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 چکيده 

الملل این امر پذیرفته شده است که افراد که در کشور دیگری در حال ماموریت بین المللی هستند برای در روابط بین

ت های امورمربوط به وظایفشان ازدایره شمول قانون و مراجع قضایی محل خدمتشان استثنا شوند. مثال این افراد شامل دیپلما

دولتی، نمایندگان و کارکنان رسمی سازمان های بین المللی، و افراد نظامی و کشوری طبق مقررات بین المللی یا مقررات 

خاص می باشد. تمرکز این مقاله بر مصونیت های مربوط حافظان صلح سازمان ملل است. به ویژه در مورد مسئولیت حافظان 

همچون سوءاستفاده ی جنسی از کودکان، قاچاق زنان، تجاوز، قتل، قتل غیر عمد، یا صلح است به  هنگام ارتكاب جرایمی ) 

که در اوضاع نابه سامان محل ماموریت خود می شوند. به کرات گفته شده که مسئولیت ناقص )وبه  کاله برداری عمده(

ن عملیات لطمه می زند. به طور های بنیادین و اهداف ایخصوص مصونیت ( در مورد عملیات صلح جویانه به درستی، ارزش

نه ایجاد مشكالتی تازه، ارتكاب جرایم و فاقد  –ی صلح و امنیت است کلی منظور اصلی از  اختیارات  بین المللی اعاده

مسئولیت بودن. درست است که مسئولیت پذیری به وجدان درونی و تربیت افراد بستگی دارد اما در تمام نظام های حقوقی 

می برای اعتبار قوانین ضروری است. در واقع اهداف اصیل و همین طور لحن قطعنامه های شورای امنیت خود مسئولیت عمو

گویایی زوایایی این واقعیت می باشد. از استقرار ده ها هزار نیروی نظامی برجسته در منطقه آسیت پذیر چه هدفی را می توان 

تیمور شرقی یوگسالوی سابق و کنگو عراق پیدا است بدیهی است این  دنبال کرد؟ همانگونه که از شواهد موجود در کلمبیا

موضوع محدود به عدم کفایت نظامیان تعلیم دیده نیست. این موضوع نه تنها بد بلكه در حقیقت خطرناك است، برای تمامی 

اعطای مصونیت در مقابل عملیاتی که در تالشند تا اعتماد مردم  بومی محل ماموریت را جلب کنند تالش سازمان ملل برای 

اعمال مجرمانه به کسانی که برای اعاده ی صلح به محل اعزام شده اند امری متناقض است. البته سازمان ملل می داند که باید 

در خصوص بهبود این وضعیت عملكرد موثرتری داشته باشد اما گامهایی که تا کنون در این راستا برداشته شده است گرچه 

 د اما تاکنون کافی نبوده اند.مفید بودنه ان

 مسئولیت جزایی، مصونیت، بین الملل، صلح، معافیت واژگان كليدی: 
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 مقدمه 

اند نیروهای حافظ صلح این سازمان در جمهوری بان سازمان ملل اعالم کرد که تحقیقات نشان دادهدفتر دیده5002ژانویه در 

واستفاده جنسی از زنان و کودکان محلی شده اند. با عنایت به شواهد، نماینده ای نظام یافته مرتكب سدموکراتیک کنگو به گونه

ی ویژه مجمع عمومی در کمیته ی مربوط به عملیات حفظ صلح جمهوری کنگو ابراز داشت آشكار است که احساس معافیت از 

سی و( می شود بلكه سبب شده مجازات نه تنها سبب عدم اجرای ضمانت اجراهای عمومی)برای جلوگیری از سواستفاده ی جن

از زمانی که برای اولین بار این اضهارات علنی شد،  تا مجریان دستور با بازرسان نیز همكاری های الزم را به عمل نیاورند.

موضوع مسئولیت بیشتر مطرح شد. به نحوی که روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش نمود که دبیر کل سازمان ملل، آقای کوفی 

 د کرده که به این رفتار های خالف کارانه پایان داده و خاطیان را مجازات کند.عنان، تعه

معاون دبیر کل در امور عملیات حفظ صلح سازمان ملل اعالم کرد که سازمان از این موضوع چشم پوشی نمی کند و اگر خاطی 

ت. اما سوال اینجا است که که نهاد صالح از کارکنان سازمان باشد مصونیت از وی سلب و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرف

برای تعقیب کدام است، طبق قانون کدام کشور و مطابق کدام شواهد محاکمه صورت می گیرد. به طور خالصه، همان روزنامه 

اظهار می دارد که سازمان ملل فاقد قدرت کافی برای تعقیب جزایی کارکنان یا نیروهای حافظ صلح خود می باشد. اما می 

اند مصونیت تعقیب کارکنان را در محل خدمت از آنان سلب کرده، همچنین آنها را اخراج یا تعلیق کرده و برای رویارویی با تو

 عدالت به کشور متبوعشان ارسال کند.

عدم توانایی در تعقیب مستقیم، اما امكان تعقیب از سوی کشور متبوع به نظر می رسد نوعی مسئولیت باشد. اما آیا چنین 

ست؟ مشخص است که موضوع نبود قوانین و مقررات کاربردی نیست. حوادث ایجاد شده در این مورد به سربازان جوان ا

سازمان ملل باز می گردد که با کودکان رابطه ی جنسی برقرار کرده اند. در اکثر نظام های داخلی حقوقی این رفتار ها جرم 

مت و فرمانده هانی که به طور فعال در انحراف بازرسان نقش داشته اند تلقی می شوند.جرایمی تحت عنوان تجاوز وهتک حر

برای سربازان هر کدام از این رفتارها می تواند سبب مسئولیت  تحت عنوان ممانعت از اجرای عدات مسئول قلمداد می شوند.

یت در کشور های خارجی  و در آنها طبق قوانین نظامی شود قوانینی که اغلب در هر زمان و تمام ماموریت ها شامل مامور

  حكم عملیات حفظ صلح.

واضح است همین رفتارها را می توان تجاوز به قوانین داخلی جمهوری کنگو قلمداد کرد. جایی که این جرایم ارتكاب یافته اند. 

ضی به حضور اتباع و اما قابل پیش بین است که سازمان ملل و دیگر کشورهای فرستنده ی سرباز و دیگر نیروها به سازمان، را

 کارکنانشان در دادگاه های داخلی کنگو نباشند.

در زمینه عملیات حفظ صلح، همین رفتارها نقض قواعد رفتاری مختلف مصوب سازمان ملل هستند اما مسئولیت این نقض 

د اما پر از خال، است. بنابراین چارچوب قانونی وجود دار محدود به موارد انتظامی مربوط به استخدام و پرداخت حقوق است.

حتی اگر قانونی وجود داشته باشد که انواع مختلفی از رفتارهای ممنوع را مشخص کند، نظام مسئولیت این نیروها حداقل از 

 :لحاظ جنبه های زیر ناقص است
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ملل تا جایی که مربوط به مسئولیت مرتكبان جرایم ارتكابی در  زمان ماموریت خارج از کشور تحت امر سازمان  (1

ممكن است طبق قانون داخلی کشور متبوع خودمی باشد تعارض های عمده ای بین قوانین کشورها در خصوص 

 تعریف دقیق جرم ارتكاب یافته وجود دارد.

 اختالف های عمده ای در نظام قانونی حاکم بر رفتار نیروهای غیر نظامی در مقایسه با نظامیان وجود دارد (5

قانوی، صالحیت و خواست کشورها برای مسئول قلمداد کردن نیروهای نظامی و غیر تفاوت های مهمی در اختیار  (3

 نظامی متبوع خود وجود دارد.

حتی اگر رویه ی واحدی از خواست کشورها برای تعقیب در کشور متبوع) پوشش قضایی هم نیروهای نظامی و هم  (4

رای اجرای قوانین جزایی زمانی که جرم خیلی غیر نظامی( وجود داشته باشد، اغلب پیدا کردن شواهد محكمه پسند ب

 دورتر از حوزه ی محكمه رخ داده امری نشدنی است.

همچنین امكان سلب مصونیت از سوی سازمان ملل و ارسال فرد به محكمه های و نظام مجازات محلی نیز امری نا  (2

 روند دادرسی عادالنه شود. مقدور است زیرا می تواندسبب طرح مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر متهم در خصوص

 قوانین داخلی خود سازمان ملل نیز اغلب با محوریت مجازات های اداری است تا جزایی. (6

بنابراین نتیجه ی نهایی این است که افرادی که مرتكب جرایم مشابه در ماموریت مشابه اما با تابعیت های مختلف می شوند، 

هیچ مجازاتی، مجازات های اداری سازمان ملل،  بازگشت اجباری به کشور ممكن است با ضمانت اجراهای متفاوتی شامل: 

 محل ماموریت، روبه رو شدن با دادگاه ها محلی، یا امكان تعقیب در کشور متبوع مواجه شوند.

برای درك بیشتر موضوع ضروری است ابتدائاً رویه های مرتبط و چارچوب هایی مربوط به مصونیت قانونی که که نیروهای 

کشورها وسازمان های بین المللی به خاطر عملكرد در ورای مرزهای قانونی کشور متبوع خود از آن بهره مند هستند را بررسی 

 کنیم.

 اصول اوليه بهره مندی از مصونيت از قانون در نظام قانوني خارجي

های خارجی بوده اند که افراد عادی از دولتها اغلب مایل به گسترش محدوده ی حقوق و  مزایای برای نمایندگان خود در قلمرو

آنها بهره مند نیستند. این مزایا و مصونیت ها تا کنون مطابق با حقوق بین الملل و عرف های موجود براساس رفتار متقابل و 

 رویه دیپلماتیک دولتها طی سالها در روابط دولتها عمومیت یافته اند.

تیک و کنسولی که در کنوانسیون های بین المللی به آن اشاره شده حمایت نمایندگان کشورها به واسطه ی مصونیت دیپلما

می شوند. در خصوص مصونیت دیپلماتیک، رفتار متقابل ضمانت اجرایی قوی و موثر برای رعایت تمامی قواعد در این زمینه 
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اعطا می کنند و متقابالً برای است. ابتدا کشورها به دیپلمات هایی خارجی که در قلمرو داخلی آنها کار می کنند مصونیت 

دیپلمات های متبوع آنها نیز در کشور مذکور مصونیت وجود دارد. اما ثانیاً و به مناسبت موضوع این مقاله نكته مهم تر این 

است که هر کشوری صالحیت تعقیب جزایی دیپلمات های متبوع خود در کشورهای دیگر علی رغم ارتكاب جرم در خارج از 

ارا است. به عبارت دیگر نكته مهم این است که دیپلمات ها به طور کلی مصون از تعقیب جزایی طبق هیچ قانون قلمرو را د

نیستند. بلكه تنها از تعقیب جزای طبق قانون محل خدمت خود مصون هستند. همانند دیگر مصونیت ها این نوع مصونیت نیز 

 نا به رضایت طرف های قرارداد گسترش یابد.می تواند طی قراردادی دو جانبه به افراددیگری نیز ب

نمونه ی بارز این توافق ها موافقت نامه وضعیت نیروهای خارجی است که بین کشورها منعقد شده و برای نیروهای نظامی 

خارجی و گاهاً غیرنظامی در کشور خارجی صالحیت قانونی فراهم می کند. این موافقت نامه اغلب برای قوای نظامی که در 

 شور دیگر فعالیت می کنند صالحیت اتخاذ تدابیر قضایی را برای اعضای این نیرو فراهم می کند.ک

به عبارت کلی، مصونیت از قانون و محاکم محل خدمت برای انجام وظایف وی دور از دخالت کشور محل ماموریت ضروری 

تعقیب وی در کشور خارجی محل ارتكاب جرم را است. البته یک کشور می تواند از مصونیت دیپلمات خود چشم پوشی کرده و 

ممكن سازد. یا با باقی نگه داشتن مصونیت وی را به کشور خود بازگردانده و آنجا تعقیب کند. اما چنین تعقیبی همواره با 

 مشكل شواهد کافی برای ارتكاب جرم خارج از کشور مواجه است.

تها و نیروهای خارجی طبق موافقت نامه بیان گر این است که چرا و چگونه تاثیر و تاثر بین مصونیت نمایندگان دیپلماتیک دول

مسائل پیچیده ای در خصوص عملیات صلح بروز می کند. مصونیت دیپلماتیک هرگز با قصد ایجاد مصونیت برای ده ها هزار 

پوشش نظامیان بوده است.  نفر دریک وهله نبوده است. در حالی که موافقت نامه های مصونیت نیروهای نظامی خارجی برای

هدف آنان پوشش غیر نظامیان چه به صورت وابسته نظامی و غیر آن نبوده است. بنابراین چارچوب حاکم بر عملكرد نیروهای 

حافظ صلح که به خوبی مصونیت نظامیان و نیروهای وابسته به سازمان ملل را به ده ها هزار نفر نیروی حافظ صلح پوشش می 

 اسبی ندارد.دهد عملكرد من

 افراد غير نظامي در ماموريت های بين المللي

افراد غیر نظامی می توانند نقش گسترده ای در عملیات حفظ صلح ایفا کنند. افراد غیر نظامی شامل کسانی که برای سازمان 

 ند.های بین الدولی، سازمان های غیر دولتی و سازمانهای خصوصی دواطلب، یا از جانب دولت فعالیت می کن

در حقیقت کارمندان غیر نظامی امروزه بخش مهمی از نیروهای نظامی هستند. به عنوان مثال غیر نظامیان ملحق به نیروهای 

کشور مختلف فعالیت می کنند. همین طور غیر  00نظامی آمریكا یک چهارم قوای نظامی آن را تشكیل داده و در بیش از 
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روزه در عملیات بشردوستانه، حفظ صلح و ایجاد صلح زیادی فعالیت دارند.در عملیات نظامیانی طرف قرارداد نیروهای نظامی ام

Desert Shield  وDesert Storm,  نفر یک غیر نظامی به عنوان نیروی انسانی به کار گرفته شده بود.این 63به ازای هر

 مقدار در عملیات بوسنی به ازای هر ده نفر یک نفر رسید.

دیپلماتیک یكی نگرانی های مستند ملتهایی است که درگیر چنین مصونیت های ضروری هستند. در سواستفاده از مصونیت 

المللی این موضوع بدون سابقه و شواهد مقابل موضوع سو استفاده از مصونیت های نظامی و غیر نظامی در خصوص عملیات بین

ملیات انجام شده در کلمبیا، سومالی، کوزوو، و افغانستان اندك مطرح بود. اتهامات فراوانی ناشی از رفتار نامناسب در خصوص ع

را نام برد که متهم به دخات در تجاوز  Frank J. Ronghiو بوسنی مطرح شد. از دیگر مثال های آن می توان نیروی نظامی 

م برد که متهم به شده  بود. و همچنین اتهام نیروی پلیس را می توان نا 0222دختر آلبانیایی در کزوو در سال  11و قتل 

 مساعدت در تجاوز به یک دختر جوان و دخالت در قاچاق وی به خارج از کشور متبوع خود شده بود.

ی تمیوری را در ساله 20در عملیات تیمور شرقی، موضوع مصونیت زمانی مطرح شد که نیروی غیر نظامی فنالندی یک زن 

تصادف اتومبیل به قتل رساند. استنكاف اولیه سازمان ملل برای سلب مصونیت با نارضایتی مردم محلی تیمور مواجه شد و 

 مصونیت فرد خاطی نهایتًا از وی سلب شد. گرچه وی نهایتاً آزاد شد و به فنالند باز گشت.

از شكنجه و سواستفاده ی جنسی از زندانیان عراقی در زندان گرچه نمی توان با سازمان ملل کاری کرد اتهامات ناشی 

آمریكایی ابو قریب مثال دیگری از این موارد است. غیر نظامیانی که درگیر چنین سواستفاده های شدند پیچیدگی هایی را در 

 خصوص پتانسیل بالقوه مصونیت برای رفتارهای غیر قانونی را مطرح کردند.

 نظامیان در ماموریت های بین المللی:سازوکارهای مجازات غیر 

نظام قانونی  4به لحاظ نظری افراد نظامی که مرتكب جرایم در زمان خدمت خود در هر جای دنیا می شوند مشمول حداقل 

می شوند، قانون داخلی سازمان ملل، سیستم قانونی نیروی نظامی خود، قانون داخلی کشور محل خدمت و در نهایت قانون 

ر متبوع خود. به عبارت دیگر گذشته از مشكل شواهد نیروهای نظامی برای اعمال خود در ماموریت های خارجی داخلی کشو

نیز مسئول هستند. همانند چیزی که در باال در مورد دیپلمات هایی که در خارج از کشور خود فعالیت می کنند گفته شد. 

جرایمی که توسط نمایندگان انها در خارج از قلمروشان رخ می بیشتر کشورها همچینین قوانینی را در خصوص تعقیب محلی 

دهد را به تصویب رسانده اند.بنابراین در همانند نظامیان، روشن است که برای دیپلمات های غیر نظامی که در خارج از کشور 

 خدمت می کنند نظام منطقی از مسئولیت برای نقض قانون وجود دارد.

اجرا در کشور متبوع برای غیرنظامیانی که در ماموریت های بین المللی مشغول هستند از لحاظ در مقابل سازوکارهای ضمانت 

 قضایی و روند مناسب دچار خال بزرگی است.

، به کانون نمایندگان آمریكا در خالل مباحث مبروط به صالحیت آمریكا برای Steve Chabotبه عنوان ریاست دادگاه 

 :قضاوت چنین قضایایی چنین نوشت

هرساله وقوع تجاوز، سواستفاده های جنسی و یورش های و حشیانه دزدی و قاچاق دارو و انواع مختلفی از جرایم علیه اموال 

توسط آمریكایی های که خارج از آمریكا مرتكب این جرایم می شوند به واسطه ی اینكه کشور میزبان آنها از تعقیب آنها طفره 

ند. این مسئله در سالهای اخیر با شرکت نیروهای نظامی ما در عملیات مختلفی در سراسر می رود بدون مجازات باقی می مان

جهان به ویژه کشورهایی همچون سومالی هاییتی و کشورهای حوزه ی بالكان که فاقد قدرت مرکزی مقتدر برای اعمال 

 می شوند مجازات نمی شوند. مجازات هستند پیچیده تر شده است. و آمریكایی هایی که در این کشورها مرتكب جرم
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فقدان صالحیت محلی برای تعقیب غیرنظامیانی که در نیروی نظامی آمریكا کار می کنند برای جرایمی خارجی  اخیراً به 

قوانین داخلی آمریكایی ارتباط پیدا کرده است. اما حتی اگر این اتفاق عملی شود قانون فراصالحیتی نظامی تنها اعمال ارتكابی 

یر نظامیانی را پوشش می دهد که با نیروی نظامی همكاری دارند. و غیر نظامیانی که در ماموریت های بین المللی توسط غ

 حضور دارند را پوشش نمی دهد.

بیشتر کشورها هنوز قوانینی که امكان تعقیب محلی اتباع خود را برای اعمال ارتكابی در خالل ماموریت های بین المللی را 

 رند. فراهم کند ندا

مكانیسم های داخلی برای اعطای صالحیت برای تعقیب مرتكبان جرایم در خارج از کشور بر این اساس توسعه یافته است که 

به نظر می رسد بسیاری از کشورها نظامی برای تعقیب داخلی اتباع خود که مرتكب اعمال ناروایی در ماموریت های حفظ صلح 

 سازمان ملل می شوند ندارند.

خی موارد، مصونیت غیر نظامیان ممكن است طی مذاکراتی بین کشور میزبان و فرستنده به چالش کشیده شود. با این در بر

حال، گذشته از حسن نیت، این امر نیز می تواند زمینه ی اختالف را فراهم کند. نمونه ی اخیر این امر اختالف بین استرالیا و 

استرالیایی برای تصدی پست قضایی، ارگان های مالی و برنامه ریزی، گمرك  300است در مورد به کارگیری  Papuaگینه نو 

ملیون دالری همكاری. استرالیا مصونیت کامل حقوقی برای نیروهای امنیتی و غیر 000و حمل و نقل هوایی در ضمن پیشنهاد 

این درخواست را رد کرد و بیان ابتدائاً Papua نظامی خود در طی خدمت در این کشور را طلب کرد. نخست وزیر گینه نو

 داشت:

ما از رفتار مقامات استرالیایی ناراضی هستیم. استرالیا بر مصونیت جزایی برای نیروهای خود است در حالی که این کشور بر 

 صالحیت خود تاکید دارد چرا که در موقعیت بحرانی قرار نداشته و یا کشور ضعیف یا عقب افتاده ای نیست.

سازشی بین دو کشور محقق شد که بر ایجاد کمیته ی مشترکی برای بررسی صالحیت توافق حاصل شد.  4002در ژوئن 

را نقض کند کمیته ی مزبور با بررسی هر مورد تصمیم می گیرد که فرد خاطی باید  PNGدرصورتی که یک استرالیایی قانون 

 مشمول قانون کدام کشور شود.

توانند از افراد مشغول به خدمت در ماموریت های بین المللی سلب مصونیت کنند. نمونه در شرایط دیگر قانون گذاران ملی می 

ی آن مربوط به نگرانی های استرالیا در خصوص کمک های منطقه ای در عملیات سومالی است. طبق موافقت نامه ی وضعیت 

کند که کشور فرستنده ی این نیروها  نیروهای خارجی، سومالی در صورتی از صالحیت خود بر نیروهای خارجی صرف نظر می

 قوانین کافی برای تعقیب داخلی افراد خاطی داشته بانشد.

در راستای عملی کردن این معاهده، استرالیا و نیوزلند هردو قوانینی را برای تصویب به مجالس خود ارائه کردند. در نیوزلند 

ز قلمرو ی این کشور از سوی اتباع آن صورت گیرد همانند طبق قانون داخلی هر فعل یا ترك فعل مجرمانه که در خارج ا

 موردی است که فعل یا ترك فعل در قلمرو ی این کشور رخ داده است.

 چنین رویكردی در قانون گذاری در دیگر کشورهای کمتر پیدا می شود.

یر نظامیان حل شود مسئولیت خاطی از اینكه بگذریم با فرض اینكه تمامی مسائل مربوط به صالحیت قانونی برای نظامیان یا غ

بی معنی است اگر شواهدی برای محكوم کردن آن وجود نداشته باشد.این موضوع بسیار حساس است زیرا پیدا کردن شواهد یا 

 ناظران در مورد جرمی که فرسنگ ها دورتر رخ داده بسیار مشكل است.
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ان جمع آوری شواهدی از صحنه ی جرم وجود داشته باشد. گذشته از موارد استثنایی، واضح است که در غیر صورتی که تو

 بعید به نظر می رسد بتوان بر این موانع غلبه کرد.

 

 ايجاد دادگاه های جزايي سازمان ملل

صرف نظر از چشم پوشی از مصونیت سازمان ملل  امنیت این سازمان در اتخاذ استانداردهایی برای رفتار قانونی در خالل 

المللی، بخش های مختلف این سازمان از مجموعه انتظامات خاصی تبعیت می کنند. برخی از این روش ها  ماموریت های بین

کارکنان را در خصوص اقدمات راهنمایی می کند و مسئولیت و مجازات نقض اعمال غیر قانونی را تعیین می کنند. معموال در 

اشته تحت قوانین ملل متحد بررسی هایی در زمینه حقایق زمینه نظارت اداری جایی که  سیستم قضایی عملكرد درستی ند

اتهامی اغلب توسط هیئت حقیقت یابی سازمان ملل صورت می گیرد. با وجود اینكه ارزش این تحقیقات درتضمین شفاف 

 سازی است ولی باید به این نكته توجه شود که آنها جانشین مناسب برای مسئولیت جزایی نیستند.  

گزارشی برای کنگو تهیه کرده بود ابتدائًا باری تضیمن ضمانت اجراهای مالی که  ی نظارت بر جرایم کارکان  نهاد های داخل.

 ایجاد شده بود و برای تعیین مجازات های سواستفاه های جنسی.

حاظ نظری این در برخی ماموریت ها  نهاد های مجری قوانینی نیز برای رسیدگی به ادعاهای جرایم سواستفاده ایجاد شدند.از ل

سازمان ها برای تضمین سازگاری اعمال این ماموریت ها با اختیارات محوله و همچنین استانداردها حقوق بشری ایجاد شده 

بودند. این نهاد ها هم در کوزوو و هم تیمور شرقی مرجع اصلی برای شكایات  شهروندان محلی از رفتارهای نامناسب نیروهای 

 حافظ صلح بود.

ال  فقدان  ضمانت اجرای مناسب و امكانات قضایی در  سطح ماموریت ها سبب ناکارایی عملكرد این نهاد ها شده. با این ح

همانند هیئت های حقیقت یابی این نهاد های اجرایی دچار کمبود قدرت اجرایی بوده و بودجه مصوب برای آنها در حد 

 پیشنهادی ساده است.

سوال اساسی این است که آیا سازمان ملل می تواند یک چارچوب ضمانت اجرایی برای بر پایه نهاد های اجرایی عملیات، 

 ماموریت های بین المللی تهیه کند؟

 آیا سازمان ملل می تواند برای ماموریت های خود محكمه تشكیل دهد؟

ی را از بین ببرد.. فردی تخصیص منابع مناسب و ایجاد دادگاهی توسط سازمان ملل می تواند امكان سو استفاده ی محاکم محل

که تحت کنترل سازمان ملل قوانین کشور میزبان را نقض می کند می تواند به واسطه ی الزم معاهده یا قطعنامه شورای امنیت 

یا حتی یک کنوانسیون بین المللی در خصوص اعمال خود در برابر محاکم ایجاد شده توسط سازمان ملل پاسخگوباشد.این مهم 

جاد نهاد های اجرایی قوی و مستقل برای هر ماموریت خاص و با حفظ کنترلی موثر بر آنها از سوی سازمان ملل بستگی به ای

تحقق پذیرد. گرچه این روند امكان حفظ صالحیت کشورها برای تعقیب خاطیان متبوع خود را در محاکم داخلی فراهم می 

 کند.
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 گيریبحث و نتيجه
ای اعمال ارتكابی در خالل ماموریت های بین المللی عنصری اصلی در بازدارنگی و مجازات تضمین ضمانت اجرا و مسئولیت بر

و حمایت از عدالت و برابری و قانون است. هیچ عقیده ای حاکی ازحذف مسئولیت هر فرد نظامی یا غیر نظامی در عرصه ی 

تمامی اشكال سواستفاده شد. اما ایجاد یک نظام  در نهایت غیر ممكن است که بتوان مانع داخلی وبین المللی پذیرفته نیست. 

نظام کنونی گسسته و نامنسجم است اما امكان بهتر شدن آن  مسئولیتی کارآمد در عملیات حفظ صلح امری غیر ممكن نیست.

اما در با تربیت نیروهای نظایمی و تالش برای جلب کشورها به قانون گذاری در خصوص نیروهای نظامی متبوع خودوجود دارد. 

رابطه با نیروهای غیر نظامی،موضوع پیچیده تر است. گرچه برخی کشورها برای خودصالحیت برای تعقیب خاطیان متبوع خود 

در عملیات بین المللی ایجاد کرده اند دیگر کشورها چنین امكانی را هنوز برخوردار نمی باشند. با این حال سیستم ضمانت 

ی خاطیان به وجود نمی آید بلكه این ضمانت اجرا از روندی درون عملیاتی نشات می گیرد. اجرای مناسب از امكان تعقیب محل

چیزی که نیازمند اتخاذ روندی از تحقیقات و تعقیب در عملیات از سوی سازمان ملل است روندی که همان گونه که در قضیه 

   .کنگو به آن پرداختیم با چارچوب کنونی تفاوت بسیار دارد
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