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Abstract 

With the increase in committing terrorist crimes, governments in the international 

community have realized the importance of its global suppression. This is despite 

the fact that governments' support of terrorist groups in all phases of establishment 

or activity is the most fundamental component that has caused the deterioration of 

the effective international cooperation system in facing terrorist crimes. This is 

confirmed by the terrorist crimes of the ISIS group, whose threatening nature for 

international peace and security originates from the principle of terrorism as a threat 

to international peace and security.  The United Nations, with its mechanisms, can 

play an effective role in the fight against terrorism. But, because of the non-

cooperation of some member countries and the overt and hidden support of terrorist 

groups by a number of members, this organization has not achieved much success in 

fighting against terrorist groups. Therefore, although the terrorist crimes committed 

by ISIS are clearly stipulated in Articles 5 to 9 of the Rome Statute, but the 

International Criminal Court has not been able to deal with ISIS terrorist crimes due 

to the emergence of passive behavior at the global level. So, this issue should be 

addressed at the internal levels of the governments that involved in the armed battles 

of ISIS and in their territory by the subject of criminal proceedings. 
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چکیده
المللی به اهمیت ستکوب گهانی آن پی ها در قلمتو گامعه بینبا افزایش ارتکاب گ(ایات تتوریستی، دولت

تتین های تتوریستی در کلیه متاحل تیسیا یا فعالیت، اساسیها از گتوهحمایت دولتند. این در حالی است که اهبتد

تتوریستی را فتاهم نموده  گ(ایاتالمللی در مواگهه با یش نظام همکاری مسثت بینای است که موگبات تخدمسلفه

المللی، از تتوریستی گتوه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن بتای صلح و ام(یت بین گ(ایاتاست. مسید این امت 

با سازوکارهایی که در  سازمان ملل متحد. تدیگیمالمللی نشیت اصل تتوریسم به ع(وان تهدید صلح و ام(یت بین

اما با توگه به عدم همکاری بتای کشورهای عضو ؛ ددر مبارزه با تتوریسم ایفاء ک( یمسثتنقش  تواندمی رد،ااتیار دا

های تتوریستی توسال تعدادی از اعضا، این سازمان به توفین چ(دانی در مبارزه با و حمایت پیدا و پ(هان گتوه

داعش به وضوح در  توسالارتکابی  رغم ای(که گ(ایات تتوریستیبه، رونیازا .ه استهای تتوریستی دست نیافتگتوه

امکانی  ،المللی با بتوز رفتارهای انفعالی در سطح گهانیت، اما دیوان کیفتی بینشده اس مقتراساس(امه ُرم  3تا  0مواد 

های درگیت در نبتدهای االی دولتموضوع باید در سطوح داین و  نداشتهبتای رسیدگی به گ(ایات تتوریستی داعش 

تحت رسیدگی کیفتی قتار گیتد. ،مسلحانه داعش و در قلمتو ستزمی(ی

دیوان  ، شورای ام(یت،گ(ایات داعش، ، گ(ایات تتوریستیشامنبتدهای معاصت، دولت اسالمی عتاق و  :هادواژهیکل

 .، محاکم مختلالالمللیکیفتی بین

و اقتصاد، دانشگاه اراک، یحقوق، دانشکده علوم ادار یگتوه آموزش ،یو گتم ش(اس یفتیحقوق ک اریاستاد 2-
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 مقدمه
 المللی، لزوم اتخاذی در سطح بینتتوریست گ(ایات افزایشات اایت، به مواز هایای دهه

المللی تصویااب و م(عقد ها و معاهدات بینو ک(وانسیون هدرک شد یستیتتور ضدهای واک(ش

انگاری داالی، صالحیت محاکم کیفتی ملی و ها به گتمگتدید. این تدابیت معطوف به الزام دولت

اما این روند مبارزاتی به کاهش ؛ تتوریستی بوده است گ(ایاتز تدابیتی بتای پیشگیتی ا ی(یبشیپ

این در حالی است که امتوزه نقض آشکار  . 298: 2233، صابت و صادقی) نشداین پدیده م(جت 

آمیز از حقوق اساسی بشتی، گ(ایت تخلف شدید و اشونت به شکل نقض و همآنحقوق بشت، 

-آید. این گ(ایات، اقداماتی اشونتبه شمار می و تهدیدی علیه صلح و ام(یت بشتی یبشت ضد

گونه رفتارها اصول آمیز هست(د که متضمن نقض یا سلب حقوق اساسی افتاد انسانی است. البته این

 شودالمللی تبدیل میکلی حقوقی مشخص را زیت پا نهاده و به کانون توگه و نگتانی گامعه بین

John-Hopkins  

المللی ایجاد کتده، تهدیدی گدی المللی بتای صلح و ام(یت بینوریسم بینتهدیدی که تت

 این پدیده نسبت به آنچه که اغلب تصور که شود. آمار موگود حاکی از آن استمحسوب می

های ب(ابتاین باید در ک(ار دیگت چالش ؛بتای نظم و رفاه گهانی نیست تیاهمکمشد، چالشی می

  Anderson شودت، مورد اهتمام واقع شمار و متعدد عصت حاضبی

م در 3222سپتامبت  22وقوع حوادث تتوریستی در متاکز مهم شهتی و پُتتتدد همان(د 

م در ل(دن، 3220گوالی  6م در قطار مادرید، 3229مارس  22م در بالی، 3223اکتبت  23نیویورک، 

م 3222ژوئیه 33، ر مسکو ا س(ت پتتزبورگم در قطا3222مارس  33م در مسکو، 3223نوامبت  36

نامه مجله شارلی ابدو در پاریا، اود مسید نقض م در محل دفتت هفته3220ژانویه 6در اسلو و 

توان حوادث و ، میرونیازااند. المللیفاحش و روزافزون قواعد و اصول ب(یادین حقوق بین

تلقی  2«تتوریسم صادراتی»توریسم، موسوم به ای گدید از تاقدامات مزبور را به م ابه ظهور شااه

های غتبی توان در ایجاد گتوه داعش یافت که متیسفانه دولترا می نمونه این نوع تتوریسم .کتد

آن، زمی(ه ایجاد نقض صلح و  یبشت ضدهای های نامشتوع و غیتقانونی اود از گ(ایتبا حمایت

 

2  -  
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 3072توان قطع(امه البته می  .08ا00، ص2232ی(ی، حس اند )ر.ک:المللی را فتاهم کتدهام(یت بین

های المللی ناشی از اقدامتهدیدهای صلح و ام(یت بیندائت به  م3232دسامبت  33شورای ام(یت ای 

های داعش و القاعده و با ابتاز نگتانی شدید اود از حضور، نظام اعتقادی و اقدام تتوریستی

ها با یادآوری اهمیت تعهدات دولت ست گهان و همچ(یندر ستا هاآنحضور روزافزون وابستگان 

ع(وان ابزار مهم تحت م(شور ملل متحد در ها بهعضو به اساس م(شور ملل متحد و تیکید بت تحتیم

را مورد  تتوریستی گتائمالمللی از گمله حمایت از مقابله با حفظ و احیای صلح و ام(یت بین

 2مالحظه قتار داد.

های ها در مورد نگتانیاغلب در متکز بح  ،در شتایال نبتد اعمالابلقالملل حقوق بین

اما ب(درت به اور مستقیم یا به اندازه کافی به آن  تایال ااص ام(یتی معاصت قتار دارد؛نبتدها و ش

های در انواع مختلف موقعیت اگتاقابل المللنیبشود. این دوره درک درستی از حقوق پتدااته می

، نبتدهای مسلحانه داالی و عملیات صلح ارائه دولتبهدولتمان(د نبتدهای مسلحانه نبتد معاصت، 

ها، المللی که با ابزارهای س(تی اود )تحتیم، گامعه بینرونیازا. (Ford, 2019: 85-86) دهدیم

حقوق  محدود شده است. اهیت نبتدهای معاصت م(اسب نیست(د اکه با ما مدااالت و غیته  

ها اتاحی شده بود، بتای دستیابی به که در اصل بتای ت(ظیم اقدامات نظامی توسال دولتالملل بین

از سال  .های مسلح غیتدولتی کاربتد ضعیفی داردک(د و در مورد گتوهاین هدف تالش می

الت ارائه کتده ساالران به عدبتای کشاندن گ(  یک مسیت المللی، دیوان کیفتی بینم3223

ی آمیز، اثتات بازدارنده و صلحتحقیقات از زمان تیسیا ها محاکمه وده رغماما علی است؛

Bagher مشاهده نشده است. ).  

 تا ابدییمااتمه  یامعاهدهو به ندرت با  شودیممعاصت به ندرت با اعالن گ(  آغاز  نبتدهای

است که مستلزم  یمدتتالش بل(د ،ایجاد صلحرا از روزی به روز دیگت متوقف ک(د. اشونت 

مستلزم ایجاد مجدد نهادهای عمومی، ااتتاع  می باشد؛بازسازی بافت اگتماعی و بازسازی دولت 

های گ( «)های گدیدگ( »نبتدهای معاصت یا  .مجدد توانایی بتای زندگی مشتتک

از را  هاآنها است که ای متمایز از الگوها و پیتوی از آنداالی/دولتی  ناشی از مجموعه

 

2- United Nations Security Council, Resolution 2560 (2020). 
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دیگت تعبیت، نبتدهای معاصت به به 2ک(د.دولتی  متمایز میهای بین)گ( « های قدیمیگ( »

گیتی از م(ابع مالی و تجهیزات های اایت با بهتهشوند که ای سالمجموعه نبتدهایی ااالق می

های متخاصم م(طقه ااورمیانه، در قلمتو حاکمیتی و ستزمی(ی های غتبی و بتای دولتدولت

  .223: 2922فیتوزی، است )ورهایی نظیت عتاق، سوریه و غیته حادث شده کش
 

شناسیروش

با رویکتد که  تحلیلی است -کاربتدی و از نظت روش توصیفی، حاضت از نظت هدف پژوهش

نبتدهای معاصت با تیکید بت مطالعه و س(جش نحوه ستکوب پیتامون تبیین  ،اس(ادی و تطبیقی

 گیتد.)داعش  مورد مداقه قتار می شامی دولت اسالمی عتاق و گ(ایات تتوریستی ارتکاب
 

 مسئلهبیان 

م(شعب از « داعش» با نام ااتصاری 3«شامدولت اسالمی عتاق و »موسوم به  تتوریستی گتوه

های اندیشه و شیوه سلفی گهادی است که از م(ظت گتایش مسلح با یک گتوه تتوریستی القاعده

اعضای آن تشکیل  .ده داردعرویکتد یکسانی با القا ،وب رفتاریدتی و فکتی و نیز چارچیعق

اند. افزون بت قلمداد نمودهاود االفت اسالمی و اگتای شتیعت در عتاق و سوریه را هدف غایی 

مسید م 3220تا  3222های ویژه ای سالبهاین، رفتارهای این گتوه در اول یک دهه اایت و 

  .3: 2232اسدی، ) رودن آن با القاعده به شمار میآمیز بودویژگی رادیکالی و اشونت

عتاق به رهبتی در  های گهادیسلفیگتوه داعش در واقع ادامه تشکیالتی یک گتوه از 

او  2در عتاق کشته شد. م3227سال  که دربود  القاعدهباشد. زرقاوی عضو می «ابومصعب زرقاوی»

الیفه موصل نیز پیشوای اود را  کتد.است(اد می «ابن تیمیه»ی اهای اود همواره به فتاودر اعالمیه

های ه . ابن تیمیه پدر مع(وی همه گتو276 -273: 2283آبادی، فتحزادهعباس) داندابن تیمیه می

مخالف است مگت ای(که  یکلبهاو با اندیشه و عقل  .گهادی است. افکار او روشن و صتیح است

 

1.https://www.tcd.ie/sociology/postgraduate/mphil-race-ethnicity-conflict/course-

structure-handbook/module-outlines/optional/contemporary-sources-conflict.php 

2. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)

سازمان »نیکی به آدرس الکترو «افکار و عقاید ابن تیمیه پدر فکری مکتب زرقاوی»جهت كسب اطالعات بیشتر راجع به  -7

در ذیل مراجعه كنید:« نفرهنگ و ارتباطات اسالمی ایرا

http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=53&showitem=11193 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
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عالوه، ضمن تحتیم هتگونه تعامل با  نقل و احادی  باشد. به دیتائآن فکت و اندیشه در راستای 

: 2232عمادی، ) داندرا کافت می هاآنکفار و مشتکین، تفکتات اسالمی شیعیان را نیز متدود و 

02.  

تاتین اساالمی را از مهمهای گهادی، ایجاد و استقتار حکومتی دی(ی و اگتای شاتیعت گتوه

مشاهور باه تفسایت و قتائات اشان  گاتوه داعاش  (Liz, 2014: 18 دان(ادتکالیف شتعی اود می

 ,Terrence, 2014:14; Gambill) اشو اشاونت وحشایانه (Nabih, 2014: 12) اسالماز  وهابیت

گیت اسات کاه باا دیگات و ساختقادری ت(ادرو علیه شایعه و مسایحیان اسات و به  (67-69 :2014

شااه رسامی القاعاده در ساوریه نیاز درگیات  2«گبهه ال(صته»از گمله  سلفیگتای های اسالمگتوه

هتگوناه انتسااب ایان  اور رسمی، رهبت القاعده بهایمن الظواهتی م 3229 و در فوریه 3گ(  شده

  (Abi-Habib, 2014: 58-61 استگتوه به القاعده را رد کتده 

درصد از ااک سوریه و عتاق را تصتف  22، داعش به ستعت بیش از م3229ای سال 

ها و های بانکی و آثار باستانی، تانکها، داراییدر این فتآی(د، میادین نفتی و پاالیشگاه کتد.

 نیتتبزرگیاردها دالر )آمتیکا  را به تصتف اود درآورد و به یکی از تسلیحات به ارزش میل

در تالش بتای تضعیف و شکست داعش،  تهدیدها بتای صلح و ام(یت در ااورمیانه تبدیل شد.

از کشورهای غتبی و عتبی، هزاران بمباران و حمالت  یشمارانگشتبا کمک تعداد  متحدهاالتیا

 کهیدرحالانجام داد.  م3229اعش در عتاق و سوریه از اوت موشکی کتوز را علیه اهداف د

دولت عتاق و دولت سوریه به اقدام نظامی اارگی علیه داعش در داال عتاق رضایت داده بود. 

 

سیا تی 3222باشد که در اواات سال می« گبهه پیتوزی آزادمتدان شام ) الشامگبهة ال(صتا الحتار »نام کامل این گتیان مسلح،  2

شد.

گ(  داالی سوریه، به ع(وان یک نبتد اوالنی، ضمن گلب توگه بازیگتان دولتی و غیتدولتی در نظام بین الملل، یکی از  -3

این نبتد همچ(ین شاهد مدااالت . مسائل متعددی است که نظام بین الملل را در دهه دوم قتن بیست و یکم گتفتار کتده است

 هایی در مورد چ(ین اقداماتی شده است.ویژه ایاالت متحده بوده است که م(جت به پتسشبهمتعددی از سوی این بازیگتان، 

مدااالت ایاالت متحده آمتیکا در محدوده قانونی نیست و به این تتتیب، نقض حقوق بین المللی است. البته باید سازمان ملل متحد 

نویا هایی را پیشنویا تحتیمجام این امت، سازمان ملل باید پیشبتای ان تتی اتخاذ ک(د.در قبال مدااالت غیتمجاز موضع محکم

 Ogunnowo, andشود )های هدایت مدااالت بشتدوستانه است، اگتا ک(د که باید علیه هت کشور عضوی که االف رویه

Chidozie, 2020: 9). 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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حقوق  هیتوگتقابلیغدر مقابل، سوریه اعتتاض کتد که حمالت هوایی در ااک سوریه نقض 

 . (Scharf, Sterio and Williams, 2020: 29است  یالمللنیب

 

 هاپرسش

تا چه حد در قبال اقدامات  ،. نظام سیاست کیفتی تق(ی(ی سازمان ملل متحد و شورای ام(یت2

 المللی اثتبخش اواه(د بود؟دهشت(اک و تتوریستی گتوه داعش در حفظ ام(یت بین

المللی تحت تعقیب توان اعضای گتوه داعش را از اتین محاکم کیفتی بین. چگونه می3

 «قتار داد؟
 

 اهداف

های شورای ویژه قطع(امه. س(جش اثتگ اری سیاست کیفتی تق(ی(ی سازمان ملل متحد به2

 ؛المللیام(یت در قبال گ(ایات تتوریستی داعش در حفظ ام(یت بین

 ؛المللیس(جی فتای(د رسیدگی به گ(ایات تتوریستی داعش در محاکم کیفتی بین. امکان3
 

 مبانی نظری
گتوه داعش، لزوم تکمیل و تعمین « توصیف»با  الحقوقی متتب یهامسلفهستین یکی از نخ

، تتوریستی نامیدن این واقعبه 2ها است.و دولت یالمللنیبماهیت تتوریستی آن از م(ظت نهادهای 

در این زمی(ه است. در شتایال  هادولتاز دیدگاه و اعتقاد با اقدام  یادرگهم(وب به وگود  ،گتوه

های ها در زمی(ه ش(اسایی گتوه داعش و در  آن در گتوهوگود اقدامات بتای دولت حاضت، با

تتوریستی )بت اساس تصمیمات و فتای(دهای حقوق داالی کشورهای م کور  ه(وز سیاست 

و عام الشمول بدهد، اتخاذ نشده  یالمللنیبدر این زمی(ه که به توصیف م کور ماهیت  یالمللنیب

 . Ferran, 2014: 21 است

 

وان یک گامعه متخاصم به رسمیت ش(ااته می از آنجایی که داعش نه به ع(وان یک دولت به رسمیت ش(ااته می شود و نه به ع( -2

ع(وان تتکیبی از افتاد، اقتدار آن را درک سازی داعش بهمفهوم .ابقه ب(دی می شود« شخصیت ااص»شود، به ع(وان یک 

قوق بین توان(د به صورت فتدی مسئول گتم باش(د. بت اساس مفاد حک(د که اعضای آن میک(د، بلکه صتفاً به این نکته اشاره مینمی

ب(ابتاین، ممکن است آن را به ع(وان یک تیش  .الملل، مفهوم سازی داعش به ع(وان یک دولت یا گامعه متخاصم امکان پ یت نیست

 .(Muthukumar, 2020کتد )ااص از شخصیت ابقه ب(دی 
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ای همچون شورای ام(یت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و همچ(ین ارکان نهادهای م(طقه

در سوریه در  هاآنتتوریستی  گ(ایاتبه رغم  غیتهاتحادیه عتب، سازمان ک(فتانا اسالمی و 

در اتخاذ چ(ین تصمیمی موفن نبوده و حتی عمدتاً چ(ین موضوعی را در دستور کار  ،اایت یهاسال

متیثت از مو  گ(ایات این گتوه علیه  همآنافکار عمومی گهانی و در ب(ابتاین،  ؛اندندادهود قتار ا

چ(ین اشغال بتای شهتها و روستاهای سوریه و عتاق و و هم هاآنغیتنظامیان و غارت اموال 

لبته تهدیدهای این گتوه بتای ورود به سایت کشورهای م(طقه، ماهیت تتوریستی آن محتز است و ا

تیثیتگ ار  المللنیباین امت، الزاماً بت ع(اصت الزامی توصیف یک گتوه تتوریستی در حقوق 

  .3-2: 2232مجمع گهانی صلح اسالمی، ) بودنخواهد 

بت  یها و نیز تیثیتگ ارهای حقوقی ش(اسایی گتوه داعش و گ(ایات ارتکابی آنمعیار و مسلفه

طه، توصیف پیامدهای اقدامات این گتوه بت صلح و ام(یت در این راب یالمللنیبارزیابی حقوقی 

.  223: 2239ر.ک: زمانی، ) استهدف م(شور ملل متحد  نیتتمهمیع(ی اولین و  -یالمللنیب

تحلیل نسبت اقدامات آن با تهدید یا نقض  ،، در ارتباب با توصیف پیامدهای گتوه داعشرونیازا

مالحظات مسید ش(اسایی گتوه داعش و صلح  نیا بود.راهگشا اواهد  یالمللنیبصلح و ام(یت 

هایی است که ارتباب پیوسته با افکار عمومی گهانی را بتقتار سااته و تتین پدیدهم(طقه، از مهم

ر.ک: ) دادحقوقی قتار اواهد  یهاهیتوصو  هاافتهیرا در ادمت به تعمین  هاآن یهاتیظتف

  .3: 2232گودرزی، 

، یالمللنیبتتوریستی اقدامات ارتکابی گتوه داعش بتای صلح و ام(یت ماهیت تهدیدآمیز و 

که در حقوق ملل متحد  تدیگیمنشیت « یالمللنیبتتوریسم به ع(وان تهدید صلح و ام(یت »از اصل 

 استوار گتدیده است. یالمللنیبو حقوق مبت(ی بت رویه 
 

 هاها و پاسخ؛ چالشسازمان مل( متحدعملکرد 

شورای  سمیتتور ضدوقت سازمان ملل متحد در گلسة ویژا کمیتة  کل تیدب، «کوفی ع(ان»

پاسخ »اظهار نمود:  م3222در ششم مارس  یام(طقه فتاای و المللی، م(طقههای بینام(یت با سازمان

ها های ما بتای پیشگیتی از آن باید از حقوق بشت که تتوریستچ(ین تالشما به تتوریسم و هم

های اساسی و نقش قانون ، آزادیاحتتامقابلبه آن را دارند، حمایت ک(د. حقوق  دنز بیآسقصد 
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آی(د و در ه(گام بتوز ت(ش هیچ امتیازی نباید داده در مهار تتوریسم از ابزارهای مهم به حساب می

 .Annan, 2003: 34-35«شود

م 3229ست آگو 20در  3262قطع(امه  6393شورای ام(یت سازمان ملل متحد در نشست 

های ب(د و شش پیوست، علیه شااه 39تحت فصل هفتم م(شور ملل متحد، شامل یک مقدمه و 

قطع(امه  نیا 2گدید القاعده در عتاق و سوریه شامل گتوه داعش و ال(صته به تصویب رساند.

اقدامی در  ،گیتددر نظت می هاآنها و حامیان هایی را علیه این گتوهکه محدودیت گهتنیازا

، این قطع(امه ضمن ای(که در شورای ام(یت با اگماع رونیازا3شود.مبارزه با تتوریسم محسوب می

اعضای شورای ام(یت به تصویب رسید، در اار  از شورا نیز با استقبال کشورهای گهان 

 

كند كه گویا شورای ای است كه این تصور را در مخاطب ایجاد میگونهشورای امنیت به 11۰9قطعنامه  شکل و ظاهر 1

گروه داعش و جبهه   های جدید القاعده و در رأس آنخصوص كشورهای غربی این بار به اهمیت مقابله با نسخهامنیت و به

ها ادامه بدهند. در واقع بر های ابزاری خود از این گروهبرداریخواهند همچون گذشته به بهرهاند و دیگر نمیالنصره پی برده

متحدان سوریه در شورای امنیت به این قطعنامه كه   عنوانصور و برداشت بود كه روسیه و چین نیز بهمبنای همین ت

كه یک چنین ذهنیت  11۰9نویس آن توسط انگلیس تهیه شده بود، رأی مثبت بدهند. از جمله موارد و مصادیق قطعنامه پیش

نامه بر استقالل، حاكمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سوریه توان به این اشاره كرد كه متن قطعكند میمثبتی را ایجاد می

ترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین تروریستی در هر شکلی یکی از جدی جنایات»در متن قطعنامه آمده است: تأكید دارد

گرفتن انگیزه آن، شود و هرگونه اقدام تروریستی در هر زمان و مکانی كه صورت گیرد بدون در نظر المللی محسوب می

 «شود و غیرقابل توجیه است.جنایت محسوب می

آمیز افراطی آن بر ثبات منطقه ای و تاثیر مخرب بشردوستانه بر قطعنامه، آثار منفی اعتقادی و اقدامات خشونت این -1

« عیف ثبات بین المللیتض»انسانی و نقش این گروه ها در شعله ور نمودن تنش های منطقه ای را به عنوان علل   جمعیت های

شورای امنیت راجع به اشخاص و موجودیت های وابسته به القاعده  1409در راستای تحریم های مقرر در قطعنامه می داند.

را تحت پوشش قرار  -سركرده داعش -صورت پذیرفت، شش نفر از اعضای گروه های فوق الذكر را كه ابوبکر البغدادی 

یافته و گسترده حقوق بشر كه می تواند از مصادیق جنایات علیه بشریت بوده محدودیت ازماننداد به اتهام نقض شدید، س

در قبال ایشان مقرر نمود. با این  1409های مسافرتی، استرداد دارایی ها و سایر اقدامات مرتبط با تحریم های مقرر در قطعنامه 

گجویان خارجی به سوریه و عراق و یا تسهیل دسترسی آنها به حال قطعنامه تصریح داشته است كه دولت ها باید از اعزام جن

تسلیحات و فناوری چه با فعل و چه با ترك فعل اجتناب نماید و مقرر داشته كه گروه نظارت تحریم های مقرر در قطعنامه 

روه های وابسته با می بایستی منابع تسلیحاتی، تامین مالی، استخدام و جمعیت شناسی داعش و جبهه النصره و سایر گ 11۰9

القاعده در سوریه و عراق را مورد ارزیابی قرار داده است و پیشنهادات خود را ظرف نود روز از اجرای قطعنامه به شورای 

افراد   هم چنین امکان قرار گرفتن اشخاص و موجودیت های جدید كه به تسهیل مسافرت و بکارگیریامنیت گزارش دهد.

 شورای امنیت وجود دارد. 11۰9می نمایند در لیست تحریم های مقرر در قطعنامه در داعش و النصره اقدام 

See: http://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htm 
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بیش  3229که ای سالیان متمادی و به ویژه سال  رو شدهای سوریه و عتاق روبهاصوص دولتبه

ت کشورهای گهان قتبانی حمالت تتوریستی و دیگت اقدامات دهشت(اک و تتوریستی گتوه از دیگ

 اند.داعش و ال(صته شده

عدم واک(ش  نخست، با نقدهایی همتاه است؛  عملکتد سازمان ملل متحد در مقابله با داعش،

واک(شی  ونهگچیهشورای ام(یت ملل متحد  عالوه،است. بهداعش  گ(ایاتستیع و به موقع در قبال 

که بدون مجوز این شورا به راه  متحدهاالتیاضد داعش به رهبتی  یالمللنیبنسبت به ائتالف 

هماه(گی بین بخشی در سطح  دوم،ن(مود.  ،م(شور ملل متحد بود 93صتیح ماده اندااته و در نقض 

زمی(ه مقابله  در متحد ملل سازمان تحوالت از یکی مقابل، است. درمختلف بسیار پایین  یهاتیفعال

غیتمستقیم با این گتوه تتوریستی با  یا مستقیم م اکته بتای آن آمادگی  با گتوه تتوریستی داعش،

 مواگههدر باب این پیش از  رسدیمهدف توقف کشتار در م(طقه ااورمیانه بوده است که به نظت 

 2.تتتوریستی مسبوق به سابقه نبوده اس یهاگتوهشورای ام(یت ملل متحد با 

راهبتد در این پژوهش ، در راستای اقدامات دهشت(اک و تتوریستی گتوه داعش، حالنیباا 

را تحت بترسی و ارزیابی  های صادرهها و قطع(امههای تق(ی(ی شورای ام(یت به ویژه بیانیهو سیاست

، الزم تتوریستی ارتکابی از سوی گتوه داعش گ(ایاتگیتد. البته بتای پیگیتی و تعقیب قتار می

و  سمیتتور ضدهای المللی به ویژه ک(وانسیونتتوریستی با اس(اد بین گ(ایاتاست ضمن تطبین 

 ، اقدامات مزبور تحت بترسی و ارزیابی قتار گیتد.رُماساس(امه 

 شورای امنیت -الف

 قطع(امه) قطع(امهشورای ام(یت در مورد گتوه داعش دو بیانیه مطبوعاتی رئیا شورا و یک 

به اتفاق آراء صادر کتده است. در این اس(اد هتچ(د گتوه داعش به ع(وان یک گتوه   3262

تتوریستی ش(ااته شده است، اما از مقوله گ(ایات گ(گی این گتوه تتوریستی در م(اان مختلف 

عتاق نامی به میان نیامده است. در واقع، پا از بترسی و ارزیابی اس(اد مصوب از سوی شورای 

   راگع به گتوه داعش موارد زیت قابل است(باب است:3262 ه قطع(امهویژبه) تیام(

 داعش، به ع(وان یک گتوه تتوریستی تلقی شده است؛ -الف

 تهدیدهای گتوه داعش در سه بُعد متدم عتاق، کشور عتاق و م(طقه محتز شده است؛ -ب
 

2  - https://iiwfs.com 
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 این گتوه تتوریستی تحتیم شده است؛ - 

گتوه در عتاق که همتاه با حمالت مسلحانه بوده است، آثار غیتانسانی اقدامات این  -د

 محتز و ش(اسایی شده است؛

 اتید نفت از گتوه داعش مم(وع اعالم شده است؛ -ها

 های م(طقه، مم(وع شده است.دولت قلمتو ازتتدد اعضای گتوه داعش و استفاده  -ر

مطبوعاتی از سوی رئیا یک بیانیه شورای ام(یت در این زمی(ه، ، افزون بت اقدام نیباوگودا

رئیا  3«ویتالی چورکین»به وسیله م 3229ژوئن  22بیانیه در این ؛ 2ت(ظیم شدشورای ام(یت  یادوره

 .ت به صورت مطبوعاتی ارائه شدشورای ام(ی یادوره

، دارای پائین تتین درگه اهمیت ک(دیمبیانیه مزبور میان اس(ادی که شورای ام(یت م(تشت 

، شورای ام(یت در این موارد تالش کتده تا با واک(ش حالنیبااار حقوقی است. بوده و فاقد اعتب

چشم پوشیدن بت »یا « عدم رسیدگی»، اود را از اتهام یالمللنیب یهادهیپدمطبوعاتی به یک سلسله 

 مبتا سازد.« تحوالت

اعضای »ز ای(که و در عبارات آن، ا شودیمبه نام اعضای شورای ام(یت م(تشت  هاهیانیبالبته این 

. در بیانیه مزبور راگع به عتاق، نکاتی وگود گتددیمچه نگاه و بتداشتی دارند، یاد « شورای ام(یت

و همچ(ین مفاهیمی که در اتخاذ اقدامات بایسته  هالیتحل، هافیتوصدارد که در مجموعه 

یم این بیانیه هم در راستای به مفاه توانیم، رونیازا. باش(دیم توگهقابلدایل هست(د،  یالمللنیب

 آن توگه نمود. یام(طقهمسثت به گتوه داعش و تهدیدهای  یالمللنیبواک(ش 

تتوریستی گتوه داعش را در قالب مفاهیم ام(یتی و  گ(ایاتدر واقع، شورای ام(یت از ای(که 

 

بیانیه رئیس شورای امنیت كه در شش بند تنظیم شده است، مفاهیم متعددی وجود دارد كه از نظر تحلیلی می توان در  در 1

توصیف وضعیت عراق، گروه داعش و حتی واكنش بین المللی به جنایات ارتکابی گروه داعش از مفاد آن استفاده نمود. در 

شناسائی ماهیت گروه داعش؛ شورای امنیت در این بیانیه  -این رابطه، به اهم موارد و مفاهیم این بیانیه اشاره می گردد: الف

، یک سازمان تروریستی است. این توصیف از گروه سوریهكه دولت اسالمی عراق و بالفاصله با این عبارت آغاز می كند 

داعش به معنای تکمیل اقداماتی خواهد بود كه در سطح ملی و توسط برخی كشورها در رابطه با قرار دادن نام گروه داعش در 

شورای امنیت، اقدامات گروه داعش  تروریستی گروه داعش؛ از دیدگاه جنایات -گروه های تروریستی به عمل آمده است. ب

قابل « راهبرد جهانی ضدتروریسم»در عراق، ماهیت تروریستی دارند و از اینرو، در چارچوب موازین و هنجارهای مرتبط با 

تعقیب، پیگیری و واكنش هستند.

2  -  Vitaly Churkin 
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قوق حقوقی دیگت بتوان توصیف کتد، پتهیز نموده است. در این رابطه، سه مفهوم ویژه در ح

 های الحاقی آن، وگود دارد:های چهارگانه ژنو و پتوتکلو به ویژه در پتتو ک(وانسیون یالمللنیب

م(شور مقتر گتدیده و اگازه دفاع  02؛ همان مفهومی که در ماده «حمله مسلحانه» -الف

 .دهدمشتوع را در مقابل آن می

و در  دهدیم یالمللنیبیا  یللالمنیبغیت  نبتدومی که حکایت از ؛ مفه«مسلحانه نبتد» -ب

مسلحانه )از گمله حقوق بشتدوستانه  همتاه اواهد بود. در پتتو  نبتدهاینتیجه، با اعمال حقوق 

، تحت ع(وان گ(ایت هاآنیا غارت اموال  انیتنظامیغهمین وضعیت است که ارتکاب گ(ایات علیه 

در ابعاد مختلف، ضمن نقض ش داع ارتکابی گ(ایاتدر ضمن، . اواهد بود بیتعققابلگ(گی 

المللی الملل بشتدوستانه، آستانه الزم بتای تعقیب تحت گ(ایات بیناصول ب(یادین حقوق بین

پور و ساعدی، آرشاند )، گ(ایت علیه بشتیت و گ(ایت گ(گی را محقن سااتهکشینسل

  .823: 2233نسب، فتزامی

یک گتوه تتوریستی و اقدامات آن به ؛ مفهومی که صتفاً مسید وگود «حمله تتوریستی» - 

صورت مسلحانه علیه ام(یت یک گتوه یا م(طقه در یک کشور است و البته در مورد تتوریسم 

 ، این گستته به صورت فتاملی اواهد بود.یالمللنیب

تتوریستی گتوه  گ(ایاتسیاستی دوگانه راگع به ماهیت و مفهوم شورای ام(یت با اتخاذ 

وم سوم )یع(ی حمله تتوریستی علیه گتوهی از متدم عتاق و یا م(اان آن  تیکید داعش، ت(ها بت مفه

تتوریستی گتوه داعش در مورد تهدید سایت کشورهای م(طقه را هم تحت  گ(ایاتنمود. البته 

سازوکاری مت(اسب با واک(ش به یک تهدید  گونهچیهتصتیح کتده ولی « تهدید م(طقه»ع(وان 

 موده است.مقتر ن( یام(طقهآی(ده 

حقوق و راهبتدهای ملی اود علیه تتوریسم را  تواندیمدر این زمی(ه، البته که دولت عتاق 

، در این زمی(ه، عتاق بعد از اشغال، ه(وز قادر به حالنیباادر ابعاد مختلف اعمال و اگتا نماید. 

سااتارهای  و فاقد بتدیممهمی رن،  یهاضعفایجاد یک حقوق قوی ضد تتوریستی نبوده و از 

 ه(جاری، پیگیتی و اقدام ضد تتوریستی است.

؛ شورای ام(یت در این بیانیه، موارد متعددی از گ(ایات این گتوه «گ(ایات گتوه داعش» -د

 شدنو نیتوهای پلیا؛ آواره کتدن صدها هزار نفت از سک(ه عتاق، ناپدید  انیتنظامیغرا در کشتار 
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های اارگی نام بتده است. (سولی و سیاسی دولتمیموران ک یتیگگتوگانگستتده متدم؛ 

حمله »نشمتده و ت(ها به م ابه « المللیگ(ایت بین»از موارد فوق را تحت ع(وان  کیچیه، حالنیباا

 . 6-8: 2232مجمع گهانی صلح اسالمی، ) استتلقی کتده « اقدام تتوریستی»یا « تتوریستی

 یت اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکتده است:های حقوقی ز، شورا نسبت به مسلفهحالنیباا

 تیغمسلحانه های نبتداقدامات نظامی گتوه داعش در بتابت ارتش عتاق، به ع(وان یک  -الف

نسبت به نقض حقوق بشتدوستانه توسال گتوه  یاورکلبه؛ البته شورا شودیمتلقی  یالمللنیب

مسلحانه در توصیف عملکتد  نبتدهیت تلویحاً به مع(ای قبول ما تواندیمداعش نظت داده است که 

 2گتوه داعش و وضعیت عتاق باشد.

از حقوق بشت و حقوق بشتدوستانه به ویژه غیتنظامیان، زنان  یاگستتده یهانقض (کهیباا -ب

چ(ین نمای(دگان سیاسی دیگت کشورها و حمله به اماکن دیپلماتیک و و هم هاتیاقلو کودکان و 

اعم از گ(ایات گ(گی یا علیه  یالمللنیبرا دقیقاً ارتکاب گ(ایات ک(سولی مطتح شده است، شو

 .بشتیت را احتاز نکتده است

قضایی است،  یهایدگیرساقدامی حقوقی و م(وب به  یالمللنیب، احتاز گ(ایات نیباوگودا

ه اعم از دولتی و غیتدولتی، ارتکاب گ(ایات گ(گی و علی یالمللنیبمتعدد  یهاگزارشاما بت اساس 

اودستانه، قتل افتاد غیتنظامی، غارت اموال عمومی و اصوصی، تختیب  یهااعدامبشتیت شامل 

، تجاوز گ(سی به هاتیاقلهای م هبی و قومی به ویژه آثار تاریخی و م هبی، کشتار اعضای گتوه

انتشار  .بدون امان، محتز شده است عامقتلع(ف، ارعاب گمعیت غیتنظامی، صدور دستور 

تتدید در اصوص این گ(ایات  هتگونه، یالمللنیبتصاویت متبوب به این گ(ایات در سطح  گستتده

اقدام نموده و به « وضعیت»به اتق زیت در بتابت این  توانستیم، شورا رونیازارا م(تفی کتده است. 

 اتخاذ تصمیم بپتدازد:

(ایات محکومیت نقض گستتده حقوق بشت و بشتدوستانه و احتمال ارتکاب گ -الف

 توسال گتوه داعش؛ یالمللنیب
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 2گتوه داعش؛ یالمللنیبدر رابطه با گ(ایات  ابیقتیحقتشکیل کمیته  -ب

 تیغهای نبتددر  یالمللنیبکیفتی بتای بترسی گ(ایات  یالمللنیبدراواست از دیوان  - 

 .تاک(ونگتوه داعش در عتاق از آغاز  یالمللنیب

که است  این ،گتدده مطبوعاتی شورای ام(یت به ذهن متبادر میب(ابتاین آنچه مطابن مفاد بیانی

آمیز تتوریستی گتوه داعش اودداری نموده بیانیه مزبور از به کار بتدن ماهیت اقدامات اشونت

گیتی و ناپدید شدن صدها هزار نفت و تالش این گتوه بتای فقال بح  گتوگان کهیدرحال؛ است

شده و دلیل اصلی این امت هم آن است که سعی شده تا مطالبی در ثباتی در عتاق ع(وان ایجاد بی

بیانیه مطبوعاتی شورای ام(یت ع(وان شود که در نهایت از ورود به فصل هفتم م(شور شورای ام(یت 

و  یبترسقابلتتوریستی گتوه داعش با قوانین فعلی و حقوقی عتاق  گ(ایات گلوگیتی شود

در قبال گتوه داعش را به  بار مسئولیت ،بیانیه مطبوعاتی اود رسیدگی است، اما شورای ام(یت با

المللی مسئولیتی را بتای مقابله با این گتوه بپ یتد، عهده دولت عتاق قتار داده و از ای(که گامعه بین

 گلوگیتی شده است

به تتوریست انگاشتن این گتوه و اتخاذ تدابیت تحتیمی و  ستیباینم، شورا نیباوگودا

گتوه  یستیتتور، بلکه اقدامات کتدیماکتفا  سمیتتور ضداین گتوه در قالب قواعد  ک(تتلی

داعش در عتاق که با تشکیل دستجات نظامی، تجمیع تجهیزات س(گین گ(گی و غارت انبارهای 

نظامی عتاق در م(اان تحت اشغال و همچ(ین تجهیز از م(ابع دولت اارگی همتاه بوده است، 

 3سلحانه غیتدولتی است.م نبتددارای سطح یک 

ه ع(وان گتوه تتوریستی داعش را بم، 3229گوالی  22مورخ  3273قطع(امه شورای ام(یت در 

که  هاآنهای تتوریستی وابسته به گستتده تهاگمی این گتوه و گتوه یهاحملهو نسبت به  ش(ااته 

 

باشد تأسیسی داعشهای ارتباطی و تغذیه كننده گروه یاب اگر ناظر بر شناسایی اعضا رهبران و كانالكمیته حقیقت تشکیل -1

 ایهمان كمیتهشورای امنیتتوسط شورا پیش بینی شده است. این كمیته ضد تروریستی 17۰7و  1763است كه در قطعنامه 

شکل گرفته است، اما تا شورای امنیتهای تروریستی تحت نظرسپتامبر برای پاالیش كلیه گروه 11است كه بعد از واقعه 

در  مورد تأكید قرار گرفته، به فعلیتداعشبرای گروه شورای امنیتهایههای این كمیته كه در قطعنامكنون به دالیلی ظرفیت

خواه در مرحله داعشبا گروه  و متحدین آنهاشورای امنیتنیامده است و یکی از دالیل آن ارتباط پیوسته برخی از اعضای

 گیری این گروه و خواه در تقویت و راهبری آنها در شرایط فعلی استشکل

http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
http://www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/a35275990794102.html
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تمتکز اصلی شورا در  اما ؛ه استکتدبه اسارات شدید انسانی م(جت گتدیده، ابتاز نگتانی گدی 

این قطع(امه عمدتاً بت ستزمین و وحدت ملی عتاق بوده، اسارات و صدمات انسانی اقدامات این 

 2قتار نگتفته است. موردتوگهکه بایسته است،  گونهآنگتوه 

مقتر داشته  یاهیانیبکمیسیون عالی حقوق بشت عتاق که یک نهاد دولتی است، با صدور 

ها در عتاق متتکب و گ(ایات ضد بشتی علیه اقلیت یکشنسل ،داعشع(اصت گتوه است که 

گلسه فوری شورای ام(یت و شورای حقوق  یالمللنیبکه گامعه  ک(دیمو این امت ایجاب  اندشده

و سایت اقشار متدم عتاق  هاتیاقلدر ژنو را بتگزار ک(د تا گ(ایات گتوه داعش علیه  3بشت ملل متحد

کیفتی مورد پیگتد و  یالمللنیبضد بشتی قلمداد و عامالن آن را در دیوان و گ(ایت  یکشنسلرا 

 مجازات قتار دهد.

بت نقض گستتده و  3262افزون بت اقدامات مزبور، شورای ام(یت سازمان با تصویب قطع(امه 

و « شامدولت اسالمی عتاق و »یافته حقوق بشت و حقوق بشتدوستانه توسال گتوه تتوریستی سازمان

2نمود. دیتیکدر قلمتوی ستزمی(ی کشور عتاق و سوریه « هه ال(صتهگب»

در « بشتدوستانهحقوق »متتکبان نقض حقوق بشت و  تیمسئولشورای ام(یت ملل متحد با تیکید بت 

تعقیب و »ارتکابی به اصوص در ارتباب با  گتائمایشان در قبال  ییگوپاسخعتاق و سوریه بت لزوم 

« افتهیسازمان»و « گستتده بودن»بت  دیتیکتده است. قطع(امه شورای ام(یت با ک دیتیک هاتیاقل« آزار

مان(د  بشتدوستانهو با اشاره به بتای رفتارهای ناقض قواعد حقوق بشت و حقوق  هانقضبودن این 

 

1- Security Council/RES/2169 (2014). 

بشر ملل متحد كه در نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، مأمور تحقیق در باره نقض كمیساریای عالی حقوق  1

گزارش خود را مبنی بر ارتکاب جنایات بین المللی همچون جنایت  1914حقوق بشر در عراق شده بود، در سیزدهم مارس 

از نقض حقوق بشر شامل كشتار،  ایگزارش تنظیمی به طیف گسترده. كشی ارائه نمودجنگی، جنایت علیه بشریت و نسل

گیری جنسی، تجاوز، تغییر اجباری باورهای مذهبی و سربازگیری كودكان اشاره دارد كه برخی از آنها به آستانه شکنجه، برده

 اند.جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رسیده

See: Human Rights Council," Report of the Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights on the Human Rights Situation in Iraq in the Light of Abuses Committed 

by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and Associated Groups", Twenty-eighth 

session, A/HRC/28/18, 13 March 2015. 

3- Security Council/RES/2170 (2014). 
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گ(ایت علیه »حمله قاصدانه به غیتنظامیان و یا تختیب اماکن م هبی و فته(گی از احتمال ارتکاب 

. Van der Vyver, 2016: 561-562) استیز سخن رانده ن« بشتیت

به بتای از محورهای موردنظت راهبتد اوباما علیه گتوه داعش  هتچ(دقطع(امه شورای ام(یت 

 هاگتوهدر معتض اطت داعش به م(ظور گلوگیتی از رشد این  یهادولتدر  یسازتیظتفیع(ی 

م کور  یهادولتو تمامیت ارضی  یالمللنیبازین را مقید به رعایت مو هاآناشاره کتده و البته 

در گهان به بهانه مقابله با  یثباتیببتای بسال ناام(ی و  هیسوکینموده است اما اگازه اقدامات 

ها آن را مهت تائید گهانی بت تتوریسم را نداده است. از این حی ، این قطع(امه بیش از آنکه غتبی

گ(گجویان »، تائیدی بت نیاز فوری به ک(تتل تتدد پ(دارندیمراهبتدهای اود علیه گتوه داعش 

، یاورکلبه ، دامن اروپا و امتیکا را بگیتدهاآناست که مبادا تهدیدهای « تتوریست اارگی

و  یب(دگمعدر قالب چهار نکته زیت  توانیماوصاف و کارکتدهای این قطع(امه و پیامدهای آن را 

: 2 -0: 2232ساعد، ) نمودتتسیم 

تتوریستی در م(طقه است.  یهاگتوهنخست، کارکتد این قطع(امه به م(زله تضمین حصت 

این قطع(امه، قطع اطوب ارتباب افتاد در سایت کشورها با گتوه داعش و ال(صته  ثقل متکز  ،واقعبه

 یهاگتوههای تتوریستی است و نه نابودسازی در این گتوه هاآناز عضویت  شدنمانعیع(ی 

رم کو

این قطع(امه رشد کمی و کیفی گتوه داعش و ال(صته را با مجموعه از تدابیت ک(تتلی 

ها و نهایتاً فعلی این گتوه یهاتیظتفبدون آنکه بتای کاهش قدرت عمل و  ؛کتده است ی(یبشیپ

را مقتر کتده باشد. از این حی ، این قطع(امه نیز ادامه همان  یاژهیوتدبیت  هاآننابودسازی 

تتوریستی در م(طقه و گلوگیتی از اطت  یهاگتوهدر مورد حصت  3262و  3273 یهاع(امهقط

است یکائیآمتبه کشورهای اروپائی و  هاآنبازگشت اعضای اارگی 

ضدداعشی آن بسیار کمتت از  یهاگ(به کهیاوربه ؛دوم، کلی بودن این قطع(امه است

عمدتاً به ع(وان یک قطع(امه علیه تتوریسم است و نه . در واقع، این قطع(امه است آنکلی  یهاگ(به

به صورت ااص علیه گتوه  3262و 3273 یهاقطع(امهعلیه گتوه داعش. این در حالی است که 

داعش و ال(صته تدوین شده بودند

سوم، در هیچ گائی از این قطع(امه، ائتالف ضدداعش موردنظت امتیکا به رسمیت ش(ااته نشده 
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نهایتاً ای(که  و ن، این قطع(امه کارکتدی بتای تائید شکلی یا ماهیتی این ائتالف نداردب(ابتای ؛است

نکتده  صادرداعش را گتوه به اور مستقیم اگازه عملیات نظامی علیه  وگهچیهبهاین قطع(امه 

و فتدی  یالمللنیبکه اقدامات ش از سیزده متتبه تیکید کتده بلکه به صورت مشخص و بی ؛است

، این قطع(امه بیش از آنکه رونیازاو م(شور ملل متحد باش(د.  یالمللنیببا رعایت موازین باید 

مست(دی بتای راهبتد نظامی امتیکا در سوریه و عتاق باشد، علیه این کشور قابل است(اد است

، شورای ام(یت بار مسئولیت مقابله با گتوه داعش را بت عهده دولت عتاق قتار یاورکلبه

است و از همکاری سااتارهای سیاسی داال عتاق از گمله حکومت اقلیم بتای حفظ داده 

ااصی  یالمللنیبهمکاری  گونهچیهوحدت سیاسی و مقابله با تتوریسم استقبال نموده و در نتیجه، 

را در مقابله با گتوه داعش مدنظت قتار نداده است.

علیه این گتوه و ادامه حیات آن یکی از راهکارهای مسثت  اورقطعبهتحتیم گتوه داعش 

 هاآنو نظارت بت  هامیتحتبتای اگتایی کتدن این  یالمللنیبسازوکاری  گونهچیهاما  ؛اواهد بود
وگود ندارد. ضمن ای(که در مورد تحتیم علیه گتوه داعش، ه(وز هیچ فهتستی شامل ستان و 

های مسافتت، تیمین مالی ی مم(وعیتها قادر به ش(اسایی و بتقتاراعضای آن وگود ندارد تا دولت
 باش(د. هاآنو گتدش کاری 

 گ(ایات  تتوریستی بودن 3220) 3393شورای ام(یت هم در قطع(امة ها، افزون بت این

به صتاحت وفن ب(د نخست این قطع(امه،  2. 833: 2236کوشا، ش(اات )را به رسمیت « داعش»
 22ه، م در سوری3220ژوئن  37را که در  توسال داعشحمالت تتوریستی وحشت(اک انجام شده 

در بیتوت انجام شد،  3220نوامبت  23بت فتاز سی(ا، در  3220اکتبت  22در آنکارا،  3220اکتبت 
های عضوی اواست تا کلیه از دولتمحکوم کتد. مطابن ب(د پ(جم قطع(امه، شورای ام(یت 

و نیز  عایت مفاد م(شور سازمان ملل متحدویژه با رالمللی، بهاقدامات الزم را با رعایت حقوق بین
المللی، حقوق پ(اه(دگان و حقوق بشتدوستانه در قلمتو تحت ک(تتل انجام ده(د. در حقوق بشت بین

های اود را بتای توقف گتیان ک(د تا تالشهای عضو دراواست میب(د ششم نیز از دولت
تکوب تیمین مالی تتوریسم گ(گجویان تتوریست اارگی به عتاق و سوریه و پیشگیتی و س

 تشدید ک((د.

 

1  - United Nations Security Council, S/RES/2249 (2015), Adopted by the Security Council at 

its 7565th meeting, on 20 November 2015. 
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 المللیرسیدگی کیفری بین فرایند تعقیب و -ب
های اارگی به داعش و ال(صته از اتین ستبازگیتی و حمایت با توگه به پیوستن تتوریست

مستقیم مالی از آنان، ضمن تحتیم شش نفت از اتباع عتبستان، کویت، الجزایت و عتاق، تدابیت مهم 

های داعش، گبهه قبیل انسداد اموال، م(ع سفت و تحتیم تسلیحاتی بتای افتاد گتوهاگتایی از 

بی(ی و در این قطع(امه ال(صته و نهادهای وابسته به القاعده و نیز حامیان مالی و کلیدی آنان پیش

  .29: 2232بوگاری، ) شوندذکت شود تا اقدامات م کور به فوریت اگتایی 

تتوریستی گتوه داعش از حی  حقوق مبارزه با  گ(ایاترسیدگی به اولین گ(به این قطع(امه 

تتوریسم بوده که در این زمی(ه احتاز و اثبات تتوریستی بودن گ(ایات ارتکابی در چارچوب 

، دو معیار بتای ش(اسایی یک گتوه به ع(وان گتوه تتوریستی رونیازا المللی استمعیارهای بین

 وگود دارد: المللنیبدر حقوق 

تواند گتوه را می ،باشد المللنیبحقوق  بتاالفیک گتوه اگت  کهنیامعیار اول،  -الف

 تتوریستی گلوه دهد.

اقدامات گتوه است که داعش بت مب(ای هت دو معیار تتوریستی محسوب  ،معیار دوم -ب

ان ها از اتین شورای ام(یت سازمالزم است دولت عتاق و سایت دولت ،و بت همین اساس شودیم

های تتوریستی، آثار حقوقی متعدد بت ملل تالش ک((د تا گتوه داعش ضمن در  در لیست سازمان

  .6: 2232، عبداللهی) گتددعملکتد این گتوه و حامیان آن اعمال 

ها دراواست کتده است که وفن قطع(امه شورای ام(یت سازمان ملل متحد از کلیه دولت

اقدامات تتوریستی ضمن همکاری  ک((دگاننیتیمده(دگان و  ، در مقابله با سازمان3222) 2262

های اارگی به المللی، تدابیت ملی را به م(ظور پیشگیتی از ستازیت شدن تتوریستبا این نهاد بین

مالی بتای اقدامات تتوریستی پیشگیتی  نیتیم، از هتگونه عالوهبهعتاق و سوریه به کار گیتند. 

های تتوریستی م کور شوند. همچ(ین های مالی از گتوهحمایتنموده و مانع از فتاهم شدن 

گونه دارایی مالی یا م(ابع اقتصادی مستقیم و ها اواسته تا هیچشورای ام(یت از سایت دولت

های تتوریستی م کور قتار نده(د و شهتوندان اود را نیز از هتگونه غیتمستقیم در ااتیار گتوه

 .ع ک((دکمک یا ادماتی در این زمی(ه م(

شورای ام(یت، ضمن محکومیت هتگونه مبادله مستقیم یا  3262مطابن مفاد مقتر در قطع(امه 
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شده است.  دیتیکها های تتوریستی، بت قتار گتفتن مجتمین در فهتست تحتیمغیتمستقیم با گتوه

ا بتای انتقال همچ(ین این قطع(امه ضمن ابتاز نگتانی درباره استفاده از وسایل نقلیه از گمله هواپیم

المللی در نواحی تحت اال و دیگت اقالم با ارزش و م(ابع اقتصادی بتای فتوش در بازارهای بین

ک(تتل گتوه داعش، اقدامات ااایان را سبب انسداد دارایی آنان بتشمتده است و ای(که شورای 

وقی و ام(یت بتای مهار تتوریسم و عدم تستی آن به سایت کشورهای گهان در چارچوب حق

که االبان، القاعده،  3272و  3272شورای ام(یت از محتوای دو قطع(امه  3262اگتایی قطع(امه 

ها و ال(صته را هدف قتار داده است، پیتوی کتده و تحتیم را به ع(وان ابزار مشتتکی در تکفیتی

ایتانی، ) استهای تتوریستی به کار گتفته هت سه قطع(امه بتای ک(تتل، تضعیف و محدودیت گتوه

2232 :99.  

این قطع(امه درباره چگونگی بازاواست و محاکمه کشورهای حامی گتوه داعش که در 

دارای مسئولیت  هاآناند و در قبال گ(ایات گیتی و تجهیز گتوه م کور داالت داشتهشکل

ش هست(د، اعالم داشته که به دلیل فتاملی بودن آثار گ(ایات تتوریستی گتوه داع یالمللنیب

های تتوریستی م کور به هت گیتی و حمایت از گتوهکشورهایی که در روند شکل اورقطعبه

المللی حقوق المللی در زمته ناقضان معاهدات بیناند، به موگب مقترات بیناتیقی داالت داشته

 ,Casey & Haber) شوندکشی در عتاق و سوریه محسوب میدوستانه و حقوق بشت و نیز نسلبشت

2014: 71-72.  

های م(طقه از های متعدد و مست(دی در رابطه با حمایت بتای دولتعالوه بت این گزارش

ها بار داعشیب(ابتاین در ک(ار اقدامات فاگعه ؛های این گتوه در عتاق و سوریه وگود داردفعالیت

و در  هدف، تختیب اماکن غیتنظامی و ارعاب و به قحطی کشاندن غیتنظامیانهای بیدر قتل

نهایت شک(جه و آواره سازی غیتنظامیان در عتاق و سوریه، مصادین روش(ی از گتائم علیه بشتیت 

میان تسلیحاتی و مالی این گتوه، حاهای تشکیل ده(ده و کشی هست(د که در این راستا دولتو نسل

دوستانه دارای الشمول بشتالملل و مقترات عامدر ک(ار عوامل مباشت این گتائم، از نظت حقوق بین

اندازی، های مزبور از گهت راه. مسئولیت دولتRothkopf, 2019: 286 باش(دمسئولیت می

نیز عالوه بت  ال کتفوقهای متدان حاکمیتحمایت، تسلیح و تشوین این گتوه بوده و دولت

 نداالمللی قتار دادههای متبوع اود را موضوع مسئولیت بینمسئولیت کیفتی فتدی، دولت
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  .9: 2232، دلخوش)

شورای ام(یت سازمان ملل متحد، اعمال و  2262و  2373های ابن قطع(امه کهییازآنجا

های این قبیل گتوه کارانهتیگ(ااقدامات  تاتیتیثهای م کور به سبب اقدامات تتوریستی گتوه

ب(ابتاین  ؛ده استالمللی از سوی این شورا محکوم شای و بینتتوریستی در سه سطح داالی، م(طقه

ساز شدن نقض مقترات های م کور به دلیل زمی(هالمللی و قطع(امههای بینابن اس(اد و پتوتکل

های تتوریستی فتاهم المللی موگبات مسئولیت و تعقیب این گتوه از کشورهای حامی گتوهبین

ش در محکمه ها و حامیان گتوه داعتوان(د علیه کشورهای عتاق و سوریه میبوده و دولت

 2. 388-332: 2238تتکمانی، ر.ک: سلیمی) ک((دالمللی اقامه دعوی بین

گیتی ائتالف گهانی علیه توسال شورای ام(یت موگب شکل 3262هتچ(د صدور قطع(امه 

المللی شده است، اما این امت بتای مبارزه با تتوریسم و حفظ صلح کافی گتوه داعش در صح(ه بین

المللی بتای محاکمه ستان این گتوه تتوریستی و حامیان آنان، ه کیفتی بیننبوده و تشکیل دادگا

بوگاری، ) رودالمللی در سطح گهان به شمار میاقدامی الزم و عملی بتای حفظ صلح و ام(یت بین

2232 :22. 

که بت اساس فصل هفتم م(شور  3233با صدور قطع(امه  3220فوریه  23شورای ام(یت ملل متحد در 

عضو ملل متحد اواست اقدامات  یهادولتمتحد و به اتفاق آرای اعضا به تصویب رسید از  ملل

تتوریستی در عتاق و سوریه که از اتین تجارت  یهاگتوهمسثتی بتای گلوگیتی از تیمین مالی 

مالی فتاهم  یهاکمکو همچ(ین دریافت  هاگتوگاننفت، قاچاق اموال باستانی و ما به ازای 

نفت و پاالیش محصوالت  میتمستقیغتخاذ ک((د. شورا تیکید کتد که تجارت مستقیم یا ا ،شودیم

تضمین  ک(دیمرا ملزم  هادولت  شوراست که 3229) 3272نفتی و مواد متبواه، موضوع قطع(امه 

تتوریستی  یهاگتوهم(ابع مالی یا اقتصادی را در دستتس داعش یا دیگت  ساک(انشانک((د اتباع و 

. شورا با محکومیت تختیب میتاث فته(گی در عتاق و سوریه به ویژه به وسیله ده(دینمقتار 

 یهاسازماناواست با همکاری ای(تتپل، یونسکو و دیگت  هادولتداعش و گبهه ال(صته از 

از تجارت غیتقانونی اشیائی که حی  فته(گی، علمی و م هبی ارزشم(د هست(د و ای  یالمللنیب

 

1- UN 'may include' Isis on Syrian war crimes list", BBC News. 26 July 2014. "UN accuses 

Islamic State group of war crimes" Al Jazeera 27 August 2014. 
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 .، گلوگیتی ک((داندشدهاار   شانیاصلکشور مسلحانه از  نبتد

بی(ی شده اساس(امه رُم پیش 3تا  0ارتکابی از سوی گتوه داعش به وضوح در مواد  گتائم
 0است. بدون تتدید اقداماتی که توسال داعش در حال انجام است، در شمول گتائم موضوع ماده 

و سوءاستفاده گ(سی و  یگمعدسته هایاعدام همچونگتائمی  ؛تدیگیماساس(امه دیوان قتار 

دیوان بتای پیگیتی این  کنیول ؛از سوی نیتوهای داعش یکشنسلتجاوز و همچ(ین شک(جه و 
اساس(امه، گتوه  6در چارچوب مفاد مقتر در ماده  گتائم باید قادر به اعمال صالحیت اود باشد

 .اندشده(گی گ گتائممتتکب  8علیه بشتیت و بت اساس ماده  گتائمداعش متتکب 
 6تتوریستی مطابن قواعدی در چارچوب تعتیف گ(ایات علیه بشتیت مقتر در ماده  گ(ایات
یافته و تتوریستی که به میزان کافی گستته و سازمان گ(ایات. بت این اساس، تدیگیماساس(امه قتار 

(ایات علیه در چارچوب تعتیف گ تواندیمدر راستای پیشبتد سیاست دولتی یا سازمانی باش(د، 
ای(که، از ارکان  ازگملهاست؛  روروبهبشتیت قتار گیتد. البته این رویکتد با موانعی گدی 

دولت یا  سااتن وادارو یا  تتوریسم، قصد اشاعه رعب، هتاس، وحشت یا متعوب سااتن گمعیت
با  6المللی بتای ارتکاب فعل یا تتک فعل است؛ اگت قتار بود در چارچوب ماده سازمان بین

شد؛ افزون بت این، ماده تتوریستی مقابله شود، هیچ گزارش ااصی از این معیار اا  نمی گ(ایات
: 2233صابت و صادقی، ) استبخش ملی را تفکیک ن(موده مزبور تتوریسم و مبارزات رهایی

  :2: 2239دانش، فهیم) استاساس(امه سه احتمال مفتوض  23، ماده نیباوگودا . 273
در این حالت  ؛در قلمتو ستزمی(ی صورت گتفته باشد که عضو دیوان است اول، گ(ایات

در   دادستان صالحیت پیگتد متهم را دارد و کشورهای ثال  نیز موظف به همکاری با دیوان است.

و در نتیجه  باش(دینمهای عضو تتوریستی داعش، سوریه و عتاق در زمته دولت گ(ایاتاصوص 
مورد  گتائمشدیدتتین  هتچ(داعضای گتوه داعش در این کشورها،  بترسی گتائم ارتکابی توسال

اهتمام گامعه گهانی است که صلح و ام(یت و رفاه م(طقه و گهان را نیز به مخااته اندااته، 
قتار   از حی  عدم صالحیت ستزمی(ی یالمللنیبدر چارچوب ااتیارات دیوان کیفتی  تواندینم

 گیتد

در این صورت د؛تبعه کشور امضا ک((ده باش ،صورتی است که متتکب اساس(امه در 23دوم، ماده 

امور  ک((دههماه( ب(ا بت اظهارات  اک(ونهم  دادستان با هیچ مانعی بتای پیگتد متهم مواگه نیست.

مبارزه با تتوریسم اتحادیه اروپا، حدود سه هزار تبعه کشورهای اروپایی به گتوه داعش در سوریه 
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 نداوستهیپو عتاق 

در این  ؛وان بخواهد به وضعیتی رسیدگی ک(دسوم، شورای ام(یت سازمان ملل متحد از دی

و شورای ام(یت است(باب  یالمللنیبو رویه دیوان کیفتی  23آنچه از مفاد ماده  بت ب(احالت، 

، دیوان اود باید در اصوص اعمال صالحیت تکمیلی بت وضعیت ارگاع شده شودیم

 نماید یتیگمیتصم

به بعد اساس(امه وگود دارد، هتگونه معاونت و  33چ(ین به است(اد اصول کلی که در مواد هم
شود. با این تفاسیت اصل گتمی که گتوه داعش در مشارکت با این گتوهک گتم محسوب می

علیه بشتیت محسوب  گتائمدر زمته  هاآنحال ارتکاب آن است و نیز معاونت و شتاکت با 
و پیگیتی  بیتعققابلک((دگان در این گتم نیز این گتم و معاونان و مشارکت شود و متتکبانمی

 .هست(د
ای نیست که یک ارتکابی توسال گتوه داعش، موضوع چ(دان پیچیده گتائم، اثبات نیباوگودا

بترسی ابعاد گوناگون موضوع و تحقیقات الزم باشد. اساس(امه رُم  درصددیاب کمیته حقیقت

 گتائمبی(ی کتده و مسثتتتین راهبتد بتای تعقیب کیفتی این ارتکابی را پیش گتائم صتاحتبه
مطابن اساس(امه، آن است که شورای ام(یت سازمان ملل متحد این موضوع را دراواست ک(د تا با 

.اند، تحت تعقیب کیفتی قتار گیتنداین دراواست، کشورهایی که معاونت و مشارکت کتده
در عتاق و سوریه هت یک  ارتکابی نبتدکیفتی  یالمللنیبب حقوق افزون بت این، در چارچو

و با توگه به ای(که بتای از قواعد م کور در اس(اد حقوق  شوندیممحسوب  یالمللنیب تیغ نبتد
گ(ایت گ(گی  تواندیمگونه تخلف از معیارهای عتفی متبواه هت ،اندداشتهتدوستانه گ(به عتفی بش

سوب شود و متتکبین و حامیان گ(ایات اایت در عتاق و سوریه مسئولیت بشتیت محیا گ(ایت علیه 
بتابت  یکشنسلاقدامات گتوه داعش را م(طبن با تعتیف  توانیم، رونیازا ک((دکیفتی پیدا می

قلمداد نمود و اواهان اقدامات حقوقی  ،مقتر شده است یکشنسلآنچه در ماده یک ک(وانسیون 

) شدارتکابی این گتوه  گتائمپیشگیتی از استمتار  در سطح گهانی بتای مسثت
. 

از سوی شورایقطع(امهبا صدوربتای سوریهویژهیالمللنیبکیفتیمحکمهیک تیسیاالبته 

چ(ینتیسیا.باشددیواندرتکفیتییهاستیتتورمحاکمهبتایتواند گایگزی(یام(یت می

  :2229: 2233، قتیشیو  مکانگ(تآقایی) است مواگهدهعمایتاددودادگاهی با

http://fp.ipisjournals.ir/?_action=article&au=67508&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fp.ipisjournals.ir/?_action=article&au=67509&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fp.ipisjournals.ir/?_action=article&au=67509&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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ازام(یتشورایامت(اعباب(ابتاین؛داردبستگیام(یتشورایارادهآن بت پایهایجادنخست،

نهادیکتیسیابتایکافیارادهکهبعید استیالمللنیبکیفتیدیوانبهسوریهوضعیتارگاع

.باشدوگود داشتهسوریهبحتانویژهیالمللنیبکیفتی

یهایدادرساز پتهیز،گتدیدتیسیایالمللنیبکیفتیدیوانکهدالیلیازیکیدوم،

دادگاهیجدد چ(ینمتشکیلچتاکهاست؛بودهویژهکیفتیمحاکمبودنپتهزی(هواوالنی

 بوداواهدگ شتهبهبازگشتوارتجاعیکدیوان،وگودرغمبه

در تعقیب عوامل داعش مشاهده شد که موگب  یالمللنیبضعف دیوان کیفتی ، همهنیابا 

بتای گبتان األ  یالمللنیبی بی کیفتی اعضای داعش اواهد شد. شاید الزم است تا گامعه

ویژه  یالمللنیب، مبادرت به ایجاد دادگاه یالمللنیبیت دیوان کیفتی قانونی ناشی از عدم صالح

  .36: 2237قیا، روحانی و سلطان) دینمابتای رسیدگی به گ(ایات داعش 

و کیفتیبیبامقابلهبستتسازسوریهدرمختلالکیفتیمحکمهیکعالوه بت این، تیسیا

از یکید.بواواهددیوانوسوریهیداالیهادادگاهدرمحاکمهفقداندرعدالتاگتای

وکه قضاتشکلیبه؛استیالمللنیبوملیپتس(لوقضاتتتکیبمحاکماینیهایژگیو

قضاتمشارکت درواقع.ک((دکارداالیکارم(دانک(اردرتوان(دیمیالمللنیبمشاوران

بیشتتیتخصصدرگهاز تشکیلفتضدردادگاهاینقضاتکهشودیمباع ت(هانهیالمللنیب

 .تضمین گتددبهتتدادرسیدراتفیبیاصلرعایتشودیمسبببلکهد،باش(بتاوردار
 

 گیرینتیجه
در  تتوریستی گ(ایاتهای آنچه در راستای پیشگیتی، مقابله و ستکوب کلیه اشکال و گونه

این پدیده ضد بشتی گیتد، اتخاذ سیاست کیفتی اصولی در مواگهه با درگه اول اهمیت قتار می
تتوریستی به گهت فقدان ش(اات کافی از حی  ماهیت و  گ(ایاتاست. از این حی ، ک(تتل 

-الملل، دشوار به نظت میگامعه بین موردپ یتشفی حقوقی و همچ(ین نتای، ناشی از عدم ارائه تعتی

 گ(ایاتر مواگهه با ها بتای پیشگیتی و مبارزه اثتبخش دب(ابتاین، الزم است در ابتدا دولت ؛رسد
تتوریستی داعش  در قوانی(ی داالی اود تدابیت گدیدی را اتخاذ  گ(ایات ویژهبه) تتوریستی

المللی و سپا بتای مقابله ثمتبخش با اقدامات مزبور نسبت به تدوین و تصویب اس(اد بین نمای(د
مسثت همت گمارند.
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هماه(  و مبت(ی بت  یالمللنیباستمتار آزادی عمل گتوه داعش به لحاظ نبود واک(ش 

آمیخته با مسائل بغتن، سیاسی و ام(یتی است، اما یک نگتانی عمده بتای  هتچ(دحاکمیت قانون 

، گامعه حقوقی رونیازا ؛و حاکمیت قانون در م(طقه اواهد بود یالمللنیبحقوق  اندازچشم

ش(اسی، اصالح به آسیب یالمللنیبهای موگود در نظام حقوق با استفاده م(اسب از ظتفیت تواندیم

 و بازنگتی ه(جارها، گلب نماید.

های دکتتین حقوقی در تکمیل و اصالح ظتفیت یتیکارگبهدانان و ائتالف میان حقوق

المللی و بتقتاری ارتباب قواعد موگود به قواعد مت(اسب و مطلوب، قواعد و اصول متقن حقوق بین

این قشت از نخبگان با حفظ  دهدیمحقوقی است که نشان نتای، م(اسبی از سازوکارهای گامعه 

ایجاد مسیت سازگار با اهداف صلح گهانی و  توان(دیم، یالمللنیبموقعیت پیشتو در قاعده سازی 

به  یالمللنیبباش(د که سااتارهای رسمی  ییهادهیپدبا  ییارویروکتامت انسانی در  یهاستهیبا

 .اندماندهناتوان  هاآنز ک(ش م(اسب در قبال دلیل مالحظات سیاسی و ام(یتی، ا

پیگیتی ابعاد حقوق کیفتی مقابله با تتوریسم و نقض حقوق بشت و حقوق بشتدوستانه نیز 

 دارتیاولورا نیاز دارد، اما از مسائل  یالمللنیبگتائی و توافن در گامعه آستانه باالیی از هم هتچ(د

. انتظار رسدیمتتوریستی گتوه داعش به نظت  گ(ایاتقابله با و م یالمللنیبدر تیمین صلح و ام(یت 

متتبال با صلح، حقوق بشت و بشتدوستانه و همچ(ین  نهادمتدم یهاسازمانکه شبکه  رودیم

، مسیت ادراک گهانی از تتوریسم در م(طقه و ماهیت تتوریستی یاحتفهو مجامع  هارسانهنخبگان، 

 مدنی و نخبگی بتای بتقتاری صلح و مقابله با تتوریسم یهافائتالگتوه داعش را تسهیل نموده، 

 را در سطح گهانی پیگیتی نمای(د.
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