آنان همین می ان از  راند  هم رسید

يی و جو بانی عدالتقر تفاهم سیاسی هم نبايد

املا بايلد توجله     کیفلری گلردد    مبارز  با بلی 

دالت و داشت که اين ديدگا  منطبق با  ات ع

ی که قرار اسلت  کارکرد واقعی يک نهاد قضاي

ضامن اجرای عدالت باشلدر نیسلت  در ملورد    

پروند  سلودان و عملر البشلیر نیل  وضلعیت      

کله ديلوان مشلغول     هنگلامی  گونه است  بدين

 رقاضای دادستان بر صدور جلب بلود بررسی ت

دولت سودان و شورشیان دافور درکشور قطلر  

بلله توافقللاتی نايلل  آمدنللد و  ملذاکر  کللرد  و 

ی از تلقلی بسلیار   طبعلاً  رهايی پیدا شلد امید

اين شد که هملین  ها و گرو  کشورها  سازمان

نقش باز دارندگی ديوان کافی اسلت در واقل    

نوان دف  اين همان چی ی است که از آن با ع

برند تا به مسللله لبلاس    می افسد به فاسد ناح

منطق و حقلو  بپوشلانند و ضلعم و فقلدان     

اراد  برای مبارز  واقعی بلا جنايلات را بلا آن    

توجیه کنند  دقیقا آن چیل ی کله در روانلدا    

 الملللی  بلین اتفا  افتاد و بلا سلکوت جامعله    

هلا نفلر    موجبات قت  ه اران و بلکله میلیلون  

در آن زمللان هللم بسللیاری از   دفللراهم گرديلل

سیاسللیون و رهبللران جهللان فقللدان اراد     

گونله   مداخله در اين کشور جنگ زد  را ايلن 

کردند که نکند با مداخلله خلارجی    می توجیه

تلری بله جامعله      های بیشلتر و گسلترد   زيان

نلگ  اين ج ا که مواجهه باروندا وارد شود  چر

در نار آنها هیچ منفعت حیاتی بلرای امنیلت   

   (Brent,1994, p.42) نداشته است المللی بین

 نبايللد فرامللوش کللرد کلله در هللر حللال

هلای غیلر    اساسنامه ديوان را  توس  به شیو 

و تعلیلللق و توقلللم رسلللیدگی در حقلللوقی 

های ارجاعی از طرف شورای امنیت به  پروند 

ديوان را بلاز گذاشلته اسلت  البتله توقلم در      

ور کلار  اينجا به معنای خروج پرونلد  از دسلت  

زيلرا   رديوان به تقاضای شورای امنیت نیسلت 

رسیدگی به  اساسنامه در بار  توقم دائمی در

ای که خود شورای امنیلت بله ديلوان     پروند 

بینلی نکلرد     ر حکم صريدی پیشارجاع کرد 

د از ارجلاع ديلوان از   رسد بع می است  به نار

است و هلیچ   ی کاملی برخورداراستقالل قضاي

سلیدگی و  توانلد ملان  ر   میچی  و هیچ کس ن

ای باشد  فقط در  صدور حکم در چنین پروند 

اساسلنامه ديلوان بله     16ماد   شرايط خاصر

ترين مدم  حقوقی ناديد  گرفتن  مهم عنوان

يا تعلیق اجرای عدالت به بهانه اجتنا  از بله  

ر قابل   الملللی  بینخطر افتادن صلح و امنیت 

 اساسللنامه اشللعار  16مللاد    تمسللک اسللت

ای از  پلس از صلدور قطعنامله   »کله:   دارد یمل 

طرف شورای امنیت به موجلب فصل  هفلتم    
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منشور مل  متدد مبنلی بلر تقاضلای تعويلق     

ما  هلیچ تدقیلق    12به مدت  تعقیب پروند ر

يا تعقیبی به موجب اساسنامه ديوان در مورد 

   « تواند آغاز يا تداوح يابدنمی مربوطه

ل کله قلرائن و اوضلاع و احلوا      طور همان

ادعلای اينکله جللب     متأسفانه دهدر می نشان

 المللی بین یس دولت در دادگا  کیفریيک رئ

نیسلتر   الملللی  بلین به صالح و صرفه جامعه 

ها به صورت  است  برخی از دولت قوت گرفته

فلللردی و گروهلللی از آنهلللا نیللل  در قاللللب 

کننلد تلا بلا     ملی  ای تالش های منطقه سازمان

 16رای ملاد   زمینله اجل   راقناع شورای امنیت

عالو  بر خود   اساسنامه ديوان را فراهم سازند

يی از های افريقلا  دولت سودان برخی از دولت

طور قاب  تلوجهی   هر در اين بار  بقبی  الج اي

 تا با وساطت خودر فعالیت کرد  و سعی دارند

دولت و مخالفین را بله يلافتن يلک را  حل      

ی و اتداديله افريقلاي    سیاسی ترغیلب نماينلد  

اتداديلله عللر  نیلل  در همللین مسللیر گللاح   

رسلد   ملی  دارند  اما از سوی ديگر به نار میبر

هلای عضلو دائلم     ديدگا  سازمان مل  و دولت

شورای امنیت کم و بیش بلا تسلامح مخلالم    

طلور   هبود  و خواهان اين هستند که ديوان بل 

طبیعی تا رسیدن به نتیجه قانونی با استقالل 

يلد  در ايلن   کام  به وظیفله خلود عمل  نما   

سخنگوی سازمان ملل    رراستا میش  مونتاس

موض  دبیر کل  در ايلن    »اظهار داشت که : 

وی معتقلد اسلت کله      شفاف است بار  کامالً

استقالل کامل  دارد  کیفری  المللی بینديوان 

های  تواند در امور آن و پروند  و دبیر ک  نمی

سلفیر  «  مفتوح در مدضلر آن مداخلله کنلد   

که شورای امنیت    استعالح کردفرانسه نی  ا

 نبايلللد در کلللار ديلللوان دخاللللت کنلللد    

(www.rtlinfo.be)  

موض  دولت امريکا به عنوان يک دولت  

 عملللی سللاختن تعلیللق دارنللد  حللق وتللو در

  توانلد بسلیار مهلم باشلد     ملی  پروند  البشلیر 

دالي  قاب  قبولی نیل  در ايلن زمینله وجلود     

  بلله دارنللد  اول اينکلله دولللت ايللاالت متدللد

بنابر ايلن   راساسنامه ديوان ملدق نشد  است

اصرار اين دولت بر پیگیری بی قیلد و شلرط   

پرونللد  و ضللرورت تمکللین دولللت سللودان و 

 اق ر حلد شخص عمر البشیر در برابلر ديلوان  

آمی  بلود  و  برای افکار عمومی جهانیان ترديد

بلل  قبللول نخواهللد بللود  بللرای بللرای آنهللا قا

نی  مهم است و آن  ها مسلله ديگری یامريکاي

ست و سلودان در  موضوع مبارز  با تروريسم ا

ا نهايلت همکلاری را   هل  یاين هدف با امريکلاي 

ريیس  اين کشور که طوری هب رنشان داد  است

سرويس امنیتی خودرا جهت همکاری به مقر 

 سلللللازمان سلللللیا فرسلللللتاد  اسلللللت   

(www.lemonde.fr)    يکی از مقامات نالامی
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هارات خود مدعی شلد   ترين اظ امريکا در تاز 

که در منطقه دارفور جنگ و درگیلری عملالً   

خاتملللللللللله يافتلللللللللله اسللللللللللت 

(www.fr.news.yahoo.com) نللللللللاظران  

سیاسی اين اظهارات را کله بالفاصلله توسلط    

نیروهای شورشی تکذيب شلد  اسلتر نشلانه    

هلا بلر يلافتن يلک را  حل        تماي  امريکلايی 

سیاسی برای پروند  دافلور تلقلی کردنلد کله     

الملللی را   تواند اقدامات مراج  قضايی بین می

 تدت تأ یر قرار دهد   

اتداديه ایر  های منطقه سطح سازمان در

افريقا از عدح قبلول پیشلنهادش بله شلورای     

امنیت دال بر صدور قطعنامه تعلیق رسیدگی 

ابللراز بلله پرونللد  عمللر البشللیر بلله شللدت   

اسلت کله    ناخشنودی کلرد  و اعلالح داشلته   

شورای امنیت در اين پروند  همکاری خود با 

را به حالت تعلیق در آورد  و هیچ کمکلی در  

 .www) دستگیری متهم به شورا نخواهد کرد

Afriquejet.com)     و اين در حالی اسلت کله

مللتهم اصلللی پرونللد  سللودان يعنللی البشللیر 

به چند کشور از  ومتعاقب صدور حکم جلب ا

قطللر و مصللر سللفرهايی داشللته تللا    جمللله

د  اين پیاح سیاسلی باشلد کله وی و    کنن القاء

 ر ارزشی برای احکاح ديوانکشورهای پذيرند 

 قائ  نیستند  المللی بین کیفری

در مقاب  ديوان نی  بلا توسل  بله تملاح     

در صدد اجلرای قلرار جللب    های خود  يیتوانا

صادر  و رسیدگی به اتهامات متهمین پروند  

از جمله عمر البشیر بر آمد  است  در آسلتانه  

اجللالس موسللوح بلله اسللمارت کلله در ژوئیلله 

اوکامپو دادستان  ردر اوگاندا برگ ار شد 2009

ديوان به اين کشور سفر کرد تا از مقامات اين 

کشور بخواهلد در صلورت حضلور البشلیر در     

نشسللت مللذکور وی را دسللتگیر کللرد  و بلله 

ا را  حل   ديوان تدوي  دهند  مقامات اوگانلد 

اتلب تقاضلای   ای را پلیش گرفتنلد و مر   میانه

دادسلتان را بله البشللیر اطلالع دادنلد و ايللن     

قضیه منجر به عدح حضور سودان در اجالس 

اين درحالی است کله کشلور سلودان      گرديد

هلای   يک پای  ابلت ايلن نشسلت در در دور    

  (www.Afriquejet.com) پیشین بود  است

 آخرين اخبار سیاسی از وضعیت پرونلد  

خللی از بر حللاکی از مخالفللت 2009در سللال 

کشللورها بللا ورود البشللیر بلله خللاک آنهللا    

دهند  پیروزی نسبی ديپلماسی دادگلا    نشان

در برابر خواست برخی از کشورها بلر تعلیلق   

شلد  روزهلای آخلر ژوئیله      تلقی ملی مداکمه 

وزيللر خارجلله افريقللای جنللوبی بلله    2009

صراحت اعالح کرد که در صورت حضور عملر  

ا در البشللیر در قلمللرو کشللورش وی ر حسللن

ديللوان  اجللرای قللرار جلللب صللادر  از سللوی
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للی کیفلری   لالم دستگیر و تدوي  ديوان بلین 

  در (http://infoafrique.com) خواهنللللد داد

وضلعیت بله نفل  ديپلماسلی در      2010سال 

رسلد بلا    بله نالر ملی    حال غالب شدن است 

ت طوالنی و فرسايشی شلدن پرونلد ر مقاومل   

حتلی کشلورهای عضلو     –ها برخی از کشلور 

 کنلد   در برابر ديوان اف ايش پیدا ملی  -يواند

برای شرکت ر 2010اوت  27البشیر در تاريخ 

در مراسم ابالغ قانون اساسی جديد کنیلا بله   

اين کشور دعلوت شلد  قبل  از آن در ژوئیله     

وی برای شرکت در مراسم سران دول  2010

کشورهای صدرای سلاحلی افريقلا در کشلور    

لی رخ هملله اينهللا در حللا چللاد حاضللر شللد 

ی نیل  بله اتهاملات    يزدا دهد که اتهاح نس  می

وی اف ود  شد  و دومین حکم جللب ديلوان   

نشلان  ی وی صادر گرديد  است  بايد خاطربرا

ی چلاد و کنیلا از اعضلاء    هلا  کنیم کله دوللت  

باشند و بلر وفلق    للی کیفری میالم ديوان بین

شورای امنیت مصلو  سلال    1593قطعنامه 

اساسللنامه  87  و نیلل  بللر اسللاس مللاد 2005

ديللوان بللرای اجللرای قرارهللای جلللب مللتهم 

سلماجت و   المللی بر دوش دارند  تعهدات بین

های ديپلماتیک شايد  اصرار متهم به مسافرت

به اين دلی  باشد که وی و حل   متبلوعش   

در جريلللان انتخابلللات پارلملللانی و رياسلللت 

پیلروزی   مجلدداً  2010جمهوری سلودان در  

اگرچله جامعله   انلد    چشمگیری کسب کلرد  

المللی انتخابات اخیلر را در حلد مطللو      بین

 کراتیلللک و سلللالم ارزيلللابی نکردنلللد   ودم

(http://scenepublique.com)    

در واکللنش بلله می بللانی برخللی دول از  

 يلک آقای عمر البشیر شعبه مقدماتی شمار  

دو تصللللمیم  راوت 27ديللللوان در تللللاريخ 

و طلی آنهلا مراتلب     ای اتخلا  کلرد    جداگانه

الملللی از جانلب ملتهم و     تعهدات بلین  نقض

برخی کشورهار بله اطلالع مجمل  دول عضلو     

ت سازمان ملل  رسلاند    ديوان و شورای امنی

هر اقداح مناسبی را در اين زمینه »شد تا آنها 

در صلدنه   ( www.icc-cpi.int) « انجاح دهند

هلای   ديپلماتیک هلم شلمار زيلادی از دوللت    

ورهای چاد و اروپايی با فراخواندن سفرای کش

کنیا مراتب اعتراض خود نسبت به استقبال از 

 آقای البشیر را به دول می بلان ابلالغ نمودنلد   

(www.bbc.co.uk)  

خصوص با برگ اری  ر و بهبا اين تدوالت 

پرسللی جللدايی جنللو  سللودان کلله     هملله

شللود اک ريللت قابلل  توجلله  بینللی مللی پللیش

سللاکنین آن منطقلله بلله اسللتقالل از دولللت  

م بت دهندر روشلن نیسلت کله    مرک ی رأی 

افق پروند  در ديوان چگونه خواهد شد  چلرا  

که تسلیم البشیر و تن دادن به برگ اری ايلن  

توانلد بخشلی از پروسله بلد  و      پرسی می همه
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بستانی باشد که بر روی پرونلد  کیفلری وی   

ا ر بگلذارد  رضلايت دول قدرتمنلد غربلی از     

دی به اضافه فشار گرو  زيلا  پرسی نتیجه همه

طرفلدار   ای هلای منطقله   ها و سازمان از دولت

ممکن است کفه ترازو را بله نفل  وی    البشیر

ديد که  بايد منتار بود و تر کند  حال سنگین

آيا شورای امنیت که عنان کلار را در اختیلار   

خواهللد توانسللت در برابللر ايللن فشللارها  ردارد

و علل ح خللود بللر مبللارز  بللا  مقاومللت نمايللد 

مین ديوان را تضمین و تلأ  یفری از طريقک بی

 ؟نمايد يا نه

 فرجاع
قدرت تابعان  با وجود ساختار غیر هرمی

ای هل  المل ر چشمداشت از دادگلا   حقو  بین

های مللیر   جهانی به ايفاء نقش همانند ديوان

 کیفلری  ای است  ديلوان  بینانه  واقانتاار غیر 

هلايی کله از    المللی در رسیدگی به پروند  بین

 ارجاع پروند  توسلط ازقبی   رمجاری معمولی

شلکايت دادسلتان بله     هلای  ينفل  يلا    دولت

بللا  رکیفللری فراخوانللد  شللد  مبللارز  بللا بللی

بنلابر    مواجه شلد  اسلت   ای مشکالت عديد 

ی هلا  اين به طريلق اوللی موانل  و مدلدويت    

دادرسی منصفانه و به دور از مالحاات ناشی 

از مناسبات سیاسی در قضلايايی کله توسلط    

 ریت بله آن ارجلاع گرديلد  اسلت    شورای امن

 کمتر نخواهد بود 

پرونللد  سللودان و تدللت  بللدين لدللاظ 

 رار گرفتن رئیس جمهور ايلن کشلور  تعقیب ق

بلرای   رکه در حال حاضر در قدرت نی  هست

هلای  الملللی و نهاد  بین توسعه حقو  کیفری

س آنهللا شللورای امنیللت و در رأ رالمللللی بللین

يک دادگا  به عنوان  المللی بینديوان کیفری 

يلک   توانلد  می هم رجهان شمول نوپا و تقريباً

و هلم يلک تهديلد  در صلورت      فرصت باشلد 

ر متهمین پرونلد  بلرای   اصرار ديوان بر حضو

اتهاملات انتسلابی و همراهلی     پاسخگويی بله 

 شورای امنیت از طريلق اصلرار بلر قطعنامله    

هللای جديللدی بللرای حقللو    پیشللینر افللق

ای  جان تلاز   شد  و المللی کیفری ترسیم بین

ترين بخش حقو   بر نااح ضمانت اجرای مهم

المل  يعنلی حقلو  بشلر و بشردوسلتانه      بین

شود  از طرف ديگر در صورت غلبه  دمید  می

هلم   انديشی بر اجرای عدالتر کله آن  مصلدت

الملل  از دايلر     به اعتقاد برخی در حقو  بین

حقو  و ال امات آن خارج نیستر تن ل اعتبار 

ری شلورای امنیلت در املر ارجلاع     گی تصمیم

های مشابه به ديوان و نی  عل ح و اراد    پروند 

و جايگللا  خللود ديللوان در رسللیدگی بلله     

شد  از طلرف شلورا دور از    های ارجاع وضعیت

 انتاار نخواهد بود 

الملللی   واقعیت اين است که جامعه بلین 

دلی  فقدان يک دادگا  جهلانی   ديری است به
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جنايتکلللارانر بلللرای تعقیلللب و مجلللازات  

خصوص آنهايی که در پشت سپر حاکمیلت   به

ملللی سللنگر گرفتلله و مللأمنی بللرای خللويش 

ناپذيری را متدمل    های جبران اندر لطمه يافته

رو اقداح جسلورانه ديلوان    گرديد  است  از اين

در صدور قلرار جللب رئلیس دوللت سلودان      

بسیار قاب  تدسین بود  و شگفت آور نیسلت  

خصلوص قربانیلان    بله  که ديدگان جهانیلان و 

گللر  جنايللات متعللددی بللا وللل  تمللاح ناللار  

ای کله در   سرانجاح اين پروند  باشلدر پرونلد   

اولین مدصول  تواند به م ابه صورت توفیق می

ها مبارز  برای اسلتقرار قلانون و    شیرين سال

تدقق عدالت از طريلق يلک دادگلا  کیفلری     

 باشد  شمول جهان

نیل   نتیجه اين کشمکش از منار ديگلر  

قاب  توجله اسلت و آن اينکله رفتلار شلورای      

هلا و اصلرار آنهلا در باورهلای      امنیت و دولت

خواهد بود که بر طبق  4خود ايجادکنند  رويه

الملللل   اساسلللنامه ديلللوان بلللین 38ملللاد  

دادگستری يکی از مناب  قاب  اسلتناد حقلو    

هللا بللرخالف  المللل  اسللت  اگللر دولللت  بللین

 سلبت بله  منشلور ن  25و  24مندرجات ملواد  

تعهللدات خللود در قبللال تصللمیمات شللورا    

مقاومت نشان دهندر اعتبار و مشلروعیت )نله   

اقللدامات ديللوان مخللدوش خواهللد  (قانونیللت

                                      
4. Pratique 

گرديد  شايد به همین دلی  است که شورا در 

 (11)هر فرصتی با تصويب قطعنامه های ديگلر 

هموار  بر اين واقعیلت کله وضلعیت سلودان     

ملللی اسلتر   ال تهديدی بر صلح و امنیت بلین 

 ورزد  تأکید می

ر 2011پرسلی سلال    در کنار برنامه همه

ح  واقعی بدران دارفور به يک اراد  مدکم و 

المللی نیاز دارد تا به تراژدی کله   منسجم بین

هلا   هنوز در آن جان و مال و کراملت میلیلون  

شلودر پايلان داد     پنلا  پايملال ملی    انسان بی

ح واقل   ای از ابهلا  شودر را  حلی کله در هالله  

 شد  است 

  

 ها پانوشت

 اجرای ناقص عدالت از اجرانکردن آن بهتر است    

 هیچ ارزشی غیر انصاف فراتر از ارزش عدالت نیست  
Donnedieu de Vavres, Cours de Doctorat, Paris, 
1946-7 

بلله نقلل  از دکتللر رضللا فیوضللی در : دادگللا  ناللامی  

 مجللله حقللوقی دفتللر رنللورنبر  پللس از چهلل  سللال

 136ر ص  9ر شمار  1366خدمات حقو  بین المل ر 

 1998المللی در ژوئیله   اساسنامه ديوان کیفری بین  1

بلا الدلا     ردوللت رسلید   120در رح ايتالیا به امضلای  

 در ژوئیللهاساسللنامه ديللوان  رشصللتمین سللند الدللاقی

    الزح االجرا شد 2002

 -1»دارد:  منشلور ملل  متدلد اشلعار ملی      52ماد    2

وجود قراردادها بلا   از مقررات اين منشور مان  هیچیک

ای برای انجاح امور مربلوط بله حفلن     مؤسسات منطقه
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المللی کله متناسلب بلرای اقلدامات      صلح و امنیت بین

گونله   ر مشلروط بلر اينکله ايلن    نیسلت  رای باشد منطقه

هلای آنهلا بلا مقاصلد و      سسات و فعالیتقراردادها يا مؤ

    « -2اصول مل  متدد سازگار باشد  

در صلورت  »منشور ملل  متدلد    103ر طبق ماد  ب  3

موجلب ايلن    هتعارض بین تعهدات اعضای مل  متدد بل 

المللی  منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین

ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقلدح خواهلد   

 « بود 

پايانی در بار  تعريلم     از ديدگا  فلسفی مباح ات بی4

ملورد   آنچه که تقريباًر اما ديق عدالت وجود داردو مصا

ايلن اسلت کله     راجماع انديشمندان علوح انسانی اسلت 

عدالت به خانواد  مفلاهیم اخالقلی تعللق داشلته و بلا      

حقو  و سیاست نی  ارتباط تنگاتنگی دارد  در حقیقت 

در فلسفه حقو  مفروض اين است که اجرای عدالت از 

وانین کله ايلن   شلود و قل   طريق اعمال قانون میسر ملی 

بايللد بللر فهللم و خللرد و  رانللد رسللالت بلل ر  را حاملل 

مقبولیت اک ريت استوار باشلند  بلرای مطالعله بیشلتر     

بنگريد: ناصر کاتوزيانر گامی به سوی عدالتر مجموعه 

دانشلگا    ر دانشکد  حقلو  و عللوح سیاسلی   2مقاالت 

  236ص  1379تهرانر بهار 

هلای     از احراز وضعیتشورای امنیت عمالً حتی قب  5

ملوقتی را در دسلتور کلار     ر اقدامات39مذکور در ماد  

  رسد هد که منطقی و عاقالنه به نار مید قرار می

 برای مطالعه بیشتر به منب  زير رجوع شود:  6

ICTY, AP. CH, Decision on the Defence 

Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction of 2 October 1995, Tadic, IT-

94-1-AR 72, at paras. 28-39 

دارد:  منشلور ملل  متدلد اشلعار ملی      2ماد   3بند   7

بللرای اجتنللا  از بلله خطللر افتللادن صلللحر امنیللت   »

ء اختالفلات خلود را بله    المللی و عدالتر کلیه اعضا بین

 «وفص  خواهند کرد آمی  ح  طر  مسالمت

و امنیلت   بايد توجه داشت که فارغ از موضوع صللح   8

المللی سازمان مل  متدد در کلیت خلود در قبلال    بین

المللی مسلولیت دارد که ملوارد آن   برخی از جرايم بین

کنوانسلیون   8است: الم ( بلر طبلق ملاد      ريزبه شرح 

هلر يلک از اطلراف عهدنامله      1948زدايلی   من  نسل  

توانند از سازمان مل  بخواهند که برای جلوگیری و  می

زدايی در چلارچو  منشلور ملل      نس  مجازات جنايت

متدد اقدامات الزح را اتخا  کند   ( عالو  بلر فدلوای   

منشور دال بلر تعهلد اعضلاء ملل  متدلد بلر        25ماد  

گردن نهادن به تصمیمات شلورا در چلارچو  منشلورر    

وفللق مللواد متعللددی از کنوانسللیون منلل  و مجللازات  

هلای عضلوچنین تعهلدی را نسلبت بله       آپارتايد دولت

انلد    در موضوع آپارتايد به عهد  گرفتهمیمات شورا تص

 79ج( در حوز  حقو  بشر دوستانه و بلر طبلق ملاد     

هللای چهارگانلله ژنللور  پروتکلل  الدللاقی بلله کنوانسللیون

بلرای سلرکو     سازمان عموما و شورای امنیت خصوصاً

 نقض موازين بشردوستانه دارای اختیاراتی است 

 23لل  از ملاد    لما در تفسیر کمیسیون حقو  بلین   9

ح ( کمسلیون اعلال  1994نويس اساسنامه ديلوان )  پیش

تواند يک پرونلد  را   داشت که شورای امنیت طبعا نمی

در معنای طرح اتهاح علیه افراد به ديوان ارجلاع دهلد    

داشلت کله شلورا يلک      اشلعار ملی   23ملاد    يلک بند 
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دهلد يعنلی يلک وضلعیت کله       را ارجاع می« موضوع»

نگلا  کنیلد بله:    آن اشلار  دارد   فص  هفتم منشور بله 

ر 2ر جللد  1994الملل    سالنامه کمیسیون حقلو  بلین  

  44ر ص 2قسمت 

البته ارجلاع يلک پرونلد  يلا وضلعیت بله ديلوان          10

المللی کیفری توسط شورای امنیت مداسن زيادی  بین

و  24براساس ملواد   يکی از آنها اين است که  هم دارد

ی با ديوان خواهنلد  ها مل ح به همکار منشور دولت 25

بود و موضوع رضايت دولت مد  وقوع جرح يلا دوللت   

متبوع مجرح و دولت قربانی جرح ديگر مطلرح نخواهلد   

 بود

کله بله    1714و  1706 های   نگا  کنید به قطعنامه11

 به تصويب شورای امنیت رسیدند  2006سال 

 

 منابع فارسی
مفهللوح بللی کیفللری در حقللو     »آزمللايشر علللیر    1

مجموعه مقاالت همـای  سـازمان   ر در «یالملل بین

ايرانلی  ر انجملن  ملل متحد و مقابله با بـی کیفـری  

 مطالعات سازمان مل  متدد 

المللی کیفری  روابط ديوان بین» ( 1383)ارنال پورچیار   2

ر ترجمه دکتر ابراهیم بیلگ زاد ر  «و سازمان مل  متدد

  40شمار   رمجله تحقیقات حقوقی

شلورای امنیلت و ارجلاع    ( 1383)زمانیر سلید قاسلمر     3

الملللیر   وضعیت دارفور سودان به ديلوان کیفلری بلین   

موسسلله مطالعللات و ر مجلــه پهوهشــهای حقــوقی

  6پژوهشهای حقوقیر شمار  

ر «صالحیت جهانی و بلی کیفلری  »  رزمانیر سید قاسم  4

مجموعه مقاالت همای  سازمان ملل متحـد و  در 

سلازمان   ر انجمن ايرانی مطالعلات مقابله با بی کیفری

  مل  متدد

الملللی و   ديوان کیفری بلین  (1388) زمانی سید قاسمر  5

مجلـه پهوهشـهای   صدور قرار جللب عملر البشلیرر    

  14ر شهر دانش شمار  حقوقی

نام عملومی و علدالت: تلاملی در رای     مدمدر شريمر   6

ر بلهیـک  -المللی دادگستری در قضیه کنگو ديوان بین

   22ر شمار  مجله پهوه  حقوق و سیاست
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