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Abstract  
Dealing with international crime, preventing 
it, and achieving international criminal 
justice require the provision of the necessary 
powers to prosecute and investigate their 
perpetrators. The Prosecutor of the Court is 
responsible for prosecuting and 
investigating four international crimes, 
including genocide, crimes against 
humanity, war crimes and the crime of 
aggression. In this study, which has been 
written by descriptive-analytical method 
and using library resources, the results 
obtained are that the prosecutor of the court 
has a duty to consider the rights of victims 
and defendants, examining cases in 
accordance with the principle of 
admissibility of claims, to establish a 
reasonable basis. N. The prosecutor has the 
power, after conducting preliminary 
inquiries into the admissibility, interests of 
justice or the establishment of a reasonable 
basis for any prosecution or investigation by 
the Preliminary Branch of the Court, which 
has judicial oversight of the prosecution; 
Decide. The request of the prosecutor 
together with the necessary documents in 
order to start the prosecution or 
investigation of the defendants, despite the 
judicial independence of the prosecutor's 
office, will be subject to the approval of the 
preliminary branch. Once the request is 
approved, the prosecutor will have the 
power to conduct preliminary investigations 
such as gathering evidence, summoning or 
apprehending the accused, investigating 
victims, witnesses and informants. 
Keywords: Investigation, Prosecution, 
International Crimes, Prosecutor, 
International Criminal Court..  

  چکیده

و تحقق ها  آن از يریشگیپ، یلمللا نیب تیمقابله با جنا
بینی اختیارات  پیشمستلزم  یالملل نیب يفریعدالت ک

تان دادس. استها  آن الزم در تعقیب و تحقیق از متهمان
گانه چهاردیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات 

 هیات علیجنا، یکش ت نسلیجناالمللی شامل  بین
سرزمینی را بر  ت تجاوزیو جنا یات جنگیجنا، تیبشر

-در این تحقیق که به روش تحلیلی. عهده دارد

اي نگارش شده  گیري از منابع کتابخانه توصیفی و بهره 
دادستان این است که  شود نتایجی که حاصل می، است

تا با مالحظه حقوق قربانیان و  دارد فهیوظ وانید
با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ، متهمان
 دادستان. وجود مبناي معقول را احراز نماید، ادعاها

هاي مقدماتی نسبت به  اختیار دارد پس از انجام بررسی
عقول منافع عدالت یا احراز مبناي م، قابلیت پذیرش

براي هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی 
تصمیم گیري ؛ دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد

درخواست دادستان همراه با مستندات الزم به . نماید
منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم 

شعبه مقدماتی  تأییداستقالل قضایی دادسرا موکول به 
دادستان اختیار ، درخواست تأییدپس از . خواهد بود

انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوري مستندات 
، تحقیق از قربانیان، احضار متهم یا جلب وي، و ادله

  .شهود و مطلعان را خواهد داشت

، یالملل نیب اتیجنا، بیتعق، تحقیق: واژگان کلیدي
  .یالملل نیب يفریک وانید، دادستان
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  :ارجاع

تمدن ، المللی ینب یاتجنا یبدر تعق المللی ینب یفريک یواندادستان د یاراتاخت)، 1401؛ (سید محمدصادق، حسینی؛ ابوالفتح، خالقی

 . 11شماره ، حقوقی
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  مقدمه

 توانمند و مستقل است یالملل نیب ییقضا يمستلزم وجود نهادها یالملل نیب تکارانیجنا هبکیفري  واکنش

براي مثال از جمله مصادیق و موضوعاتی که نیازمند واکنش قضایی  ).112، 1396، اریاسفند و پروا یب(
م یاقدام رژ و جنگ غزهو رخداد وقوع  ی به منظور اجراي عدالت است جنایات ارتکابی در زمانالملل بین
توسط  يفریک تیصالح اعمال ).308، 1394، یرجب( بود انیرنظامیکشتار غ و در حصر غزه یستیونیصه
از  يریشگیدر مقابله و پ تواند یم یمل يفریمحاکم ک ياز سو زیو ن یمرجع دائم کیعنوان  به وانید

 يفریک وانید اساسنامه، به همین منظور ).170، 1396، یمؤمن( کند فایسازنده ا ینقش، یالملل نیب اتیجنا
در این میان  ).169، 1391، این یفروغ و زاده یموس( شصت دولت الزم االجرا شد وستنیبا پ یالملل بین

اطالعات مربوط به  يفه جمع آوریوظ يو. دنک یم يرا باز یدگیدر شروع رس ینقش اصل دادستان
، یقات مقدماتیت تحقیدار هدا عهده، نیاو همچن. ه عهده داردوان است بیت دیه در صالحکرا  یمیجرا
اخذ ، ادله يدادستان حق جمع آور، عالوه بر موارد فوق. فرخواست و دفاع از آن استکیه یته، بیتعق

  .ن حق احضار و جلب متهمان را داردیاظهارات شهود و همچن

  ادستان دیوان در تعقیبدو حدود صالحیت  اهداف - 1

  اهداف - 1- 1

حفظ صلح و ، هدف دیگر دادستان دیوان. باشد الملل می اولین هدف دادستان صیانت از مصالح جامعه بین

همچنین . شده است تأکیدالمللی  این هدف در مقدمه اساسنامه دیوان کیفري بین. الملل است امنیت بین
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نامه دیوان کیفري اساس 68ماده  1مستندا به بند . حقوق قربانی و متهم از دیگر اهداف است تأمین

به دیوان تکلیف شده تا اقدامات مناسب را جهت حفظ امنیت و سالمت جسمی و روحی ، المللی بین

دادستان را مکلف کرده تا در زمان بررسی ، اساسنامه 54بند الف از قسمت یک ماده  قربانی انجام دهد و

طرفانه مورد  باشد بی ه نفع آنان نیز میهمزمان قرائن و دالیلی را که ب، قرائن و ادله مجرمیت علیه متهم

همچنین ). 160، 1396، منش و آموزگار نژندي( و) 60، 1392، غالمی و رستمی غازانی( تحقیق قرار دهد

اطالعاتی که در ، اساسنامه 53دادستان دیوان جهت تشخیص تعقیب صحیح از تعقیب ناموجه مطابق ماده 

  .سپس تحقیقات خویش را آغاز خواهد کرد اختیارش گذاشته شده را ارزیابی نموده و

  حدود صالحیت - 2- 1

  توسط دادستان بیقابل تعق اتیجنا - 2- 1- 1

ات ین جنایا لمللا نیجامعه ب يبرا یشکنسل  و تیه بشریت علیجنا، یات جنگیجنا ت جرائمیاهم نظر به

 تیصالح رو نیا از ).145، 1388، يرمحمدیم( اند قرار گرفته المللی کیفري بینوان یت دیدر صالح

بر  اتیجنا،  یکش نسل شامل حقوق بشردوستانه تیبا ماه اتیمحدود به چهار گروه از جنا وانیددادستان 

که اذعان داشت  توان یمالبته ). 310، 1394، رجبی( است تجاوز اتیو جنا یجنگ اتیجنا، تیضد بشر

بان یها دست به گر بودن مجازات یتحت عنوان فقدان قانون یلکبا مش يفرکیالملل  نیحقوق ب کماکان

 30ماده ( اتیجنا روانیخصوص رکن  دراینکه  نکته قابل ذکر). 53، 1392، رحمانیان و پیري( است

پرداخته  اتیجنا روانیبه موضوع رکن  ماًیاست که مستق یالملل نیسند ب نینخست اسنامهاساین ) اساسنامه رم

  ).155، 1396، یمحترم قالت ی واسیق( است

 يا رم مقدمه 1998نفرانس کدر  یالملل نیب يفریکوان یرش اساسنامه دیپذ، تجاوز تیصوص جناخ در

 وان قرار دادین دیا تیمشمول صالح، یالملل نیات بیاز جنا یکیعنوان  ت تجاوز را بهیبود که جنا

ها و  دولت یالملل نیت بیتجاوز در دو حوزه مسئول یلکبه طور آنکه  حیتوض ).127، 1395، يسودمند(

که  گرید تیجنا ).166، 1394، این یفروغ و این یداراب( ردیگ یمورد بحث قرار م يفرد يفرکیت یمسئول

 یجنگ میجرا نیب تمایز قائل شدن. است یجنگ اتیجنا، باشد یم وانیدر د تعقیب توسط دادستانقابل 

 دیس( دیآن به اوج خود رس 1977 یالحاق يها ژنو و پروتکل 1949 يها ونیدر کنوانس یالملل نیو ب یداخل

  ).68، 1393، یآالشت يفرهادی و زاده ثان

د محقق شود تا یوان است باید رد یدگیرسصالحیت دادستان و کننده  مهم که تعیینشرط  شیدو پ
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» مخاصمه مسلحانه«ه کرد یجه بگینتدادستان ، نخست«: دیاعمال نمارا  ت خودیبتواند صالحدادستان دیوان 

رش جداگانه یت پذیت و شدت آستانه قابلیاهم وجود، دوم. الزم را داشته است یافتگی شدت و سازمان

  ).235، 1391، وبو  نیآالمود( »وان در پرونده استیددادستانی ت یاعمال صالح يبرا

 ین استفاده تخصصیاول. است تیبشر هیعل اتیجنا، هاي دادستان براي تعقیب از صالحیت گرید مورد

 يفریک وانیاساسنامه د ).430، 1397، يموسو( ت در منشور نورنبرگ بودیه بشریت علیاز اصطالح جنا

از مقررات حقوق بشردوستانه را در  ینقض برخ، انگاري جرمی به نحوي با گسترش دامنه الملل نیب

چهارگانه  يها ونیبه کنوانس یکه در پروتکل دوم الحاق محسوب نموده تیبشر هیعل اتیمجموعه جناریز

هستند  یاتیجنا بایست گفت می تیه بشریات علیجنادر تعریف  ).109، 1397، یمانیسل( ندارند ژنو وجود

توان بحران  در این زمینه می). 427، 1397، يموسو( ابندی یاب مکارت یرنظامیت غیجمع یکه یه علک

فرصت ، زاییبیابان ، رشد جمعیت، از چندین عامل از جمله خشکسالی این بحران ناشی. دارفور را نام برد

و همچنین موقعیت حساس ) 222، 1390، بخشی( اي اي و فرامنطقه هاي منطقه طلبی سیاسی و سیاست

داشت  بحران این در يا عمده که نقش يدیگر مسئله). 210، 2009، البدیري( کشور سودان است

 جانبه یک میاحتماالً دخالت نظا، سودان دولت رضایت بدون. بود دارفور مناقشه سیاسی يها پیچیدگی

 يها سازمان دسترسی عدم دارفور و غیرنظامی جمعیت اعظم بخش کاهش امنیت به منجر توانست می

بر پایه آمارهاي سازمان ملل ). 234، 1390، جباري و حاضروظیفه قره باغ( گردد به منطقه بشردوستانه

نیم میلیون نفر آواره  هزار نفر کشته و حدود دو و متحد در نتیجه درگیرهاي دارفور بیش از دویست

کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل ، ها در سودان با اوج گرفتن درگیري). 67، 1386، باالزاده( اند شده

متحد اظهار داشت که پس از مالقات با وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که 

). 45، 1383، قادري( ظامیان عرب را خلع سالح کنندبایست بر دولت سودان فشار وارد کرده تا شبه ن می

از این رو اقدامات تعقیبی دادستان در قضیه دارفور با ارجاع موضوع از سوي شوراي امنیت سازمان ملل 

.به دیوان آغاز گردید متحد
1
و در  2009 هیفور 4 خیدر تار یالملل نیب ستان دیوان کیفريدادبه درخواست  

 تیارتکاب جنا ات وياتهامین تر مهمکه از د شجمهور سودان صادر  سیرئ جلب قرار سابقه یب یاقدام

. در کنار سایر اتهامات بود تیبشر هیعل
2

  

                                                      
1- United Nations Security Council Resolution 1593, S/RES/1593, 2005.  
2- FOR THESE REASONS, HEREBY ISSUES: A WARRANT OF ARREST for OMAR AL 
BASHIR, a male, who is a national of the State of Sudan, born on 1 January 1944 in Hoshe   
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  ادستان دیواند تیصالح نحوه اعمال - 2- 1- 2

، شود یتر م دهیچیپ یالملل نیات بیبه اتهامات متهمان به جنا یدگیرس يها ستمیرسد هرچه س ینظر م به

پیش از ورود به بحث باید توجه  ).21، 1386، یخلج( گردد یممورد تضییع واقع  کمترمتهمان حقوق 

صالح  یزمان فقط وانیدو  را بر عهده دارند اتیسرکوب جنا تیولئمس، در درجه اول، ها دولتداشت که 

است  نواید نیا، در واقع. کار باشند نیناتوان از ا ایامتناع کرده  تکارانیها از محاکمه جنا است که دولت

وان یت دیبودن صالح یلیمکت ).304، 1378، دله( دینما یم یابیو ارز یرا بررس ي مزبورارهایکه مع

ن هدف را یا، یمل يها دادگاه يت برایاولو ییدر اساسنامه رم با شناسا و دادستان دیوان یالملل نیب يفرکی

قابل  یالملل نیات بیاز جنا یکی ل عنوانیه ذک دوستانهن موارد نقض حقوق بشریتر يه جدکند ک یدنبال م

  ).142، 1388، اکبرنژاد ینیحس( نمانند یفر باقکی یب، گرد هستندیپ

 توسط دادستان بیتعق معیارهاي - 2

هاي  اعمال صالحیت دادستان دیوان در آغاز تحقیقات و انجام آن موکول به لحاظ کردن پیش شرط

، عبارتند از قابلیت پذیرش موضوعات با قرائن اساسیها  این مالك. استکننده  تعیینهاي  اساسی یا مالك

احراز منافع عدالت در انجام تحقیق یا تعقیب و سرانجام وجود مبناي معقول در شروع و پیگیري اقدامات 

احراز یا عدم احراز هر یک از معیارهاي مزبور نقش اساسی در اعمال صالحیت دادستان نسبت به . تعقیبی

شعبه مقدماتی دیوان نیز در درستی احراز دادستان یا . داردها  آن همان و تعقیباتهامات انتسابی به مت

تواند با اعالم رأي نسبت به تصمیمات یا تشخیص دادستان واکنش  نادرستی آن نظارت قضایی دارد و می

د کن تأییداز این حیث ممکن است رأي یا عقیده دادستان را در اعمال یا عدم اعمال صالحیت . نشان دهد

  .یا آن را مردود اعالم دارد

 یقرائن اساسقابلیت پذیرش موضوعات با  - 1- 2

م در یاز وقوع جرااعمال صالحیت نماید و تواند  یدر سه حالت م یالملل نیب يفرکیوان ید دادستان

                                                                                                                                   
Bannaga, Shendi Governorate, in the Sudan, member of the Jaàli tribe of Northern Sudan, 
President of the Republic of the Sudan since his appointment by the RCC-NS on 16 October 
1993 and elected as such successively since 1 April 1996 and whose name is also spelt Omar al-
Bashir, Omer Hassan Ahmed El Bashire, Omar al-Bashir, Omar al-Beshir, Omar el-Bashir, 
Omer Albasheer, Omar Elbashir and Omar Hassan Ahmad el-Beshir. Dated this Wednesday, 4 
March 2009 at The Hague, The Netherlands No. ICC-02/05-01/09 
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را  یتیدولت وضع یکه ک یصورت در، نخست. دیرا آغاز نماها  آن به یدگیو رس آگاهوان یت دیصالح

؛ دیبه دادستان ارجاع نما 14به موجب ماده ، افتهیاب کرسد ارت یبه نظر م تیاا چند جنی کیه در آن ک

به موجب ، افته استیاب کرسد ارت می ت به نظریا چند جنای یکه در آن کرا  یتیت وضعیامن يشورا، دوم

ن وضعیت که در واقع اولی 1593نظیر قطعنامه ؛ دیفصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نما

ارجاعی از جانب شوراي امنیت به دیوان است و در راستاي فصل هفتم منشور است که شامل اقدامات 

  .المللی است ناقض صلح و امنیت بین

ق احراز یتحق یالملل نیون بیسیمکبا توجه به گزارش  1593ت در قطعنامه یامن يشورا، ن اساسیبر هم

جنت  ییآقا( نده استکرا به مخاطره اف یالملل نیت بیصلح و امن، ت موجود در سودانیه وضعکرد ک

 یون مبنیسیمکن یه ایق و توصیتحق یالملل نیون بیسیمکاز گزارش  پسدو ماه  نیبنابرا ).99، 1388، مکان

 31ت سازمان ملل متحد در یامن يشورا، یالملل نیب يفرکیوان یت دارفور سودان به دیوضع يبر ارجاع فور

ه کن امر یوان و با احراز ایاساسنامه د 13ماده ) ب( طبق بند و بر 1593قطعنامه به موجب  2005 مارس

ت دارفور سودان را به یوضع، است یالملل بینت یه صلح و امنیعل يدیموجود در دارفور سودان تهد نبحرا

را  یتقایدادستان تحق زمانی است که سوم مورد). 92، 1388، مکان آقایی جنت( وان ارجاع دادیدادستان د

، جنت مکان ییآقا) (اساسنامه 13ماده ( ت شروع نموده باشدیاساسنامه در مورد آن جنا 15به موجب ماده 

العاده  ت شعب فوقیات تحت صالحیرا در باب جنا یقاتیتواند تحق یپس دادستان راساً م ).252، 1387

قوام  یرمضان( دیرا شروع نماقات یتحق، ندک یافت میدر يه وک یه بر طبق اطالعاتک نیا ایند و کآغاز 

تواند در مواردي  می» تیامن يشورا«وان یاساسنامه د 13بر طبق بند ب ماده  نیهمچن ).108، 1392، يآباد

منشور ملل متحد به دادستان  هفتمبه موجب فصل ، رسد یت به نظر میا چند جنای یککه احتمال ارتکاب 

  ).114، 1392، يقوام آباد یرمضان( دیارجاع نما

 يتنها نسبت به کشورها اساسنامه، معاهدات یبه موجب اصل اثر نسبذکر این نکته الزم است که 

ی رغانیس( مفادآن ندارند يبه اجرا بتنس يتعهد االصول یعل رعضویغ يها االجراست و دولت عضو الزم

از شعبه  اتقیشروع تحق يدادستان قادر است در هنگام درخواست مجوز براهمچنین  ).37، 1396، عیربو 

 وانیرا به سمع قضات د دهید نظرات بزه، اساسنامه 15موجب ماده  به یالملل نیب يفریک وانید یمقدمات

  ).265، 1394، صالحی( برساند
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 منافع عدالت - 2- 2

در  عدالت مندرج منافع مفهوم، یالملل نیب يفرکی وانید اساسنامه در زیبرانگ چالش میمفاه از یکی

نظریه عدالت به ). 267، 1397، ساعدي و صادقی( است اساسنامه 53بند دو ماده  بند یک و) ج( قسمت

بر نقش  تأکیدهاي نوین در عرصه دادرسی کیفري است که با  ویژه ابعاد ترمیمی آن یکی از دیدگاه

دیدگان نظیر دعاوي  بایست از بزه عدالت می تأمینبر این اعتقاد است که در راستاي ، دیده و بزهکار بزه

به  صراحت به یالملل نیب يفرکی وانید در). 60، 1392، غالمی و رستمی غازانی( حمایت نمود، مدنی

  .شده است اشاره عدالت منافع مفهوم به مستند دادستان صیتشخ قدرت

 مبناي معقول - 3- 2

 کند گیري می تصمیمب یتعق يت برایدر انتخاب آن موقع، واقعه یکشدت  بر اساس وانید دادستان

، یالملل بین يفریوان کیدر اساسنامه دآنکه  حیتوض ).44، 1391، پور واجارگاه یخانعلو  پور یجان(

ها  آن که مبناي ارهاین معیا. ستاها  آن زمستلزم احرا، یاتهام تیهر وضع یمقرر شده که بررس ییارهایمع

را به  یباشد تا بتوان مظنون یولا قرائن معقید مبنا یکه بااست  ن معنایبه ا؛ نهاده شده است انیبن تیمعقول بر

» معقول يمبنا«وجود  دیمرحله دادستان با نیدر ابنابراین . احضار کرد یا به شعب مقدماتی یمعرف یدادستان

خود نسبت به انجام  ییبا اعمال نظارت قضا یرا احراز کند و در آن صورت است که شعبه مقدمات

باید توجه  ).87، 1398، يآباد قوام یرمضان( رفتخواهد گ میمرتکبان تصم بیجامع و تعق قاتیتحق

 يها نایود قواعداعم از  یالملل بین يفریک مقرراتصورت گرفته از مجموعه  یبررس انیدر جرداشت که 

و  یرحم بی: باشد قابل احصاء میمشدده  اتیفیاز ک قسمچهار  یالملل بین يفریک وانیو اسناد د یاختصاص

؛ يو یروان تیوضع، یالملل مجرم بین یاجتماع تیموقع؛ جنایت در حین ارتکاب خشونت بزهکار

  .او پس از ارتکاب جرم يرفتارها

  وانیجلب متهمان توسط دادستان داحضار و ، یمقدمات قاتیتحقفرآیند . 3

  یمقدمات قاتیتحق - 1- 3

  هاي مقدماتی توسط دادستان بررسی - 3- 1- 1

 یهمچون بررس یمهم يها تیصالح یتر دادستاندف، یالملل بین يفریک وانید هاساسنام 5طبق ماده 

و  نبود دیجد یبررس، افتیدر، تیامن يشورا ایارجاع شده توسط دول عضو اساسنامه  يها تیوضع
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، ملل متحدسازمان از  ایها  از دولت يدرخواست همکار، تیوضع کیوثاقت اطالعات واصله در مورد 

را بر  رهیو غ یو درخواست مجوز از شعبه مقدمات قاتیقآغاز تح يمقبول برا يوجود مبنا یابیو ارز یبررس

  ).88، 1398، يآباد قوام یرمضان( عهده دارد

  درخواست انجام تحقیق مقدماتی و تعقیب متهم از شعبه مقدماتی - 3- 1- 2

 کی نیتضم يبرا وانیاساسنامه د. شروع به انجام این تحقیقات مستلزم اقدام قضایی شعبه مقدماتی است

است از  یمهم اراتیاخت يشعبه دارا نیا.  است بینی کرده را پیش، یشعبه مقدمات کی، يرفیعدالت ک

را  يا هیبه قض یدگیرس قصد)  دادستان قیاز طر( رأسا وانیکه داست  يموارد يجمله صدور مجوز برا

در خصوص چگونگی نظارت شعبه ). 305، 1378، دله( باشد یم ینظارت بر مرحله بازپرس ایدارد 

شعبه آنکه  مشروط بر؛ شور انجام دهدکق را در قلمرو هر یتواند تحق یدادستان مبایست گفت  اتی میمقدم

، دادستان يتقاضا برحسب«: دارد که اشعار میاساسنامه رم  57 هماد) 3( بند) 1( ت قسمتیبا رعا یمقدمات

رده کز یق را تجویام تحقانج، »دینما صادر را قاتیتحق انجام منظور به ازین مورد جلب امکاح و نیفرام

مطابق مقررات  - الف: شورک یک قلمرو در تواند می دادستان«، 54ماده ) 2( طبق بندآنکه  توضیح. باشد

به ، ده استیمجاز گرد یتوسط دادگاه مقدمات 57ماده  3از قسمت » د«ه طبق بند ک یبیبه ترت - ب؛ 9 بخش

  ». قات بپردازدیانجام تحق

 یظرف س( ید در زمان معقولیدادستان با، و ادله یقواعد دادرسی و از لحاظ آئین رسیدگی شکل

ن یکه در ا يا فهرست ادله زیکامل و مفصل از اتهامات انجام دهد و ن یفیتوص، یشعبه مقدمات يبرا) روز

دیگر نظارت  ارکسازو همچنین). 121) 3( و ماده 61) 3( ماده( ارائه دهد، قصد استناد به آن را دارد، مرحله

مه کجلسه محا يقبل از برگزار یشعبه مقدمات ياتهامات از سو تأییدجلسه مربوط به  يبرگزار، دادستان بر

کننده  بدین نحو که دادستان پس از انجام تحقیقات با در نظر گرفتن وجود یا فقدان دالیل اقناع. است

ن جلسه به منظور یا). 89، 1399، خالقی( نماید اتهامات می تأییددرخواست ، جهت شروع به رسیدگی

 تأیید«نظام  مزبور وهیش به. شود یل مکیتش، ردهکرا تقاضا ها  آن به یدگیه دادستان رسک یاتهامات تأیید

ل یوان تحویه متهم به دک یصورت در، وانیاساسنامه د 61ماده موجب بند یک  به. ودش یمگفته » اتهامات

 تأییدبه منظور  يا موظف است جلسه یمقدمات شعبه، افته استیوان حضور یا داوطلبانه در دیشده و 

، ن جلسه با حضور دادستانیا. ل دهدکیتش، ردهکرا درخواست ها  آن به یدگیه دادستان رسک یاتهامات

بحران نظیر ؛ در غیر این صورت جلسه بدون حضور متهم خواهد بود. شد اهدل خوکیتش يل وکیمتهم و و
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س جمهور سودان و تعداد یجلب رئحکم صدور ، وانیستان دداد 2008ه یژوئ 14خ یدر تارکه دارفور 

س یرئ 2005ل یآور 21در . ردکوان درخواست ید یرا از شعبه مقدمات این کشوراز مقامات  يگرید

 موافقتنامه 17وان و ماده یبا استناد به درخواست دادستان د يبا صدور قرار، »رشکپ یلیف« یقاض، وانید

سازمان ملل متحد و  توافقنامه 46ماده  2اساسنامه و با توجه به بند  13و  12د موا زیوان و نیان دیمنعقد م

  ).92، 1388، جنت مکان ییآقا( ارجاع داد یت دارفور را به شعبه اول مقدماتیوضع، وانید

  اعتراض به قرار رد درخواست تحقیق توسط شعبه مقدماتی - 3- 1- 3

دادستان در چنین . باشد شعبه مقدماتی قابل اعتراض میتصمیمات ، اساسنامه دیوان 18ماده  4مطابق بند 

تواند تجدیدنظرخواهی نموده و مرجع تجدیدنظر نیز بخش تجدیدنظر دیوان خواهد بود که از  مواردي می

  ).156، 1399، خالقی( شود طریق شعبه استیناف انجام می

  عدم تعقیب متهم - 2- 3

منافع ، توجه به مواردي نظیر اهمیت جنایت ارتکابی اساسنامه دادستان با 53و  15با عنایت به مواد 

تواند به لحاظ عدم وجود دلیل  سن و ناتوانی متهم و نقش و سهم وي در ارتکاب جنایت می، دیدگان بزه

توان از  در این زمینه براي مثال می). 41، 1399، خالقی( نماید نظر صرفاز تعقیب متهم ، کافی براي تعقیب

نگردید و پرونده به دادگاه ارسال  تأییدنام برد که طی آن اتهامات این شخص » شیمانامبارو«پرونده متهم 

وي که به پنج مورد از جنایات . از زندان آزاد گردید 2011دسامبر  23در » مباروشیمانا«نگردید و آقاي 

 در خصوص وي، در کیووس متهم شده بود 2009علیه بشریت و هشت مورد از جنایات جنگی در سال 

  .اقدامات تعقیبی اعمال نشد

  درخواست احضار و جلب متهم - 3- 3

در  ییقضا دستورات، یشعبه مقدمات ياحضار متهم از سو ایحکم جلب  تأییدو پس از  قاتیبا شروع تحق

قصد دادستان ، صدور دستور جلب و احضار يبا تقاضا. شود یمتهم توسط دادستان به اجرا گذاشته مخصوص 

 نییرا تع يو يفریک تیوان را به شخص مظنون منتسب و مسئولید تیشده در صالح واقع ن است که جرمیبر ا

از ، درخواست صدور دستور بازداشت يتواند به جا یم دادستانهمچنین ). 231، 1397، خالقی و ساعدي( کند

  ).اساسنامه 58ماده  7بند ( دیدرخواست صدور دستور احضار شخص را بنما یشعبه مقدمات

در رابطه با  قایآفر هیو اتحاد یالملل بین يفریک وانید انیم توان به تنش صوص میدر این خ
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 قاتیشدت گرفت که تحق یاز زمان این درگیري و تنشآنکه  توضیح. اشاره نمود ریعمرالبش فرخواستیک

به صدور حکم  یمنته، سازمان ملل متحد تیامن يشورا يدارفور از سو تیپس از ارجاع وضع، دادستان

از  2008 يجوال 14 خیدر تاردیوان دادستان . در حال خدمت سودان شد جمهور سیرئ ریالبش عمر جلب

سودان را به اتهام  جمهور  سیرئ ریالبش صدور حکم جلب عمر، یالملل بین يفریک وانید یشعبه مقدمات

 2008 تا 2003 يها از مردم در سال ییها گروه هیعل یجنگ میو جرا تیبشر هیعل میجرا، یکش نسل

بر  یمبن ریالبش عمر هیخصوص اتهامات وارده عل دردر نهایت ). 233، 1396، صالحی( درخواست کرد

، يو يبر صدور دستور جلب برا یدادستان مبن يو تقاضا یم جنگیت و جرایبشر هیم علیارتکاب جرا

 هیعل جرایمو  یم جنگیجرا، ریکه عمر البش نیباور به ا يارفتند که قرائن معقول بریقضات شعبه متفقاً پذ

آن را وارد ، یکش اما در خصوص اتهام نسل. وجود دارد، ت در منطقه دارفور مرتکب شده استیبشر

در صدور  وانیاقدام جسورانه د«، به تعبیر یکی از نویسندگان). 233، 1397، يساعدی و خالق( ندانستند

و به  انیجهان دگانیکه د ستین بوده و شگفت آور نیقابل تحس اریدولت سودان بس سیقرار جلب رئ

). 263، 1390، سواري( ». پرونده باشد نیا انجامگر سر با ولع تمام نظاره يمتعدد اتیجنا انیخصوص قربان

 آمیز سازمان ملل متحد در خصوص بحران دارفور به توان گفت عملکرد تبعیض علیرغم تمام این موارد می

 تأثیربه این دلیل است که این نهاد در عمل بسیار تحت  هاي اشغالی و باریکه غزه نسبت بحث سرزمین

در عمل نیز در  متحد ملل شوراي امنیت سازمان. باشد ویژه ایاالت متحده آمریکا می کشورهاي غربی به

  ).153، 1395، یزدانی و همکاران( استقرار صلح در کشور سودان ناموفق بود

  ه دادرسیاتهامات براي ورود به مرحل تأییددرخواست  - 4- 3

مکلف  يفریک وانیو ادله د یدادرس نئیقانون آ 121) 3( اتهام و بر اساس ماده تأییددادستان در جلسه 

روز قبل از  یحداقل س، دارد فرخواستیک هیرا در توجها  آن را که او قصد استناد به یدالئل ستیاست ل

دالئل  يافشا نیهمچن). 50، 1397، صالحی( ارائه کند يمدافع و لیوک ایشروع جلسه به متهم 

 يبرا). 53، 1394، صالحی( ردیگ یخود او صورت م صیبه تشخمعموالً دادستان  ياز سوکننده  تبرئه

 یالملل بین اتیجناین تر مهمکه موضوع آن  يفریالملل ک در حقوق بینکننده  تبرئه لیاز دال یکیمثال 

 يانحصار تیصالح دادستان). 24، 1393، صالحی( امکان استفاده از دفاع دستور مافوق است، است

 زیاساسنامه ن 61) 9( اصالح اتهامات بر اساس ماده. اتهامات بر عهده دارد تأییداتهام را در جلسه  نییتع

 تأییدد جلسه یدرخواست تجد یعنی یفات قانونیت تشریالبته منوط به رعا؛ دادستان است اراتیاز اخت
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  .حق متهم است ردالنه دعا یدادرس يها ت مؤلفهیرعا ياتهام برا

شده است  ینیش بیوان پیاساسنامه د 15در ماده  یقات اصلیشروع به تحق يه برایاول یضرورت بررس

دادستان ، نیهمچن. ردیگ یم یدگیم شروع به رسیار خود تصمکابت هه دادستان بکاست  يو مختص موارد

تواند  یدادستان م. ز داردیان را نیقرباناحضار شهود و ، ادله ير جمع آورینظ یقات مقدماتیحق انجام تحق

 یکبند مطابق شورها کرا با  ییها د و موافقتنامهیرا جلب نما یالملل نیب يها ا سازمانیها  دولت يارکهم

 15ماده . بپذیردها  آن ءمحرمانه ماندن اطالعات و عدم افشا ايبر ید و تعهداتیمنعقد نمااساسنامه  54 ادهم

م در یدر خصوص جرا، بر اساس اطالعات در دسترس تواند یاست که دادستان ماساسنامه مقرر داشته 

 یمعقول يکه مبنا ردیبگ جهیچنانچه دادستان نت. کند قیشروع به تحق، خود صیبه تشخ، وانید تیصالح

اگر . ارائه کند قیتحق زیوبر تج یمبن یبه شعبه مقدمات ید درخواستیبا، وجود دارد قیاقدام به تحق يبرا

 یمعقول يبرسد که مبنا جهین نتیهمانند دادستان به ا، درخواست دادستان یپس از بررس یه مقدماتشعب

 يمعقول برا يهدف از استقرار مبنا. صادر خواهد کردرا  قیمجوز تحق، وجود دارد قیاقدام به تحق يبرا

، یاسیس زهیبا انگ قاتیوان از اقدام به تحقین است که دیا یو شعبه مقدمات تاندادس يبرا قیاقدام به تحق

) ج( و) الف( يدادستان بر اساس بندها چنانچه). 230، 1397، خالقی و ساعدي( ناموجه منع شود و هودهیب

عضو و  يها ه دولتیلکبه ) م راین تصمیا( دیبا، دیرا آغاز نما یقاتیاساسنامه تحق 15ا ماده ی 13ماده 

 ندکاعالم ، ندینما یت میات اعمال صالحیبر آن جنا معموالًه با توجه به اطالعات موجود کهایی  دولت

 یاز لوازم حقوق دفاع، تبرئه کننده لیدال يدادستان بر افشا تعهداین ). 237، 1388، آقایی جنت مکان(

 يو افشا يدادستان به جمع آور، نیبا وجود ا. عادالنه است یدادرس يارهایاز مع يو يمتهم و برخوردار

دادستان با . کند یم يخوددارکننده  تبرئه لیدال يو افشا يو از جمع آور کند یم متهم اکتفا هیعل لیدال

 لیاز دال یحق آگاه که یدر حال. کند یعادالنه را در حق متهم مخدوش م یدادرس يها مؤلفه، اقدام نیا

از آن  وانت ینم یالملل نیب يفریک يها یعادالنه است که در دادرس یاز دادرساي  جلوه، دادستان اریدر اخت

  ).158، 1396، صالحی( کرد یچشم پوش

  جهینت

حقوق قربانی و متهم و تفکیک  ، تأمینالملل حفظ صلح و امنیت بین، الملل صیانت از مصالح جامعه بین

 تیمسئولراستا  در این. المللی است اتهامات روا از تعقیبات ناروا اهداف مهم دادستان دیوان کیفري بین

عالوه بر . ستانهاده شده  دادستانعهده  رب، وانیت دیم در صالحیبوط به جرااطالعات مر يجمع آور
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ن حق احضار و جلب متهمان را یاخذ اظهارات شهود و همچن، ادله يحق جمع آور تاندادس، موارد فوق

قرائن و شواهد ، اسناد، ها آن با توجه به گزارش هیاول یو بررس قاتیو آغاز تحق تیوضعهر انتخاب . دارد

،  یکش نسل تیجنااین اقدامات و صالحیت دادستان در خصوص جرایم مهمی شامل . ردیگ یرت مصو

الملل را به صورت اساسی  باشد که امنیت بین میتجاوز  اتیو جنا یجنگ اتیجنا، تیبر ضد بشر اتیجنا

ائن اساسی و قر«یا  »منافع عدالت«، »معقول يمبنا«وجود  دیدادستان با صورت نیدر ا. نماید دار می خدشه

 بیجامع و تعق قاتیخود نسبت به انجام تحق ییبا اعمال نظارت قضا یشعبه مقدمات تارا احراز کند » مهم

  .دریگب میمرتکبان تصم

و خشونت  یرحم بی مشدده شامل اتیفیچهار دسته ک زیو مجازات متهمان ن بیدر خصوص تعق

او پس از ارتکاب جرم وجود  يو رفتارها؛ يو یروان تیوضع، یالملل مجرم بین یاجتماع تیموقع؛ بزهکار

ات یاب جناکرا در مورد ارت یدادستان رأساً اطالعات هر زمان. که مبناي احراز دادستان خواهند بود دندار

اگر دادستان با توجه . دیقات خود را آغاز نمایتحق اختیار دارد تا، وان به دست آوردیت دیمشمول صالح

را به  یدرخواست صالحیت دارد تاابد یق بیتحق يبرا یمستدل يآورد مبنا یبه دست م هک یبه اطالعات

م یتسل یق به شعبه مقدماتیمجوز تحق اخذ يبرا، ردهک يه جمع آورک يا مثبته كه اسناد و مداریلکمه یضم

 زیان را نیاحضار شهود و قربان، ادله ير جمع آورینظ یقات مقدماتیدادستان حق انجام تحق، نیهمچن. دینما

 تواند یم، دارد که بر اساس آن اریدر اخت يا دادستان ادله، در مرحله صدور دستور جلب و احضار. دارد

قصد دادستان ، صدور دستور جلب و احضار يبا تقاضا، بین ترتیبد. ت شخص مظنون را آشکار کندیهو

را  يو يفریک تیمسئولوان را به شخص مظنون منتسب و ید تیشده در صالح ن است که جرم واقعیبر ا

 هیله و عل لیدال يعهده دادستان قرار گرفته است که به صورت توأمان به افشا بر فهیوظ نیا. کند نییتع

 يو از جمع آور کند یمتهم اکتفا م هیعل لیدال يو افشا يآور جمعدادستان به ، نیبا وجود ا. متهم بپردازد

  .دماین یم استنکافکننده  تبرئه لیدال يو افشا

به تشخیص که  ي از تعقیب متهم نیز در مواردي به لحاظ وضعیت متهم و نوع ارتکاب جرمخوددار

همچنین اعتراض به قرار رد درخواست تحقیق توسط شعبه مقدماتی ، دادستان تعقیب مناسبت نداشته باشد

. ات دارداتهام تأییداتهام را در جلسه  نییتع يانحصار تیدادستان صالح. از دیگر اختیارات دادستان است

درخواست  یعنی یفات قانونیت تشریدادستان است که منوط به رعا اراتیاز اخت زیاصالح اتهامات ن

تا  تین صالحیا. حق متهم است درعادالنه  یدادرس يها ت مؤلفهیرعا ياتهام برا تأییدد جلسه یتجد
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وسته یار دادستان پیاختالبته . که دادستان اتهامات را استرداد کند نیادامه دارد مگر ا زیمرحله محاکمه ن

متهم با  هیعل ایله  ییدستورات قضا. باشد می) یشعبه مقدمات( وانید یارگان قضائ یکه یتحت نظارت عال

به اجرا  دستانتوسط دا یشعبه مقدمات ياحضار متهم از سو ایحکم جلب  تأییدو پس از  قاتیشروع تحق

  .شود یگذاشته م

ه اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط ب: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

مجله ، زیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوي شوراي امنیتار، 1388، حسین، آقایی جنت مکانـ 

  .41شماره ، المللی حقوقی بین

مجله ، يفرکی یالملل بینوان یص دادستان دیبر تشخ ینظارت قضائ، 1387، حسین، جنت مکان، ییآقاـ 

  .39شماره ، یالملل بین یحقوق

 یات جنگینسبت به جنا یالملل نیب يفرکیوان ید تیگسترش صالح، 1391، پایلیف، امل و وب، نیآالمودـ 

شماره ، یالملل نیب یمجله حقوق، مکان جنت حسین آقایی ترجمه، اساسنامه 8موضوع ماده 

  .نامه ژهیو

، اطالعات سیاسی اقتصادي، ها و پیامدهاي نقض حقوق انسانی در دارفور ریشه، 1386، زهره، باالزادهـ 

  .240-239شماره 

فصلنامه ، گیري بحران دارفور هاي جغرافیایی و سیاسی در شکل تحلیل پدیده، 1390، احمد، بخشیـ 

  .2شماره ، ژئوپلتیک

فصلنامه علوم ، یعدالت جهان ریدر مس یالملل نیب يفریک وانید، 1396، حسن، اریو اسفند ریام، پروا یبـ 

  .23شماره ، يخبر

وان یچالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه د، 1391، نهیسک، پور واجارگاه یخانعل و یمجتب، پور یجانـ 

  .1شماره ، يفرکینامه حقوق شپژوه، تیامن يشورا يها و قطعنامه یالملل نیب يفرکی
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، در بحران دارفور» مسئولیت حمایت«ارزیابی دکترین ، 1390، جلیل، منصور و حاضروظیفه قره باغ، جباريـ 

  .58شماره ، فصلنامه راهبرد

در  یمل ییقضاهاي  نظام ییایپو: يفرکی یالملل بینوان ید یلیمکت تیصالح، 1388، هاله، اکبرنژاد ینیحسـ 

  .41شماره ، یالملل بین یمجله حقوق، يفرکی بی مقابله با

  .انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، المللی رژیم تعقیب و تحقیق جنایات بین، 1399، ابوالفتح، یخالقـ 

  .انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، المللی دادرسی جنایات بین رژیم، 1399، ابوالفتح، یخالقـ 

آن از  نییو تب یالملل نیب يفریک وانیمعقول بودن در اساسنامه د اریمع، 1397، زهرا، يابوالفتح و ساعد، یخالقـ 

  .59 شماره، یالملل نیب یمجله حقوق، یشعب مقدمات يسو

دوفصلنامه فقه ، یدر مرحله دادرس یالملل نیات بیه جنات از حقوق متهمان بیحما، 1386، منصوره، یخلجـ 

  .46شماره ، و حقوق خانواده

 يفرکیوان یت سازمان ملل متحد با دیامن يرابطه شورا، 1394، نیحس، این یو فروغ یمرتض، این یدارابـ 

  .شماره اول، يفریپژوهشنامه حقوق ک، ینیت تجاوز سرزمینه جنایدر زم یالملل نیب

  .26و  25شماره ، تحقیقات حقوقی، زاده ابراهیم بیگ ترجمه، الملی دیوان کیفري بین، 1378 ،ایو، دلهـ 

 غزه هیعل یستیونیصه میرژ اتیبه جنا یدگیدر رس یالملل نیب يفریک وانینقش د، 1394، لیاسماع، یرجبـ 

  .2شماره ، یفصلنامه مطالعات حقوق عموم)، روزه 22جنگ (

  .2شماره ، یمجله مطالعات حقوق، یالملل نیب اتیجنا یفرشناختیک یبررس، 1392، دریح، يریحامد و پ، انیرحمانـ 

، قاتیآغاز تحق يبرا یالملل بین يفریک وانیابتکار دادستان د، 1398، نیمحمدحس، يقوام آباد یرمضانـ 

  .68ه شمار، ییحقوق قضا يها دگاهیامه دنفصل

 یک: سن هابرهیمه حکمحا يالعاده سنگال برا ب فوقشع تأسیس، 1392، نیمحمدحس، يقوام آباد یرمضانـ 

  .2شماره ، يفرینامه حقوق کشپژوه، یالملل نیات بیمبارزه با جنا يگام به جلو در راستا

 يفرکی وانید در جرائم بیتعق در عدالت منافع مفهوم یبررس، 1397، آزاده، زهرا و صادقی، ساعديـ 

  .1شماره ، معاهده یحقوق قاتیتحق فصلنامه، یقوقحهاي  نظام ریسا بر ینگاه با؛ یالملل بین

 يفریک وانیاساسنامه د دگاهیاز د تیبشر هیعل تیجنا قیمصاد یلیتحل یبررس، 1397، رضا، یمانیسلـ 

  .30شماره ، پژوهش ملل یالملل نیمجله ب، یالملل نیب

 ریرتو پرونده عمرالبشدر پ یالملل نیب يفریک وانیعدالت و صلح در د يناسازوار، 1390، حسن، يسوارـ 

  .58 شماره، فصلنامه راهبرد)، سودان(
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ت یبه جنا یالملل نیب يفرکیوان یت دیگسترش صالح یحقوق يها چالش، 1395، دیعبدالمج، يسودمندـ 

  .1شماره ، یقیحقوق تطبهاي  پژوهش، تجاوز

، یالملل نیو ب یداخل يها هدر منازع یجنگ اتیجنا، 1393، زهرا، یآالشت يو فرهاد يمهددیس، یزاده ثاندیسـ 

  .1شماره ، الملل نیب استیس یرانیپژوهشنامه ا، زیتما قیو مصاد یمبان

در مواجهه و  یاسالم يکشورها گریو د رانیا يها ها و چالش فرصت، 1396، يمهد، عیمحسن و رب، یرغانیسـ 

  .18شماره ، ماهنامه پژوهش ملل، یالملل نیب يفریک وانیبه د وستنیپ

 هیدر پرتو رو یمقدمات قاتیدر تحق دیده بزهبر حق مشارکت شناسی  دیده بزهآثار ، 1394، جواد، یصالحـ 

  .52شماره ، یالملل نیب یمجله حقوق، يفریک یالملل نیب وانید

 وانیمتهم در اساسنامه د یاز حقوق دفاع يا جلوه؛ لیدال يافشا يها و چالش ها ستهیبا، 1394، جواد، یصالحـ 

  .48شماره، یفصلنامه پژوهش حقوق عموم، یلمللا نیب يفریک

از : جمهور سودان سیپرونده رئ يریگیدر پ یالملل نیب يفریک وانید يها چالش، 1396، جواد، یصالحـ 

فصلنامه پژوهش حقوق ، هیعضو اتحاد يکشورها يتا عدم همکار قایآفر هیمخالفت اتحاد

  .75 شماره، یعموم

 االتیا یعال وانیساده د ياز الگو( دادستان اریدر اختکننده  تبرئه لیمتهم از دال یحق آگاه، 1396، جواد، یصالحـ 

  .13شماره ، يفریحقوق ک يها آموزه)، یالملل بین يفریک يها در دادگاه دیمتحده تا تکامل مق

ه فصلنام، در اثبات جرائم یالملل بین يفریک وانیبرتر دادستان د گاهیبر جا ينقد، 1397، جواد، یصالحـ 

  .4شماره ، یحقوق عموم يجستارها

در اشغال  یالملل نیب اتیو دفاع دستور مافوق در ارتکاب جنا ییکایسربازان آمر، 1393، سهراب، یصالحـ 

  .7شماره ، یفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالم دو، عراق

، المللی یوان کیفري بینهاي عدالت ترمیمی در اساسنامه د زمینه، 1392، امید، حسین و رستمی غازانی، غالمیـ 

  .4شماره ، پژوهش حقوق کیفري

ها و مجامع  سازمان، ها هاي بحران دارفور سودان و واکنش قدرت بررسی ریشه، 1383، اهللا سیدنعمت، قادريـ 

  .9شماره ، فصلنامه مطالعات آفریقا، المللی بین

در  يعمد اتیجنا يرکن معنوعنصر محور  لیتحل، 1396، مانیا، یمحترم قالتو نیجالل الد، یاسیقـ 

  .21شماره ، يفریپژوهش حقوق ک، یالملل نیب يفریک وانید تیصالح

بر دادگاه  تأکیدبا  يفرکی یالملل بین يها دادگاههاي  ت در نسلیه بشریات علیجنا، 1397، میمر دهیس، يموسوـ 
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  .8شماره ، اریفصلنامه قانون ، سابق يوگسالوی

 يقطعنامه کنفرانس بازنگر يتجاوز در پرتو تیجنا فیتعر، 1391، حسن، این یرضا و فروغ، زاده یموسـ 

  .63شماره ، فصلنامه راهبرد)، 2011ژوئن ( در کامپاال یالملل بین يفریک وانیاساسنامه د

 اتینسبت به جنا یالملل نیب يفریک وانیو د رانیا ییجزا تیاعمال صالح یابیارز، 1396، يمهد، یمؤمنـ 

  .1شماره ، یقیحقوق تطب يها پژوهش، و عراق هیسور داعش در یارتکاب

ات یجنا انگاري جرمبر  يفرکی یالملل نیوان بیب اساسنامه دیتصو تأثیر، 1388، معصومه سادات، يرمحمدیمـ 

 یمجله حقوقها،  آن ياز سو یت جهانیو اعمال صالحها  دولت ین داخلیدر قوان یالملل بین

  .41شماره ، یالملل نیب

، المللی دیده در اساسنامه دیوان کیفري بین جایگاه بزه، 1396، شهریار، اهللا و آموزگار هیبت، نشم نژنديـ 

  .91شماره ، فصلنامه قضاوت

  عربی

، هیاسیالس هیالجغراف یدراسه ف و نتائجهاها  أسباب، دارفور لهکمش، 2009، ایاد عاید والی، البدیريـ 

  .جامعه القادسیه، 1العدد ، المجلد الثانیه عشر، کلیه اآلداب

  التین

- United Nations Security Council Resolution 1593, S/RES/1593, 2005. 

  



 

 


