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پاسدار صلح يروهاین میبر جرا يفریجستاري در باب اعمال صالحیت ک   
  

  **منشهدي شکیب- *نایرنجبر نیرحسیام
  

  )15/8/92: تاریخ پذیرش         9/5/91: تاریخ دریافت (
  

  دهیچک
پاسـدار   يروهـا یتوسط برخی از ن یرنظامیویژه نسبت به افراد غمختلف به میارتکاب جرا شیافزا یدر پ

بـه  . عمال صالحیت بر این جـرایم مطـرح شـده اسـت    ، موضوع ايفریعدالت ک يصلح و ضرورت اجرا
 ي، صـالحیت انحصـار  رویـ هـا بـا سـازمان ملـل در خصـوص اعـزام ن       دولـت  يهـا  نامه موافقت ،یور کلّط

حانه و نقـض  مسـّل  ي هکه در صورت وقوع مخاصـم نانچ ؛ همدهندیم رویرا به دولت فرستنده ن یدگیرس
. است ورین همتّهم از آنِ دولت فرستند بیپاسدار صلح، صالحیت تعق يروهایحقوق بشردوستانه توسط ن

هاي ملّی در اعمال صالحیت، به بررسـی امکـان پیگـرد    تکلیف دادگاه هباراین مقاله، عالوه بر بحث در
  .پردازدکیفري می یالملل نیب وانیصالحیت د هنیروهاي پاسدار صلح در محدود

  
 ،یت، مصـون يفـر یپاسـدار صـلح، صـالحیت ک    يروهایسازمان ملل متّحد، نشوراي امنیت  :واژگاندیکل
  کیفرمانیي، بیفریک یالملل نیب وانید

                                                                                                                                                     

Email:ranjbarian@gmail.com   )ي مسئول نویسنده(گاه تهراندانش یاسیحقوق و علوم س ي هاستادیار دانشکد*

:Email     الملل دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد حقوق بین ي هآموختدانش** hoda.shakib@gmail.com
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و  ينهاد ضرور نیا دیمگذار کنمیا تمنّا م، امدیرا سرزنش کن مانیهای، ناکامدییما را بستا يهایابیکام«
عضو، رو به ضعف برود،  يها دولت از حد شیخست ب اییتوجهی، بییاعتنای، بر اثر بنیگزیجایب

  ؛»خاموش شود ایبپژمرَد 
  اَنان، یکوف یسخنران برگرفته از

  سازمان ملل متّحد، نیشیپ رکلِّیدب
.میالدي 1996دسامبر  17خیتار و درملل متّحد  یدر مجمع عموم

    
مهمقد  

ترین هدف سازمان ملل، حفظ  مهم ،دیآیمنشور ملل متّحد برم 1ي هماد 1گونه که از بند آن
گونـاگون   يهـا  تیـ در فعال نـده یآفز یتنـوع و گسـتردگ   با وجود. است یالملل نیصلح و امنیت ب

کـار سـازمان را    ي هیـ و اول یاصـل  ي هچنان حـوز ، همیالملل نیسازمان ملل، حفظ صلح و امنیت ب
پاسدار صـلح   يروهایعملیات حفظ صلح و اعزام ن .)Guilhaudis, 2002: p.242(دهد  می لیتشک

هـدف کـه خـود  تحـوالت      نیبـد  لین ياست برا یداممخاصمه، اق رِیدرگ ایزده به نقاط آشوب
 ملل متّحد در گزارش مشـهور  نیشیکُلّ پری، دبیپطروس غال .1را پشت سر گذاشته است يادیز

از صـــلح  ي، مفهـــوم پاســـدار1992ژوئـــن  30خ ، مـــور»صـــلح يدســـتورِ کـــار بـــرا«خـــود،
)Peacekeeping (تمـام   تیمحـل، بـا رضـا    حضور ملل متّحـد در  نیتأم«: کند می فیتعر نیرا چن

                                                                                                                                                     
حضـور در منطقـه درگیـري میـان      ي علت عمدهدر ابتکارهاي آغازین براي اجراي عملیات حفظ صلح، .1

ها از یکدیگر و نظارت بر آتش بس و یا آسان سازي عقب نشینی هدف جداکردن آن هاي متخاصم باطرف
 –گـذریم  از نخسـتین مـوارد تشـکیل نیـروي پاسـدار صـلح کـه ب       . است المللی بوده نیروها به مرزهاي بین

یا نیروي مستقر میان هنـد و پاکسـتان در   ) OUNST(در فلسطین 1948بس در ژوئن هاي ناظر بر آتشگروه
1949 )UNMOGIP(-  رسـماً در قالـب یونـف    1956این عملیات در سال)United Nations Emergency 
ForceUNEF:(     به عنوان نیروي ناظر بر خروج سربازان انگلیسی، فرانسـوي و اسـرائیلی از مصـر در کانـال

وها در ل جدید، عملیات حفظ صلح متحول شد و خدمات این نیرئبعدها به اقتضاي مسا. سوئز شکل گرفت
طور که می دانیم کشور خودمان نیز پس از آتش بس همان. هاي دیگري هم یافتطول دوره جنگ سرد جنبه

بهره ) UN Iran-Iraq Military Observer Group(جنگ تحمیلی، از خدمات این نیروها موسوم به یونیماگ 
جدید عملیات حفظ  ي گونه. شدند در محدوده مرزي ما با عراق مستقر 1367این نیروها در سال . برده است

جنگ سرد به این طرف شکل  ي صلح که گاهی از آن با عنوان نسل سوم این عملیات یاد می شود، از خاتمه
خوانده »  پاسدار صلح ترکیبی« هاي نظامی و غیرنظامی معموالً گرفت که به دلیل مشارکت در انواع فعالیت

  .),p.52003:Higgins(می شود 
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 یرنظـام یو افـراد غ  یسـ یپل ایـ یحضور پرسنل نظـام  ي هدربط که معموالً دربردارن ذي يها طرف
مسلّحانه و هـم   ي هاز مخاصم يریکاري است که هم امکان جلوگاز صلح، سازِ يپاسدار. است

  .(UN Doc. A/47/277-S/24111, 30 juin 1992)» ردیگیاستقرار صلح را در برم
بر قول  هی، با تکفته شوددر باب ضرورت و فواید عملیات حفظ صلح سخن دراز گ کهآن یب

که بدان دچار اسـت،   ییها تیمحدود ي هعملیات با وجود هم نیگفت، ا توانینظران مصاحب
اسـتفاده از آن رو بـه    ریـ اخ يهـا امنیت است که در سال يشورا يبرا يابداع مناسب و سودمند

عملیات، مـدل و کـارکرد    تیماهکند و به لحاظ  را دنبال می يا اهداف گسترده گذاشته، یفزون
ات   نیـ ا).Sur, 2000: pp. 430-435(اسـت   افتهیمهم  یراتییتغآن نسبت به عملیات گذشته  عملیـ

نـدارد و   ،خـورد یمـ هـم کـه صـلح بـر    یزمـان در  هايریدرگف ها و توقّشجز کاهش تَن یهدف
 يریدرگيها صحنهدر  یالملل نیبيروهاینحضور  قیطرفات و مشکالت را از اختال حلِّ ي هنیزم

نیپرنمـودتر از  یکـ یعملیات حفظ صلح، نـه فقـط    .)Virally,1969: pp. 553-4(دینمایمفراهم 
 ي هخچـ یتاربلکـه   ،بـوده اسـت   یالمللـ  نیبـ صـلح و امنیـت    ي هنـ یزمنقش ملل متّحد در  ياهنماد

بزرگ اولیـه و گـاه    يدهایاماز  يا زهیآمتحوالت خود سازمان است که  گرانینماتحوالت آن، 
 نیـ ابـه   ازینیکنونکُل، در اوضاع ریدبنیشیپمعاون  دیداز . است انیپاناگوار در  يهایکامتلخ

و  يسـاز  مـدرن بـه   دیـ باچنـان تـداوم خواهـد داشـت و الجـرم      هم ازیننیااست و  یباقعملیات 
گونـاگون   يهـا  نـه یزمپاسداران صـلح را در   يها مهارتو  ییتواناخت و روزآمد کردن آن پردا

، ینظـام از پرسـنل   يادیـ زدر هـر عملیـات، شـمار    . (Thakur, 2006: pp. 37&43-44)بـاال بـرد  
ات   یفراوانـ . شـوند  به خدمت گرفته مـی  یرنظامیغو کارکنان  سیپليروهاین از  يپاسـدار عملیـ

هـا هـزار نفـر در     زمان ده، موجب شده است تا همریخاي هصلح در مناطق مختلف جهان در دور
سـازمان   یرسـم طبق گزارش . مشغول باشند یبان صلحپرچم ملل متّحد به کار  ریزکشور  نیچند

  انـد  پاسدار صلح مشغول به خدمت بـوده  يرویننفر به عنوان  882/101، 2010ملل متّحد در سال 
UN Missions Summary of Military and Police: 30 April 2010).(  

توسـط   میارتکـاب جـرا   شیافـزا از  تیحکاها در چند سال گذشته ، گزارشيسواز آن اما 
 یسازمان ملل متّحـد و حّتـ   ي هدار شدن وجهپاسدار صلح دارند که باعث خدشه يروهاین یبرخ

ح اقدام بـه  در واقع، سازمان ملل با هدف حفظ صل. شودیسازمان م يها به مأموریت ياعتمادیب
 يروهـا یکنـد تـا ن   مخاصـمه مـی   ریـ زده و درگپرچم سازمان ملل در مناطق بحـران  ریز رویاعزام ن

ـ . بهبـود اوضـاع تـالش کننـد     يمختلف بـرا  يهانهیص در زمو کارشناسان متخص ینظام ا گـاه  ام
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بت از مراق يشوند که برا می ینسبت به همان کسان ژهیورم بهمرتکب ج روهاین نیاز خود ا یبرخ
مسـلّحانه کـه    ي هو مخاصـم  ی، در منـاطق دسـتخوش نـاامن   بیـ ترت نیبد. اندآنان مأموریت داشته

از پاسـداران صـلح،    یتوسـط برخـ   میشـوند، بـا ارتکـاب جـرا     متعدد واقع می یالملل نیب اتیجنا
ملیات ، هدف عسندگانیاز نو یکیکه به قول حال آن، 1شوند می یقربان گریپناه بار دیب انیقربان

توسط  میارتکاب جراتاست نه افزودن بر مشکالت به علّ یالملل نیبازگرداندن صلح و امنیت ب
  .(Ladely, 2005: p.81)آنان از مسئولیت و مجازات  زیپاسداران صلح و گر

 یجنسـ  ي هو سـوء اسـتفاد   یکشـ بهـره  ،که بارها گزارش شده است میاز جرا یکیبدبختانه، 
 ؛رسـانده اسـت   بیت آسـ سازمان ملـل بـه شـد    تیثیدار صلح است که به حپاس يروهایتوسط ن

بـوده   یجهان ي هاز زنان در عرص ضیرفع تبع ي هنیدر زم يدار هنجارسازکه خود عهده یسازمان
ت    ياز کشورها یلیدر خ میدسته از جرا نیا .)Defeis, 2008: pp.185-186(است محـل مأموریـ

به  یکه هزاران سرباز خارج یزمان شودیبه عنوان مثال گفته م ؛ستداده ا يرو قایاز اروپا تا آفر
پـرچم ملـل متّحـد آغـاز شـد       ریز يروهایاعزام شدند، تجارت زنان توسط ن نیو هرزگو یبوسن

)Pallen,2003: p.80(. میموارد جـرا  نیدهه از آشکارشدن نخست کیچنین با گذشت حدود هم 
، ارتکـاب  گـر ید يو جاهـا  ی، بوسـن یتیی، هـا ایـ بری، لنـه ی، گرالئونیِمانند س ییدر کشورها یجنس

طـور  همـان . کـرد  دایپ يامفتضحانه اریکنگو شکل بس کیدموکرات يدر جمهور میجرا گونهنیا
ت تصـم   يشـورا  1999کشور، در  نیدر ا یداخل نیخون يهايریدرگ یدر پ میدانیکه م میامنیـ 

ثبـات   يو برقـرار  انیـ رنظامیور حفاظـت از غ کشور به منظـ  نیپاسدار صلح به ا يروهایبه اعزام ن
گـروه   نیچنـد  انیـ م يریـ دشـوار درگ  اریدر وضـعیت بسـ   روهـا ین نیـ ا ي هکه عمـد با آن. گرفت
ارائـه کننـد و در    دهیـ دبـه مـردم سـتم    ياو ارزنده دیرحم توانستند خدمات مفیحِ بمسّل یشورش

از ارتکـاب تجـاوز و    ییخبرها جیرراه از دست دادند، به تد نیشان را هم در اموارد جان یبرخ
                                                                                                                                                     

ردهاي خونین و فرسایشی بیشترین آسـیب را بـه   بالمللی، نیید دبیرکل ملل متحد و همه ناظران بینبه تأ .1
گونه حمله مهاجمان گرگ کند که در معرض همهالخصوص زنان و کودکان بی پناه وارد میمردم عادي علی

ک کنگو که چنـدین  ریباً هرروزه در جمهوري دموکراتیقفقط نگاه کنید به جنایات دهشتناك ت. صفت هستند
سال است صحنه به نمایش درآوردن رفتارهاي ضد انسانی گروه هاي متخاصم نسـبت بـه زنـان و کودکـان     

خوي زشت برخی نیروهاي پاسدار صلح که مرتکب جرایم نسبت به همین مردم نیازمند پشت و پناه . است
:ایدفرممیگلستان می شوند، یادآور سروده پرمغز سعدي است که در باب دوم 

  شنیدم   گوسپندي   را   بزرگی            رهانید از دهان و دست گرگی
  شبانگه   کارد در حلقش بمالید            روان  گوسپند از وي  بنالید

  که  از  چنگال  گرگم در ربودي            چو دیدم عاقبت خود گرگ بودي
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جـا کـه   تـا آن . دیرسیاز پاسداران صلح نسبت به زنان و کودکان م يتوسط شمار یجنس میجرا
ارتکـاب آن نسـبت بـه     یو حتّـ  میجرا گونهنیا يباال زانیاز م تیحکا 2004ها در سال گزارش
کیـ افـت یدر عوض در یجنس ي هبه رابط انیاز قربان یواداشتن برخ ایده ساله و  يهاهدختر بچ 

کـه   یواداشـتن بـه همـان عملـ     یعنـ ی؛داشـتند  ریش یکم ایغذا  يمقدار ایمرغ و دالر، چند تخم
  . شودیخوانده م) Survival sex(»بقا يبرا يگریروسپ«

 يهاتیپاسدار صلح از ملّ يروهایتوسط ن میجرا نیموارد متعدد ا ییها به فاشگواقدام رسانه
سازمان بـه   يبزرگ برا ییننگ و رسوا ،که به واقع ـانسه تا اوروگوئه و مراکش  از فر ـمختلف  
-Notar, 2006: pp.415(شوند  هیباره ته نیدر ا یلمفص يها، موجب شد تا گزارشآمدیحساب م

420(.  
ت   دیـ شورا در زمان تمد نیو ا افتیامنیت هم بازتاب  يشورا هدر قطعنام 1هاگزارش نیا مأموریـ

  . (U.N. Doc. S/RES/1592, March 30, 2005 )شد میجرا نیخواستار برخورد قاطع با مرتکبان ا هاروین
                                                                                                                                                     

ها، یم نیروهاي کاله آبی، سرانجام به تدریج گزارشاعتنایی ارکان سازمان ملل به جراپس از یک دوره کم .1
بـه جـز اقـدامات کمیسـاریاي     . باره ارائه شددر این) هاي مجمع عمومیشامل قطعنامه(ها و مصوباتی برنامه

هاي مختلف دبیر کل سـازمان مـرتبط بـا ایـن نابهنجـاري، از جملـه گـزارش در        عالی پناهندگان و گزارش
شهرت یافته  زیدترین گزارش در این زمینه همان است که به نام گزارش مهم، 2005خصوص کنگو در سال 

این سند که به عنوان راهکار جامع حل مشکالت جرایم جنسی پاسداران صلح شناخته می شود؛ ابعاد . است
مختلف این معضل را بررسی و رشته اقداماتی را توصیه کرده اسـت و در عمـل راهنمـاي ارکـان مختلـف      

از میان اسناد مربوط به جرایم پاسداران صـلح،  . رویارویی با این پدیده ناهنجار قرار گرفته است سازمان در
  : نگاه کنید به

Report of the Secretary-General on the Activities of the Office of Internal Oversight Services: 
Investigation by the Office of the Internal Oversight Services into Allegations of Sexual 
Exploitation and Abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of 
the Congo, U.N. Doc. A/59/661 ( 5 January , 2005) ;U.N. General Assembly, Comprehensive 
Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peacekeeping, U.N. 
Doc. A/59/710 ( 24 March , 2005) (prepared by Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein); GA Res 
61/29 ( 4 December , 2006); Report of the Ad Hoc Committee on Criminal Accountability of 
United Nations Officials and Experts on Mission, First Session (9–13 April 2007) UN Doc 
A/62/54 & Second Session (7–9 and 11 April 2008) UN Doc A/63/54; GA Res 63/119 (11 
December 2008); GA Res 64/110 (15 January 2010).

کشی و سوء استفاده جنسی نیـز اشـاره   مقابل بهره جا به بولتن دبیرکل با عنوان اقدامات ویژه درجا دارد این
کشی و سوء استفاده جنسی را بـه طـور دقیـق    این سند، بهره. االجرا شدصادر و الزم 2003کنیم که در اکتبر 

  .کندیها براي مقابله با آن را مشخص ماقدامات سازمان ملل و دیگر سازمان ي تعریف و نحوه
The Secretary-General, Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse, U.N. Doc. ST/SGB/2003/13, October. 9, 2003.
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مختلـف   لئ، موجب طرح مسـا 1سرقت ایچون قتل هم گریارتکاب این جرایم و یا مواردي د
 انیـ در چـارچوب توافقـات م   ایو  یعموم ونیر در کنوانسمقّر يهاکه مصونیتشد؛ از جمله آن

و اسـتقالل   ونیف کنوانسدشوند تا ضمن حفظ ه ریتفس دیچگونه با زبانیلل و دولت مسازمان م
روهـا ینایـن  و  دیـ این شیها پـ مصونیت نیر امکان سوء استفاده از ا، تصوفیدر انجام وظا روهاین

.، مصونیت خواهند داشتمیدر صورت ارتکاب جراگمان نکنند که 
مربـوط بـه عملیـات     یزمان ملل و نوشتگان حقوقها و اقدامات ارکان سابه گزارش یبا نگاه

پاسـدار   يروهـا ین مینسـبت بـه جـرا    يفـر یاعمال صالحیت ک ي همسئل دیآیحفظ صلح، به نظر م
 يرویـ نخست اگر ن :گذاردیجستار دو مسأله را به آزمون م نیا. است افتهییصلح اهمیت فراوان

ت و تکل ییارم بشود، بر چه مبنپاسدار صلح متّهم به ارتکاب جاز آن  یدگیبـه رسـ   فیـ صالحی
هم  ژهیدادگاه و کیایيفریک یالملل نیب وانی؛ و دوم د)لگفتار او(خواهد بود  یملّ يها دادگاه

  ).گفتار دوم(؟ خصوص، اعمال صالحیت کند نیدر ا تواندیم
                                                                                                                                                     

تهیه شده است،  2004هاي مدافع حقوق بشر در سال ها و سازمانجدول زیر که بر اساس گزارش رسانه.1
  .در چند کشور محل عملیات است گر فراوانی جرایمنشان

(Los Angeles Times, November 23, 2004); and (Washington Post, December 15, 2004.)

عملیات حفظ صلحجنسی ي سوءاستفادهقتلاخاذي/ سرقت
کنگو 443150
سومالی5245
سیرالئون 15750
کوزوو10070800

ها براي کاستن از جرایم نیروهاي پاسدار صلح، هر از چندي اذعان به وجود تالشمقامات سازمان ملل نیز با  
، دستیار دبیرکل سازمان با انتقاد از 2008به عنوان نمونه، در سال . کنندگستردگی جرایم نیروهاي پاسدار صلح می

صلح نسبت به کودکان کمبود انضباط و مراقبت بر نیروها، اعالم کرد موارد جرایم جنسی که نیروهاي پاسدار 
 Press Conference on UN).   آیندهاي رسمی میشوند بسیار بیشتر از آن است که در گزارشمرتکب می

Peacekeepers' Reported Sexual Abuse of Children, 27 May 2008, Available at: 
)http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/080527_Lute.doc.htmین زمینه، گاهی خبرهایی نیز در هم

ها، گزارش بررسی رسد که یکی از آخرین آنباره تحقیقات سازمان ملل از عامالن ارتکاب جرایم مذکور میدر
 ءهاي داخلی سازمان، متهم به سواتهام دو نیروي پاسدار صلح از کشورهاي تونس و هند است که طبق گزارش

 UN Probes Peacekeepers for Sex Abuse in DR Congo (AFP).انداستفاده جنسی از زنان در کنگو شده
2010/07/07, www. google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g0ELtp4CGui14IC3WFtypy9Scny  
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پاسدار صلح يروهاین میبه جرا یدگیو رس یملّ يها دادگاه )لگفتار او  
کوتـاه   يا، اشارهخته شودپردا دارصالحیت یملّ يهادادگاه ي هکه به بحث درباراز آن شیپ

که در  ـ) Jurisdiction(، صالحیت یبه طور کل. دینما یم ریناگز یملّبه مفهوم صالحیت دادگاه
 ی، بـه جـز معـان   شـود یبه کار گرفته م زین) Competence(تیو اهل یستگیمترادف با شا يموارد
، بـه  )Malanczuk, 1997: p.109(دولت نسبت به قلمرو، اشخاص و اموال  اریاخت ایییوانامانند ت

جـا کـه   ، آندگاهیـ د نیـ از ا. Salmon, 2001: p.624)(اسـت    »قدرت بر قضـاوت «خاص  يمعنا
ت کسخن از او  بیـ تعق يدولـت بـرا   کیـ است کـه   یاست، مراد قدرت یملّ يفریعمال صالحی

 کیـ بـه اسـتقالل    ایـ الملـل دارد   رم بر اساس حقـوق بـین  ج کیارتکاب  مجازات افراد به خاطر
، یفروغـ (شـود یخـود اطـالق مـ    يفـر یعمال قانون کو ا جادیا يها برا دولت ریدولت در برابر سا

 گـر یامـور د اصل عـدم مداخلـه در   تیحق دارد به شرط رعا یاساس، هر دولت نیبر ا.)1386:12
در. دیـ نما نیـی عمـال آن را تع خود بپردازد و حدود قلمـرو ا  يرفیصالحیت ک میها، به تنظ دولت

منافع و  یآن، هر دولت فریک نییعمل و تع کیمورد مجرمانه شناختن در میاقدام، مانند تصم نیا
آن  یرا کـه بـه نظـم عمـوم     یرسـاندن کسـان   فریبه ک و حقِّ ردیگینظر مخود را در یمصالح ملّ

، يفـر یصالحیت ک نیا يدر اجرا). 33: 1388، یخالق(شماردیمخود محفوظ  يبرا ،زنندیلطمه م
نـام   ینیرم است که اصل صالحیت سرزموقوع ج اصل بر صالحیت دولت محلِّ ،به طور معمول

  . دارد
 نیـ بـا ا  ،ستین رونیمعنا و محدوده ب نیپاسدار صلح از ا يروهایبر ن يفریاعمال صالحیت ک

 يهـا نامـه پاسـدار صـلح بـر اسـاس موافقـت      يروهـا ین يفـر یتفاوت مهم که وضعیت مسئولیت ک
 ي هصـالحیت بـه عهـد    نیـ اعمـال ا  ،مـوارد  شتریو در ب شودیم نیمع زبانیسازمان ملل و دولت م

مطابق اصل . شودیدولت فرستنده نهاده مدادگاه یعنی،رموقوع ج از دادگاه محلِّ ریغ یدادگاه
. شـوند  دارد که در قلمرواش واقع مـی  يااَعمال مجرمانه عمال صالحیت برا حقّ ی، هر دولتیکلّ

ها  هم دولت یگاه یول ،از حاکمیت دولت است يمتّهمان، خود نمود ي هقدرت بر محاکم نیا
ـ   تا اتبـاع خـود را کـه در قلمـرو آن     دهندیم يگریصالحیت را به دولت د نیا رم هـا مرتکـب ج
  . کند می دایپ ءاستثنا ي هبامر جن نی، محاکمه کنند که البتّه اشوندیم

Status of Forces»سـوفا «بـر اسـاس    دارصالحیت یدادگاه ملّ نییتع یگفتار به بررس نیدر ا

Agreements)SOFA: (ت ک فیو تکلعمال صالحیشود خته میپرداي فریبه ا.  
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  بر اساس سوفا دارصالحیت یدادگاه ملّ نییتع )الف
یمنـ یا ونیسکنوان1ي همطابق بند الف ماد      دسـامبر  9خ ملـل متّحـد و کارکنـان وابسـته، مـور

  :اندشده يبندو دسته فیگونه تعراین کارگزاران ملل متّحد، 1994
 يروهـا ین ي هدهنـد لیتشـک  يسـازمان ملـل بـه عنـوان اعضـا      کّلریکه توسط دب یاشخاص ـ1

  .شوندمستقر می ایدر عملیات ملل متّحد استخدام  یرنظامیو غ ی، نظامسیپل
 ایـ یصـ تخص يهـا يکـارگزار  ایکارمندان و کارشناسان در حال خدمت ملل متّحد ریسا ـ2

کـه عملیـات ملـل     یبـوده و در منـاطق   يصالحیت ادار يکه دارا یاتم يانرژ یالملل نیآژانس ب
  .، حضور دارندشودیجا انجام ممتّحد در آن

 محسـوب سه عنـوان کارشـنا  پاسـدار صـلح هسـتند کـه بـ      يروهـا یدر واقـع همـان ن   کیبند 
هسـتند کـه کـارگزاران سـازمان در انجـام       ییهـا  و مصـونیت  ازاتیـ و برخوردار از امت 1شوندیم

کـارگزاران ملـل    يها براو مصونیت ازهایامت نیوجود ا لیدل.2مندندخود از آن بهره يهافعالیت
هت منافع و مقاصد سـازمان  خود در ج فیعهد به انجام وظاآنان متّ. رسدیمتّحد روشن به نظر م

آن  دیـ بایعضو م يها استقالل فعالیت آنان است و دولت ي هها الزمو مصونیت ازهایهستند و امت
به طور مسـتقل، طبـق    فیکارگزاران به منظور انجام وظا يهااز جمله مصونیت. را محترم بدارند

ت از تعقیعموم ونیکنوانس 6ي همادایـ یکتبـ  ایـ یه اظهـارات شـفاه  نسبت ب ییقضا بی، مصونی 
چنـان پـس از   مصـونیت هـم   نیـ و ا دهنـد یانجام مـ  یرسم فیوظا ياجرا ياست که برا یاعمال
  .ابدی یمأموریت ادامه م ي هخاتم

ها با  دولت هچندجانب ایدو  يهاانعقاد موافقتنامه با،پاسدار صلح يروهایوضعیت ندر همین حال، 
، ایمزا همقرّرات متعدد از جمله دربار ي هکه در بردارند شودیم نییعت »سوفا«سازمان ملل موسوم به 

، دادگاه گریبه عبارت د. آنان است مینسبت به جرا يفریصالحیت ک نیچنو هم3هامصونیت
                                                                                                                                                     

کارشناسان ملل متحد برخالف کارمندان تابع سیستم اداري نبوده و پس از اتمام ماموریت، ارتباط اداري و  .1
  .دهندبا سازمان ملل از دست میسازمانی خود را 

هایش برخوردار هاي ضروري براي رسیدن به هدفان در قلمروي اعضایش از امتیازات و مصونیتسازم .2
هاي کارگزاران سازمان ملل متحد، امتیازات و مصونیت). منشور ملل متحد 105ي ماده 2و  1بندهاي (است 

کـه بـا نـام کنوانسـیون عمـومی       -1946ي فوریه 13مصوب هاي ملل متحد در کنوانسیون مزایا و مصونیت
 105ي ماده 3اند که تصویب آن در مجمع عمومی مبتنی بر اختیاري است که بند ذکر شده -شناخته می شود

  .منشور براي مجمع عمومی در نظر گرفته است
به عنوان . شوندن برخوردار میمیزبادولت هایی در  نیروهاي پاسدار صلح بر این اساس، از امتیازات و مصونیت.3

) یونف(میان سازمان ملل و مصر درباره وضعیت نیروهاي اضطراري ملل متحد در مصر ي نامهمثال، در موافقت
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سازمان ملل و دولت  انیکه م»سوفا«بر اساس مقرّرات  روهاین میبه جرا یدگیرس يبرا دارصالحیت
منعقد  »يسوفا«10ي هماد »ج«و بند  9ي هبه عنوان مثال، طبق ماد؛گرددیم نییتع ،شودیمنعقد م زبانیم
 United Nations Operation in )» كاُنا«موسوم به )1960ي ییهخ ژومور(ملل متّحد و دولت کنگو نیب

The Congo (ONUC)، ت کملل متّحد منع يروهایکنگو نسبت به ن يها دادگاه يفریاعمال صالحی 
 گریاز د .)Bowet,1964:p.245(گرفته است قرار روین ي هفرستند يها شده و در انحصار دادگاه دولت

سازمان ملل و  نیپاسدار صلح در قبرس ب يروهایوضعیت ن ي هدربار يانامهموارد قابل اشاره، موافقت
ترك  ایب فعل در صورت ارتکا 11که طبق پاراگراف  دیمنعقد گرد 1964مارس  31خیقبرس در تار

 يصلح، دادگاه دولت فرستنده از صالحیت انحصارپاسدار يروهایاز ن کی فعل مجرمانه توسط هر
  ).UN Doc. S/5634(برخوردار خواهد بود افتهیبه عمل ارتکاب  یدگیرس يبرا

 ي، بـه معنـا  یزبـان دولـت م  یفريپاسدار صلح از صالحیت ک یروهايگفت که مصون داشتن ن یدبا
، تمـام  »نـاك اُ«1ي هبه عنـوان مثـال طبـق مـاد     یست؛قانون در زمان خدمت ن یتآنان از رعا شدنرها

هسـتند کـه بـر    یعدم ارتکاب اعمال یزکنگو و ن ینقوان یتکننده در عملیات، ملزم به رعاافراد شرکت
در  یلّـ حکم کچنین، هم.)Bowet,1964:p.245(د شو یبه عنوان اعمال مجرمانه شناخته م یناساس قوان

دولت محّل ینقوان یتد کارگزاران ملل متّحد به رعاباب تعه  یمنـی ا یونکنوانسـ  6ي هخدمت، از مـاد 
و مقـرّرات   ینقـوان  یـد که طبق آن، ملل متّحـد و پرسـنل وابسـته با    شود یبرداشت م) 1994(ملل متّحد 

. یزنـد بپره یف خـود وظا المللی نیب ي هبا جنب یرکنند و از هر اقدام و فعالیت مغا یترا رعا یزباندولت م
و  نی، سازمان ملل اقـدام بـه تـدو   »سوفا«يهانامهموافقت يسازکسانی، به منظور یبه دنبال تجارب قبل

 مینمونـه تنظـ   نیـ عملیات مطـابق ا  ياجرا محّل يها نامه با دولتتا موافقتنمونه کرد  يسوفا بیتصو
 ییروهـا یطبـق سـوفا، ن  . 1شـود یرّرات متن نمونه اجرا مـ ، مقيانامهموافقت نیتا زمان انعقاد چن شود و

ملـل متّحـد بـه     یشوند، از ارکان فرعـ  مأموریت ملل متّحد اعزام می که توسط دولت فرستنده به محّل
  . 2ندیآیحساب م

                                                                                                                                                     
طبق بند . کندهاي این نیروها در مصر را بیان می، امتیازات و مصونیت29تا  23، بندهاي 1957ي فوریه 8مورخ 

 ي هاي مندرج در مادهکنند، از امتیازات و مصونیت فرمان ملل متحد خدمت می نامه، اشخاصی که تحتموافقت 25
دارد که شش مقرر می ي ماده. شوند شش کنوانسیون عمومی که اختصاص به کارشناسان دارد، برخوردار می

  .کارشناسان در دوره مأموریت از هرگونه دستگیري، توقیف و تعقیب مصون هستند
1. Model Status of Forces Agreement for  Peacekeeping Operations, UN Doc. A/45/594, 9 October 1990.

. سیس کنـد أتواند ارکان فرعی الزم براي انجام وظایف خود را ت منشور، شوراي امنیت می 29ي طبق ماده.2
    .)Zwanenburg ,2004 ,pp. 36-38(شونددرنتیجه نیروهاي پاسدار صلح  به عنوان ارگان فرعی ملل متّحد تلقی می



  92پاییز ، 40دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  174

 یمـ یرا در مورد جرا خود تا صالحیت دینمایموافقت م روین ي هدولت فرستند »سوفا«در هر 
با لحاظ مصونیت از  ،بیترت نیبد .دیشوند، اعمال نما مأموریت مرتکب می که اتباعش در محلّ

ـ   )وقـوع جـرم   محّل(زبانیدولت م نیملل متّحد در سرزم يروهاین يفریک بیتعق  ی، بـه طـور کلّ
بـه  . شـود یبه دولت فرستنده واگـذار مـ   روهایتوسط ن یارتکاب میجرابر يفریاعمال صالحیت ک

ات  کننـده در شـرکت  ياعضا يصالحیت به دولت فرستنده برا يواگذار نیسخن، ا گرید عملیـ
 يها چرا که دولت ،آوردیرا به دنبال م زبانینزد دولت م ییقضا بیحفظ صلح، مصونیت از تعق

ها که در عملیات حفظ صلح در خارج از کشور مأموریت اتباع آن دارندیکننده خوش نماعزام
 تیـ واقع نیـ ا نداشتنظردر با . رندیجز خودشان قرار بگ يگریتحت صالحیت دولت د ،ابندی یم

افکنـده  هیامـور سـا   ي هبر همـ  یو اجتماع یاسیخدمت، معموالً بحران س محّل يها که در دولت
 گذارنـد یمـ  يپا ییبه جا روهایشده است و گاه ن دیشد یدچار نابسامان يو نظام دادگستراست

داد کـه خواهـان    رویـ کننـده ن اعـزام  يهـا  حق را به دولتنیا دیاست، با دهیفروپاش زیکه همه چ
  .   باشند شانیروهایمصونیت ن

مقامـات ارشـد    گـر یو د یرنظـام یغ سیپلـ  ي هو فرمانـد  ینظـام  ي هفرمانـد  انی، منهیزم نیادر
اقدامات خـود   ي ههم يفرماندهان و مقامات ارشد برا. هم هست ییهاتفاوت گرانیعملیات با د

 ياعضا گرید ي ههم. مصونیت مطلق برخوردارند دیگر، و به عبارت یو مدن يرفیاز مصونیت ک
و  يفـر یاز مصـونیت ک  یشـغل  فیاقدامات مربوط به وظـا  يفقط برا ی، شامل کارکنان محلّروین

 ینظام يروهاین. شودیخوانده م (Functional immunity)یبرخوردارند که مصونیت شغل یمدن
 يفـر یاز مصـونیت ک  ،هاسـت آن یشـغل  فیچه خارج از وظاآن یحّت ،شاناقدامات ي ههم يبرا

، تحـت  فیبـا وظـا   رمـرتبط یاعمـال غ  يبرا یرنظامیپرسنل غ یول ،برخوردارند زبانینزد دولت م
 تیـ بـا رعا   .(Sucharipa-Behrmann, 2001: p.101)قرار دارنـد    زبانیصالحیت دادگاه دولت م

بـه   ،ل مرتکب اعمال مجرمانـه شـوند  او ي هها، اگر دستنآ ریو غ یپرسنل نظام انیم کیتفک نیا
جزو پرسنل  یعنی،دوم باشد ي هو اگر متّهم از دست ستندین گردیقابل پ زبانیدر کشور م يرو چیه
 قـات ینخسـت تحق  روهـا ین ي هفرماند ،باشد یواحد نظام کییرنظامیکارمند غ ایروین یرنظامیغ

 يفـر یک یدگیکنـد کـه رسـ    با دولت گفتگو و توافـق مـی  دهد و سپس  الزم را انجام می یلیتکم
  .ردینگ ایردیانجام بگ

کـم  ح نیالملـل بشردوسـتانه همـ    پاسدار صلح متّهم به نقـض حقـوق بـین    يرویدر خصوص ن
اعمـال   ي هنامشخّص بودن نحـو  ي هصینق. دولت فرستنده يصالحیت انحصار یعنیاست؛  يجار



175جستاري در باب اعمال صالحیت کیفري بر جرایم نیروهاي پاسدار صلح  
  

الملـل   حقـوق بـین   دیرت اتّهام به ارتکـاب نقـض شـد   پاسدار صلح در صو يروهایصالحیت بر ن
موسـوم بـه بـولتن    ي هالملـل بشردوسـتان   حقـوق بـین   تیـ بشردوستانه بـا صـدور دسـتورالعمل رعا   

بـولتن،   نیـ ا 1مطـابق قسـمت   . 1برطـرف شـد   1999ششـم اوت   خیدر تـار  کّلریدب) هنامیآگاه(
مسـلّحانه بـه عنـوان رزمنـده      ي هاصمملل متّحد که در موقعیت مخ يروهایمقرّرات آن عالوه بر ن

 يپاسدار صلح  در زمان مجاز بودن آنان به استفاده از سـالح بـرا   يروهای، شامل نرندیگیقرار م
: کنـد  ر مـی بـولتن مقـّر   نی، قسمت چهارم ايفریدر خصوص صالحیت ک. 2شودیدفاع از خود م

ملـل متّحـد در    يرویـ ن یپرسـنل نظـام   يالملـل بشردوسـتانه، اعضـا    موارد نقـض حقـوق بـین   در«
  .»رندیگیقرار  م گردیتحت پ دولت متبوع خود يها دادگاه

  :  که عبارتند از استنباط کرد توانی، دو نکته را مکّلریاز قسمت چهارم بولتن دب
اشـخاص   نیپاسدار صلح، ا يروهایالملل بشردوستانه توسط ن صورت نقض حقوق بیندر )1

سـلب  داللـت بـر   یبـولتن بـه صـورت ضـمن     نیـ در واقـع، ا . بـود  برخوردار نخواهند یاز مصونیت
اسـت کـه در    ياریـ همان اخت نیا. دارد یصلح خاطپاسدار يروهایاز ن کّلریمصونیت توسط دب

عـدالت   يآمده است که طبق آن اگر مصونیت مانع اجرا یعموم ونیکنوانس 6ي هماد 23بخش 
  .بودف به سلب مصونیت خواهد موّظ کّلریشود، دب

 يمشخّص ساخته و دولـت متبـوع مـتّهم را دارا    زیرا ن يفریصالحیت ک فیتکل، کّلریدب )2
  .دانسته است بیو تعق یدگیرس يصالحیت برا

پاسـدار صـلح در کانـادا مهـم بـه نظـر        يروهـا یبـه اتّهامـات ن   یدگیرسـ  ي هباره، سابق نیدر ا
مـتّهم بـه    ییاز سـربازان کانـادا   يد، تعـدا یسـومال در 1993در عملیات حفظ صلح سال . دیآیم

                                                                                                                                                     
1. Secretary-General's Bulletin Observance by UN forces of International Humanitarian Law, UN. 
Doc.ST/SGB/1999/13 August 6, 1999.

واقعیت آن است که بیشتر جرایم نیروها در دسته جرایم عادي قرار می گیرند و اصـوالً تحقـق جنایـات     .2
الملل بشردوستانه حاکم مسلحانه است که در این حالت، حقوق بین ي وجود حالت مخاصمه جنگی منوط به
مسلحانه  ي المللی در یک مخاصمهمداخله نیروهاي بین ي تشخیص نحوه. شودهاي درگیر میبر روابط طرف

ماهیت  يعلماي حقوق در باره. ها در برخی مواقع چندان آسان نیستشدن آن "طرف متخاصم"و در نتیجه 
ها بستگی به عوامـل  گونه مخاصمات نظرهاي متفاوت دارند و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر روابط طرفاین

  :براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به. کندمختلف پیدا می
D. Shraga, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and 
Responsibility for Operations-Related Damage", AJIL (2000) 94, pp.406 ss.; S. Vité, " Typology 
of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations", 
International Review of the Red Cross, Vol 91, Number 873, March 2009, pp.87-88.
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 Sidan  »آرون دانیسـ «مقتـول  . شـدند  حرمسـّل یغ ییایشهروند سـومال  کیمنجر به قتل  ،شکنجه

Aron) (16  بازداشـت شـد و    ینظام گاهیپس از ورود به پا 1993مارس  16ساله بود که در شب
لبانکبروک«. روبرو گشت ییافسر کانادا کیت بازداشت، با سوء رفتار در مد«)Brocklebank (

ف متوّقـ  يبـرا  یتالشـ  چیاز عمـل شـکنجه، هـ    یبود که با وجود آگـاه  ییکانادا یکاله آب کی
کانـادا   یدر دادگـاه نظـام   يو. گزارش به مقامات باالتر نکـرده بـود   ي هارائ ایساختن شکنجه و 

قـدام  در مـورد ا  ـکاناداـ  يقـانون جـزا   269-1نقـض قسـمت    لیـ بـه دل  1996محاکمه و در سـال  
معاونت در ارتکاب شکنجه محکوم رم کمک وبه ج ـافراد هبه شکنج یمقامات و مأموران دولت

کانـادا صـالحیت خـود را بـه      یپرونده دادگاه نظام نیادر ،شودیطور که مالحظه مهمان. 1شد
 يکـا قابل توجه پرونده، اتّ ي هنکت. احراز و اعمال نمود یدگیرس يبرا، عنوان دولت متبوع متّهم

پاسـدار صـلح    يروهـا ین فیرم و تکـال جـ  لیـ کشـور در تحل  نیـ ا نیاست به قوان ییقضات کانادا
 يهــاونیکنوانســ ـ  مــورد بحـث  ي هیالاقــل در قضـ  ـبـه ظــاهر، از نظـر آنــان     . از کانــادا یاعزامـ 

بـه  . اندنبودهحفظ صلح  يهاچندان ناظر به مأموریتها نآهاي مقرّر در و ممنوعیتبشردوستانه 
و  روهـا ین انیـ م ي هحاکم بر رابطـ از نگاه آنان، در این مأموریت حقوق بشردوستانه سخن دیگر،

  .  ستنبوده ا یسومال یرنظامیغ يمردم عاد
کیـ يریـ گشـکل  ي هنـ یگفت کـه زم  توانیمهم م ییقضا ي هسابق نیبه هر حال، بر اساس ا

»ـط دا    يروهـا ین ي هدر خصـوص محاکمـ  » هیروژهیـ ودگـاه دولـت متبـوع بـه    پاسـدار صـلح توس 
. فـراهم شـده اسـت    ،دارند یبانصلح يهادر مأموریت يشتریسهم ب یتکه به طور سنّ ییها دولت

هـا  هرچنـد کـه در آراي آن   ،هاي بلژیک انجام شـده اسـت   هاي مشابهی نیز در دادگاهرسیدگی
ار صلح انکـار شـده یـا    ت اعمال حقوق بشردوستانه بر نیروهاي پاسدهمانند دادگاه کانادایی قابلی

  .)Okimoto, 2003: p.226(مسکوت مانده است 
حالت  کیرم در پاسدار صلح متّهم به ارتکاب ج يروین بیاز موارد فوق، امکان تعق يجدا

سازمان ملل و دولت  نیب يا نامهاست که احتماالً موافقت یآن زمان و ر استهم قابل تصو گرید
 ینیعا کرد که صالحیت سـرزم اد توانیموقعیت، م نیدر ا ایآ. دمنعقد نشده باش روین ي هفرستند

ـ  به. شودیقابل استناد و اعمال م ،به عنوان صالحیت اولیه میوقوع جرا دولت محلّ ، از یطـور کلّ
پاسـداران صـلح را هماننـد کارشناسـان      تـوان یمأموریـت، مـ   مقرّرات دولت محلّ تیرعا ثیح

                                                                                                                                                     
1. Canada, Court Martial Appeal Reports, 2 April 1996. Cited by Sassoli and Bouvier, 2006, 
pp.1707-1718.
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 ي همـاد  ،خصـوص  نیدر ا. ار با آنان را مشابه با کارشناسان دانستسازمان به حساب آورد و رفت
کارکنـان  ملـل متّحـد و   یمنیا ونیبه کنوانسالحاقی 2006ي هیژانو 6خ مور ياریسه پروتکل اخت

کارکنان وابسته بـه   ایاز کارگزاران ملل متّحد  کیچه هر چنان«:دیگویم1994مصوب ،وابسته
را در یاقـدامات  تواندی، دولت عضو مندیلت عضو پروتکل را نقض نماو مقرّرات دو نیآن، قوان

اقـدامات   نیـ که ابه شرط آن ،افراد انجام دهد نیخود نسبت به ایاعمال صالحیت ملّخصوص
اَش نباشدیالملل نیدات بناقض تعه«(UN Doc. A/RES/60/42, 6 January 2006).  

، اصـل صـالحیت   2006ياریـ کـرد کـه پروتکـل اخت    اسـتنباط  تـوان یمـ  هماد نیبه ظاهر از ا
 يروهــاین نیچنـ و هـم ) از کارمنـدان و کارشناســان  اعـم (خصـوص کــارگزاران  را در ینیسـرزم 

عضـو   يهـا  و مقـرّرات دولـت   نیکـه مرتکـب نقـض قـوان     در صورت فقدان سـوفا پاسدار صلح 
 ياریـ روتکـل اخت هم که به عضویت پ ییها خصوص دولتدر. است رفتهیشوند، پذ پروتکل می

تـر  اصـول، درسـت   ریسـا  انیمدر ینیگفت که اعمال اصل صالحیت سرزم توانی، ماند امدهیدرن
 جـاب یحاکمیـت دولـت اسـت کـه ا     به حقّ یکمّت ینیاصل صالحیت سرزم رایز ؛رسدیبه نظر م

الوه، به ع. دارد انیرا داشته باشد که در قلمرو آن جر يبه تمام امور یدگیکند صالحیت رس می
محـلّ وقـوع    نیو قـوان  ردیـ گیتر صورت مبهتر و کامل ،اصل نیا ي هلیبه وس یاعمال نظم عموم

دیـ نما نیـی آن را تع میتـرم  ي هو نحـو  یابیـ نظم را ارز نیوارد شده به ا ي هلطم تواندیرم بهتر مج
اعمـال   ، اصـل بـر  یحـالت  نیگرفت که در چنـ  جهینت نیچن توانی، منیبنابرا). 1388:38،یخالق(

ـ   است و دولت محـّل  ینیصالحیت سرزم ت ک   يرم بـرا وقـوع جگـر یبـر د  يفـر یاعمـال صـالحی 
 يها صالحیت توسط دولت نیمشکالت اعمال ا دیهرچند که نبا باشد، قدم داشتهتدیها با دولت

یی نظام قضـا  یگاه فروپاشـ يو ناکارآمد یوضع بحران لیپاسدار صلح را به دل يروهاین ،زبانیم
  .     از نظر دور داشت ـ

پاسـدار   يرویـ ن میجـرا  ي هبه محاکمـ  فیتکل دید دیفوق، با ییاستثنا ي هبا صرف نظر از جنب
 فـا یدر صـورت ا  ایـ چگونـه اسـت و آ   رویـ ن ي ههمان فرسـتند  ایصلح توسط دادگاه دولت متبوع 

  قابل جستجوست؟ يگریراهکار د فیتکل نینکردن ا
  

  متّهم ۀو محاکم بیبه تعق ورین ي دولت فرستنده فیتکل)ب
ـ بـر صـالحیت دولـت فرسـتنده در سـوفا و رو      دیبا وجود تأک  نیـ هـا در ا  دولـت  یعملـ  ي هی 

 ییناکـارا  لیـ صـلح بـه دل  پاسـدار  يرویـ مسأله مطرح است که اگر دولت متبـوع ن  نیخصوص، ا
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مرجع  ایپردازد، آمتّهم ب ي هبه محاکم نخواهدواقعاً  کهنیا ایو  نتواندگریعلل د ایییقضا ستمیس
  . 1متّهم هست گردیاز دولت فرستنده مجاز به پ ریغ يگرید

ـ  پاسدار صلح، مطابق با قانون محلّ يروهایاگر اَعمال ن ،در واقع مجرمانـه   یرم، عملـ وقوع ج
اساسـاً نقـض حقـوق     کـه نیـ ا ایـ ) هـا ماننـد تجـاوز، سـرقت، شـکنجه و ماننـد آن     (شـود   فیتعر

همـان   ایـ (نـزد دولـت متبـوع مـتّهم      دیـ ابتدا با تیصورت شکا نی، در ادیایبشردوستانه به شمار ب
، در سـوفا  میدیـ گونـه کـه د  همان. دارد، طرح شود يبر و يفریکه صالحیت ک) دولت فرستنده

و آن را بـه دولـت فرسـتنده واگـذار      کندینظر مصرف يفریاز اعمال صالحیت ک زبانیدولت م
  .دیرا اعمال نما يحصارصالحیت ان نیا یکند تا به درست می

مأموریـت،   در محـّل  میارتکـاب جـرا   شیاز افـزا  یدهه و بـا وجـود آگـاه    نیدر طول چند 
 یمیقـد  يهماننـد سـوفاها   دیـ جد يو در سـوفاها  خـورد یبـه چشـم نمـ    نهیزم نیهم در ا يرییتغ

                                                                                                                                                     
دیگر امکان طرح ادعاي جبران خسـارت ناشـی از اقـدامات     ي صالحیت کیفري، مسئله ي در کنار مسئله.1

م از کارشناس یـا پاسـداران صـلح    طور که گذشت، کارگزاران ملل متّحد اعهمان.نیروي پاسدار صلح است
در . کنـد داراي ویژگی بین المللی هستند و نیروي پاسدار صلح به عنوان رکن فرعی شوراي امنیت عمل می

مقـررات اُنـاك، اعضـاي     25ي هبه عنوان مثال مـاد . واقع کنترل و نظارت بر این نیروها با سازمان ملل است
رسـد کـه در   بنابراین بـه نظـر مـی   . شناسد سازمان ملل می» ندگاننمای«شرکت کننده درعملیات را به عنوان 

هر نوع ادعاي مربـوط بـه اقـدامات ناشـی از      ي هصورت اعمال کنترل و نظارت توسط سازمان ملل، خواند
چه به عنـوان بخشـی از وظـایف    یعنی هر آن. وظایف شغلی نیروهاي عضو عملیات حفظ صلح خواهد بود

المللی دادگسـتري  طور که نظر یکی از قضات دیوان بینبه سازمان است؛ همان شغلی آنان تلقی شود مربوط
بـر ایـن    ..Views of Judge Korestsky in the Expenses Case, 1962, p. 257)(کندیید میأاین دیدگاه را ت

ی تواننـد  هایی که بدین دلیل به اتباع یا اموالشان زیان وارد شـده اسـت، مـ   اساس، دولت میزبان و نیز دولت
گونـه مـوارد بـر ضـد     در واقع، به ظاهر هیچ ادعایی در این. ادعاي خود را نسبت به سازمان ملل طرح کنند

که با استفاده از استدالل دیوان بین المللـی دادگسـتري در   ضمن آن. نیرو قابل طرح نیست ي هدولت فرستند
مصونیت خود نیروها از ) (ICJ Reports, 1989 & 1999» مازیلو«و  »کمارسوامی«هاي آراي مشورتی پرونده

اي مفیـدي را در نوشـته   ي ، یکی از نویسندگان نظریـه ناگفته نگذاریم که. تعقیب قضایی قابل استنباط است
. ارائـه کـرده اسـت    در موارد ارتکاب جرایمنیرو  ي هاي فرستندهمفصل در مورد مسئولیت سازمان و دولت

دهـد، آن اسـت کـه در برخـی از     ي از مفهوم کنترل مؤثر را به دست میخالصه این نظریه، که تفسیر جدید
فروض ارتکاب جرایم توسط پاسداران صلح، مسئولیت مربوط به دولت فرستنده، در برخی حـاالت دیگـر   

از نظـر او،  . شودمربوط به سازمان و در مواردي هم مشترك و قابل انتساب به سازمان و دولت فرستنده می
  : نگاه کنید به. شودتر میشان نقض شده است افزونهایی که حقوقان جبران خسارت آنبدین طریق امک

Tom Dannenbaum, "Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective 
Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member 
State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers", Harvard International Law 
Journal, Vol 51, Number 1, Winter 2010, pp.113-192.
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ت که تداوم انحصـار صـالحی   دیآیبه نظر م. 1شودیم حیچنان صالحیت دولت فرستنده تصرهم
 يبـرا  شـان یروهاین لیفرسـتنده بـه گسـ    يهـا  دولـت  بیـ و ترغ قیبه دولت متبوع، به منظـور تشـو  

که تنها خودشان از  گرداندیو آنان را مطمئن م ردیگیاز صلح صورت م يمشارکت در پاسدار
صـالحیت   نیـ چـه کـه از ا  آن ،حـال  نیدر عـ . شـان برخوردارنـد  نسبت به اتبـاع  یصالحیت نیچن

اتبـاع مـتّهم بـه     ي هو محاکمـ  یدگیدولـت بـه رسـ    نیـ ا فیتکل، همانا شودیاط ماستنب يانحصار
  .شرکت در مأموریت حفظ صلح است نیح میارتکاب جرا

اسـت از   یمناسـب  ي هنمونـ  رالئونیسـ  يبـرا  ژهیـ دادگـاه و  ي ه، اساسـنام ریاخ يهااسناد سال انیدر م
بـا   ژهیـ دادگـاه و  کیـ کـه   یدر حـالت  یحّتـ  .دولت فرسـتنده  ي هامنیت بر صالحیت اولی يشورا دیتأک
 نیـ در ا یجنگـ  اتیـ بـه جنا  یدگیرسـ  يشـورا بـرا   نیـ ا میبنا به تصم یالملل نیو ب یقضات مّل بیترک

ه از آنِ دولـت فرسـتنده اسـت        ،شودیم سیکشور تأس لیـت او1بنـد  . بـاز هـم صـالحی  نیـ ا 1ي همـاد 
مسئولیت را در نقـض   نیشتریکه ب يافراد ي هو محاکم بیاساسنامه حدود صالحیت دادگاه را در تعق

ـ . کنـد  مشخّص می ،اندبه بعد داشته 1996نوامبر  30از  رالئونیس نیحقوق بشردوستانه و قوان ا در بنـد  ام
حاضـر در   ي هف پاسـداران صـلح و پرسـنل وابسـت    هـر تخّلـ  ] بـه  یدگیرسـ [«: میخـوان یم ي هماد نیا 2
و  رالئونیسـ  انیـ م ي هنامـ هـر موافقـت   ایـ رالئونیل متّحد و دولت سمل انینامه ممطابق موافقت رالئونیس
ات حفـظ   نامه، مشروط بر آنموافقت نیدر نبود چن ای، يامنطقه يهاها و سازمان دولت گرید که عملیـ

 .»دولـت فرسـتنده خواهـد بـود     ي  هانجام شده باشد، در صالحیت اولی رالئونیدولت س تیصلح با رضا
را از اعمـال صـالحیت نسـبت بـه     ) زبـان یدولـت م (رالئونیس يها نه فقط دادگاه هماد نی، ابیترت نیبد

بـه مـوارد نقـض حقـوق      یدگیرسـ  يبـرا  ژهیبلکه صالحیت عامِ دادگاه و ،دارد یپاسداران صلح بازم
حـال   ،کنـد  محـدود مـی   روهـا ین نیـ دولت را نسبت بـه ا  نیا نیدر سرزم رالئونیس نیبشردوستانه و قوان

دادگـاه، مـدارك متعـدد و معتبـر در دسـت بـود از ارتکـاب نقـض حقـوق           سیسـ أدر زمـان ت که آن
ت محـو    ییایـ جریاتباع ن ژهیوپاسدار صلح به يروهایبشردوستانه توسط ن ي هل از جامعـ کـه در مأموریـ 

  .).Schabas, 2006: p.143( شرکت داشتند ) ECOWAS(یغرب يقایآفر يها دولت ياقتصاد
ملل دبیرکل شنهادیپ افرستنده و ب يها توسط دولت یدگیاحتمال عدم رس نا بهب ،ها ي این هبا هم

 17ي هاز مـاد رسـد یمبه نظر که ـ این بند. افزوده شد 1ي هبه ماد 3بند یک بند به عنوان متّحد، 
                                                                                                                                                     

مقـررات   29و  13مانند همـان مـواد    2002براي نمونه، مقررات سوفاي مربوط به تیمور شرقی در سال .1
مراجع  ي هولیت به رسیدگی را چه براي اقدامات انضباطی و چه صالحیت کیفري به عهداُناك است که مسئ
.گذارددولت فرستنده می
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بـه   ـ  الهام گرفته است وانیداین یلیدر مورد صالحیت تکم يفریک یالملل نیب وانید ي هاساسنام
در «: 3طبق بند . امنیت، اعمال صالحیت کند يشورا زیدهد که در صورت تجو می اریدادگاه اخت

در  توانـد ی، دادگاه مگردیو پ قیتحق یدولت فرستنده در انجام واقع یناتوان ایلیحالت عدم تما
از نظر . »اعمال صالحیت کند يافراد نیهر دولت، بر چن شنهادیامنیت به پ يشورا ي هصورت اجاز

مـتّهم حاضـر در    بیـ به تعق لیرمایدولت غ بیترغ يعبارت در اساسنامه، برا نی، درج اکّلریدب
متّهم را به  میدستور تسل تواندیامنیت که اگر بخواهد م يشورا اریاخت يادآوریاست و  نشیسرزم

، شباهت 1يهماد 3و 2يگفت که عبارات بندها دینظران باسخن با صاحبا همام. دادگاه بدهد
 ; UN Doc. S/RES/1422)2003و  2002يهـا امنیـت در سـال   يشـورا  يهـا بـا قطعنامـه   اریبسـ 

S/RES/1487; S/RES/1497) ـاند  شده بیتصو کایآمر دهمتّح االتیا یرفع نگران يدارد که برا 
  . (Schabas,2006: p.144)مسأله بوده است  نیبه طور خاص دلواپس ا ـ دید میکه خواه
 گـرد یاز اعمـال صـالحیت و پ   ياسـابقه  رالئونیسـ  يبـرا  ژهیـ مطرح در دادگـاه و  يهادهپرون

نامـه  طـرف موافقـت   کـه نیـ بـه لحـاظ ا   زیـ ها ن دولت یبرخ. دهد پاسدار صلح نشان نمی يروهاین
ـ  نداشته نهیزم نیبا دادگاه در ا يهمکار يآوربه الزام ي، اعتقادستندیدادگاه ن سیسأت  یانـد و حتّ

الزام دولـت   يبرا یو عمل یکاف نیبه تضم توانینم زیامنیت ن يمساعد شورا میتصمدر صورت 
 نیـ ا سیاز تأسـ  شیتـا پـ   کـه نیه است اچه درخور توجا آنام. بست دیمتّهم ام میفرستنده به تسل

 نیپاسـدار صــلح مـتّهم بـه نقـض حقـوق بشردوسـتانه در حــ       يرویـ ن ي هامکـان محاکمـ   ،دادگـاه 
بـه   نیـ ا ایـ آ.)95: 1388، یابـان یملک الکتـاب خ (مطرح نشده بود  یالملل نیدگاه بدا چیمأموریت در ه

ي هچـون اساسـنام  هم يسند ي هلیبه وس روین ي هشکستن انحصار صالحیت دولت فرستند ي همنزل
آن  یعملـ  ي هجـ ینت !همـراه بـوده اسـت؟    زیـ ن امنیت يشورا دییتأدادگاه مختلط است که با  کی

 یول ،دیآیصالحیت به نظر نم يها در واگذار دولت ي هیدر رو رییبه تغ ياردویام ي هیچندان ما
بـه   ـ  زبانیامکان از دولت م نیبا سلب ا ـ  دولت فرستنده به اعمال صالحیت فیتکل، هماد نیاز ا

 یکه پرداخت غرامت و جبران خسارت ناشدر واقع، بر فرض این. 1طور حتم قابل استنباط است
                                                                                                                                                     

رسیدگی  ي توان به حق دولت میزبان از باخبرشدن از نتیجهضرورت عمل به این تکلیف، می ي در زمینه.1
ست گاهی اتباع یک دولت ثالث در اثر توان در نظر آورد که ممکن احتی این فرض را هم می. نیز استناد کرد

تواند خواهان رسیدگی به اَعمال مجرمانه نیروي ملل متحد آسیب ببینند؛ در این حالت دولت ثالث هم می
که در فرض ارتکاب جنایات جنگی، صالحیت جهانی ضمن آن. اتهامات و آگاهی از نتایج رسیدگی شود

بدین لحاظ، طبق عمومات حقوق بین الملل، دولت میزبان . ستندمقرر در کنوانسیونهاي ژنو هم قابل استناد ه
زیرا دولت میزبان، . تواند از دولت فرستنده بخواهد تا به تعهدش مبنی برمحاکمه متّهم عمل نمایدیا ثالث می
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، بـاز  ردیـ سازمان قـرار گ  نیها به سازمان ملل بر دوش اانتساب آن لیمتّحد به دل ملل يروهایاز ن
ت ناشـ  هم تعهیآن بـاق  يفـا یاز عـدم ا  ید دولت فرستنده بر محاکمه و مجازات متّهم و مسـئولی 

  .(UN Doc. A/CN.4/541, 2004:  para. 8)1است
هـم   ریـ خاي هن در چند سالسازمان ملل و نظرات کارشناسا يهااز مباحث مطرح در گزارش

دولـت فرسـتنده اسـت و     ي هاعمـال صـالحیت بـر عهـد     فیـ تکل ،که به هر حـال  دیآیبرم نیچن
 يریالملل تأث متبوع متّهمان، به لحاظ حقوق بین يها دولت ییدستگاه قضا يکارکم ایییاعتنایب

اتبـاع خـود در    میبـه جـرا  دیـ باروین ي هکنندسخن، دولت اعزام گریبه د. د نداردتعه نیبر اصل ا
  . کند یدگیرس یبانمأموریت صلح نیخارج از کشور ح

 يرویـ ، عـارضِ دولـت فرسـتنده شـود و ن    ینـاتوان  ایـ یلـ یمیبه نظر برسد که اگر ب دیالبتّه شا
دادگاه دولت فرستنده قـرار   گردیرم به نحو مطلوب تحت پج کیصلح متّهم به ارتکاب پاسدار

. قابـل اعمـال خواهـد بـود     یصالحیت جهان یعنیيفریالملل ک حقوق بین گریکار دساِز ،ردینگ
 يریکـارگ هب يارهای، مطابق معیطور کلّبه رایز ؛رسدیاشکال به نظر میدر نگاه اول ب دهیعق نیا

 :Cassese, 2008(قـرار دهـد    بیـ متّهمـان را تحـت تعق   توانـد ی، هـر دولـت مـ   یصالحیت جهان

p.338(2 .  
                                                                                                                                                     

چه چنان. نظرکرده و صالحیت کیفري به دولت متبوع متّهم واگذار شده استاز اعمال صالحیت صرف
المللی خویش را بتوان گفت که با عدم رسیدگی، تعهدات بین شایده از این امر سر باز بزند، دولت فرستند

، مصوب کمیسیون  المللی دولتاتکاي ما به طرح مسئولیت بین. شودنقض کرده که موجب مسئولیتش می
لی دولت المل المللی را موجب مسئولیت بیناست که نقض یک تعهد بین 2001الملل در سال حقوق بین

نیروي پاسدارصلح متهم  ي ل به این نظر بود که عدم تعقیب و محاکمهئاز این دیدگاه شاید بتوان قا. داندمی
  .المللی آن دولت را فراهم خواهد آوردبه ارتکاب جرایم، موجبات مسئولیت بین

ند و صراحتی به وجود هاي میزبان در این زمینه ساکت هستهاي سازمان ملل و دولتمتأسفانه موافقتنامه .1
ها تصریح شود که دولت میزبان یا هر دولت ثالثی که از نماید در متن آنبنابراین الزم می. چنین حقی ندارند

اعمال مجرمانه نیروهاي پاسدار صلح آسیب ببیند حق خواهد داشت تا از نتایج رسـیدگی دولـت فرسـتنده    
  .  شود، اطّالع یابدسرزمینش یافت می براي اعمال صالحیت انحصاري یا دولتی که متهم در

در خصوص جرایم مشمول صالحیت جهانی، به ظاهر ساکت است و مشخص الزم به ذکر است که سوفا.2
در هـیچ یـک از ایـن    . ها خواهد بود یا نهمتّهم توسط سایر دولت ي نیست که آیا وجود سوفا مانع محاکمه

ننده در عملیات حفظ صـلح درصـورت ارتکـاب ایـن جـرایم از      کها ذکر نشده که افراد شرکتنامهموافقت
آیـد هـدف از ایـن    چه که مسـلّم بـه نظـر مـی    آن. شوندها برخوردار میدولت دیگرمصونیت از تعقیب نزد 

ها، بیشتر اعطاي صالحیت ابتدایی و اغلب انحصاري به دولت فرستنده، به منظور انجام تحقیقات  نامهموافقت
  .ها مترتب دانستنامهاثري بیش از آن نباید بر این موافقت و تعقیب جرم است و
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 میبـه جـرا   ییجزا یدگیهیئت رس ایدادگاه  کیکه خود سازمان ملل برخوردار از یدر واقع، وقت
از اعمـال   یبـه کّلـ   ااسـت یـ  شده  یالملل نیب يرویحضور ن ازمندیکه ن زبانیدولت م ،1ستین شیروهاین

اعمـال   روهـا یاز ن يبـر تعـداد   ابـد یهم اگر طبق سـوفا اجـازه ب   يدر موارد ایشودیصالحیت ممنوع م
ات   يتوان را ندارد؛ در زمان اجـرا  نیدر عمل ا یداخل دیت مشکالت شدبه عّل ،ندصالحیت ک عملیـ

که الاقـل بـه صـورت     شودینم لیتشک رالئونیس يبرا ژهیدادگاه مختلط همانند دادگاه و کیمعموالً 
یلـ یمیفرسـتنده نـه فقـط بـ     يهـا  دولت شتریتر در بمهم هانیشناخته شود و از ا دارصالحیت کیتئور

 تـوان ی؛ مـ 2کند متعدد راه اعمال صالحیت را ناهموار می یو قانون یبلکه مشکالت فّن ی،مقامات دولت
بتـوان   یالملل به سخت که به لحاظ حقوق بین نجاستیا مشکل اام. دیشیاند یبه راهکار صالحیت جهان

 اتیـ ماننـد جنا  یمشمول صـالحیت جهـان   یالملل نیب اتیجنا هپاسدار صلح را در دست يروهاین میجرا
 ایـ از شـکنجه، قتـل    يمـوارد  دیشـا  .(.Odello, 2010: p. 33 )قـرار داد   یجنگـ  اتیجنا ایتیضد بشر

 يبـه طـور عـاد    یکـامالً خـاص بتـوان، ولـ     طیرا در شـرا  انیـ بـه قربان  یو روان یجسم دیشد ي هصدم
بـه  . مـذکور گنجانـد   میجـرا  ي هدر زمـر  توانینم یقاچاق را به سادگ اینف چون تجاوز به ع يموارد

 ایـ و  زبـان ینـزد دولـت م   گـرد ینکته که در صـورت عـدم امکـان پ    نیا یکّل دییرغم تأاساس، به نیهم
ط د  يفـر یر صـالحیت ک اعمال مؤّث در دولت فرستنده، میمحاکمه ماندن جرایب هـا   دولـت  گـر یتوسـ

 تـوان یچنـدان نمـ   ییت جهانو شروط اعمال صالح میجرا فیو تعار یا به لحاظ فّنام ،ابدی یاهمیت م
  .3پاسداران صلح شد میخواهان اعمال آن نسبت به جرا

                                                                                                                                                     
هـا و  اند بـا تنظـیم سیاسـت   ملل متحد و دیگر ارکان مرتبط تالش کرده ي در چند سال گذشته، دبیرخانه.1

. ترویجی پیش و حین خدمت و نظارت بیشتر بر نیروها از موارد تخلفات و جرایم بکاهند -هاي آموزشیروش
گونه که شوند؛ اما همانهاي اداري و انظباطی نیز متناسب با این ضرورت تصویب شده و اجرا میدستورالعمل

  . نهاد جزایی، بودجه یا پرسنل الزم براي محاکمه نیروهایش را ندارد  فعالً اشاره خواهد شد، سازمان ملل 
نیروهاي پاسدار صلح مشـارکت   هایی که در اعزامملل متحد، خیلی از دولت ي برآورد دبیرخانه ي بر پایه.2

دستی کافی در این دارند، مشکالتی براي اعمال صالحیت بر جرایم اتباع خود در بیرون از سرزمین دارند و یک
  :نگاه کنید به. شودزمینه براي اعمال قوانین کیفري ملی دیده نمی

UN Doc A/63/260, 1 August 2008 & A/64/183 , 28 July 2009.  
که اعمال صالحیت جهانی به طور مطلق، یعنی خصوص برخی نویسندگان با وجود اعتقاد به این در این .3

هاي کنواسیون ي بدون حضور متهم در کشور محل تعقیب، نسبت به نیروهاي پاسدار صلح متهم به نقض عمده
نیرو استثنا  ي ژنو و پروتکل الحاقی اول، بر اساس سوفاهاي کنونی و صالحیت انحصاري دولت اعزام کننده

هاي ژنو  و پروتکل الحاقی شان بر طبق کنوانسیونها از ایفاي تعهداتشود؛  این امر را سبب معافیت دولتمی
اند که با وجود این، هم اینان بر این عقیده. زیرا سوفا فاقد آثار حقوقی بر معاهدات مزبور است. داننداول نمی

تواند بایست با احتیاط صورت گیرد زیرا که میملل متحد میاعمال صالحیت جهانی در خصوص نیروهاي 
-Okimoto,(2003): pp.228(منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک و دلسردي و تردید در اعزام نیرو گردد 229(.
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 دینبا. یاساسو مهم اریاست بس یفیتوسط دولت فرستنده تکل یدگیبه رس فیرو، تکلنیاز ا
 روهـا ین یشـغل  فیاز وظا ئیمأموریت جز اشخاص در محلّ بر ضد میبرد که ارتکاب جرا ادیاز 

ـ   ـ  هاشت آنگذا دیو نبا ستین ت کننـد    ـ  رمدر صورت ارتکـاب جبـه عـالوه،   . احسـاس مصـونی
کنـد   بابـت فـرق مـی    نیاز ا گرید میبا جرا ،شودیپاسدار صلح مرتکب م کیکه  یرمج تیماه

او بـه نـام سـازمان ملـل وارد     . را داشـته اسـت   مشخّص به حفاظت از مـردم محـّل   ي هفیکه او وظ
مـورد   یالمللـ  نیبـ  يهاصدمه به آبرو و اعتبار سازمان و ارزشرم او شده است و ج زبانیکشور م

 ایـ ماننـد کمبـود    هیهر توج ي هافدر لفّ میجرا نیا گردی، عدم پنیبنابرا. هست زیسازمان ن تیحما
 گانـه یکه نسبت به اتبـاع ب  انیرم نظامبه ج یدگیبه رس یعالقگیب ایمناسب و  یداخل نینبود قوان
، نیبنـابرا . دیـ آیبـه نظـر نمـ    یرفتنیانـد، پـذ  حفظ صلح مرتکب شده مأموریت محّل نیدر سرزم

شود که اتبـاع   یمیشامل جرا دیالجرم با یملّ ییجزا نیدانان درست است که قوانحقوق ي هگفت
شـوند و صـالحیت    مأموریت حفظ صلح مرتکب مـی  در کشور محلّ روین ي هفرستند يها دولت

بـه   میجـرا  نیـ متّهمـان بـه ا   ي هو محاکم بیتعق يبرا رویت نوضعی يهانامهر در موافقتمقّر یملّ
مـؤثر   ربـط بـه طـور    ذي يهـا  دولـت  انیم یالملل نیب ییقضا ياعمال و همکار قیو دق یطور کاف

  .):,ss.&pp.34 Ibid(ردیصورت بگ
از  یکـ ی. باشـد  ریـ گسـخت  بیشـتر دیعدالت باشد، سازمان ملل با يبنابراین، اگر قرار به اجرا

حقـوق بشـر    ییاروپـا  وانیـ که د یهنگام«: دیگوینکته م نیبا اشاره به ا یظران به درستنصاحب
فاقـد صـالحیت    ،واقع شده) در کوزوو(عملیات حفظ صلح  نیچه حآن ي هکند دربار اعالم می

مسئولیت «سینوشیبه پ یالملل نیمسأله را در قالب عمل قابل انتساب به سازمان ب است و راه حلّ
 نیـی بـه تب  دیبا ونیسیکم نیدهد، ا الملل حواله میدر کمیسیون حقوق بین »یالملل نیب يهاسازمان

توسـط پاسـداران    یجنسـ  میبپردازد تـا در صـورت ارتکـاب جـرا     زیمسئولیت کارکنان سازمان ن
 سـتم یس کیـ ایجـاد  . نشـود  ریـ گآسان شیبو کم یملّ یحقوق يهاوابسته به نظام یدگیصلح، رس

ابـزار   نیدوبـاره، بهتـر   ي منـع محاکمـه   تیـ و بـا رعا  ینیگزیبر اصل جا ی، مبتنمشترك یانضباط
.)Deceaux, 2008: p.257(» اسـت  یتـ یچنـد مّل  يرویـ ن کیـ استانداردها درون  نیباالتر يبرقرار

ملـل   یغرضـ یو بـ  یطرفـ  یکه اصـول بـ   داستان با یکی از نویسندگان باید گفتکه همضمن آن
شـود یمـ  دیـ ت تهدپاسدار صلح به شـد  يرویتوسط ن میبا ارتکاب جرامتّحد در انجام عملیات، 

)pp.215–228Grady, 2010: (. ،دنِیـ سازمان ملل که خواهـانِ برچ  يبرا ستین دهیپسنددر واقع 
 ریـ را ز یآبـ گاه که افراد کـاله آن، از زنان و کودکان در جهان است یدگیو رفع ستمد ضیتبع
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متّهمـان   شتریکند و ب يریجلوگ عیشن مینتواند از ارتکاب جرا ،دفرستیپرچم خود به مأموریت م
  .زندیهم از پیگرد و محاکمه بگر

  
 وانیــو د یپاســدار صــلح در دادگــاه اختصاصــ يروهــاین میبــه جــرا یدگیرســ )گفتــار دوم

يفریک یالملل نیب
 میبـه جـرا   نسبت یالملل نیاعمال صالحیت ب ي هی، فرضیها عالوه بر صالحیت ملّسال نیدر ا

کـه  چنـان هـم . مطرح شده اسـت  زین يفریک یالملل نیب وانید ي هپاسداران صلح در قالب اساسنام
 نیبـد  ،رسـد یقابل طرح به نظر م میجرا نیبه ا یدگیرس يدر ملل متّحد برا ژهیدادگاه و لیتشک

یت بـا صـالح   یتقو مـو  ژهیـ و یتوسط کارکنان ملل متّحد دادگاه یارتکاب میصورت که به جرا
دادگاه  لیمربوط به احتمال تشک لئگفتار، مسا نیدر ا. شود لیدر خود سازمان ملل تشک يفریک
 يروهـا یبـه اتّهامـات ن   یدگیبـه رسـ   يفریک یالملل نیب وانیورود د نیچندر ملل متّحد و هم ژهیو

  .میگذرانیپاسدار صلح را از نظر م
  

  در سازمان ملل ژهیدادگاه و کیجادیا )الف
. اندمتعدد شده میاز پاسداران صلح مرتکب جرا یبعض ریخايها، در سالیاد شده که گونهمان

به  یدگیا صالحیت رسشوند، ام پرچم سازمان وارد عمل می ریبه نام سازمان ملل و ز روهاین نیا
خود  يفریاز صالحیت ک زبانیو دولت م شودیفرستنده داده م يها به دولت سوفاآنان طبق  میجرا

، که بعضاً ممکن است چندان رویمتبوع ن يها صالحیت به دولت يواگذار نیا. کند نظر می صرف
را در سازمان ملل  ییکار مستقل قضا، نبود سازِستندیاعمال آن نباشند که در عمل هم ن ي هدلبست

که اگر آوردیم انیرا به م ریپرسِش ناگز نیا ،جهیدر نت. دینمایموارد آشکار م گونهنیا يبرا
حفظ و بازگرداندن امنیت و  یعنی،ردیگیبه هدف سازمان صورت م لیبه منظور ن رویاعزام ن

  پاسدار صلح که به نام سازمان ملل به محّل يروهاین میبه جرا یدگیکه رس ستیبهتر ن ایآ ،صلح
به  یدگیرساگر  !نه دولت متبوع متّهم؟ ردیخود سازمان ملل قرار گ اریدر اخت ،روندیمأموریت م

در خود سازمان و  یپاسدار صلح در دادگاه يروهایکارگزاران سازمان ملل از جمله ن میجرا
  !؟داشتیم یموجب یمّل يها به دادگاه یدگیارجاع رس ایآ ،شدیها ممکن م از دولت مستقِلّ

بـه   یدگیرسـ  يدر سازمان ملل بـرا  ژهیو يفریدادگاه ک سیتأس رایز ؛ستیپاسخ ابداً آسان ن
هـا توافـق دارنـد کـه     نـه دولـت   ،بـاره  نیدر ا. ستیها نیسادگ نیکارگزاران به ا یارتکاب میراج
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بسـپارند و نـه    یدادگـاه  نیبـه دسـت چنـ    ،رونـد یشهروندانشان را که به مأموریت حفظ صلح م
 نیچن سیتأس ي هالزم. را قبول کند یدادگاه نیچن سیسأهنگفت ت ي هنیاست تا هز هکسی آماد

بـه  ها دولت رودیملل متّحد است که گمان نم ياعضا انیم یالملل نیب ي هعهدنام کیی،دادگاه
بـه   ماًیاسـت کـه مسـتق    یاز جملـه موضـوعات   يفـر یاعمـال صـالحیت ک  . به توافق برسند سادگی

کـه   رنـد یهـا بپذ  دولـت  دیـ نمایدشـوار مـ   اریخورده اسـت و بسـ   وندیها پ دولت یاسیحاکمیت س
 یحّتـ  ایـ یدادگاه خـارج  کیدر مأموریت حفظ صلح در  یعمال ارتکابا يها براشهروندان آن

 ي هنـ یمشـکل، هز  نیـ افـزون بـر ا  . رندیمجازات قرارگ ایمورد محاکمه  ،ملل متّحد ي هژیدادگاه و
از قضـات کـارآزموده، دادسـتان     یهیئتبه  ازیدادگاه در اندرون سازمان که ن نیا سیتأس نِیسنگ

 يبــرا ییدادگــاه و جاهــا لیتشــک يبــرا ییجــا نیچنــگهبــان و هــمهــا کارمنــد و نباتجربــه و ده
 نیـ ا. بـرد یمـ  رونیـ را از سـر ب  یدادگـاه  نیچنـ  لیتشـک  ي، سـودا خواهدیبازداشتگاه و زندان م

 ی، برخـ ردیـ دادگـاه پـا بگ   نیـ هم ا ياگر به فرض محال روز یداد که حتّ توانیم زیاحتمال را ن
هـم   ژهیـ دادگـاه و  نیـ م کردنـد، بـا ا  ر ي هبا اساسـنام را که  يهمان کار کایچون آمرها همدولت

دادگـاه   نیـ صـالحیت ا  رشیها را وادار بـه پـذ   دولت ی، هرگز نتوان برخجهیدر نت. خواهند کرد
جادیبه ا توانیمورد بحث چندان نم میبه جرا یدگیرس يرو، برانیاز ا.نسبت به اتباع آنان نمود

تحـول   نیاست که منتظر چنـ  ينگرد و به دور از واقعدر ملل متّحد دلخوش بو ژهیدادگاه و کی
میباش کینزد ي هندیدر آ یمهم.  

  
يفریک یالملل نیب وانید )ب

پرسش بـه جِـد    نی، ايفریک یالملل نیب وانید ي هاالجرا شدن اساسنامو الزم بیاز زمان تصو
پاسدار صـلح   يوهارین خود صالحیت ي هدر محدود تواندیم وانید نیا ایشد که آ دهیکش شیپ

 انیـ ب وانیـ در مـورد حـدود صـالحیت د    یوار نکاتنخست، اشاره نجایدر ا !؟را به محاکمه بکشد
  .شود خته میپردازمینه نیدر اامنیت يشورا يهاقطعنامهبه به اختصار  گاهآن و شودیم

  
  يفریک یالملل نیب وانیحدود صالحیت د ـ1

هـا بـا   آن اسـت کـه دولـت    يفریدر باب صالحیت ک یکلّ ي هکه گفته شد، قاعد گونه همان
در قلمـرو تحــت   افتــهی ارتکـاب  میخــود را بـر جــرا  يفـر ی، صــالحیت کنیقـوان  يوضـع و اجــرا 

ـ بـه لحـاظ ماه   ایـ و  دهیـ دبزه ایمتّهم  تیتابع ثیاز ح نیچنهم. کنندیحاکمیت خود اعمال م تی 
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 ي هخارج از محدودهستند که در زینیمیبر جرا يفریصالحیت ک يها دارا ، دولتمیجرا یبرخ
بر مرتکبـان   توانندیها م الملل، دولت که طبق حقوق بینچنانهم ،حاکمیت آنان واقع شده است

  .اعمال صالحیت کنند ـ شوند می يبندمختلف دسته يهاکه به گونه ـ»یالملل نیب اتیجنا«
هـا را رهنمـون کـرد بـه      و دولت شمندانی، اندستمیبار قرن بخون يهاوقوع کشتارها و جنگ

 يها به اَعمال ناقضِ هنجارهاها و گاه مقدم بر آن تا در کنار دولت یالملل نیب يها دادگاه سیتأس
ـ    بیـ ترت نیبـد . کنند يفریک یدگیرس یجهان صـالحیت   جی، بـه تـدر  ی، عـالوه بـر صـالحیت ملّ

 يهـا  بـه دادگـاه   یالمللـ  نیبـ  اتیـ از جنا مهـم  يابه دسته یدگیشد و رس جادیا یالملل نیب يفریک
کـه   گونـه  گرفـت و همـان   يپـا  شـه یاند نیبـا همـ   يفـر یک یالملل نیب وانید. سپرده شد یالملل نیب
را در  یجنگـ  اتیـ و جنا تیبشـر  ضـد  اتیـ ، جنادیتجـاوز، ژنوسـ   ي هچهارگان اتیجنا ،میدانیم

و  1مـه و مـواد  طبق مقد معنا که نیبه ا ،دارد یلیتکم ي هصالحیت جنب نیا. صالحیت خود دارد
نتوانـد اقـدام بـه محاکمـه      اینخواهد  یکه دادگاه ملّ يدر موارد وانید صیاساسنامه، به تشخ 17
از  ایـ اسـت کـه آ   نیـ حال پرسش ا. دهد و محاکمه قرار می بیمتّهمان را تحت تعق وانْی، ددینما

پاسدار صـلح   يروهایود، نصالحیت خ یلیتکم ي هجنب تیانتظار داشت تا  با رعا توانیم وانید
پاسـداران صـلح ممکـن اسـت تحـت صـالحیت        ای، آگریو محاکمه کند؟ به عبارت د بیرا تعق

 وانیـ د ي هدر اساسـنام  شـه ی؟ چند عامل محدودکننـده کـه ر  رندیقرار بگ يفریک یالملل نیب وانید
  . دیایبرن وانیاز د یکار به سادگ نیشوند که ا دارند، سبب می

انـد،  در اساسـنامه آمـده   يکـه بـه طـور حصـر     وانیتحت صالحیت د اتیکه جنانخست آن
چنـد   ایـ کیـ توسـط   میجـرا  نیـ در واقـع، ارتکـاب ا  . سـتند ین روهاین میبا جرا قیچندان قابل تطب
 ریـ و درگ یاحتمال داد که در فرض حالـت جنگـ   توانیالبتّه م. دینمایم دیبع اریپاسدار صلح بس

 یجنگـ  تیـ پاسـدار صـلح مرتکـب جنا    يرویمسلّحانه، ني  هصمملل متّحد در مخا يروهایبودن ن
ـ . مانند آن شود ایافراد تحت بازداشت  ي هآزار و شکنج اییجنگ رانیمثالً کشتن اس طـور  ا بـه ام

گنجنـد ینمـ  وانیـ مشمول صـالحیت د  تیچهار جنا يبندپاسداران صلح در دسته می، جرايعاد
)Notar, 2006: p.426(.  

اساسـنامه،   12ي هطبـق مـاد  . اسـت وانیـ دایـن  رسیدگی به جـرایم در ط شرشیدوم، پعامل 
 120بـیش از که با آن.1است وانیشرط اعمال صالحیت دشیپ ي هها در اساسنام عضویت دولت

                                                                                                                                                     
هاي اصلی آن را تشکیل که پایهاز جمله مواد مهم اساسنامه است  12ي مفسران اساسنامه، ماده ي به نوشته .1

این ماده به لحاظ بیان چگونگی پذیرش صالحیت و . هند و  کارکرد اساسی در اجراي اساسنامه دارددمی
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 وانیـ د ي ههـا بـه عضـویت اساسـنام    از دولـت  یلـ یاند، هنوز خدولت تاکنون عضو اساسنامه شده
ها کـه سـهم   اند و چه آنعملیات ملل متّحد بوده ياجرا ضاً محلّکه بع ییهااند؛ چه آنامدهیدرن

از  یبـا فـرض ارتکـاب برخـ     یحّت ،نیبنابرا. عملیات دارند يبرا زاتیو تجه روین نیکالن در تأم
ها، به علّت عضـو نبـودن   در قلمرو آن ایها  دولت نیبه دست اتباع ا وانیدر صالحیت د اتیجنا

ملـل   يروهـا ی، آن دسـته از ن بیـ ترت نیبـد . شودیگرفته م وانیاز د یدگیها امکان رس دولت نیا
شـان  بـه اتّهامـات   یدگیعضو اساسنامه را دارند، در عمل از رسـ  ریغ يها دولت تیمتّحد که تابع

  . شوند افتیدولت عضو اساسنامه  کیدر قلمرو  کهنی، مگر امانندیدر امان م وانینزد د
یژگـ یپاسـدار صـلح، همـان و    يروهـا یبـر ن  وانیـ حیت داعمـال صـال   تیعامل سومِ محدود

و  یدگیوارد رسـ  یملّـ  يهـا  دادگـاه  دیـ چرا که ابتـدا با  ،رسدیبه نظر م وانیصالحیت د یلیتکم
ط اتبـاع   نخواهد به آن ایکه دولت عضو، نتواند  یشوند و فقط زمان بیتعق در  ایـ خـود  چـه توسـ

قـرار  بیـ مـتّهم را تحـت تعق   توانـد یم وانید، دینما یدگیرس ،است افتهیارتکاب  ي خودقلمرو
بـا   یدگیرسـ  تیـ کـه اولو  ردیـ گیشـکل مـ   وانیو د یدادگاه ملّ انیم يااعتبار، رابطه نیبد. دهد

ل آن مکم اینیگزیخودش به عنوان جا صیبه تشخ وانید ،خاص طیاست و در شرا یدادگاه ملّ
ر در اساسـنامه و گذشـت   مقـّر  هدیـ چیپ بـات یترت یخود مسـتلزم طـ   نیو ا شودیم یدگیوارد رس

ذکر طور که همان. (.Cassese, 2008: p.342-344; Holmes, 2002: pp.667 ss)دراز است یزمان
حـال بـه   . شـود یل مـ محـو  رویـ ن ي هکننـد اعـزام  يهـا بـه دولـت   يفـر یدر سوفا صالحیت ک شد،

 یالمللـ  نیبـ  اتیـ جنا صورت ارتکابدر ی، متّهم حتّوانیصالحیت د یلیتکم ي هجنب ي همالحظ
و  بیـ ، تحـت تعق رویـ ن ي هدولت فرسـتند  ییدر مراجع قضا دی، ابتدا باوانیداخل در صالحیت د

  . شود یدگیوارد رس تواندیم وانید 17ي هماد يهاتنها در فرض. ردیگمحاکمه قرار
 وانیـ د«:دداریر مـ اساسـنامه را هـم افـزود کـه مقـّر      98ي همـاد  2بنـد   دیـ ، باهـا تیمحـدود  نیبر ا

که دولت مـورد درخواسـت مجبـور شـود بـرخالف       دیرا درخواست نما ياز همکار ینوع تواندینم
ت دولـت   ي همسـأل الملـل در  که بـه موجـب حقـوق بـین     دیعمل نما یداتتعهت   ایـ هـا  مصـونیمصـونی

الث را آن دولت ث يکه قبالً همکارنیاموال دولت ثالث را به عهده دارد، مگر ا ایشخص  کیپلماتید
                                                                                                                                                     

هایی منحصر به و مرتبط بودن با مباحث حساسیت برانگیز سیاسی، ویژگی 124و  17، 13، 5پیوند با مواد 
  :نگاه کنید به. ها ادامه داردآن میان دولت ي فرد دارد و حتی پس از تصویب اساسنامه نیز اختالف نظر در باره

Hans-Peter Kaul, "Preconditions to the Exercise of Jurisdiction", The Rome Statute of the 
International Criminal Court: A Commentary, Edited by A. Cassese et als, Oxford University 
Press, Vol 1, 2002, pp.583 ss. 
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 ازیـ امت یکبند، که در زمان مذاکرات به عنوان  نیا ي هیبر پا.به منظور رفع مصونیت جلب کرده باشد
هـا بسـته شـد     دولـت  گریو د کایآمر انینامه مداده شد، حدود صد موافقت کایآمر ي همتّحد االتیبه ا

صـرف نظـر از   . کنـد  منوع مـی م ییکایاتباع آمر بیو تعق قیتحق يبرا وانیبا د يرا از همکار نانیکه ا
 يسـوفا، اعضـا   ياجـرا  نیچنـ هـا و هـم  نامـه موافقـت  نیـ ا ي، بـا اجـرا  نـه یزم نیدر ا کایآمر هاتیتوج
نخواهنـد   بیـ از مصـونیت، قابـل بازداشـت و تعق    يبرخوردار لیپاسدار صلح، به دل يروین ییکایآمر

بـه   ـاز سـلب مصـونیت     شیآنان را پـ تواندیافراد از مصونیت نم نیا يبرخوردار لیبه دل وانیبود و د
  .1قرار دهد بیتحت تعق ـ دولت  متبوع تیبدون جلب رضا گریعبارت د

 گـرد یعـدم پ  ي ه، به منزلوانیمصونیت نزد د نیا شودیعا مگونه که اداگر آن یدر واقع، حتّ
 ي هدوجانبـ يهـا نامـه مطابق سوفا و موافقت بیو تعق قیتحق ،به هر حال ،نباشد یدر مراجع داخل

ت د ردیپذیصورت م 98ي همادموانـع،   نیـ از گذشـتن از ا  شیو پ میبه طور مستق وانیو صالحی
، وانیـ پاسداران صلح در د ي هو محاکم گردیبه سخن روشنتر، احتمال پ. قابل اعمال نخواهد بود

  .دیآیبه نظر م فیضع اریدر مجموع، بس
  

  اساسنامه 16ي هامنیت و ماد يشورا يهاقطعنامه ـ2
جاز م ي، شوراوانید ي هاساسنام 16ي همادت را مفصل هفتم منشور  يکه در اجرا داردیامنی

 يبـرا  قیـ تعل نیـ کـه ا  دیق نماماه معلّ 12ت را به مد بیتعق ایقیدرخواست کند تا تحق وانیاز د
ـت، تـأث   يشورا يها استیاشاره شد که س شتریپ. است دیبل تمدات مشابه قمددر  یاساسـ  ریامنی

بـا  . پاسـدار صـلح دارد   يروهـا یبر اتّهامـات ن  يفریاعمال صالحیت ک ي هچون نحوهم یموضوع
، 2003ژوئـن   12و  2002يجـوال  12در  بیبه ترت 1487و  1422ي هشمار يهاقطعنامه بیتصو
ا بـه  دو قطعنامـه کـه بنـ    نیـ ا. گذاشت نهیزم نیدر ا زیانگو البتّه بحث میمستق يامنیت اثر يشورا

 يشـورا  ي هواسـط یشـد، اقـدام بـ    بیاساسنامه تصو 16ي هماد زیفصل هفتم منشور و تجو اریاخت
در احتمـالی  ي هو محاکمـ  بیـ پاسـدار صـلح از تعق   يروهـا یامنیت بود به منظور مصون داشـتن ن 

 که ییهاپاسدار صلح از دولت يروهای، نشدهادیيها بر اساس قطعنامه. يفریک یالملل نیب وانید
اند و در عملیات ملل متّحد شرکت دارند، مطـابق بـا اصـول منشـور و     وستهینپ »مر«ي هبه اساسنام

  .مصونیت خواهند داشت وانیاساسنامه، از صالحیت د
                                                                                                                                                     
1. See Press Release of the Prosecutor of the International Criminal Court, No pids.008.2003-EN, 
15 July 2003, available at http://www.icc.int.
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کـه عضـو    ــ کـا یبا درخواست و اصـرار دولـت آمر   1422ي هقطعنام ،میدانیطور که مهمان
و  بیـ ، از تعقییکـا یپاسـدار صـلح آمر   يروهـا یبا هـدف حفاظـت از ن   ـ  ستین وانید ي هاساسنام

 ي هدیـ صورت گرفت کـه بـه عق   یقطعنامه در حال نیا بیتصو. شد بیتصو وانیتوسط د گردیپ
و یپرسـنل نظـام   يرا بـرا  وانیـ در د بیـ مصـونیت از تعق  کـا ی، دولت آمرییکایدانان آمرحقوق

مختلـف از قبـل    يهـا راهحاضر در عملیـات حفـظ صـلح ملـل متّحـد را از       ییکایآمر یرنظامیغ
اند که عملیات ها گفتهقطعنامه نیا لیدر تحل .)(Murphy, 2002: pp 725-729د نموده بو لیتحص

 يادیـ از اهمیت ز ،شودیاجرا م یالملل نیکه با هدف حفظ صلح و امنیت بآن لیملل متّحد به دل
ات گسـترده و جلـب   عملیـ  نیچنـ شـرکت در  يبـرا  رویـ کـه تـدارك ن  چنانهم. برخوردار است

عملیات قراردهنـد، کـار    نیا اریخود را در اخت زاتیو تجه روهاین کهنیا يها برادولت تیرضا
اتبـاع   گـرد یو پ بیـ ها از بابت تعقدولت یامکان نگران الزم است تا حد ،نیبنابرا. است يدشوار

 ي، شـورا 1487و  1422يهـا بـا قطعنامـه   لـذا  .برطرف شود يفریک یالملل نیب وانیها توسط دآن
پاسدارصلح به دسـت آورد  يروهاین يرا برا وانیامنیت خواسته است تا مصونیت از صالحیت د

(Knoops, 2004: p 264).  
با واقع وندیها را در پقطعنامه نیا مشکل بتوان اامدر . آن دانسـت  بیزمـان تصـو   یرونـ یب اتی

نه  یاسیاساسنامه تحت مالحظات س نیتدو نیح العاده کهفوق اریاخت نیامنیت از ا يواقع، شورا
و بـا اثبـات    ریتفسـ  قیبـه صـورت کـامالً مضـ     سـت یبایچندان موجه به شورا اعطا شده بـود و مـ  

، به ناروا و دآیبه مقاصد فصل هفتم منشور به اجرا در لیبه منظور ن بیتعق قِیتعل یضرورت حتم
 نیـ در واقع، ا). David, 2005: p.353(فاده کرداست 16ي هناسازگار با روح و متن ماد يابه گونه

حـال   ،ردیـ صـورت بگ  وانیـ توسط د یدگیخاص در حال رس ي هپروند کینسبت به  دیبا قیتعل
بـر اثـر   . 1بـود  کـا یآمر یغـات یتبل ی ـ اسـ یس يهـا انـواع فشـارها   قطعنامـه  نیـ ا بیت تصـو که علّآن

در عملیات حفظ صلح، بـا وجـود    فتادنیدر امور حفظ صلح و از ترس وقفه ن کایآمر یکارشکن
به  1422ي هامنیت با قطعنام يسازمان، شورا کّلریو شخص دب گرید يف اعضاو تأس یتینارضا

                                                                                                                                                     
گیـري از مـوقعیتش در شـوراي    دیوان، آمریکا با بهـره  ي االجرایی اساسنامهزیرا تنها چند روز پس از الزم.1

یات حفظ صلح موکول به مصونیت بخشی به نظامیـان آمریکـایی حاضـر در    امنیت کاري کرد تا تمدید عمل
به این ادعا که بیشترین سهم را در عملیات حفظ . هاي عضو اساسنامه از رسیدگی دیوان کندسرزمین دولت

سربازان آمریکایی در سراسر گیتی به منظور تـأمین صـلح و امنیـت    . صلح، نیروهاي نظامی آمریکایی دارند
جایز نیست شهروندان آمریکایی تحت صالحیت یک مرجع کیفري قرار گیرنـد کـه   و  اندلی پراکندهالملبین

.یوسته استپاش نآمریکا به اساسنامه
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ــت ــایآمر ي هخواس ـد   ک ــه مـ ــن داد و ب ــه ن  کیــت ت ــال ب ــایس ــایآمر يروه ــونیت داد  ییک مص
)(Bouquemont, 2003: pp.75-85. ت نیا 1487ي هسال بعد هم با قطعناممـاه   12يرا بـرا  مصونی
  .1کرد دیتمد گرید

 انیـ نظام یبعضـ  دیـ آشـکار شـدن رفتـار پل    یاساسـنامه در پـ   16ي هنادرست از ماد ي هاستفاد
از  دهیرســ يهــاگــزارش نیچنــعــراق و هــم بیــردر زنــدان ابوغُ یبــا افــراد بازداشــت ییکــایآمر
بـا مخالفـت    ییارویـ روو  یبا آبروباختگ مییتر آن است که بگودرست. گرفت انینتانامو پاآگو

سـت  تکـرار درخوا  ي هزمین، کایمصونیت مورد نظر آمر دیتمد يامنیت برا يشورا ياعضا شتریب
 گـر یو بعـد از آن، د  2004رو، در سال  نیاز ا .(Schabas, 2007: p.31&170)بود ن آمریکا فراهم

اسـت کـه    افسـوس ي هیـ ا ماام. امدین رونیامنیت ب ياز شورا شدهادیهمشابه دو قطعنام ياقطعنامه
ــ يشــورا ــت در قطعنام 1497ي هامنی ــو  ,.August 2003UN Doc 1(2003اوت  لِب اومص

S/RES/1497:(، رغـم  و بـه  کای، باز هم بر اثر فشار آمرایبریبه ل یالملل نیب يروهایدر مورد اعزام ن
ي هو قطعنامـ د کـرد کـه از حـد    بیرا تصـو  يزیـ ، چيریگياز اعضا در رأ ينشدن شمارحاضر
 یالمللـ  نیبـ  يرویو سابق ن یقطعنامه، پرسنل کنون نیا 7طبق بند . رودیهم فراتر م 1487و  1422

 يفـر یک یالمللـ  نیبـ  وانیـ د ي  هکننده در عملیات که عضو اساسنامشرکت يها از دولت ایبریدر ل
همـان   ينحصـار اصـالحیت ، تحـت  رویـ مربوط به ن ایاعمال و رفتار منتسب  ي ههم ي، براستندین

صـرف نظـر    يانحصـار صالحیتنیاز ا حیکه دولت مزبور به طور صرها هستند، مگر آن دولت
                                                                                                                                                     

چه این در حالی تصویب شد که دیوان هنوز آغاز به کار نکرده بود و بر خالف آن 1422ي قطعنامه .1
پروفسور «دان نامدار دراین باره حقوق. لی در کار نبودالملکند هیچ تهدیدي بر صلح بینقطعنامه القا می

که دیوان بتواند موارد نقض پرسد ماهیت تهدید مذکور در قطعنامه چه بوده است؟ اینبه درستی می »داوید
هاي غیرعضو هاي حفظ صلح از دولتالملل بشردوستانه ارتکابی توسط اعضاي مأموریتحقوق بین

درست به همین ) .David, p.354! ( شدالمللی میمه کند موجب تهدید صلح بیندیوان را محاک ي اساسنامه
ترین و ، این قطعنامه یکی از پرابهام1422ي هاي سیاسی و تناقض نهفته در قطعنامهدلیلِ غلبه جنبه

ابراز بیم و هراس گزاف ) .Stahn, 2003, pp. 85-104.( انگیزترین مصوبات شوراي امنیت لقب گرفتبحث
از اعمال صالحیت دیوان بر سربازان آمریکایی که از اوان تصویب اساسنامه آغاز شد و منتهی شد به 

هاي یادشده، به کلی دور از واقعیت بود و اساسًاً با وجود چندین تضمین حقوقی که اساسنامه به قطعنامه
بعضی از . گذاشتنمیهایی باقی هاي غیرعضو داده بود مطلقًا نیازي به تصویب چنین قطعنامهدولت

گیري احتمال نسبت به دیوان و بهانهرا الملل، با هوشیاري موضع دشمنانه آمریکا نویسندگان حقوق بین
براي همین به اندك زمانی پس از امضاي اساسنامه به . اعمال صالحیت دیوان بر نظامیان آمریکایی دریافتند

کند و تغییري در سیستم ن ربطی به پاسداران صلح پیدا نمیمهم پرداختند که اساسنامه چندا ي تبیین این نکته
سنتی صالحیت کیفري بر جرایم آنان نخواهد داد؛ بنابراین بیم از تعقیب نیروهاي آمریکایی پاسدار صلح با 

    .).Zwanenburg, 1999,pp,124-143(خوانی نخواهد داشتواقعیت هم
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 وانیـ اساسـنامه را از صـالحیت د   رعضـو ینه فقط اتباع دولت غ 1497ي هگونه، قطعنامبدین. کند
 یلزومـ  چیاساسـنامه هـ   17و 12ه بـه مـواد  با توج ه شدکه گفت ،کند می یستثنميفریک یالملل نیب

و  را زبـان یم چه خود دولـت ، حال داردیاز اعمال صالحیت بازم راها  دولت دیگرنداشت، بلکه 
 بـه نظـر یکـی از   . ابنـد ی یمـ  یدگیصـالحیت رسـ   دگانیـ دبـزه  تیتابع لیکه به دل ییها چه دولت

ــ  کنـد یمـ ربـط   هـاي ذي  که منع از اعمال صالحیت دولـت ـ1497ي هقطعنام 7دانان، بند حقوق
کـه بـه زحمـت بـه      یسازمان ملل متّحد است؛ آن هـم در موضـوع   يتداخل در حاکمیت اعضا

 کـه نیـ است ا یچه موجب شگفتآن. شودیو فصل هفتم منشور مربوط م یالملل نیبصلح دیتهد
 رایـ ؛ زداشت ینمدر بر یعمل ي هجینت چیه ،شودیمربوط م وانیجا که به صالحیت دتا آن 7بند 

 میعـدم عضـویت نسـبت بـه جـرا      نیت ابه علّ توانستیهم نم وانیو د بودنساسنامه عضو ا ایبریل
گـردد و  یهـا برمـ   دولت گری، اثر آن به دجهینتدر. شناخته شود صالحیتداراي ایبریدر ل روهاین

گفته شیپ يهابا منطق قطعنامه یقطعنامه حتّ نیمنطق ا. کند آنان را محدود می يفریصالحیت ک
ت    دیـ امنیـت در رفـع تهد   يشورا اراتیآن با اخت وندیندارد و اصوالً پ هم تطابق از صـلح و امنیـ

ههمـه، در کنـار نکـات ناصـواب قطعنامـ      نیـ بـا ا  .(Zappala, 2003: pp.673-675)سـت یمحکم ن
 يصالحیت انحصار يدولت دارا فیتکل یکی: شودی، دو اثر مناسب هم از آن برداشت م1497
دوم  .قابـل اعمـال خواهـد بـود    ربـط   صـالحیت هـر دولـت ذي   ، نکرد نینکه اگر چ یدگیبه رس

دولـت فرسـتنده    يدر صالحیت انحصـار  یالملل نیب يروهاین فیمرتبط با وظا میکه فقط جراآن
 يشـکنجه بـرا   ایـ و فروش انسان و  دی، خرياجبار يخواهد بود و نه به عنوان مثال تجاوز، فحشا

 .)Ibid: p.676-7(از صـلح  نـدارد    يپاسـدار  خـاص  فیا وظاب یارتباط چیالعات که هگرفتن اّط
 میبـه جـرا   یدگیرسـ شـوراي امنیـت   ،  وانیـ بـه د »دارفـور «هنگام ارجاع وضـعیت  کهینجالب ا

و بدون  گریبار د کیاساسنامه دیوان راعضو  ریغ يها از دولت یپاسداران صلح اعزام یاحتمال
  . 1کند یاعالم م یضرورت منتف
گفـت کـه کسـب مصـونیت      تـوان یقطع نظر از نوع اتّهامات پاسداران صـلح، مـ   ، باسرانجام

هـا  بلکـه قطعنامـه   ،سـت ین یاز محاکمه در دادگاه ملّ تی، برابر با معافوانیت از محاکمه در دموّق
                                                                                                                                                     

چه هاي اعزام کننده سرباز چنانکه دولت کندیز هم اعالم مبا 1593ي در واقع شوراي امنیت در قطعنامه.1
عضو اساسنامه رم نباشند در خصوص کلیه اعمال ارتکابی این افراد منتسب یا مربوط به عملیات بـا مجـوز   

یعنی  UN Doc., S/RES/1593 , para 6). (هستند صالحیت انحصاريشوراي امنیت یا اتحادیه آفریقا داراي 
المللی براي نظارت بر در مورد اعزام نیروهاي بین 1497ي که پیشتر در زمان تصویب قطعنامه چههمانند آن

  .بس در لیبریا گفته بودرعایت آتش
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کـه صـالحیت   ضـمن آن . ت تعقیب توسط دولت فرستنده اسـت رمسئولیت افراد و ضرو يایگو
 یدر موضـوع  وانیقابل اعمال است و د 17و 12مواد ژهیوت اساسنامه بهاصوالً طبق مقرّرا وانید

ط دولتت واقع يدارا که توسنخواهـد   یدگیوارد رس ،باشد قیتحق ایبیدر دست تعق اًصالحی
صـادر شـود،    نیت معمد ياساسنامه، برا 16ي هطبق ماد يااگر قطعنامه کهاز آن این ترمهم. شد
.صلح نداردپاسدار يروهاین بیمکان تعقبر ا یشگیهم ریتأث

ت محـدود  مـد  يرا بـرا  وانیدر د یدگیامنیت تنها رس يشورا يها، قطعنامهگریبه عبارت د 
مـاه از   12، پس از گذشـت  دیعدم تمد لیبه دل 1487ي هت قطعنامکه مدانچنهم ،کند ق میمعلّ

ت بـا    يشـورا  ينابجا ییارویور آثار سوء توانیحال، نم نیدر ع. شد ي، سپربیزمان تصو امنیـ
ها را بـر  نامناسب قطعنامه ریتأث نیزو  ،مستقّل ییمرجع قضا کیبه عنوان  يفریک یالملل نیب وانید

1از نظر دور داشت ی، به کلّوانیها در مقابل د دات دولتتعه.  

  تیجهن
از پاسـداران صـلح    یآشکار شده که برخـ  شیاز پ شیب ندیناخوشا تیواقع نی، اریخايهادر سال

نسبت بـه زنـان و    یجنس میجرا ،فتأس انمختلف و با هزار می، مرتکب جرافریو ک بیترس از تعقیب
، نبـود کنتـرل و مراقبـت    یبـه فسـاد اخالقـ    یاعزامـ  يروهاین یبرخ یآلودگ. شوند پناه مییکودکان ب

اقـدامات فرمانـدهان    نـدك ا ، اثـر یانضـباط  ریبـودن تـداب   یکننـده و ناکـاف  از جانب دولت اعزام یکاف
وضـع   نیـ مقابله بـا ا  يبرا. هستند میجرا نیساز ارتکاب انهیزم ،گریعوامل د ياریو بس در محّل روهاین

نـداده و چـه    لیکه تشک یصتخص يکارگروه ها اریناهنجار در چند ساله گذشته، سازمان ملل چه بس
 نیـ ا حـلِّ  يکه بـرا  ییشنهادهایا و پهو چه طرحاست کارشناسان که برگزار نکرده  یاپیپ يهانشست

 Draft)بــا نــام دیــجد ونیکنوانســ کیــسینــوشیهــا، پــآن ي هاز جملــ. معضـل ارائــه نشــده اســت 

Convention on Criminal Responsibility of Experts on Mission for the UN)   یدر حـال بررسـ 
 تـر قیـ دق میسـازمان، ترسـ  از پرسـنل   هـا برداشـتن مصـونیت   ي هتـر کـردن نحـو   است بـا هـدف آسـان   

 گـر یدر د میبـه جـرا   یدگیرسـ  ممکـن سـاختن  متناسـب بـا آن و    يهـا و مجـازات  میجـرا  ي همحدود
                                                                                                                                                     

  :هاي شورا، رجوع کنید به باره و نگرش انتقادي به اعتبار حقوقی قطعنامهبراي آگاهی بیشتر در این .1
Neha Jain,"A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the Security Council and the 
International Criminal Court ", EJIL 16 (2005), 239–254.
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، خـود یبات قبلـ مصو یدارد، در پ شیموضوع را در دستور کار خو نیکه ا یمجمع عموم. 1ها دولت
 میوط بـه جـرا  مربـ  لئمسـا  حـلِّ  يچنـان بـرا  ، هـم 2009در اجـالس سـال    گرید ياقطعنامه بیبا تصو

ت مــی  يروهـا ین الیـکنـد   ســازمان فع(UNGA Res 64/110: 15 January 2010). ثیــل، از حدر ُکــ 
ربط سـازمان   ارکان ذي ي ههات چندسالانتظار داشت که تمرکزِ توج دیبا میاز ارتکاب جرا يریشگیپ

رت ســازمان و نظــا تیــهــا، بــه تقوفعالیــت شیو افـزا  يشــنهادیپ يرهایتــدب يو اجــرا لئمســا نیــبـر ا 
و  یو اقـدامات آموزشـ   نجامـد یب روهـا یفرسـتنده بـر ن   يهـا  دولـت  نیچنـ و هم روهاین یفرماندهان نظام

 يتا حـد  شانیهاو مسئولیت هابه حدود مصونیت روهاین شیاز پ شیآگاه کردن ب نیچنو هم یجیترو
 یروانـ  بیو زدودن آسـ  انینصد البتّه، جبران خاطر قربا .).Odello,2010:  pp.42-45(بخش شود جهینت

ت تـام دارد    میجرا بـه   یپزشـک  يهـا ، رسـاندن کمـک  یروانـ  يواقـع، بـازپرور  در. از آنان هـم اهمیـ
ه داشت کـه پرداخـت غرامـت    توج دیبا .)Defeis,2008: pp. 210-212(واجب است  يامر دگانیدبزه
د بـه دوش سـازمان ملـل    هـ تع کیآنان  يو معنو يو جبران خسارات ماد یجنس میجرا دیدگانبزهبه 

 دیشـا  .(Sweetser,2008: pp.1643-1677)ادا شـود   سـته یمختلـف بـه طـور شا    يهـا از راه دیـ است و با
معـروف   ي هامنیت از قطعنامـ  يشورا هافزودن سهم مشارکت زنان در عملیات حفظ صلح، که خواست

1325)ا ياو در پارهطرف بود نیبه ا) 2000اکتبر 31ب مصوحضـور زنـان    زانیم جیت به تدراز عملی
. 2زده بکاهدزنان و کودکان جنگ بیاز مصا ياست تا حدود افتهیشیپاسدار صلح افزا

                                                                                                                                                     
1. The Secretary-General, Ensuring the Accountability of United Nations Staff and Experts on 
Mission with Respect to Criminal Acts Committed in Peacekeeping Operations, U.N. Doc. 
A/60/980 (16 August 2006) Annex III. 

اجـراي آن توسـط سـازمان ملـل،      ي و نحـوه  1325ي از میان نوشتگان پرشمارِ مربوط به تحلیل قطعنامه .2
مشکالت زنان و کودکان در جوامع دچار مخاصمه مسلحانه و ناامنی به ویژه قاچاق و کشاندن آنان به فحشا 

  :زیر ي چنین تأثیر حضور زنان براي مقابله با مشکالت، نگاه کنید به مقاله ارزندههم و
Connie de la Vega & Chelsea E.HaleyNelson, "The Role of Women in Peacekeeping and 
Peacemaking: Devising Solutions to the Demande Side of Traffiking", William and Mary Journal
of Women and the Law, Vol.12, 2006, pp. 437-465.

ل اجتماعی، حضور و مشارکت زنان در پاسداري از صـلح را چنـدان   ئگران مسادر همین حال برخی تحلیل
. داننداي مشکالت براي خود آنان و گاه عملیات میساز پارهکنند بلکه آن را سببمفید و کارساز ارزیابی نمی

  : ر نگاه کنید بهبراي آگاهی بیشت
Liora Sion, "Can Women Make a Difference? Female Peacekeepers in Bosnia and Kosovo", 
Commonwealth & Comparative Politics, 47: 4, November 2009, pp. 476-493.

ان و کودکان دهد حضور زنان پاسدار صلح به منظور حفاظت از زنگران هم نشان میهاي برخی پژوهشافتهی
گر این جرایم ضـد انسـانی نبـوده اسـت و بـه      کشی  پاسداران صلح مرد چارهدر مقابل تعرض و انواع بهره
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عد کامت را دارد و به ظاهر ترج نیشتریمسأله که ب يفریا بت ي هبند همعیاهمیالیشـنهادها یهـا و پ فع 
کـه   گونـه  آن - رکـان سـازمان ملـل   ا. اسـت  یمّلـ  يفـر یبوده است، همانا ضرورت اعمال صالحیت ک

، پاسـداران صـلح   میخواهان آن هستند که در برابر جـرا  - دیگویرشمارشان مبات پها و مصوگزارش
دادگاه دولـت متبـوع    هو محاکم گردیمتّهم تحت پ و هر پاسدار صلِح ردیاغماض صورت نگ کمترین
ت مصـو   يشورا 1888ي ه، قطعناماستیس نیموارد اعالم ا نیاز آخر یکی. ردیقرار گ ب سـپتامبر  امنیـ
کیفرمـانی  ی، بـه بـ  زبـان ینزد دولت م روهایبدان معناست که مصونیت ن نیا ،به زبان ساده.1است 2009

 ياتـا انـدازه   نهیزم نی، در امیاز حق نگذر. دیبه اجرا درآ يفریو عدالت ک نجامدینزد دولت فرستنده ن
شی، بـا افـزا  2009سازمان ملل، در سال  يسخنگو ي هبه گفت. ه انجام شده استکوشش در خور توج 

، یجنسـ  میافراد به اتّهام جـرا  نیها نفر از اخطاکار، ده پاسداران صلِح یو سزاده بیتعق يها براتالش
                                                                                                                                                     

چه مؤثر خواهد بود عمل بلکه آن. هاي جنسی در جوامع محل مأموریت نخواهد انجامیدکنی خشونتریشه
کار به ردن مسئولیت مبارزه با مردان بزهکیفري جدي با مجرمان است نه سپ ي ها یعنی مقابلهبه تکلیف دولت

  :نگاه کنید به. زنان
Olivera Simić ,"Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence 
in Peacekeeping Operations", International Peacekeeping, Vol.17, No.2, April 2010, pp.188–199.

رسد شوراي امنیت به عنوان یک راهبرد بلندمدت به موضـوع افـزایش سـهم زنـان     ین وجود، به نظر میبا ا
خواسـت شـورا بـه حضـور      ادامـه ي ، نشـانه 1889و   1888هاي قطعنامه. نگردهاي سازمان میدرمأموریت

  .ینده زنان در عملیات حفظ صلح و تحکیم صلح استآفز
S/RES/1888, 30 September 2009 & S/RES/1889, 5 October 2009.

زیـرا  . ساز نشودرسانی براي خود زنان پاسدار صلح مشکلهرچند باید امیدوار بود مشارکت در این خدمت
هاي مختلـف و  ها چند هزار نفر نیرو در واحدهاي نظامی و غیرنظامی و پلیس در وضعیتدر این مأموریت

ی که گاه باالترین مقامات نهادهـاي ملـل متحـد، مـتهم بـه      در جای.بیش و کم دور از نظارت حضور دارند
خودشـان   ،هاي حفـظ صـلح  شوند، باید نگران بود مبادا زنان فعال در مأموریتتعرض به کارمندان خود می

 شکایت یکی از زنان کارمند کمیساریاي عالی ملل متحد در امور پناهندگانماجراي . آزار قرار بگیرند هدف
براي آگاهی از اتهام و .ادگستري آمریکا قابل توجه استدر د ، از کمیسر عالی سابق »Cynthia Brzak«به نام 

  :نگاه کنید بهابعاد حقوقی مسئله به ویژه مصونیت قضایی، 
U.S. Supreme Court Filing Challenges United Nations Immunity,  http://prnewswire.com/news-
release/us-supreme-court-filing-challenges-united-nations-immunity-95317264.html; 
http://www.talkradionews.com/news/2010/6/2/un-cant-get-off-so-easy-on-sexual-harassment.html, 
visited on: 10 September 2010.
1. S/RES/1888, 30 September 2009, para.21: Iequests the Secretary-General to Continue and Strengthen 
Efforts to Implement the Policy of Zero Tolerance of Sexual Exploitation and Abuse in United Nations 
Peacekeeping Operations; and Urges Troop and Police Contributing Countries to Take Appropriate 
Preventative Action, Including Predeployment and in-theater Awareness Training, and other Action to 
Ensure Full Accountability in Cases of such Conduct Involving their Personnel. 
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انـد و  شـامل مجـازات حـبس قـرار گرفتـه      فـر یو ک یانضباط هاتیفرستنده تحت تنب يها توسط دولت
 رسـد یهمـه، بـه نظـر مـ     نیـ بـا ا . 1انـد شـده  یانضـباط  هیـ ، تنبيچـون دزد  يموارد ينفر هم برا ستیب

درسـت  . نبـوده اسـت   روهـا یفـراوان ن  میبه تناسب جـرا  ،تاکنون انجام گرفتهکه يفریک يهایدگیرس
تحـت   یمّلـ  يهـا  تک متّهمـان در دادگـاه  و خواست سازمان ملل آن است که تک استیاست که س

رف تکـرار مواضـع کفا    دیـ آیعمل بر مـ  مهم تنها به نیا اام. رندیمحاکمه قرار گ کنـد  نمـی  تیـ و صـ .
ماجراست؛ هم خـود سـازمان    يهاطرف ي ههم شتریو کوشش ب تیجد ازمندیبه این هدف، ن دنیرس

اراده و عملکـرد مطلـوب   نیازمنـد  کنـد و هـم    میتـرم  انیـ اش را نـزد جهان چهـره  خواهـد یملل کـه مـ  
 يهـا  سـت و دولـت  چنـین ا از موارد  یلیکه در خ ،باشدنیاز ا ریاگر غ. استروین هفرستند يها دولت

تـداوم   میارتکـاب جـرا   ،دهنـد یرساندن مجرمـان نشـان نمـ    فریبه محاکمه و ک ستهیت شافرستنده هم
 يهـا  متّهمـان در دادگـاه   ي مهناکافی ارکان سازمان و عدم محاک يریگیپ. خواهد یافت ياآزاردهنده

ملـل   استیس يگران که مشکالت اجرااز پژوهش یکی. جامدانیم» یفرمانیک یب«دولت فرستنده، به 
کامـل   يتا اجـرا که کرده است، معتقد است  یابیرا ارز روهاین میفات و جرال تخّلمتّحد در عدم تحم

  . (Kanetake, 2010: pp.200–214)ستندیرو کم ن شیاست و موانع پ شیدر پ يراه دراز استیس نیا
یکی دیگر از کارشناسـان بـه پایـان بـرده شـود کـه        ي هخوب است سخن در این باب با گفت

است صلح نوبل  ي هزیجا ي هبرند یککه یناسازگار از عملیات حفظ صلح  ریدو تصو«: دیگویم
مـأمور   شـان یحفاظـت از ا  ينسبت به آنان که برا یجنس میآلوده به ننگ ارتکاب جرا دیگريو 

»زدود دیــر بـا مجرمـان با  مــؤثّ يفـر یک ي هتضـاد را بــا مقابلـ   نیـ ا و ســتیقابـل درك ن  ،انـد شـده 
)Harrington, 2005: p.34(.  

                                                                                                                                                     
1. See: UN Peacekeepers Involved in Abuse are being Punished, World Body Says, 5 November 
2009, at: http:// www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32857.
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