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 چکیدهچکیده
ص  ، فصل   31313131با صدور قطعنامۀ با صدور قطعنامۀ   خصوصخصوصبهبهمبارزه با تروریسم، مبارزه با تروریسم،   ینۀینۀشورای امنیت در زمشورای امنیت در زم نوین  را نلوین  را  ، ف

مهها گشود. ایل  قطعنامله  در شک  و قالب قطعنامهدر شک  و قالب قطعنامه ی  قطعنا نه داشلکی  قانونذاارانله دا    کهکله   هاهلا ها گشود. ا اا  ، بلرای تالا    ردردشکی  قانونذاارا برای ت  ،
مه. ای  سبک از تصویب قطعنامله کندکند  جهان تعهدات  ایجاب  و سیب  ایجاد مجهان تعهدات  ایجاب  و سیب  ایجاد م  ییهاهادولتدولت برای هلا بلرای   . ای  سبک از تصویب قطعنا ها 

. از سوی . از سوی کشدکشد  تصایاات را پیش متصایاات را پیش م  ییچالش مشروعیت و قانوناندچالش مشروعیت و قانوناند  ،،شورا که نهادی سیاس  بودشورا که نهادی سیاس  بود
بو مؤثر در نظا  حقلو  بل    فقدان بازوی اجرای  کارافقدان بازوی اجرای  کارابرخ  ای  اقدا  را در صورت برخ  ای  اقدا  را در صورت   دیذر،دیذر، قو   ی الایل  ی ی و مؤثر در نظا  ح   الا

ندبرای تصلایاات شلورا قانونانلد   در ای  زمینه در ای  زمینه و و   دانستهدانستهدفع افسد به فاسد دفع افسد به فاسد  شورا قانونا صایاات  ی  و مشلروعیت نیل      ییبرای ت شروعیت ن و م
بکله حقلو  بل     شودشود  بررس بررس نی  نی    دیدگاهدیدگاهای  مسئیه باید از ای  ای  مسئیه باید از ای    هاچنی اند. اند. متصور شدهمتصور شده قو   ی الایل  ی ی که ح   الا

  شورای امنیت درشورای امنیت در  یۀیۀروروو و   دازددازدبه بازسازی قواعد موجود و پر کردن خألها بپربه بازسازی قواعد موجود و پر کردن خألها بپر  تواندتواند  خود مخود مخودبهخودبه
بواقع هاان خودبازسازی سیسلتم حقلو  بل    قو   ستم ح ی الایل  ی ی واقع هاان خودبازسازی سی ست. در ایل  زمینله اسلت.      الا نه ا ی  زمی ی  ایل   در ا لهمقالله ا قدا  اقلدا     ،،مقا ا

ی الایل  ی ی از توانای  حقو  باز توانای  حقو  ب  ییااشورای امنیت را جیوهشورای امنیت را جیوه  ییقانونذاارقانونذاار مبلرای خودبازسلازی مل     الا سازی  نددانلد   برای خودباز ، ، دا
ست،در هاۀ جوانب اسلت،   قاطعیت و مشروعیتقاطعیت و مشروعیت  فاقدفاقدهرچند برای ای  تصایاات هرچند برای ای  تصایاات  ما املا    در هاۀ جوانب ا ستدسلت ا کم در کلم در  د
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 مقدمهمقدمه
ست گردر مبارزه بلا تروریسلم بله دسلت گر     که سازمان می  در دهۀ هفتاد ابتکار عا  راکه سازمان می  در دهۀ هفتاد ابتکار عا  رااز زمان از زمان  به د سم  با تروری   ،،فتفلت در مبارزه 

سازآشکار بود که مشکالت زیادی در قالب یک رویکرد سیاسل  بلرای طراحل  سلاز     ح   برای طرا س   مورد ملورد    ییکارهاکارهاووآشکار بود که مشکالت زیادی در قالب یک رویکرد سیا
لتمیان دوللت   موجودموجود  نظرنظردلی  اختالفدلی  اختالف، به، بهروروی ی توافق برای مبارزه با تروریسم وجود دارد. ازاتوافق برای مبارزه با تروریسم وجود دارد. ازا ها از هلا از  میان دو

بیک سو و از دیذر سو حرکت  رو به رشد اقلدامات تروریسلت ، جامعلۀ بل     عۀ  ست ، جام قدامات تروری ی الاییل  ی ی یک سو و از دیذر سو حرکت  رو به رشد ا ش  بلا نذرشل      الای با نذر
که نتبرخ  اقدامات خاص را در قالب اقدامات تروریست  شناسلای  کلرد کله نت     یانهیانهراراگگعا عا  کرد  سای   جۀیجلۀ برخ  اقدامات خاص را در قالب اقدامات تروریست  شنا آن آن   ی

 (.(.332332: : 31113111، ، پورپورول ول ))  متعدد در ای  زمینه بودمتعدد در ای  زمینه بود  هایهاییونیونانعقاد کنوانسانعقاد کنوانس

نیل  تلأثیری شلذرف در عایکلرد      فروپاش  اتحاد جااهیر شوروی و پایان یافت  جنگ سرد
شورای امنیت و نوع نذاه آن به امور صالحیت  گااشت. بیشتری  تغییرات برای شورای امنیت از 

و بلرخالف آنچله    گونله بدعتی اگستردهنحو زمان پایان جنگ سرد رقم خورد. تصایاات آن به
و هلم از   3هم از نظر کا  اهقطعنامه. ((Malone, 2004: 1))  رسید باید باشد، اتخاذ شد منظر به

 وضوحبهخصوص پس از پایان جنگ سرد شورای امنیت دچار تحول شد. بنابرای  به 2نظر کیف 
شلورای  علالوه،  ( بله Vegh, 2008: 287ی خلود اسلت )  هلا قلدرت ها و یتصالحدر پ  گسترش 

مواردی  ، دراست الایی ی حفظ صیح و امنیت بمسئول امنیت، که رک  سیاس  صرفا  اجرای  و 
، و 4، تعیی  حقلو  1ده است و نقش قانونذااریشبه رک  مرتبط با مسائ  حقوق  محض تبدی  

صلراحتا  جایذلاه     تلوان  را ایفا کرده است، وظایف  که در منشور می  متحد نا 5اعاال حقو 
مختیل  محافل  عیال  و دانشلذاه       یهلا برای آنها یافت. ای  گروه از اقدامات شورا با واکلنش 

 .(3: 3113سادات میدان ، ) ه استشدجه موا
صوص متعلددی را در خصلوص     ییهاهاگاشته قطعنامهگاشته قطعنامه  یهادهه شورای امنیت سازمان می  متحد ط شورای امنیت سازمان می  متحد ط  عددی را در خ مت

شورای تروریسم و ضرورت مبارزۀ جدی با آن به تصویب رساند. از زملان تشلکی  نشسلت سلران شلورای       سران  ست  شکی  نش مان ت تروریسم و ضرورت مبارزۀ جدی با آن به تصویب رساند. از ز
بو امنیلت بل    صیحصلیح   ۀۀعنوان یک  از عوام  تهدیدکنندعنوان یک  از عوام  تهدیدکنند، تروریسم به، تروریسم به33323332  ۀۀامنیت در ژانویامنیت در ژانوی یت  ی الاییل  ی ی و امن   الای

ست. طور مستقیم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و تاکنون نی  ای  روند ادامه داشلته اسلت.   بهبه شته ا طور مستقیم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و تاکنون نی  ای  روند ادامه دا
سفارتخانهمصر، اقدامات تروریسلت  رژیلم صلدا ، انفجلار سلفارتخانه       جاهورجاهوریسیسالکرب ، ترور رئالکرب ، ترور رئ  یۀیۀقضقض جار  صدا ، انف یم  ست  رژ   ییهاهلا مصر، اقدامات تروری

ستقر در آنتروریست  مسلتقر در آن   ییهاهاآمریکا در کنیا و تان انیا و اتخاذ تصایاات  عییه افغانستان و گروهآمریکا در کنیا و تان انیا و اتخاذ تصایاات  عییه افغانستان و گروه از از   ،،تروریست  م
پیش از تروریست  تا پلیش از    هایهاییتیتاقدامات شورای امنیت در مقابیه با فعالاقدامات شورای امنیت در مقابیه با فعال  ی ی ترترجایه مهمجایه مهم سپتامبر سلپتامبر    3333تروریست  تا 

                                                           
سال  40در  که درحالقطعنامه صادر کرد،  315شورای امنیت  3331تا  3333 یهاسالمثال در بی   رایب .3

 (.Hageboutros, 2016: 10قطعنامه صادر کرده بود ) 015قب  تنها 
، توجه به موضوعات هادولتصوص نذاه شورا به حاکایت بیشتر در خ هاقطعنامهتحوالت شذرف کیف  ای   .2

 (.Hageboutros, 2016: 17حفظ صیح می  متحد بود )یاتعایحقو  بشری و تغییر نذرش در خصوص 
3. Law-Making 

4. Determining - law 

5. Law - Enforcement 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/629879


 9919...   مشروعیت صالحیت قانونگذاری شورای امنیت

 

مؤثر و قاطع با مؤثر و قاطع با   ییاامبارزهمبارزه  ییسوسوبهبه  الایی الایی ی ی بود. بعد از یازده سپتامبر فص  نوین  در حرکت جامعۀ ببود. بعد از یازده سپتامبر فص  نوین  در حرکت جامعۀ ب
شورای . مداخیۀ شلورای  وریست  داعش ادامه داردوریست  داعش ادامه داردو تا زمان حال در خصوص گروه ترو تا زمان حال در خصوص گروه تر  تروریسم گشوده شدتروریسم گشوده شد . مداخیۀ 

سو و منشور می  متحد از یلک سلو و     2424  ۀۀبراساس مادبراساس ماد  زمینهزمینهدر ای  در ای  و امکان وجود اختیارات آن و امکان وجود اختیارات آن امنیت امنیت  یک  منشور می  متحد از 
 ..((van Loo, 1996: 4-9شود )شود )  ممبیان بیان منشور منشور   22و و   33تفسیر موسع از آن ماده و مواد تفسیر موسع از آن ماده و مواد 

مهیر یافت و قطعنامله شورای امنیت تغیشورای امنیت تغی  ییهاهاشک  قطعنامهشک  قطعنامه  ،،اصطالح جدیداصطالح جدید  در ای  فص  بهدر ای  فص  به   ییاایر یافت و قطعنا
فاوت متفلاوت  صادر شد که مت  و مفاد صادر شد که مت  و مفاد   31313131نظیر قطعنامۀ نظیر قطعنامۀ  مهنسلبت بله سلایر قطعنامله      مت سایر قطعنا به  سبت  شتهلا داشلت  ن   ؛؛ها دا

کرد . ای  رویکلرد  کردکرد  ها بار مها بار مساز داشت و تعهدات  را بر دوش تاام  دولتساز داشت و تعهدات  را بر دوش تاام  دولتمفادی که حالت  قانونمفادی که حالت  قانون . ای  روی
کهدیذری نی  پ  گرفته شد. حال سلؤال ایل  اسلت کله      ییهاهاقانونذاارانه در قطعنامهقانونذاارانه در قطعنامه ست  ی  ا سؤال ا شورای آیلا شلورای     دیذری نی  پ  گرفته شد. حال  یا  آ

ا  در مند است و اگر چنی  صالحیت  دارد، آیا ایل  عال  در   امنیت از توان قانون  برای ای  کار بهرهامنیت از توان قانون  برای ای  کار بهره ی  ع مند است و اگر چنی  صالحیت  دارد، آیا ا
  یسمیسممشروعیت دارد یا خیر. ای  سؤال را باید با توجه به ضرورت مبارزه با ترورمشروعیت دارد یا خیر. ای  سؤال را باید با توجه به ضرورت مبارزه با ترور  الایی الایی ی ی جامعۀ بجامعۀ ب
فت.پاسلخ گفلت.    شایان توجه  که تروریسم در پ  خواهد داشت،شایان توجه  که تروریسم در پ  خواهد داشت،  و خطرو خطر سخ گ بله ایل     ،از سلوی دیذلر    پا

برای پر کردن آنهلا و بازسلازی خلود نیل       الای ی مقوله باید از بعد وجود خألها و توان حقو  ب
کله ایل  مقالله آن را دنبلال      اییله کله براسلاس نظر   ای  مسئیه باید گفت در توضیحنذریست. 

 اییل  الی تنها مرهون اقدامات نهادهای واضع قواعلد بل   الای ی ، توسعه و تحول حقو  بکند م
 الاییل  ی و ارکان مشابه نیست. ای  جامعۀ بل  الای ی مجاع عاوم  و کایسیون حقو  ب مانند

در هر زمان چه تغییری برای تداو  حیلات آن الز  اسلت. ایل  جامعلۀ      کند است که تعیی  م
. حقلو   دهد دیذر م یاو به قاعده گیرد است که تعی  و قطعیت را از یک قاعده م الایی ی ب
 پیوسلته  الایل  ی پویا، متضا  حقوق  ثابت و الیتغیر نیست. حقو  ب یعنوان نهادبه الای  یب

حقلوق  اسلت.    یدر حال بازسازی و ترمیم بدنۀ مفاهیا  موجود یا ایجاد هنجارهای  در خألها
از و ای  مفهو  نیل    دهد نظام  جای خود را به مداخیۀ بشردوستانه مۀ مداخی ۀمثال، واژ رایب

 .(Basaran, 2014: 196شود ) مسئولیت حاایت جایذ ی  م قطری
نیستند که ای  تغییلرات را   الای ی ها یا سیاست بتوجه آن است که ای  دولت شایان ۀنکت

 یکارهاوبرای تکام  مفهلو  موجلود یلا توسلعۀ سلاز      الای ی ، بیکه خود حقو  باندایجاد کرده
خودبازسلازی حقلو     توان . ای  پدیده را مزند ده مناقص و ناکارا، دست به تغییر و تحول قاع

  .(Franck, 2006: 101) محسوب کرد 3الای ی ب
مهم دیذری که ای  مقاله درصدد پاسخ دادن به آن است، ای  مسئیه است کله اگلر    پرسش

ساز شورای امنیت برای مبارزه بلا تروریسلم راهل  بلرای پلر کلردن       تصایاات مبتکرانه و قانون
واقع به سات تلرمیم نلواقص موجلود     و در است الای ی سازمان  و اجرای  در حقو  ب یخألها

مشروعیت ای  تصایاات فائق آید و به بیان دیذلر   یهابر چالش تواند ، آیا ای  مسئیه مرود م
 ضرورت ای  خودبازسازی چهرۀ تصایاات قانونذاارانۀ شورای امنیت را مشروع جیوه دهد.

                                                           
1. Self-rectifying process of international law 
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 شورای امنیت در مواجهه با تروریسمشورای امنیت در مواجهه با تروریسم  انۀانۀمات قانونگذارمات قانونگذاراااقداقد
شورای امنیت در مقولۀ مبارزه با تروریسم دست به اقدامات  زده کله هلم حاللت هنجلارآفرین      

عنلوان بلازوی اجرایل     داشته است و هم حالت  اجرای . هرچند عا  کردن شلورای امنیلت بله   
حقلوق  بسلیار اسلت،     یهاثدر خط اول مبارزه با تروریسم مح  تردید و بح الایی ی جامعۀ ب

. با ایل  حلال، آن دسلته از اقلدامات     شود به آن پرداخته نا روازای و  یستموضوع ای  مقاله ن
قلدری توضلیح    ،داشلته اسلت   ی، هنجارآفرین  یا قانونذااریگاارشورای م بور که شک  قاعده

یلک کلردن دیلدگاه    . شورای امنیت در ارائۀ تعریف  قابل  قبلول از تروریسلم و ن د   شود داده م
  کله از  تجنلای »عنوان ده و تأکید و شناسای  تروریسم بهکرها به یکدیذر تالش مضاعف  دولت

، گیلرد  انجا  مل « از مرد  با هدف سیاس  یاطریق ایجاد رعب و وحشت در میان عاو  یا عده
   را صلادر یهلا مثال، ای  نهاد قطعنامله  راییا ب 3.است دهششورای امنیت درج  یهادر قطعنامه
است « حایۀ مسیحانه»واقع  آنها قائ  به ای  است که حاالت تروریست  در به موجبکرده که 

از طلرف   2.دانلد  نتیجه واکنش دولت قربان  را به آن در قالب دفاع مشروع قاب  توجیه مل  و در
 شد. بدعت یا نوآوری دانسته ،ای  امر چون مخال  با قاعدۀ مانوعیت توس  به زور بود ،دیذر

ذی   یهامبارزه با تروریسم و در قالب قطعنامه ینۀاز دیذر دستاوردهای شورای امنیت در زم
 یهادائا  برای نظارت بر روند مبارزه با تروریسم و اجرای قطعنامه یایجاد سازوکار ،فص  هفتم

یک  هرچندرای مثال صادره بود که در واقع یک قطعنامۀ خاص را واجد جنبۀ عا  ساخته است. ب
قطعنامه با  ۀ، شورا در مقدمشد قطعنامه برای افغانستان یا حاالت تروریست  به آمریکا صادر م

تهدیدی بلرای صلیح و    الایی ی اقدامات هاچون هر اقدا  تروریست  ب گونهی ا»تأکید بر اینکه 
 S/RES/1368 (2001), at preamble and S/RES/1373) «شلود  محسوب م الایی ی امنیت ب

(2001), at preamble،) قطعنامه از جایه حلق دفلاع    مندرج در آن یکارهاوعاال  مقررات و ساز
 .ته اسساختها مشروع را قاب  تعایم و تسری به سایر موارد و دولت

، 3131 هلای هطلور خلاص قطعنامل   شورای امنیت در مبارزه با تروریسلم، و بله   یهاقطعنامه

                                                           
1. See: S/RES/2396 (21 December 2017), S/RES/2322 (12 December 2016), S/RES/2249 (20 November 

2015), S/RES/1624 (14 September 2005). 

More resolutions are available at:  
https://www.securitycouncilreport.org/un-

documents/search.php?ctype=Terrorism&rtype=Security%20Council%20Resolutions&cbtype=terror

ism&search=%22Security%20Council%20Resolutions%22%20AND%20%22Terrorism%22&__mo

de=tag&IncludeBlogs=10&limit=15&page=1 ( 22/23/2231آخری  بازدید  ) 

عنوان عام  ید تروریسم بهضا  محکومیت شد 2223سپتامبر  32مورخ  3101مثال شورا در قطعنامۀ  رایب. 2
. ای  کردحق ذات  دفاع مشروع فردی و جاع  برای دولت قربان  تأکید بر ، الایی ی زنندۀ صیح و امنیت ببرهم
( 2222 ۀژانوی 30) 3132( و 2223نوامبر  32) 3133(، 2223سپتامبر  21) 3131 یهادر قطعنامه یریگموضع

 (25/25/2231آخری  بازدید: ) ( /See: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions) د.شنی  تکرار 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2396.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2322.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2249.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IP%20SRES%201624.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?ctype=Terrorism&rtype=Security%20Council%20Resolutions&cbtype=terrorism&search=%22Security%20Council%20Resolutions%22%20AND%20%22Terrorism%22&__mode=tag&IncludeBlogs=10&limit=15&page=1
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?ctype=Terrorism&rtype=Security%20Council%20Resolutions&cbtype=terrorism&search=%22Security%20Council%20Resolutions%22%20AND%20%22Terrorism%22&__mode=tag&IncludeBlogs=10&limit=15&page=1
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?ctype=Terrorism&rtype=Security%20Council%20Resolutions&cbtype=terrorism&search=%22Security%20Council%20Resolutions%22%20AND%20%22Terrorism%22&__mode=tag&IncludeBlogs=10&limit=15&page=1
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?ctype=Terrorism&rtype=Security%20Council%20Resolutions&cbtype=terrorism&search=%22Security%20Council%20Resolutions%22%20AND%20%22Terrorism%22&__mode=tag&IncludeBlogs=10&limit=15&page=1
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
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که واجلد آثلار حقلوق ، حلاکایت  و     را  ی و سازوکارهاتدابیر گسترده  2103و  2243و  3542
. شلورای  انلد یشلیده منظور مبارزه بلا تروریسلم اند  جهان به یهابرای تاا  دولت است،اقتصادی 

در گلاه   نلدرت کله تلا آن زملان بله    را هنجارهلای    سابقه ها به شکی  بامنیت در ای  قطعنامه
، به شک  ال امل  جهلان  درآورد.   حقوق  نداشت وجود اصال یا  قراردادی وجود داشت ی هاقالب
علد   »، «مقابیله بلا تلأمی  ملال  تروریسلم     »، «ال ا  کشورها به هاکاری و معاضدت با یکدیذر»

، «و تعقیلب کیفلری تروریسلم    یانذلار جلر  »و « از تروریسلم  یرمستقیمپشتیبان  مستقیم و غ
بودند که شورای امنیت آنهلا را  ضدتروریسم  الایی ی ب هاییونجایذ  تکالی  مشترک کنوانس

صرف خارج و در قالب تصایاات خود ابراز کلرد کله ایل  چلالش را پلیش      از تعهدی قراردادی 
تعهلدی   گونه تصلایاات خلارج از اختیلارات سلازمان  او نیسلت و در نتیجله      ی اکشید که آیا 

چنی  فراینلدی  . شود االجرا معضو سازمان الز  یهابرای تاا  دولتمحسوب شده و سازمان  
است، با ای  توضیح که شورای امنیت به  الایی ی ب ینوع  قانونذاار الایی ی در سطح جامعۀ ب

کنلد کله بلدون در نظلر گلرفت        مل الایی  جدیدی را ایجاد ی بابتکار خود هنجارهای حقوق  
گونه ی یت ابررس  مشروع(. Vegh, 2008: 276کند ) مجیوه  آورال ا برای آنها  هادولترضایت 
 3.استموضوع ای  مقاله  تصایاات
 

گذارصالالالحیت قانونگالالذار یتشالالورای امنیالالت  ییصالحیت قانون تو در پرتالالو   شورای امن سازی خودبازسالالازی   سازوکارسالالازوکاردر پر خودباز
 المللالمللینینببحقوق حقوق 

 ی شورای امنیت؟ ی شورای امنیت؟ قانونگذارقانونگذار. صالحیت . صالحیت 11
دقیق  هاانند حقو  داخی  میان قانونذاار، مجری  بندیدستهت الایی ی در نظا  حقوق  ب

بیان نی  را  بندییمای  تقس انبرخ  حقوقدان ، با ای  حالداردقانون و دستذاه قضا وجود ن
برخ  نی  چون  .(De Frouville, 2014: 80)ِ اندمورد انتقاد سایری  واقع شدهول  اند، کرده

اند، بدون اینکه برای هر یک سازمان یا نهلادی مجل ا   گانهسهژرژ س ، قائ  به کارکردهای 
قانونذلاار بله    الایل  ی در نظا  حقلو  بل   که نابرای  درحالب(. Scelle, 1934الز  بدانند )

ی را صلالحیت قانونذلاار   (،Tsagourias, 2011: 540) معنل  درسلت کیاله وجلود نلدارد     
بله ایل  معنل  اسلت کله       شورای امنیت یقانونذاارتوان موجود فرض کرد و صالحیت  م

                                                           
یست و نمبارزه با تروریسم  مقولۀشورای امنیت منحصر و محدود به  قانونذاارانۀشایان ذکر است که اقدامات . 3

چنی  دارد. در ای  ی کشتار جاع  نی  خصوصیت  ای هاسالحر مورد ( د2224) 3542 قطعنامۀرای مثال ب
را می   ساخته است که مانع توسعه، تجهی ، ساخت، تحصی  و نق  و  هادولتنی  شورای امنیت  قطعنامه
 (.Tsagourias, 2011: 540ی کشتارجاع  توسط بازیذران غیردولت  شوند )هاسالحاانتقال 
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الایل  از خلالل   ی بل و  حق قانونذاارانۀی، کارکردهای قانونذااربدون وجود رکن  مختص 
 شورای امنیت تحقق یابد.

هلای   یتمسئولمنشور می  متحد حاک  از ای  است که اعضای سازمان، برخ   24 مادۀ 3بند 
 ارادۀتوانلد جلایذ ی     نال شلورا   ارادۀبنلابرای ،   3.انلد کردهند، به شورا واگاار دارعهدهرا که اصالتا  

  وی نیل  محصلور در اهلداف و اصلول سلازمان اسلت و       اعضای می  متحد شود و اختیارات نیلابت 
بله ایل     نظردلخواه عا  کند.  طوربهشود تا  مهای متعددی او را احاطه کرده که مانع یتمحدود

 دهند. مدانند و برخ  عکس آن نظر  می قانونذااریژۀ کارومراتب، برخ  شورا را دارای 

رسلالت  تحت هیچ عنوان دارای  توان منیت را ناشورای ا که اندآننذارندگان در ای  مقاله بر 
در بند بعد مشاهده خواهد شد که شورای امنیت صرفا  بلا تبعیلت از   قانونذاارانه دانست.  یژۀکارویا 

باشد یا فراتر از حقلو    قانونذاارتواند خود  ناالای  مجری قانون در ای  زمینه است و ی بحقو  
تواند در برخ  مواد و طل  شلرایط  خلاص     مست که ای  نهاد عا  کند. با ای  حال نظر بر آن ا
 .داشته باشد 1ییا صالحیت قانونذاار 2یکارکرد قانونذاارکه در ادامه بیان خواهد شد، تنها 

 

 المللالمللینینبب. مناسبات متقابل شورای امنیت و حقوق . مناسبات متقابل شورای امنیت و حقوق 22
شلود.  نال   رعکسبگاه یچهالای  است و ای  رابطه ی باساس  تابع حقو   طوربهشورای امنیت 

ی  با ماهیلت  هاقطعنامهزمینۀ در  شکیست و ب نوجه نامحدود یچهشورای امنیت بهاختیارات 
 (.Sarooshi, 2000: 33  است )عا الای ی حقو  بتبعیت از به  مکی  نی  قانونذاارانه

ناایند که تصایاات شورای امنیت را  مموافقت »منشور  25 مادۀاعضای می  متحد، طبق 
بودن تصایاات شورای امنیت برای اعضلا، ملواد    آورال ا از دیذر مبان  «. .. قبول و اجرا ناایند.

منشور می  متحد است. با ای  حال، شورای امنیت صالحیت نامحدود نلدارد و در   43و  41، 24
 ملادۀ ی  محدودیت شورای امنیلت در  ترمهماتخاذ تصایم تابع شرایط و ضوابط  است. اولی  و 

ه شورا را می   به تبعیت از مقررات منشور دانسته اسلت، تلا   مادمنشور بیان شده است. ای   25
 25 ملادۀ کند، اعضا براسلاس   معا   4های قانون یتصالح محدودۀآنجا که شورای امنیت در 

منشور و بنابر توافق مقد  خود، می   به تبعیت از تصایاات شورا هستند، اما در صورت علدول  
 5ختیاراتش، کشورهای عضو می  متحد می   به اجرای تصایاات او نخواهند بود.شورا از ا

                                                           
یت و تصایاات شورای امنیت باإلصاله نبوده و به نیابت از جانب اعضای می  متحد که با ای  توضیح که صالح .3

 .شود اند، انجا  و اتخاذ مای  اختیار را به وی واگاار کرده
2. legislative function 

3. Legislative jurisdiction 
4. intra vires 

پایرفته « عا  طبق حدود اختیارات»عنوان  با ایی الی ب یهاواقع، ای  اصی  است که در حقو  سازمان در .5
از حدود اختیارات  جخار توانند و ارکان آن سازمان نا الایی ی شده و حاک  از آن است که هر سازمان ب
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الای  عا  ی بهای  که شورای امنیت بنابر منشور می  متحد دارد، حقو  یتمحدودبر عالوه
ها اغیب حقلو  بشلری، یلا    یتمحدودهای  را پیش روی شورا قرار داده است. ای  یتمحدودنی  

ی شلورای  هلا قطعنامله هستند.  الشاولعا ش  از قواعد آمره یا تعهدات حقو  بشردوستانه یا نا
الاییل   ی بل  آملرۀ الای  عا  و در راستای قواعد ی بامنیت باید براساس قواعد بسیار مهم حقو  

تصلایاات او فاقلد مشلروعیت اسلت و اعتبلاری نلدارد        صلورت  یل  اکله در غیلر    3صادر شلود 
 (.335ل  325: 3131آزاد و ابراهیا ، ین حس)

منشور میل  متحلد، شلورای امنیلت در اجلرای       24 مادۀ 2بر موارد ماکور، براساس بند عالوه
وظای  خود طبق اهداف و اصول می  متحد عا  خواهد کرد. دادگاه بلدوی دادگسلتری اروپلا در    

یۀ کادی و البرکات به ای  مهم توجه داشته و مقررات شورای اروپا را از حیث سنجش مطابقلت  قض
 2داند. ماند، مانند قواعد آمره را قاب  بازبین  الای  عا  که غیرقاب  نقضی ببا اصول برتر حقو  

یۀ اروپلا  اتحادکادی اعال  کرد که صالحیت دارد اقدامات  پروندۀدر  1دیوان دادگستری اروپا
بلان  تروریست  القاعلده و طال  شبکۀی صادره توسط شورای امنیت عییه هاقطعنامهجهت اجرای 

ناملۀ مصلوب   یی آرا مورد بررس  قضای  قرار دهد. دیوان در ای  پرونده در نهایت بیان کرد که 
شورای اتحادیه که مورد ایراد تجدیدنظرخواهان قرار گرفته، حقو  بنیادی  آنان را از جایه حق 

کله  دارد  مل را نقض کرده است. دیوان بیان  0و حق مالکیت 5، حق جبران قضای 4بر دادخواه 
یۀ اروپا بخش  از حقلو  بنیلادی  و جل ی الینفلک اصلول      اتحادیۀ اقدامات کیاص  قانون  بودن 

یۀ اروپاست که بر تالا  اقلدامات اتحادیله و از جایله آن دسلته اقلدامات  کله در        اتحادعاوم  
 شود، نی  حاکم است. مراستای اجرای مصوبات شورای امنیت اتخاذ 

منیت ضام  استقرار صیح نبوده و صرفا  موظل  بله پیلروی از    بنابر مراتب فو  اوال  شورای ا
تواند فراتر از حقو   ناالای  در جهت حفظ صیح است؛  ثانیا ، شورای امنیت ی بمقررات حقو  

ی را قانونذاارآن باشد؛ ثالثا ، شورای امنیت توان و اختیار  تابعالای  عا  کند و هاواره باید ی ب
ی اهم، صلرف  هاضرورتکارویژه ندارد، بیکه در برخ  موارد با تکیه بر در قالب یک مسئولیت یا 

 شود. گرجیوهتواند مشروع  مآن  قانونذاارانۀاقدا  
 

                                                                                                                                        
 .(ultra viresخود بنابر سند تأسیس یا اساسنامۀ خود عا  کنند )

1. See: Cases T-315/01 Kadi [2005] ECR II-0000, paras. 226-31 and T-253/02 Ayadi [2006] ECR II-

0000, para. 116 

2. C-402/05 P and C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council 
and Commission, judgment of 3 September 2008. Available at: 

http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/05c402_en.pdf 

3. Court of Justice of the European Union (CJEU) 
4. right to be heard 

5. right to effective judicial review 

6. Right to respect for property 
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 الملل از طریق شورای امنیتالملل از طریق شورای امنیتینینبب. خودبازسازی حقوق . خودبازسازی حقوق 33
ی با آنچه در حقو  داخی  موجلود اسلت، متفلاوت    قانونذاارالای  مفهو  قانون و ی بدر حقو  
الای  راه  مشابه با آنچه در حقو  داخی  دارند، ی بی  حال، قواعد حقوق  در حقو  است. با ا
 ,Singhکنند، و آن تنظیم مناسبات میان اشخاص اعم از حقیق  یا حقوق  اسلت )  مرا دنبال 

حقوق  چذونه در حقلو    آورال ا  قاعدۀ(. اما سؤال ای  است که قانون به معن  یک 172 :1990
الای  چه از تعهلدات قلراردادی صلحبت شلود و چله از      ی بگیرد. در حقو   مک  الای  شی ب

گلردد. فقلط در قاللب ملوازی       مل  3هنجارهای غیرقراردادی، موضوع اصی  حول محور رضایت
 عنوانبهالای  ی بشود. بنابرای  قانون در حقو   م ترکارنگحقو  طبیع  است که ای  بحث 

ی سلازمان ، معاهلدات،   هاارگان ، مبنای  رضای  دارد و تصایاات هنجارآفری  ال ام قاعدۀیک 
الایی  و دیذر ناودهای قاعده در ای  حوزه از حقو  ناشل  از رضلایت عالوم  اسلت     ی بعرف 

(Singh, 1990: 174  با ای  حال باید دید آیا فرایند قانونذااری در حقو .)الای  وجلود دارد  ی ب
یری قواعد عرفل  و در  گشک الای ، صعوبت و طوالن  بودن ی بیا خیر. شرایط حاکم بر حقو  

را بله   حقوقلدانان الایل   ی بی مختی  حقو  هاحوزهگسترش و ترق   پرسرعتعی  حال روند 
الای  ناگ یر بدانند. ایل   ی بی را در حقو  اارذقانوندهد که پیدایش فرایند  مای  سات سو  

خصوص در قرن بیسلتم موجلب   گیرنده بهیمتصاو نهادهای الایی  ی بی هاسازمانامر با وجود 
 (. Singh, 1990: 175الای  شد )ی ببر حقو   قانونذاارانهیک فضای  احاطۀ

صلالحیت  بلرای شلورای امنیلت و امکلان اصلدار        دامنلۀ نظر به مراتب ملاکور، گسلترش   
الای  و تسلهی    یبی موجود در حقو  خألهاراه  است برای پر کردن  قانونذاارانهتصایاات  
شلود تلا از ایل  راه حقلو       مل یری قواعد عرف  دیلده  گشک ی  که اغیب پیش پای هاصعوبت

خود بپردازد و هم از اقدامات عین  مؤثر باز نااند. حلال بایلد    بدنۀالای  هم بتواند به ترمیم ی ب
نلد قانونانلد و   وات مالای  ی بدید چنی  تصایاات  به نا  خوداصالح  یا خودبازسازی حقو  

 مشروع نی  باشد.
 

 در مورد تروریسمدر مورد تروریسم  صادرهصادره  ییهاهاقطعنامهقطعنامه  دردر  قانونگذارانهقانونگذارانهتحول تحول 
 سپتامبرسپتامبر  1111شورای امنیت پس از شورای امنیت پس از   ..11

صادره عییله   یهافص  هفتم شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم از قطعنامه یهاقطعنامه
بله   تلاکنون و  2اسلت  2222تلا   3333ها متعددی از سلال  که شام  قطعنامه شود القاعده آغاز م

                                                           
1. Consent 

2. Resolution 1267 of 15 October 1999, SC Res 1333 of 19 December 2000; SC Res of 15 January 2002; 

SC Res 1390 of 16 January 2002; SC Res 1452 of 20 December 2002; SC Res 1455 of 17 January 
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خصلوص در ملورد گلروه داعلش خلتم      ی صادره در خصوص اقلدامات تروریسلت  و بله   هاقطعنامه
دارد،  یقطعنامۀ صادره عییه تروریسم که بیش از سلایری  شلک  قانونذلاار    ی تراما مهم 3شود. م

ی حتل  تلا سلال    ی بعلد هلا قطعنامله که در غالب  است 2223سپتامبر  21مورخ  3131قطعنامۀ 
 ینلۀ صادره توسط شورای امنیلت در زم  یها. قطعنامهدهد منی  شورا هاواره به آن ارجاع  2233

انقالبل  در شلک  و ماهیلت     کند، خودناای  م 3131 ۀمبارزه با تروریسم که بر رأس آنها قطعنام
تهدیدی عییه صیح  الایی ی گونه اقدا  تروریست  ب به موجب آن هر و تصایاات آن نهاد به پا کرد

ها می   شدند که تأمی  مال  تروریسم را متوق  کنند خوانده شده و تاا  دولت الایی ی و امنیت ب
 هلا یسلت یا مانع شوند. هاچنی  آنها را متعهد ساخته است که از ایجاد پناهذاه یا مأم  بلرای ترور 

 .(Happold, 2005: 618) و در خصوص تعقیب و کیفر آنها هاکاری کنندکرده خودداری 
ساز را شاید بتوان در خصلوص  قانون یهاقطعنامه گونهی شورای امنیت ردپای  از ا یۀدر رو
  که بدون حیراه ؛دارد یواقع شک  قانونذاار یافت که در الایی ی کیفری ب هاییوانتأسیس د

 تلوان  پس م(. Wilson, 2014: 85گیرد ) ماستفاده از قوای مسیح اما طبق فص  هفتم صورت 
شورای امنیت وجود داشته است. به ایل    یهادر میان قطعنامه یگفت تا حدی سوابق قانونذاار

پلیش از آن در   3131نکته نی  باید توجه داشت کله بسلیاری از تعهلدات منلدرج در قطعناملۀ      
عرفل  وجلود    الایل  ی عنوان ناودی از حقو  ببه 2صادره از جانب مجاع عاوم  یهاقطعنامه

تلأمی  ملال     الاییل  ی هاچنی  سلایر تعهلدات منلدرج در آن در کنوانسلیون بل      .شته استدا
 International Convention for the Suppression of the) بلوده اسلت   موجلود تروریسلم  

Financing of Terrorism, 1999: Art. 4)هم به لحاظ شلکی  بلا    3131 ۀ. با ای  حال، قطعنام
و سلازمان  در   یامعاهلده  هلای یله ری و هم از حیث ماهوی با سلایر رو کیف هاییواند ۀاساسنام

 عنوانبههای م بور یواندی هااساسنامهرای مثال، روش  است که ب مورد تروریسم متفاوت است.
کله دبیرکل  میل  متحلد در     طورهالان یک آیی  دادرس  توسط شورا به تصویب رسلید، ولل    

دارد، حقو   مالایی  برای یوگسالوی سابق بیان ی بگ ارش در خصوص تأسیس دیوان کیفری 
ماهوی که دیوان به موجب آن رسیدگ  خواهد کرد، یعن  حقلو  بشردوسلتانه را شلورا ایجلاد     

 (. Doc S/25704 (20 May 1993) para 29نکرده است )
منجلر   3131قطعنامۀ  نویسیشالاکر برای درک بهتر از تحول  که به ارائۀ پمالحظات فو 

که ماهیت متحوالنه و دگرگونۀ قطعنامه نادیده گرفته شود.  شود نا موجبمفید است، اما  ،شد
ها وضع کرد کله  در ای  قطعنامه شورای امنیت برای اولی  بار تعهدات  کی  و دائا  برای دولت

                                                                                                                                        
2003; SC Res 1456 of 20 January 2003; SC Res 1526 of 30 January 2004; SC Res 1617 of 29 July 

2005; SC Res 1699 of 8 August 2006. 

1. Resolutions 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 
(2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 

(2017), 2354 (2017). 

2. GA Resolutions 49/60 and 51/210 
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کم در برخ  موارد تعهدات  مخالفت و اعتراض  نی  واقع نشد. ای  تعهدات دست گونهیچمورد ه
واقع تدوی  حقو  موجود  که مندرجات قطعنامۀ م بور در نی  ای  استدالل 3د و تازه بودند.جدی

طور جداگانه بلر هلر یلک از    . ای  قطعنامه به(Martinez, 2008: 342یست )بوده است، درست ن
گونه اقلدا  کیفلری،    تروریسم از هر زمینۀها ای  تعهد و تکیی  را ایجاد کرده است که در دولت
فروگلاار نشلوند.    ،در سطح می  که در جهت مبارزه با تروریسم الز  باشد یی  یا قانونذااراجرا

، فلار  از اینکله شلورا صلالحیت چنلی  اقلدام  را       3131بنابرای  ماهیت قانونذاارانۀ قطعنامۀ 
مخالفان که  2.استحقوقدانان نی   بیشتربسیار روش  است و ای  نظر مورد تأیید داشته یا خیر، 

کننلد، صلرفا  در زمینلۀ امکلان وجلود چنلی         مل های صالحیت  شورا تکیه یتمحدودبر  اغیب
 3131.1کنند و نه ماهیت قطعنامۀ  ماختیارات  برای شورا ابراز عقیده 

 

 . شورای امنیت در مواجهه با داعش. شورای امنیت در مواجهه با داعش22

و سایر اقدامات شورای امنیت پس از یازده سپتامبر تحول  شذرف  3131که قطعنامۀ طورهاان
پیدایش داعش نیل  بله هالان     واقعۀالای  را موجب شد، ی بدر مباحث تئوریک و عای  حقو  

شورای امنیت و خود سازمان می  در برخورد با  واسطۀبهخصوص الای  بهی بصورت بود. حقو  
 داعش بود که دچار دگرگون  شد.

یۀ ایاالت متحلده  ولااقدامات سازمان می  متحد و شورای امنیت عییه داعش در پ  اقدامات 
در خلاک علرا  و روسلیه     2234شک  گرفت. ایلاالت متحلده حالالت نظلام  خلود را از اوت      

کلرد. بلا اینکله بله موجلب       مل بشردوستانه توجیه  مداخیۀبراساس اصول  چون دفاع مشروع و 
و دلی  رضایتش بالاشکال بود، سوریه نه رضایت داده بود الای  ورود به خاک عرا  بهی بحقو  

نظلام  را صلادر کنلد. ایلاالت      مداخیۀتوانست مجوز  م 4دلی  وتوی روسیهنه شورای امنیت به

                                                           
1. example: in para 1 (c) of Resolution 1373 and para (l)(d) of Resolution 1373 

2. See: Delbruck, J., “Transnational Federalism: Problems and Prospects of Allocating Public Authority 
Beyond the State”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 11, 2004, p. 37; Alvarez, EJ, 

International Organizations as Law-Makers, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 196-98; 

Talmon, S., “The Security Council as a World Legislature”, AJIL, Vol. 99, 2005, pp. 176-77; and 
Joyner, Daniel H., “The Security Council as a Legal Hegemon”, Geo. J. Int'l L., Vol. 43, 2012, p. 226 

نظری که در باال بیان شد، نظر اکثریت حقوقدانان بود که مدنظر نذارندگان نی  است. اما باید توجه داشت که  .1
کند. از  مبسیار عادی فرض  قطعنامۀرا  3131 قطعنامۀرغم تاا  موارد باال نظر مخال  نی  وجود دارد که به
الایی  را ی ب جامعۀی است که بارفاجعهدلی  شرایط اضطراری و قطعنامه به نظر ای  حقوقدانان، لح  تند

رود. بنابرای  هرچه هم تأوی  و تفسیر شود، باز  ناکرده است و صرفا  از حالت اعالن و هشدار فراتر  متهدید 
 (.Abi-Saab, 2002: 310کنند ) نای شناسای  قانونذاارو با محتوای  سازقانونی اقطعنامه عنوانبههم آن را 

4. Syria resolution authorizing military force fails in U.N. Security Council, CBS NEWS (Aug. 28 2013, 
4:48 PM), 

http://www.cbsnews.com/news/syria-resolution-authorizing-militaryforce-fails-in-un-security-

council/ [http://perma.cc/3ZGZ-96HM] 
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 هلا دوللت سپتامبر دیذر منحصلر بله    33 حادثۀکرد که دفاع مشروع پس از  ممتحده استدالل 
د وجه مورد تأیییچهبهتواند اعاال شود. ای  تئوری بدوا   می غیردولت  نی  هاگروهنبوده و عییه 

کله هواپیالای   سایر اعضای دائم شورای امنیت نبود. اما زملان   عنوانبهبریتانیا و چی  و روسیه 
تروریسلت  و انفجلار در    حایلۀ ی داعش قلرار گرفلت و نیل  چنلد     هاموشکروس  مورد اصابت 

اعضلای دائلم شلورای امنیلت تغییلر       هالۀ تغییر کرد و  2235پاریس رخ داد، وضعیت در سال 
 2235دسلامبر   2در  2243 قطعناملۀ ز تئوری جدید حاایت کردند و در نتیجه جهت دادند و ا

خواست که از هر  م هادولت هاۀآرا صادر شد که به موجب آن از  اتفا بهتوسط شورای امنیت 
 (.*Scharf, 2016: 1گونه اقدا  الز  برای مقابیه با داعش استفاده کنند )

 هگرفتانجا که اقدامات نظام   اندپرداختهرویکرد  به بیان ای  صراحتبهبرخ  اندیشاندان 
عطف  بوده که موجب تغییر سریع در نظا  عرفل  موجلود در    نقطۀعییه داعش  2235در سال 

 ,Scharfالای  نظیر ایل  اتفاقلات را کلم نلدارد )    ی بخصوص توس  به زور شده است و حقو  

عرف  سریع و جدیدی باشد تا استفاده از تواند ظهور حقو   مدقیقا   2243(. قطعنامۀ 5 :2016
نیروهای مسیح در قالب دفاع مشروع عییه بازیذران غیردولت  را قانون  جیوه دهد؛ امری کله در  

 3(.Lang, 2015: 3وجه به رسایت شناخته نشده بود )یچهبهالای  ی بحقو  
هلان  دریافلت کله    ج جامعلۀ  2235کنند که دقیقا  در سلال   ماز ای  ایده دفاع  نذارندگان

ی غیردولت  مسیح که در خاک یک دولت مسلتقرند  هاگروهینۀ مبارزه با زمالای  در ی بحقو  
و نقص مواجه است. در ای  زمان اسلت کله شلورای     خألو دولت محی  کنترل  بر آنها ندارد، با 

 آورد کله خییل  سلریع و بلدون از دسلت دادن زملان تلوان        برمل نهلادی سلر    عنوانبهامنیت 
الایل  عرفل  بسلازد    ی بحقو   قاعدۀ عنوانبهرا دارد تا هنجاری نو  خألی و پر کردن سازقانون

(Scharf, 2016: 53  و ای  هاان قابییت حقو )الای  برای خودبازسازی است.ی ب 
 

بر با تکیاله بالر     قانونمندی تصمیمات شورای امنیت در مواجهه با تروریسمقانونمندی تصمیمات شورای امنیت در مواجهه با تروریسم یه  با تک
 للالملالملینینببخودبازسازی حقوق خودبازسازی حقوق   سازوکارسازوکار

 ی از مشروعیتی از مشروعیتقانونمندقانونمندبازشناسی بازشناسی   ..11
و ایل  بحلث در    نیست یاتصایاات شورای امنیت موضوع تازه یموضوع مشروعیت و قانوناند

                                                           
الای  در قالب ایجاد ی بنواقص حقو   کنندۀبرطرفو  سازقانونم بور نقش   قطعنامۀهر گونه تردید از اینکه . 3

شود که پارلاان بربتانیا تنها چند روز پس از صدور ای  قطعنامه  مهنجارهای جدید دارد، زمان  برطرف 
که تا قب  از آن دولت بریتانیا از  درحالکند،  ماقدا  به تجوی  حاالت هوای  عییه داعش در خاک سوریه 

متحد ایاالت متحده به باباران مواضع داعش در  عنوانبهدرنگ مخالفان جدی تئوری ایاالت متحده بود و ب 
 (.Erlanger & Castle, 2015: A16پردازد ) مسوریه 



 9311 یزپای ،3 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    9155

 

گلاه   هلر  اغیلب . (Koskenniemi, 1995: 325نی  قاب  مشاهده اسلت )  دانانحقو تر یا قدآثار 
منظور انجا  آن کارکردها که در اص  به گیرد صورت م ی هاتوسط ارگان 3کارکردهای  حقوق 

طلور  و مشروعیت تصایاات آن ارگلان بله بله    یدر مورد قانوناند ی هااند، چالشتأسیس نشده
منظور، فار  از طراح  مقدمات  تأسیس آن نهاد، باید گفلت  . بدی شود طبیع  پیش کشیده م

وانلای  را داشلته   ای  ت دکه فعالیت حقوق  یک نهاد که به ایفای کارکردی جدید منجر شود، بای
وگرنه اقلدا  یادشلده عایل  خلارج از      ،دشو توجیهدر قالب ال امات صالحیت  آن نهاد  باشد که

را مطلرح   1یخواهد بود که ای  موضوع چلالش قانونانلد   اعتبار و در نتیجه ب 2حدود صالحیت
جا  چنلی   آن نهاد برای ان 5و شایستذ  4اقتضاهم  . حال، اگر ای  شرط رعایت شود، بازکند م

 یاامری مح  بحث است. در ای  حالت، اگر چنی  اقلدام  بلرخالف انتظلارات مشلروع جامعله     
مطلرح   0مشخص ایجاد کرده است، چالش مشلروعیت  اییژهباشد که آن نهاد را برای انجا  کارو

 .(Roele, 2014: 49شود ) م
باید به ایل    ،شود و مشروعیت بیان ی، سع  شد تفاوت میان قانوناندماکور هرچند در بند

نکته نی  توجه داشت که گاه ای  دو مفهو  در ملواردی هاپوشلان  دارنلد و گلاه مشلروعیت از      
مثال، در نذاه صرفا  پوزیتیویست  هیچ مشلروعیت  جلدای از    رای. یا بگارد م یمسیر قانوناند

 .(Gordon, 2014: 40) وجود ندارد یقانوناند
 

 براساس منشوربراساس منشور  ی تصمیمات شورای تصمیمات شوراقانونمندقانونمند. سنجش . سنجش 22
 الاییل  ی تردید منشور می  متحد نظا  حقوق  دقیق  را در خصوص حفلظ صلیح و امنیلت بل    ب 

شورای امنیت دانسته شده است ل که ایل  نظلا  از    یۀجرای ای  امر مسئولیت اولاتدارک دیده ل و  
ورای ، هلم بله شل   صلورت ی بلد  24 ۀهر دو بعد هنجاری و سازمان  قاب  بررس  است. مقررات ماد

و هم او را در چارچوب آن )اقدا  بر طبق مقاصد و اصول می  متحد( محدود  دهدم امنیت اختیار 
بلا ایل     .(Saura, 2003: 7یرد )اقدامات عییه تروریسم را نی  در بربذ تواند که ای  زمینه م کند م

 (.Sarooshi, 2000: 174دهد ) مهای خود را در شکی  پویا انجا  یژهکاروحال شورای امنیت 
اختیلارات   الاییل  ی منشور می  متحد در خصوص اجرای مسئولیت حفلظ صلیح و امنیلت بل    

را به شورای امنیت اعطا کرده است. شورای امنیت به موجلب منشلور قلادر بله اتخلاذ       یاگسترده
صلیح، نقلض    یله که به تشخیص خود او، تهدیلدی عی را است که هر وضعیت   یآورتصایاات ال ا 

                                                           
1. Legal functions 

2. Ultra vires 

3. Legality 
4. Appropriateness 

5. Propriety 

6. Legitimacy 
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آور اسلت کله بلر    و تصایم صادره نی  تصایا  الل ا   یرددر بربذ تواند م ،عا  تجاوز باشدصیح یا 
غیردولتل    هلای یلت عضو و غیر عضو می  متحد و حت  بر موجود یهاها اعم از دولتتاام  دولت

 یفۀشورای امنیت در اجرای ای  وظ .منشور( 42و  43، 13)مواد  (Jodoin, 2005: 5) آور استال ا 
طورکه دیوان رده از آزادی عا  و آزادی تصایم بسیار زیادی برخوردار است. اما ای  امر هاانگست
. بله  یسلت برای یوگسالوی سابق بیان داشت، به معن  نامحدود بودن اختیلارات شلورا ن   الایی ی ب

ICTY, IT-کنلد )  صحبت م 2«ارادۀ مطیق»و نه از  3«اختیارات مشخص»تعبیر دیوان، منشور از 

94-AR72, 1995: para. 28).حال باید دید حدود ای  اختیارات تا کجاست . 
از اختیلارات   الاییل  ی مسئیۀ حفلظ صلیح و امنیلت بل     زمینۀدرست است که شورای امنیت در 

برخوردار است، آیا ای  اختیارات تا حلدی اسلت کله بتوانلد در خصلوص برخل  مسلائ          یاگسترده
منف  خواهلد   شکب  پرسشچوب منشور بحث شود، پاسخ به ای  کند؟ اگر صرفا  در چار یاارذقانون
 .(Abi-Saab, 2008: 120) چراکه نه مت  و نه سیا  منشور چنی  مجوزی را نداده است ،بود

در خصوص پاسخ به پرسش ماکور و اینکه آیا طبق منشور شورای امنیلت دارای اختیلارات   
 مخال  وجود دارد. تواند باشد یا خیر، دو نظر عاده و می قانونذاار

فص  هفتم منشور کله بله شلورا جهلت اتخلاذ       هاییبندعبارت طبق نظر نخست، براساس
یا ناقض صیح اختیارات گسترده داده است، ای  امر از  یدکنندهتصایم و اقدا  عییه وضعیت تهد

 که ماهیت  خاص دارند و صرفا  اختیلار اقلدا  در یلک موقعیلت یلا      آید جای جای آن مواد برم
طلور کیل  و فراگیلر. هاچنلی ، چنلی       به گیرییمو نه تصا دهند وضعیت خاص را به شورا م

در سیا  و گنجایش منشور و نی  موقعیلت فصل  هفلتم در منشلور      تواند نا یاقدا  قانونذاار
به بیلان واکلنش میل      ،طورکه گفته شد. فص  هفتم هاان(Happold, 2005: 605) دشوتوجیه 

. کند را تهدید م الایی ی که نظم عاوم  ب پردازد یط و وقایع خاص  ممتحد در خصوص شرا
منشور در خصوص اختیارات  که شورای امنیت هنذلا  احلراز وضلعیت      13 ۀماد ،از طرف دیذر
و تلاب تفسلیر    است، حاوی مقررات  دقیق و انحصاری کند صیح اعاال م یدکنندۀناقض یا تهد
در اختیارات شوراست  42و  43 وادبرای ، اقدامات  که به موجب مندارد. بنا وجهیچهموسع را به

 .(Jodoin, 2005: 1) هم شود یشام  قانونذاار تواند به آن اشاره کرده است، نا 13 ۀو ماد
شورای امنیت  یدالیی  در جهت دفاع از اختیار قانونذاار توان ، مبراساس نظریات مخالفان

شود، توجه به مسئولیت اولیه و اصلی    مر ای  خصوص مطرح تری  دلیی  که د نی  یافت. اصی
الایی  است. ای  نظر بر ایل  اسلاس اسلتوار    ی بشورای امنیت در خصوص حفظ صیح و امنیت 

ی، قانونذلاار تواند هر اقدام  را از جایه  ماست که شورا در جهت مسئولیت  که بر عهده دارد، 
تواند وضلعیت تروریسلت  را    مدارد. در واقع، شورا  الایی  مباولی ببرای حفظ صیح و امنیت 

                                                           
1. Specific powers 

2. Absolute fiat 



 9311 یزپای ،3 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    9151

 

یفۀ خود در وظکند و در راستای انجا   مالایی  را تهدید ی بامری تیق  کند که صیح و امنیت 
، اتفاقا  در راستای حقوقدانانی بپردازد. ای  امر براساس نظر ای  دسته از قانونذاارای  زمینه به 

یدۀ برخ  نی  ای  عق(. به Vegh, 2008: 294رای امنیت است )منشور و منطبق بر اختیارات شو
الاییل  و در چلارچوب صلالحیت شوراسلت و اصلال       ی بل اقدا  در راستای حفظ صیح و امنیلت  

 (.Rosand, 2005: 589ی بر آن نهاد )قانونذاارتوان نا   نا
 3رات ضلان  ، تئلوری اختیلا  شود که در ای  زمینه از آن بهره برده مدیذری دلی  حقوق  

شلده در سلند   ی معل بلر اختیلارات صلریحا     الایی  عالوهی ب. به موجب ای  نظریه سازمان است
: 3111مؤسس، اختیارات  دارد که برای اجرای وظای  یا تحقق اهداف او ضروری است )زملان ،  

در مجرای ایفای وظلای    هاسازمانعبارت دیذر، در صورت سکوت سند مؤسس، اهییت (. به55
یابد و دو عنصر اساس  بودن و ضرورت، موازین  هسلتند کله    متحقق اهداف سازمان جریان و 

الایی  دادگستری نیل   ی ب(. دیوان 53: 3111کنند )زمان ،  مقیارو اختیارات ضان  را معی  
یۀ جبران خسارت کارکنان می  متحد بیان داشت که سازمان باید از اختیارات  برخلوردار  قضدر 

عد  درج صریح آن در منشور، از آن جهت که برای اجرای وظلای  آن ضلروری    رغمبهباشد که 
 (. ICJ Reports, 1949: 182است، به داللت الت ام  به سازمان اعطا شده است )

 یلۀ رو یلۀ ، نظرشود شورای امنیت استفاده م یتوجیه قانونذاار منظوربهدیذر استدالل  که 
که شورای امنیت از  شود به موجب ای  نظریه استدالل م عا  است. 1و هاچنی  تنفیا 2مؤخر

ها وجود آورده است و دولترا برای خود به یاختیار قانونذاار یاز طریق انجا  اقدامات قانونذاار
خصوص به) (Vegh, 2008: 286) اندبا متابعت از ای  تصایاات به ای  اختیار جدید رضایت داده

 .(4مضدتروریس یتۀبه کا  دهبا گ ارش
 

 المللالمللینینببیۀ خودبازسازی حقوق یۀ خودبازسازی حقوق نظرنظری شورای امنیت براساس ی شورای امنیت براساس قانونگذارقانونگذارتوجیه توجیه   ..33
بر دالییل   عالوهبر ای  اعتقادند که ی تصایاات شورای امنیت قانوناندضا  دفاع از نذارندگان 

تر بلرای تأییلد ایل  نلوع     یقوی آورده شد، به استدالل  قانونذاارکه در جهت توجیه صالحیت 
برای اقدامات قانونذاارانه شورای  کاف  مبنای تواند نا دالی  ماکور چراکهز است، صالحیت نیا
اوال  به آن دلیل  کله    ؛دانست ناکاف  توان اختیارات ضان  را م یۀنظر رای مثال،امنیت باشد. ب

فن  حقوق  اسلت کله شلرایط و      اص  اختیارات ضان  ریشه در حقو  اساس  دارد و مفهوم
الزمۀ وجود اختیارات مصرح  وخود دارد. اختیار ضان  نوع  اختیارات فرع  ضوابط مختص به 

                                                           
1. Implied powers 
2. Subsequent practice 

3. Acquiescence 

4. Counter-Terrorism Committee 
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تلا صلالحیت اصلی      سازد فرع  و اتفاق  یک دادگاه که او را قادر م هاییتمانند صالح است،
را نوع  اختیار ضان   یگونه اختیار و از جایه قانونذاار هر توان خود را اعاال کند. بنابرای  نا

 خصلوص در  منشور باشد. 42و  43ط با اقدامات مصرح و مشخص مقرر در مواد دانست که مرتب
و « اقلدا  »و بایلد میلان    است 3«اقدا »آنچه ذکر شده، اوال ، که  گفتنی  باید  یۀ مؤخررو یۀنظر
 ملؤخر  یلۀ و رو هلا با رضایت بعدی دولت الای ی قائ  به تفکیک شد. آنچه در حقو  ب 2«رویه»

شک  است که مستار و یک های یه، اقدا  فراقانون  نیست، بیکه روکند م تغییر )شورای امنیت(
اقدامات ماکور توسط شورای امنیت صرفا  یک عا  بوده و ویژگ  رویه را نداشته است، و عال   

بایلد   هلا دوللت ؛ ثانیا ، رضایت بعدی یلا تنفیلا عال  توسلط     فراتر از حقو  قرار بذیرد تواند نا
شود کله   مقاب  تشخیص باشد، حال آنکه در خصوص شورای امنیت دیده   روشنبهو  وضوحبه

  1یست.نبه چنی  اختیارات   قائ   روشنبههیچ رضایت صریح یا ضان  
ای  است کله ایل  نلوع     رسد، نظر مآنچه دفاع  مناسب از اقدا  شورای امینت بهبنابرای ، 

، راه  برای نی  به هلدف  الای ی قو  بدر سازوکار خودبازسازی حباید اختیار شورای امنیت را 
 الایل  ی دانست، و راه  که حقلو  بل   الای ی غای  منشور یعن  حفظ مستار صیح و امنیت ب

دالیل  عایل  کله     ی تلر خشک هنجاری انتخاب کرده است. از جایه مهلم  صبرای گری  از نواق
منیت یک نهاد سیاسل  اسلت و   اند از: اول، شورای ادر دفاع از ای  ایده برشارد، عبارت توان م
ضا  پایبندی بله کارکردهلای   باید انتظار داشت که مانند دادگاه یا دیوان عا  کند و  توان نا

 دومی  استدالل ای  است که در حالت فقلدان هلر   4خود با ظرافت و تکنیک حقوق  عا  کند.
انلدی تصلایاات شلورای    برای ارزیاب  و کنتلرل قانون  3اییهیا رو 0، سازمان 5گونه اب ار قضای 

ج  ای  نیست که شورا قاض  انحصلاری تصلایاات و اعالال خلود شلود. ایل         یاامنیت، چاره
بر ای ، بلا تکیله   عالوه. (Olivier, 2004: 411) اما توجیه  حقوق  نیست ،واقعیت  صحیح است

یفش بلرای  یطۀ انجا  وظلا حتوان اقدا  شورا را در  مالای  ی بخودبازسازی حقو   سازوکاربر 
به ایل  بلود کله شلورا بلدون آنکله از حلدود         قائ الایی  قیاداد کرد و ی بحفظ صیح و امنیت 

الایل  در اختیلار او   ی بمنعطف  که خود حقو   آستانۀاختیارات خود تجاوز کند، با استفاده از 
 یانلد بله قانون  تلوان  بنلابرای  مل  گااشته است، به رفع نواقص حقوق  در ای  زمینه بپلردازد.  

                                                           
1. Action 

2. Practice 

3. See also Amerasinghe, C. F.: Principles of the institutional law of international organizations. 2nd ed., 
Cambridge, 2005. 49 

خصیت سیاس  یک نهاد آن را »دادگستری پاسخ داده شده است:  الایی ی البته ای  استدالل نی  توسط دیوان ب .4
در مواردی که مقررات  ، مخصوصا سازد از رعایت مقررات معاهدات  ایجادشده توسط سند مؤسس مبری نا

 .(ICJ Rep, 1948: 64« )یا ضوابط  برای تصایاات آن نهاد پرداخته باشند هایتودم بور به بیان محد
5. Judicial 

6. Institutional 

7. Procedural 



 9311 یزپای ،3 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    9151

 

اهداف متعلال  منشلور و نظلا     نی  به هدف  باالتر یعن   منظوربهآن هم صرفا  تصایاات شورا 
 3رأی داد.الایی  است، ی بکه هاانا حفظ صیح و امنیت  الای ی حقو  ب
 

سممشروعیت تصمیمات شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسالم  با بالا    مشروعیت تصمیمات شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروری
 المللالمللینینببخودبازسازی حقوق خودبازسازی حقوق   سازوکارسازوکارتکیه بر تکیه بر 

 ی توسط شورای امنیتی توسط شورای امنیتقانونگذارقانونگذارسنجش مشروعیت سنجش مشروعیت   ..11
اجتالاع  داشلته باشلد و صلرف      هلای یهالز  است پا منظور استقرار،به خاطر داشت حقو باید به

 بایلد  و م تواند حقو  م شکب قانون بدون برآوردن انتظارات مشروع جامعه دیری نخواهد پایید. 
، اسلت مشلروعیت آن   کنندۀیی کم تا حدی، تعدست در واکنش به نیازها و انتظارات اجتااع  که

بیکله   ،صرفا  بر مبنای ازدیاد کا  قوانی  و قواعد صلورت گیلرد   تواند تغییر کند. اما ای  تغییر نا
گر اگلر  (. Reisman, 2005: 15) صورت عین  و عاوم  دچلار تحلول و تغییلر شلود    ، به درستباید به ا

صایار تصلایا بیشتبیشتتحت شرایط  پایرفته شود که تحت شرایط  پایرفته شود که  یت در ات شلورای امنیلت در   ر ت شورای امن نۀزمینلۀ ات  سم مبلارزه بلا تروریسلم      زمی با تروری بارزه  م
 2..باشدباشد  روروههروبروبتواند تواند   ، اما مشروعیت آنها با چالش جدی م، اما مشروعیت آنها با چالش جدی مندندمنطبق بر منشور بوده و قانوناندمنطبق بر منشور بوده و قانوناند

؛ سلت هارضایت دوللت  الای ی ر حقوقدانان منبع غای  مشروعیت در حقو  ببیشتبه اعتقاد 
. البتله ایل  فلرض را    (Abi-Saab, 2008: 111) که مبنای تعهدات آنها نی  هاان استگونههاان

هلا دانسلته شلود،    دوللت  1هاان رضلایت  الایی ی تعهدات ب یشۀاگر ر به چالش کشید. توان م
حلالت  مسلتقیم دارد، املا     الایی ی دیده خواهد شد که ای  امر در خصوص معاهدات و عرف ب

و  یرمسلتقیم ، غشلود  ه مل گرفت الایی ی ب یهابرعکس، در خصوص اقدامات  که توسط سازمان
کله در نبلود اختیلارات مصلرح در سلند مؤسلس        شلود  پنهان است. حال ای  سؤال مطرح مل 

با فرض رضایت، تصایم و اقدا  سازمان م بور را در جهلت پلر کلردن یلک      توان سازمان، آیا م
 دانست؟ قانون  خأل حقوق ، اقدام  برای خودبازسازی و جبران ب

که اقدا  تعهدزای اتخاذشده توسط اکثریت در یلک سلازمان      باورندبر ایبرخ  حقوقدانان 
مؤسس سازمان  یهادولت در واقع،. گیرد ها م، مبنای اعتبار خود را از رضایت دولتالایی ی ب

                                                           
قطعنامۀ شورا در خصوص ایجاد  نی  در موردتادیچ  یۀبرای یوگسالوی سابق در قض الایی ی دیوان کیفری ب .3

 کند مای  امر را تأیید ، بوده قانونذاارانهکه بالتردید عای   نداکیفری برای یوگسالوی سابق و روا هاییواند
 .(ICTY-94-1, 1995: paras. 33-36است ) یسازکه شورا صالح به اتخاذ چنی  تصایاات قانون

2. See: Wheatley, Steven, “The Security Council, Democratic Legitimacy and Regime Change in Iraq”, 

European Journal of International Law, Vol. 17, 2006, pp. 531-551; and Boulden, Jane, “Double 
Standards, Distance and Disengagement: Collective Legitimization in the Post-Cold War Security 

Council”, Security Dialogue , Vol. 37, 2006, pp. 409-424 

3. Consent 
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 انلد توانسلته  اند که در زمان تأسلیس نال  طور ضان  به سازمان دادهاختیارات  را به الایی ی ب
است، ای  اسلت کله    یرناپاگفت که آنچه اجتناب توان کنند. اما با استدالل  دیذر م بین یشپ
باید صالحیت ای  امر را داشلته باشلد، چراکله مبلان       گیرد، آور مگاه ارگان  تصایا  ال ا  هر

  که دولتل . بنابرای ، زمان دهد حقوق  در سند مؤسس آن وجود دارد که ای  اختیار را به او م
، دوللت بله میتل   شلدن بله آن      است گیرندهیمکه دارای ارگان  تصا شود یک سازمان معضو 

 ، البته مشروط و مقید بله آنکله در چلارچوب صلالحیت عال  کنلد      دهد تصایاات رضایت م
(Martinez, 2008: 335). 

شلورای امنیلت در مبلارزه بلا      یهلا به ارزیلاب  قطعنامله   توان در ای  چارچوب است که م
ها ها پرداخت یا اینکه معتقد بود ای  قطعنامهایجاد تعهد هاذان  برای دولت ینۀدر زم تروریسم

انلد.  شلده  الایل  ی برای خیق هنجارها در صلح  حقلو  بل   یا عرف   یاجایذ ی  فرایند معاهده
نحلوی ادامله   برخ  حقوقدانان معتقدند که ابتکارات قانونذاارانۀ شورای امنیت باید بله   روی ازا
جای بذیرد تا هم بهتلر درک و فهایلده شلود و     الایی ی کند که در قالب اعاال سازمان ب پیدا

آن مشخص شود. در ای  قالب فکری است که ابتکارات قانونذاارانلۀ شلورای    هاییتهم محدود
 .(Martinez, 2008: 356) امنیت بدعت  نامشروع قیاداد نخواهد شد

شورای امنیلت   یهاقطعنامهآن دسته از شروعیت برخ  حقوقدانان با جدیت تاا  به عد  م
صلادره در مبلارزه بلا     یهلا رأی داده و بر ایل  باورنلد کله قطعنامله     ،دارند یکه قالب قانونذاار

حالت  قانونذاارانه داشته باشند و ای  امر مشروعیت عا  را بله   توانند نا وجهیچهتروریسم به
که قطعنامۀ م بور در تضاد با حقو  بشلر قلرار   و ای  عد  مشروعیت در مواردی  کشد چالش م
حقوقلدانان از  برخل   در مقابل ،    ..((Olivier, 2004: 412وجلود دارد )  تلر یطلور جلد  بله  ،گیلرد 

نلد کله در   د، معتقکننلد  دارد دفاع مل  یمشروعیت تصایاات شورای امنیت که قالب قانونذاار
نقلش    خلوب بله  توانلد  ی امنیت مار، شوالای ی کارا در حقو  ب هایی  و مکان هایستمنبود س

 الاییل  ی عییه صیح و امنیلت بل   هرا در مبارزه با تهدیدات نانوشت الای ی بازوی اجرای  حقو  ب
 :Szasz, 2002) نجاملد بی الایل  ی و از ای  طریق با پر کردن خألها، به توسعۀ حقو  ب ندایفا ک

 شود،   دسته از حقوقدانان برطرف م. از ای  طریق، موضوع عد  مشروعیت نی  در نظر ای(905
خواسلت جامعلۀ   شلورای امنیلت،    قانونذاارانلۀ شود که در پاسخ به اقدامات  ممالحظه چراکه 
 نظر شورای امنیت بوده است و نه برخالف آنهاسو با ها دولت قریب به اتفا رضایت یا  جهان 

در چلارچوب بحلث    (Vegh, 2008: 294دهد ) مو ای  امر کارای  می  متحد نی  را نی  اف ایش 
است کله در محلدودۀ آن تصلایم یلک نهلاد یلا سلازمان         یاواقع آستانه کنون ، مشروعیت، در

، بله آن بلاور   شلوند  که کسان  که از آن متأثر م شود عنوان تصایا  پایرفته م، بهالایی ی ب
کراتیک و عددی بلرای  بسیاری از حقوقدانان ای  ناایندگ  حاص  فرایندی دمو یدۀد. به عقندار

بلر  . املا علالوه  (Stein, 2001: 491; Kumm, 2004: 915) باشلد  توانلد  اتخلاذ آن تصلایم مل   
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در اتخلاذ تصلایم    4و مشلارکت  1، کلارای  2، شلفافیت 3دموکراتیک بودن، عوامی  چون مقبولیت
 (.Jodoin, 2005: 25; Roele, 2014: 50) برای مشلروع سلاخت  آن تصلایم ملورد نیلاز اسلت      

که موضوع بازبین   درصورتگونه تصایاات ی اکه  اندکردهچنی  برخ  حقوقدانان استدالل ها
کننلد   مل الاییل  دادگسلتری قلرار گیرنلد، مشلروعیت بلاالتری پیلدا        ی بقضای  توسط دیوان 

(Franck, 1995: 242-244.) 
 

 مقبولیتمقبولیت. . 11. . 11
که شورای امنیلت   یاارانهنظا  قانونذا( و 2235) 2243( و 2223) 3131قطعنامۀ  خصوصدر 

به آن دلیل  کله ملدت پایلان اعتبلار تصلایم م بلور در انحصلار         مقبولیت  چالش ،تدارک دیده
را بلر   یرموقت نظا  غ هانامهقطعنی  مانند سایر ها قطعنامهای  . رسد منظر شوراست، موجود به

 ها، نظا  ای  قطعنامهلبا ای  حا اند.چراکه بدون مدت اتخاذ شده ،دول عضو تحای  کرده است
هلا در  است که آستانۀ صالحدیدی نسبتا  زیادی به دولت یاگونهبه (2243 قطعنامۀخصوص )به

 Marschik, 2006: 72; and) بلرد  مرحیۀ اجرای آنها داده است و ای  مقبولیت سند را بلاال مل  

Rosand, 2003: 340) .  ی مشلابه ایل    هلا نله ناوبه ای  ترتیب شاید بتوان با اکثریت عددی کله
 ی مصوب شورا نی  دفاع کرد.هاقطعنامهدر مجاع عاوم  داشته است، از مقبولیت  هاقطعنامه

 

 مشارکت و شفافیتمشارکت و شفافیت. . 22. . 11
دو روی یلک   تواننلد  ند، ماواقع هر دو ضا  اینکه مفهوم  جداگانه مشارکت و شفافیت که در

است. مااکرات و تصایاات شورای  سکه باشند. طبیع  است که فعالیت شورای امنیت محرمانه
که پیشلتر   پردازند امنیت در اغیب موارد تشریفات  است، چراکه آنها صرفا  به تأیید تصایا  م

. هرچند (Fassbender, 2002: 389) صورت محرمانه اتخاذ شده و هیچ جا نی  ثبت نشده استبه
 شلورای امنیلت  آیلی  رسلیدگ     41 ۀمااکرات جیسلات عالوم  و خصوصل  بله موجلب ملاد      

(Provisional Rules of Procedure of the Security Council, S/96/Rev.7, 1983)5   الز
هاچنلان   یررسلا  غ یهاد، مباحث مطروحه در خالل بسیاری از نشستشواست ثبت و ضبط 

منطق  ای  است که شورای امنیلت تنهلا    یجۀنت .(Kirgis, 1995: 518مانند ) نشده باق  مثبت
تصلویب کنلد کله پیشلتر در      ی رااکله بخواهلد قطعنامله    کند نشست عاوم  برگ ار م زمان 

                                                           
1. Contestability 

2. Transparency 

3. Efficiency 
4. Participation 

5. Available at: www.uno.org (2231/25/32 :آخری  بازدید) 

http://www.uno.org/
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 مییل   بل  موجلب آن توافق شده است. چنی  محرمانذ  هاچنلی    در مورد یررسا جیسات غ
رای مثلال،  . بشود م گیرییمها در فرایند تصااعضا برای شرکت دادن دول غیر عضو یا سازمان

ان شفافیت بسیار برجسته و مشهود است. ای  قطعنامله در زملان    فقد، 3131قطعنامۀ  موردر د
سپتامبر به  20 درایاالت متحده با چهار عضو دائم دیذر  هایی ن ساعت از شروع را 41کاتر از 

صورت غیررسا  میان اعضا تدوی  شده بلود، در  قطعنامه، که خود به نویسیشتصویب رسید. پ
 :Talmon, 2005) دقیقه به تصویب رسید 5ریفات  در زمان روز بعد در نشست عاوم  کامال  تش

قطعنامله   نلویس یشاز اعضای شورای امنیت در خصوص پل  یکیچ. در خالل ای  جیسه ه(187
در جیسله حضلور    یرعضلوی صحبت نکردند و در مورد رأی خود نظری ندادند. هاچنی  هیچ غ

اما دیده شد  رسد، نظر مایراد وارد بهرغم اینکه ای  به 3نداشت و مورد مشورت نی  قرار نذرفت.
خلود   یهلا انلد و بله ارائلۀ گل ارش    شده توسط آن قطعنامله شلده  ها تسییم نظا  وضعکه دولت

 .(Rosand, 2003: 339) پردازند م
 

 کاراییکارایی. . 33. . 11
باشلد، اگلر از کلارای      ماکورگرفته از جانب شورای امنیت که فاقد شرایط اقدا  صورت هر گونه
. به بیان (De wet, 2008: 149) توجیه خوب  برای مشروعیت باشد تواند وردار باشد، مالز  برخ

جبران  تواند دیذر، چنانچه اقدا  م بور تأثیر مورد انتظار را در مدت زمان معقول داشته باشد، م
 روست. هباشد که آن اقدا  از حیث شفافیت، مشارکت و یا مقبولیت با آن روب های  کاست

مشروعیت تصایاات شورای امنیت توس  به تسییم شلدن   یان یک  از حقوقدانان، راه ارتقابه بی
ها و شناسای  آنها از عا  قانونذاارانۀ شورای امنیت نیست، بیکه باید به پیامدها و محصلول آن  دولت
کله انباشلت   د و اینکه چقدر امیدوار باید بود کرنذاه کرد و قطعنامه را مورد به مورد بررس   هایتفعال

 .(Abi-Saab, 2008: 128) مبدل شود الایی ی ها به هنجارهای عا  حقوق  بقطعنامه
 

سازی خودبازسالازی    سازوکارسالازوکار یۀ یالۀ  پاپای توسط شورای امنیت بر ی توسط شورای امنیت بر قانونگذارقانونگذار. مشروعیت . مشروعیت 22 خودباز
 المللالمللینینببحقوق حقوق 

شورای امنیت در مبارزه بلا تروریسلم کله حلالت  هنجلارآفری        یهاکه قطعنامه رسد نظر مبه
که توسط مجالع   الای ی جایذ ی  امر تدوی  و توسعۀ تدریج  حقو  ب تواند است، ناداشته 

، بشود یا بر آنها سایه افکند. ای  املر، اوال   گیرد عاوم  و نهادهای فرع  وابسته به آن صورت م
است  الایی ی فرد تحت صالحیت شورای امنیت یعن  صیح و امنیت بدلی  موضوع منحصربهبه

                                                           
1. Visit: https://www.un.org/press/en/2001/sc7158.doc.htm ( 33/25/2231آخری  بازدید:  ) 

https://www.un.org/press/en/2001/sc7158.doc.htm
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به ای  دلی  که حت  در ای  موضوع هم، وجود مااکرات جاع  برای دستیاب  به اجالاع   و ثانیا 
 رای. بل آید مجاع عاوم  برم یریکنواختجهان  نیاز است و ای  مهم تنها از رهذار چارچوب غ

تنها مانع مااکرات مجاع عالوم   ( توسط شورای امنیت نه2224) 3542مثال، صدور قطعنامۀ 
نشد، بیکه  یاتوق  اعاال تروریسم هسته ینۀدر زم الایی ی کنوانسیون ب در خصوص اتخاذ یک
 (.De wet, 2008: 154) دشتکای  نی   ،3که بعدا  اتخاذ شد یانامهاقدامات شورا با موافقت

عرف  بسیار ناچی   الای ی نقش شورای امنیت در تقویت یا تکوی  حقو  بتاکنون تردید ب 
که نتواند نقلش نهلادی    آید نظر مقعیت محدود و ساختار منحصر آن بهبوده است، و نظر به مو
دلی  کارکرد سلنت   آور بودن یک قاعده باشد و نی  بهجهان  به ال ا  یدۀرا ایفا کند که بیانذر عق

داشته عایکردی ثابت و منسجم  دهدنشان اینکه برای  او، اقدامات خاصه با موارد هآن در مواج
در  توانلد  . ایل  وضلعیت مل   (ICJ Rep, 2004: paras. 89-101رسلد )  نال  نظلر است، کاف  به

ها در بیشتر ملوارد مشلتا  بلر    چراکه ای  قطعنامه ،ساز تغییر کندقانون یهاخصوص قطعنامه
بیکه برعکس، متضا  تعهدات  جدیلد هسلتند. حلال اگلر ایل        یستند،عرف  ن الای ی حقو  ب
ای  اثر را داشلته باشلد    تواند ند، مشو یبندآور دستهال ا  ها در زمرۀ تصایاات جهان قطعنامه

 دشومند بهره الایی ی که در آینده ایجاد حقو  عرف  کند و در درازمدت از پشتیبان  حقوق  ب
(Martinez, 2008: 356) . توان گفلت کله توسل  شلورای امنیلت بله اقلدام          مبر ای  اساس

 خلاص( در  طلور بله عا ( و شورای امنیت ) طوربه) الای ی ب حقو  توانای از حاک   قانونذاارانه
ی که در سیر رو به توسلعه و دگرگلون  خلود    اجامعهالایی  است. ی ب جامعۀ نیازهای با انطبا 
ی سنت  هنجارآفرین  در حرکت است و اگر به قواعد پیشی  اکتفا شود، ایل   هاقالبتر از یعسر

شلود؛ دقیقلا  هالان چیل ی کله در خصلوص        مل وق  حقل  خألجامعه دچار ضع  در هنجار یا 
 دیده شد.   2243و  3131ی هاقطعنامه

الایل  در جهلت تغییلر و    ی بل الای  اصوال  مربوط به توانای  حقو  ی بخودبازسازی حقو  
الای  ی بتحول در قواعد سازنده خودش است. به ای  شک ، خودبازسازی مربوط به قواعد حقو  

کی  نحوۀ رفتار انسان را در  طوربهای حقوق  است که یهقضکی ،  طوربه  حقوق قاعدۀاست. هر 
پردازد  مای واقع  است و به مسائی  کند. البته با اینکه حقو  پدیده مقیارو امور مادی معی  

پردازد که اتفا  افتاده  نای اواقعهگاه به تصدیق یچهکه ج ی الینفک حیات انسان  است، خود 
ی نیست که به شکی  سبب اواقعهروی یچهبهخواهد افتاد؛ به های  سبب قضیۀ حقوق  یا اتفا  
ی دیذر باشد، زیرا اساسا  حکایت از چی ی است کله بایلد واقلع شلود )فیسلف ،      اواقعهیا معیول 
الاییل  بله   ی بل  جامعلۀ و نیازهلای   هاواکنش(. اینکه چه چی ی باید واقع شود، به 353: 3132

 کند.  مسازی یهقضالایی  بسته به نیاز خود اقدا  به ی باست. بنابرای  جامعۀ  تحوالت وابسته

                                                           
1. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, approved by GA Res 

59/290 (15 April 2005). 
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و عایکرد  یهرا در رو الای ی ناودهای خودبازسازی حقو  ب توان در ای  مرحیه است که م
عنوان یک نهاد برآملده از  دید که اسناد مؤسس گویای آن نیستند. شورای امنیت به اییانهمترق

در تلرمیم قواعلد موجلود و ایجلاد      الایل  ی تحت لوای خصوصیت  که حقو  ب ای الی حقو  ب
که گام  در جهلت حفلظ و بقلای حقلو       یابد قواعد جدید دارد، ای  موقعیت و صالحیت را م
اقدا  شورای امنیت را اقدام  برای ترمیم و  توان بردارد. بنابرای ، تنها از ای  رهذار است که م

در نتیجه به پشتوانۀ ای  رویکرد است که حتل  چلالش مشلروعیت را نیل       رفع خألها دانست و
علا ، بلدون    الایل  ی به کنار راند و شورا را قادر ساخت تا در چارچوب قواعد حقلو  بل   توان م

و  نلد کالک ک  الایل  ی آنکه اقدام  خارج از صالحیت انجا  دهد، به پیشبرد و توسعۀ حقو  بل 
 :Rosand, 2005) یاات خود، مشروعیت نی  به ارمغان بیلاورد هاچنی  از ای  طریق برای تصا

شده، نذارندگان بر ای  نظرند که خودبازسازی یعن  اینکله اقلدا    در تئوری دنبال چراکه(، 542
که مشخص است، توانلای   طورهاانالای  مشروعیت یابد. ی بشورای امنیت در زیر چتر حقو  

ناست که واقعه یا هنجلاری جدیلد کله بلرای نیازهلای      الای  به ای  معی بخودبازسازی حقو  
توان بلرای   مکند و ای  فرایند را  ممشروعیت را کسب  رفتهرفتهجهان  ضروری است،  جامعۀ

 خلاطر بله الای  متصور بود. با ایل  حلال بایلد    ی بتصایاات شورای امنیت نی  در صح  حقو  
یطلۀ حقلو  عال  کنلد، هاچنلی       حاز توانلد خلارج    ناوجه یچهبهداشت که شورای امنیت 
تواند فراقانون  و فراحقوق  باشد. ای  سلازوکار صلرفا  راهکلاری بلرای      ناسازوکار خودبازسازی 

الایل  را بله   ی بل ست و اگر بدون قید و محدوده به آن نذریسته شود، حقو  خألهااز  رفتبرون
پویاسلت، توانلای  کنلار نهلادن     الای  هرچند نظلام   ی بقانون  خواهد انداخت. حقو   ب ورطۀ

  ندارد و اگر با تئوری خودبازسازی چنی  تصور شلود کله حقلو     سادگبههنجارهای موجود را 
ینلدۀ حقلو    آ  توانلای  تغییلر هنجارهلا و پیشلبرد فراحقلوق  آنهلا را دارد،       راحتبهالای  ی ب
 الای  شاید به عد  مشروعیت کی  آن انجامد.  ی ب
 

 گیریگیرییجهیجهنتنت
شورای امنیت مح  تردید است و ایل  املر واضلح و     یصالحیت قانونذاارذعان داشت که باید ا

 :Vegh, 2008) نیسلت  یروش  است که نهاد سیاس  شورای امنیت قادر و صالح به قانونذلاار 

 ماننلد در برخل  ملوارد خلاص     توان در ظرف منشور و در قالب اهداف آن م(. با ای  حال، 294
بلرای جامعلۀ    توانند ن هم از حیث خطر و اهایت  که ای  دسته جرائم ممبارزه با تروریسم و آ

خلود   قلوت جهان  داشته باشند، تصایاات شورا را قانوناند تیق  کرد. اما چالش مشروعیت به 
و  3131مث   یامبارزه با تروریسم نی  هرچند قطعنامه ینۀطور کی  حت  در زم. بهماند باق  م
سایر معیارهلای  ماک  است فاقد دیده شد که شود،  مند مها بهرهلتاز پشتوانۀ هاۀ دو 2243

 .باشند الز  برای مشروعیت
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قانونذاارانۀ شلورای امنیلت در مبلارزه بلا      یهاکه قطعنامه داشتاما باید به ای  نکته توجه 
انلد کله در پل  وجاهلت و مشلروعیت در      سان دور از انتظار نبلوده تروریسم عای  تصادف  و آن

 هلا دوللت اقبلال و تبعیلت    مشلاهدۀ یعن  اینکه صرفا  با تکیه بر گار زمان و  ؛تاریخ باشندظرف 
، ای  الای ی بیکه برعکس، در فرایند خودبازسازی و خودتقویت  حقو  بواجد مشروعیت شوند. 

 یها نقطۀ آغازی بر جوانب جدید کارکردهای شورای امنیت در جهت پر کلردن خألهلا  قطعنامه
کلارا و   الاییل  ی گونه سازوکار بل  بوده است. در نبود هر الای ی و اجرای  حقو  ب گیرییمتصا

برآملده   ی هلا مؤثر، شورای امنیت از طریق بازتعری  کارکردهای خود، در پ  مقابیه بلا چلالش  
 (؛Martinez, 2008: 344) را بله مخلاطره افکنلد    الاییل  ی صلیح و امنیلت بل    تواند است که م
 رود ها به شورا اعطا شده است و مل دولتو از جانب عا   الای ی در حقو  ب که گویا یسازوکار

 ای  حقو  انجامد. تکای تا از طریق فرایند خودبازسازی به 
کله شلورا هنذلا  صلدور ایل        کنلد  کاک م ماکورای  واقعیت نی  بیشتر به تأیید مدعای 

یعنل  بلدون    کنلد،  استفاده مل نوی  از هاان مبان  حقوق  پیشی  خود  یهادست از قطعنامه
دسلت بله صلدور ایل       ،آنکه مبنای  به غیر از مقررات فصل  هفلتم بلرای خلود متصلور باشلد      

 شلک بل   ،دارد مل  مستحکم نذله را  مبان  قانون  عا و ای  امر ضا  اینکه  زند ها مقطعنامه
هللت نظللا  هنجللاری خللود در ج یبللر پللروردن و ارتقللا الایلل ی گلواه  بللر توانللای  حقللو  بلل 

بلا چنلی  قلابییت  کله در     نی  شورا  خودبازسازی است. سازوکارو ای  هاان  است یسازمشروع
 نوی  بپردازد. یهابه ح  چالشتواند  ، با پایبندی به قواعد سنت ، مبیند حقو   موجود م
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